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PRATARMė

Prieš trisdešimt metų, 1990-ųjų kovo 11 d., 
tuometinės Aukščiausiosios Tarybos deputatai savo 
sprendimu atkurti Lietuvos nepriklausomybę, įteisino 
tautos norą gyventi laisvoje ir nepriklausomoje Lie-
tuvoje. Ši svarbi sukaktis negalėjo likti nepastebėta 
ir aptariant muziejų kaitos retrospektyvą. Tai pakan-
kamai ilgas laikotarpis, per kurį Lietuvos muziejuose 
buvo sukauptos naujos eksponatų kolekcijos, atspin-
dinčios Lietuvos valstybės raidos etapą nuo Atgimi-
mo iki šių dienų. Kita vertus, per pastaruosius trisde-
šimt metų keitėsi ir pats požiūris į skirtingus Lietuvos 
valstybės istorijos etapus ir (ar) kolektyvinę atmintį.

Atgimimo pradžią ir demokratinį virsmą žy-
mėjo 1987-ieji, kai prie paminklo Adomui Mickevičiui 
įvyko pirmasis nesankcionuotas mitingas, kuriame 
viešai buvo pasmerktas 1939 m. rugpjūčio 23 d. Vo- 
kietijos ir Sovietų Sąjungos paktas. Jau kitais metais – 
1988-ųjų birželio 3 d. buvo išrinkta Lietuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, kurią sudarė 35 
asmenys. Tų metų vasarą per visą Lietuvą nuvilnijo 
pirmieji tūkstantiniai Sąjūdžio organizuoti mitingai, 
Vilniuje susirinkęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Steigiamasis suvažiavimas 1988 m. spalio 22–23 d. 
išrinko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimą (jį 
sudarė 220 narių) ir Seimo Tarybą, kurią sudarė 35 
asmenys. Sąjūdžio Seimas 1989 m. vasario 15 d. de-
klaracijoje pirmą kartą paskelbė aiškiai suformuluotą 
siekį atkurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos Res-
publiką. Realus Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimas įvyko po to, kai jau laisvuose ir demokrati-
niuose rinkimuose buvo išrinktas Lietuvos parlamen-
tas – Aukščiausioji Taryba. Į pirmąjį posėdį tuomet dar 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatai susi-
rinko 1990 m. kovo 10 d. pavakarę, o vėlyvą 1990 m. 
kovo 11-osios vakarą išsiskirstė jau kaip demokratinis 
Lietuvos Respublikos parlamentas1.

Atsižvelgiant į valstybei ypač svarbius mi-
nėtus įvykius, šių metų Lietuvos muziejų asociaci-
jos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos nariai nuta-
rė pakviesti muziejuose dirbančius kolegas aptarti 
ir panagrinėti šias temas: kokio turinio kolekcijos 
muziejuose per pastarąjį trisdešimtmetį buvo gausi-

1 Anotaciją parengė Žydrūnas Mačiukas ir Vilma 
Akmenytė-Ruzgienė. Lietuvos Respublikos Seimas. 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. 
kovo 11 d. [interaktyvus],[žiūrėta 2020 09 01]. 
Prieiga per internetą: https://www.lrs.lt/sip/portal.
show?p_r=35660&p_k=1.

namos labiausiai; ar aktualios muziejuose Sąjūdžio, 
Kovo 11-osios Akto signatarų, sovietinės agresijos 
prieš Lietuvą bei jos tarptautinio pripažinimo, Lie-
tuvos kariuomenės (at)kūrimo, Sausio 13-osios ir ki-
tos temos; kaip ir kokiu mastu šios temos atsispindi 
muziejų ekspozicijose; ar tokį reikšmingą laikotarpį 
liudijantys objektai jau tapo muziejinių rinkinių da-
limi, o gal Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas ir 
jo trisdešimtųjų metinių sukaktis paskatino muziejus 
formuoti naujus teminius rinkinius; kokios naujos 
muziejų vystymosi ir rinkinių gausinimo perspekty-
vos atsivėrė po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
ir paskutiniaisiais dešimtmečiais; kokius iššūkius 
ateičiai projektuoja muziejai? 

Šiame leidinyje ,,Kovo 11-osios Lietuva mu-
ziejuose“ temą nagrinėti pasirinko dvylika autorių iš 
devynių muziejų – Lietuvos nacionalinio dailės mu-
ziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Žemaičių 
muziejaus „Alka“, Prienų krašto muziejaus, Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejaus, Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, 
Venclovų namų-muziejaus bei Lietuvos liaudies bui-
ties muziejus.

Leidinio apžvalgą galime konstruoti pačių 
straipsnių autorių mintimis. Pirmieji leidinio straips-
niai skirti nagrinėti kaitos tematiką, kuri yra susijusi 
su nacionaliniu Lietuvos laisvėjimu ir galimybe vys-
tyti platų muzeologinį požiūrį, besiremiantį pasauli-
nėmis praktikomis. Dr. Arūnas Gelūnas straipsnyje 
atskleidžia svarbius Lietuvos nacionalinio dailės mu-
ziejaus kaitos aspektus, susijusius su fizine muziejaus 
aplinka ir rinkinių kaupimo kryptimis, naujų temų 
vystymo įgalinimą Nepriklausomybės laikotarpiu. 
Dr. Lolita Jablonskienė aptaria XX a. Lietuvos dailės 
ekspozicijos iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus 
rinkinio pris tatymo dinamiką Nacionalinėje dailės ga-
lerijoje Vilniuje, kurios kaitai įtakos turėjo išsiplėtę ne 
tik dailės, istorijos, bet ir kitų humanitarinių mokslų ty-
rimai bei kritinė atminties analizė pasaulio muziejuo-
se. Sonata Žalneravičiūtė straipsnyje tęsia laisvėjimo 
temą ir supažindina su išlaisvėjusio Lietuvos kino sun-
kumais – lūžio laiku, atgavus Nepriklausomybę, nau-
jąja kino karta, ne vienų metų vegetavimu dėl blogo 
valstybės finansavimo ir kino teatrų uždarymo, taip pat 
pastarųjų metų pakilimu, naujais Lietuvos teatro, mu-
zikos ir kino muziejaus iššūkiais. Dr. Aistė Lazaus-
kienė nagri nėja muziejų po atviru dangumi situaciją 
po 1990 m. ir atskleidžia, kaip pasikeitė muziejų kon-



cepcijos bei jų įgyvendinimas, nes tik Nepriklauso-
mybės metais atsirado galimybė kalbėti ne vien apie 
etnografinių kaimų fragmentų perkėlimą, bet ir dvaro 
komplekso, bažnyčios ir miestelio pastatų išsaugo-
jimą muziejaus komplekse. Ryškiausią ekspozicinių 
temų pokytį rodo atsiradusi galimybė vystyti tremti-
nių ir antisovietinio pasipriešinimo temas. Muziejuje 
1992 m. atkurta tremtinių jurta, o 1996 m. – ir parti-
zanų bunkeris. Lankytojams pristatomos ekspozicijos 
tampa vis dinamiškesnės ir labiau įtraukiančios.

Persitvarkymo laikotarpis nebuvo lengvas 
Lie tuvos visuomenei. Tai atsispindi Dalios Grima-
lauskaitės straipsnyje, kuriame aptariami jau muzie-
jiniais eksponatais tapę Lietuvos visuomenei sunkų 
laikotarpį primenantys maisto ir kitų prekių talonai. 
Šie talonai, turėję trumpą galiojimo terminą ir dažniau-
siai likę nerealizuoti, iliustruoja buvusį didžiulį prekių 
deficitą ir galimybių panaudoti talonus trūkumą XX a. 
pabaigos Lietuvoje.

Straipsnių rinkinyje nagrinėjamos ir su Lie-
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu susijusios temos, apta-
riamos jame dalyvavusios institucijos ir asmenybės. 
Antanas Jankūnas straipsnyje, remdamasis Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje sukaupta dokumentine, ikono-
grafine medžiaga, pristato Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Šiaulių miesto iniciatyvinės grupės narius, 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iniciatorius 
Šiauliuose ir atskleidžia, kad ne tik išrinktieji ar 
tam tikras valdžios galias turintys asmenys nulėmė 
Kovo 11-osios Akto, kaip laisvės simbolio, atsiradi-
mą, bet ir eilinis šiaulietis, aktyviai veikdamas, ga-
lėjo daugiau ar mažiau prisidėti prie Sovietų Sąjun-
gos griūties bei demokratinės valstybės sukūrimo. 
Panaši mintis plėtojama ir Janinos Bucevičės darbe, 
kur pristatomi Žemaičių muziejaus „Alka“ istorikai, 
aktyviai įsijungę į nepriklausomos Lietuvos Res- 
publikos atkūrimo darbą, Žemaičių kultūros draugi-
jos steigimą ir jos veiklą. Svarbus darbuotojų indėlis 
parodomas nagrinėjant gaunamų eksponatų knygas, 
kur jau 1988–1989 m. atsiranda eksponatų, susijusių 
su tremtimi ir pasipriešinimo judėjimu.

Autoriai pristato ir išlikusius atskirų, išskirtinių 
asmenybių liudijimus. Viktorija Bielevičienė atskleidžia 
itin vertingą Prienų krašto muziejaus rinkinį – iš Prie-
nų rajono kilusio Justino Marcinkevičiaus (1930–2011) 
memorialinį palikimą, kurio asmenybė yra neatsiejama 
Lietuvos kelio į Nepriklausomybę dalis. Rūta Kuodytė 
straipsnyje aptaria vieno pagrindinių Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio kūrėjų, Kovo 11-osios Akto signata-
ro, filosofo Romualdo Ozolo (1939–2015) 2010 m. 
Lietuvos nacionaliniam muziejui perduotus asme-
ninius apdovanojimus ir rinktų ženklelių kolekciją, 
kurie reikšmingai papildė muziejaus Faleristikos 
rinkinį.

Nepriklausomybės laikotarpis paskatino mu-
ziejus dar labiau domėtis ir kaupti išeivijos šviesuo-
menės palikimą. Apie tai kalba dr. Virginija Babo-
naitė-Paplauskienė, kuri straipsnyje pristato išeivių 
rašytojų Alfonso Nykos-Nilūno (tikr. Alfonsas Čip-
kus, 1920–2015) ir Henriko Radausko (1910–1970) 
kultūrinį palikimą, saugomą Maironio lietuvių lite-
ratūros muziejuje. Justina Juozėnaitė supažindina su 
Venclovų namuose-muziejuje saugoma pamiršto Lie-
tuvos tarpukario fotografo, Tomo Venclovos dėdės 
Vy tauto Račkausko (1909–1996), per Antrąjį pasau-
linį karą pasitraukusio iš Lietuvos į JAV, kolekciją – 
fotografijų negatyvus, kuriuose užfiksuotas Lietuvos 
tarpukaris, vokiečių okupacijos laikotarpis, 1944 m. 
lietuvių egzodas ir perkeltųjų asmenų (DP) stovykla 
Augsburge.  

Šio mokslinių straipsnių rinkinio temą puikiai 
apibendrina Vaidos Janulevičiūtės straipsnis, skirtas 
vieno muziejaus atvejo analizei, atskleidžiančiai, kaip 
Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Vinco Ku-
dirkos muziejus puoselėja Kovo 11-osios istorinę at-
mintį ir į veiklą aktyviai įtraukia bendruomenę, ypač 
jaunąją kartą, rengdamas atviruko ir plakato ,,Kovo 
11-oji“ konkursus.

Leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ tra-
diciškai išlieka rubrika „Lietuvos muziejų rinkinių 
moksliniai tyrimai“. Šiais metais joje darbus pristato 
trys autoriai – iš Lietuvos nacionalinio dailės muzie-
jaus, Lietuvos švietimo istorijos muziejus bei Lietu-
vos liaudies buities muziejaus.

Pirmame straipsnyje Giedrūda Kazonienė 
aprašo itin retą XIX a. vidurio porcelianinį Meiseno 
karališkosios manufaktūros laikrodį su Abiejų Tautų 
Respublikos herbu. Tokių laikrodžių buvo pagaminta 
vos keletas vienetų ir vienas jų saugomas Lietuvos na-
cionalinio dailės muziejaus Laikrodžių muziejuje. An-
trasis rubrikos straipsnis skirtas šiais metais minimoms 
Jono Jablonskio (1860–1930) 160-osioms gimimo ir 
90-osioms mirties metinėms. Ta proga Jūratė Jagmi-
nienė straipsnyje apžvelgia žymaus lietuvių kalbos 
patriarcho gyvenimo ir veiklos faktus, pristato Lietu-
vos švietimo istorijos muziejuje saugomus J. Jablons-
kio laiškus. Paskutiniajame straipsnyje Ina Dringelytė 
skaitytojus supažindina su seniausiais Lietuvos liau-
dies buities muziejaus eksponatais. Autorė, remdamasi 
menotyrine ir istorine-genealogine medžiaga, atsklei-
džia oforto „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ istoriją.

Konferencijos organizatoriai, leidinio suda-
rytoja ir rengėjai nuoširdžiai dėkoja straipsnių auto-
riams. Tikimės, kad pristatoma medžiaga bus įdomi 
visuomenei ir paskatins tolesnius mokslinių straips-
nių rinkinio temos tyrinėjimus. 

Dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė



MOKSLINėS KONFERENCIJOS „KOVO 
11-OSIOS LIETUVA MUZIEJUOSE“ 
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TRyS LIETUVOS NACIONALINIO DAILėS MUZIEJAUS 
DEŠIMTMEČIAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE: 
MUZIEJAUS PASTATŲ IR RINKINIŲ „ATKERėJIMAI“ IR 
„UŽKERėJIMAI“

Dr. Arūnas Gelūnas
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Didžioji g. 4, Vilnius
direktorius@lndm.lt

Anotacija 

Straipsnyje atskleidžiami svarbūs Lietu-
vos nacionalinio dailės muziejaus kaitos aspektai 
(ypač – jo pastatų kaita ir rinkinių kaupimo di-
namika), kurie reikšmingai paveikė ir muziejaus 
raidą Nepriklausomybės laikotarpiu (nuo 1990-
ųjų iki 2020-ųjų). Trumpai apžvelgiamos ateities 
veiklos kryptys.

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos nacionali-
nis dailės muziejus, „tikrovės užkerėjimas“ (Max’as 
Weber’is), muziejaus rinkiniai, muziejaus pastatai.

Įvadas

Puikiai suprasdamas situacijos ironiškumą –
poreikį rašyti apžvalginį, net panoraminį, Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus (toliau – LNDM) veiklos 
ir augimo per Nepriklausomybės metus (1990–2020) 
tekstą, muziejui vadovaujant vienus metus ir trejetą 
mėnesių, „vos vakar“ šiame poste pakeitus ilgametį 
muziejaus direktorių Romualdą Budrį, kuris mano 
aprašysimus procesus turėjo galimybę liudyti tiesiogiai, 
o daugelį jų – ir pats inicijuoti. Todėl akivaizdu, kad ši 
esė nepretenduoja tapti išsamia tris Nepriklausomybės 
dešimtmečius trukusių muziejininkystės procesų analize, 
netgi LNDM „atvejo analize“. Lietuvos nacionalinis 
dailės muziejus – tai 11 institucijų 4 Lietuvos miestuose, 
jo rinkinyje – daugiau nei ketvirtis milijono meno kūrinių 
ir kitų artefaktų, tad tokiam tyrimui realizuoti reikėtų 
ištiso straipsnių ciklo, o dar geriau – monografijos. Tad 
tepaliesiu dvi, mano įsitikinimu, ypač svarbias temas, 
kurios, kalbant apie LNDM raidą nuo Nepriklausomybės 
pradžios iki šios dienos, tiesiog pasisiūlo savaime. Šiandien 
atrodytų, kad jų analizė yra svarbi ne tik retrospektyviai, 
bet ir kaip visiškai konkreti būsimųjų LNDM raidos 
trajektorijų įsivaizdavimo ir planavimo prielaida. Tebūnie 
tokių trajektorijų brėžimas eskizinis, bet juk nuo eskizų 
ir prasideda visi dideli ir sudėtingi darbai. Juos siūlau 
du: „LNDM pastatai ir pavadinimai“ bei „Muziejinio 
kolekcionavimo temų atkerėjimai ir užkerėjimai“. 

LNDM pastatai ir pavadinimai: benamis 
muziejus?

Ko gero, nėra garsesnio, kvapo sukelto, 
„nevalingo prisiminimo“ aprašymo už Marcel’io 
Proust’o romano „Prarastojo laiko beieškant“ 
herojaus užuostą pyragėlį Madeleine, kuris tuojau 
pat iš pasąmonės gelmių „iškviečia“ ištisą virtinę 
turtingų prisiminimų. Kurį laiką negalėjau suprasti, 
kodėl karštą vasaros dieną pravėręs savo kabineto 
LNDM Chodkevičių rūmų komplekse, įsikūrusiame 
Bokšto gatvėje numeris 5, duris jaučiu gan stiprų 
vaistų kvapą. Kvapo kilmės sužinojimas buvo 
tarsi raktas, atvėręs, šį kartą, ne mano paties, o 
muziejaus prisiminimų klodus – sovietmečiu čia 
veikė ligoninė. Beje, tai faktas, kurio nemini jokia 
„oficiali“ Chodkevičių rūmų istorija. Kitoje pastato 
dalyje buvo Vilniaus universiteto profesorių butai; 
kai kurie iš jų, ir šiandien tebegyvenantys Vilniuje, 
gali užsukę į muziejų tarstelėti – „čia buvo mano 
virtuvė“ (1, 2 il.).

Norisi daryti (gal kiek skubotą) prielaidą, 
kad LNDM visą savo egzistavimo laiką yra buvusi 
gan benamė institucija – nuo pat jos priešistorės, 
kaip „miesto muziejaus“, lenkmečiu apgriuvusiuose 
Oginskių rūmuose, 1941 m. įkeldinimo į Vilniaus 
miesto rotušę (3 il.) iki jos „apsigyvenimo“ sovietų 
ideologiškai „nukenksmintoje“ Vilniaus katedroje 
1956-aisiais (iškeldintas 1989-aisiais) ar Radvilų rūmų 
griuvėsiuose jau po Nepriklausomybės atgavimo, 
paminint vos kelis muziejaus „mobilumo“ faktus. 

Tad nuo pat pradžių – sąlyginai jo tikrojo 
įkūrimo data būtų galima laikyti 1941-uosius, kai 
„miesto muziejus“ virsta Vilniaus valstybiniu dailės 
muziejumi – LNDM ir jo kolekcijas lydi daugybė 
įkeldinimų ir iškeldinimų, kurie, be jokios abejonės, 
stipriai veikė kolekcijų ir ekspozicijų būklę, jau 
nekalbant apie jame dirbusius specialistus. 1996 m. 
parašytame straipsnyje „Lietuvos dailės muziejus“, 
tuo metis Lietuvos dailės muziejaus direktorius Ro-
mualdas Budrys konstatuoja: „Šiandien jau turime 
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aiš kią muziejaus patalpų perspektyvą“1, tačiau čia 
pat reikėtų pridurti, jog nė vienas iš skirtų pastatų, 
skirtingai nei kolekcijomis ir ekspozicijomis giminiško 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Kaune, nebuvo 

1 Budrys, Romualdas. Lietuvos dailės muziejus. 
In Lietuvos dailės muziejus. Metraštis 1. Sud. Ona

 Mažeikienė. Vilnius, 1996, p. 15.

statytas ar tinkamai pritaikytas dailės muziejaus funk-
cijoms – tiek ekspozicijoms, tiek ir saugykloms. Labai 
dažnai kultūros institucijos įkeldinimas į istorinę 
vertę turintį pastatą tiesiog reiškė to pastato geresnį 
apsaugojimą nuo nuniokojimo, o geros meno vertybių 
eksponavimo ir saugojimo sąlygos buvo ta praban-
ga, apie kurią sovietmečio muziejininkai tegalėjo 
pasvajoti. 

Bokšto gatvė 5. Kiemo fasadas, 1977. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Nr. 10778-6. M. Sakalausko nuotr.

Bokšto gatvė 5. Gyvenamojo namo pagrindinis fasadas, 
1977 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Nr. 10778-8. 
M. Sakalausko nuotr.

Tuometinio Vilniaus valstybinio dailės muziejaus 
centriniai rūmai Vilniaus miesto rotušėje, 1940–1995. 
LNDM archyvas. F-1 Ap-6 B-463026.
Nuotr. autorius nežinomas.
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Kiek apmaudu, kad padėtis ne itin pasikeitė po 
Nepriklausomybės atkūrimo – atkurtoji Lietuvos vals-
tybė per 30 savo egzistavimo metų Vilniuje taip ir ne-
pastatė nė vieno atkurtąjį valstybingumą simbolizuo-
jančio naujo muziejaus ar, kiek pavydint latviams, sau-
gyklų pastato. Teisybės dėlei pridurkime, kad 2009 m. 
finišavusi Nacionalinės dailės galerijos rekonstrukcija 
iš 1980-aisiais statyto LTSR Revoliucijos muziejaus 
buvo tikrai sėkminga, o Tiškevičių rūmai Palango-
je – 2015 m. restauruoti ir pritaikyti unikaliai gintaro 
ekspozicijai. Šie nuolatiniai įkeldinimai ir iškeldi-
nimai, matyt, lėmė ir keistą aplinkybę, kad Lietuvos 
nacionalinis dailės muziejus ligi šiol taip ir neįgijo 
nė vieno pastato, kurį ramia širdimi galėtume pava-
dinti svarbiausiu ar centriniu. Skirtingai nei Nacio-
nalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, kurio įspūdin-
gas modernistinis pastatas tarpukariu V. Putvinskio g. 55 
iškilo per ketvertą metų ir buvo skirtas Vytauto Didžio-
jo 500-ųjų mirties metinių 1930 m. sukakčiai, LNDM 
vis dar laukia savo sukakties – kiek ironiškai būtų ga-
lima užsiminti, kad kaip tik artėja 600-osios Vytauto 
Didžiojo mirties metinės – 2030-aisiais, tad, jei mūsų 
visuomenės kultūrinė sąmonė iki to laiko nebus per-
programuota vien pramogų kultūrai, tai yra visai ne-
bloga proga Lietuvos muziejams, įskaitant LNDM, 
praturtėti bent jau naujomis kūrinių saugyklomis. Kita 
reikšminga data – Vilniaus miesto 700-asis jubiliejus 
2023-iaisiais – šiuo metu taip pat neatrodo skatinan-
tis didelių valstybės vyrų norų kažkaip reikšmingai jį 
pažymėti; drįstu galvoti, kad Vilniuje esantys LNDM 
ir kiti muziejai disponuoja itin reikšminga autentiška 
medžiaga, liudijančia septynis Lietuvos sostinės eg-
zistavimo šimtmečius. 

Kita vertus, nemažai vilčių teikia šiuo metu 
įsibėgėjantis LNDM Radvilų rūmų komplekso (Vil-
niaus–Liejyklos gatvėse) rekonstrukcijos ir pritaiky-
mo muziejaus reikmėms projektas. Ar jis taps solidžiu 
ir gal net centriniu LNDM pastatu, parodys ateitis. 
Šiuo metu muziejaus administracija ir Skaitmeninimo 
centras (LIMIS) bei leidykla ir biblioteka su archyvu 
įsikūrę Chodkevičių rūmuose, kuriuos, talpinančius 
dar ir nedideliais plotais disponuojančią Vilniaus 
paveikslų galeriją, bent iš dalies galima būtų laikyti 
„pagrindine būstine“, tačiau, akivaizdu, ir šio pastato 
laukia esminė rekonstrukcija – ne tik suremontuojant 
varganos būklės darbuotojų kabinetus, bet ir iš esmės 
perprogramuojant ekspozicines erdves, išplėtojant 
šiuolaikišką lankytojų aptarnavimo terminalą.

Muziejinio kolekcionavimo temų 
„atkerėjimai“ ir „užkerėjimai“

Sąvoką „atkerėjimas“ pasiskolinau iš įtakin-
gojo XX a. sociologo Max’o Weber’io, kuris kalba 

apie savo amžių, kaip modernizuotos, sekuliarios ir 
neišvengiamai biurokratiškos visuomenės kūrimo 
epochą, epochą, griaunančią tradicines visuomenes, 
kurioms pasaulis yra „didelis užburtas sodas“2. Taigi 
modernybė yra tokio sodo atkerėjimas, o tradicijas ir 
religiją čia išstumia racionali biurokratija, teisės vir-
šenybė ir pasitikėjimas mokslo atradimais bei išradi-
mais. 

Tačiau Lietuvai XX a. daugiausia buvo visiškai 
ne toks. Nors ji ir turėjo trumpą galimybę, gavusi kiek 
atvangos po alinančių kovų už Nepriklausomybę, per 
du tarpukario dešimtmečius patirti kažką panašaus 
į modernizaciją ir racionalizaciją, bet didesniąją šio 
šlovingo (ir siaubingo) modernybės amžiaus dalį ji 
skendėjo kvazireligijos – komunistinės ideologijos, 
naujų kerų, – prieblandoje. Sovietinė visuomenė 
teoriškai taip pat turėjo tapti sodu, prisiminkime 
garsųjį Vladimiro Majakovskio „miestą-sodą“, tik 
gerokai užkerėtu sodu. O iš tikrųjų tai reiškė tremtį, 
priverstinę kolektyvizaciją ir bažnyčių nuniokojimą 
iškart po karo, po to – cenzūrą, ideologinę priežiūrą 
ir tarptautinę izoliaciją iki pat Berlyno sienos griūties 
1989-aisiais. 

Akivaizdu, kad politinė ir ideologinė aplinka 
tiesiogiai smarkiai paveikė tiek muziejų rinkinių, tiek 
ir jų ekspozicijų turinį ir iki 1990-ųjų, ir po jų. Apie 
1945–1953 m. atmosferą ir ideologinį bei fizinį terorą 
verta pasakyti tik tiek, kad Lietuvos nacionalinis dailės 
muziejus iki šiol yra savotiškas šio ypatingu brutalumu 
pasižymėjusio laikotarpio įkaitas. Kokia prasme? Tuo 
metu Lietuvos dailės muziejaus vykdytas aktyvus 
meno vertybių gelbėjimo procesas ankstyvuoju 
Nepriklausomybės laikotarpiu ir iki pat šios dienos 
kėlė ir tebekelia nemažą įtampą derantis dėl LDM 
muziejinių vertybių perdavimo kitoms institucijoms – 
ypač Katalikų Bažnyčiai. Būtent pirmaisiais pokario 
metais buvo itin nuniokotos katalikų bažnyčios, 
išplėštas, nacionalizuotas jų turtas. Dalį vertingų 
meno kūrinių ir liturginių indų dvasininkai spėjo 
paslėpti (juos parodyti visuomenei buvo išdrįsta tik 
po Nepriklausomybės atgavimo 1990-aisiais), kitus, 
gerokai apgadintus, kunigai paskubomis perdavė 
muziejams, tarp jų – ir Lietuvos dailės muziejui, kurio 
specialistai šiuos objektus apsaugojo nuo tolimesnio 
irimo, dalį jų restauravo. Reikšmingą vaidmenį 
pokarinio meno kūrinių gelbėjimo procese suvaidino 
tuometis muziejaus vadovas, iškili kultūros ir 
akademinio pasaulio asmenybė, Levas Karsavinas. Štai 
kaip 1996 m. tai aprašo ilgametė LNDM darbuotoja, 
fondų saugotoja Laima Bialopetravičienė: „Po karo 
susiklosčiusi grėsminga kultūros vertybėms situacija 

2 Weber, Max. The Sociology of Religion. London, 
1971, p. 270.
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paskatino Vilniaus dailės muziejaus vadovybę taip 
organizuoti eksponatų kaupimą, kad būtų kuo daugiau 
jų išgelbėta. Prof. Leonas Karsavinas palaikė ryšius 
su valstybinėmis institucijomis, nuo kurių priklausė 
meno vertybių apsauga. Jis nuolat rašė Ministrų 
Tarybai, Vilniaus miesto Vykdomajam komitetui, 
respublikos rajonų vykdomiesiems komitetams, 
įvairioms įstaigoms prašydamas „jų žinioje esančius, 
bet nenaudojamus dailės kūrinius <...> perduoti 
Lietuvos TSR sostinės Vilniaus Valstybiniam Dailės 
muziejui nuosavybėn ar bent depozito teisėmis saugoti 
nuo tolesnio nykimo ar žuvimo“. Kartu buvo prašoma 
muziejui perduoti kilnojamus kultūros paminklus iš 
visų respublikoje likviduojamų organizacijų, įstaigų, 
kulto pastatų, taip pat represuojamų asmenų [kursyvu 
pažymėta mano – A. G.].“3

Bažnytinė dailė ir religinis menas apskritai 
tapo viena iš sovietų sistemos draudžiamų temų, re-
ligija – „opiumas masėms“ – jokiu būdu nesiderino 
su sovietinio žmogaus hipertrofuotai sekuliaria, se-
lektyviai moksline ir tikrąjį savo šalies kultūrinį pa-
veldą ignoruojančia ir istoriją tikslingai perkuriančia 
pasaulėžiūra. Ši situacija lėmė religinio meno „atra-
dimą iš naujo“ iškart po Nepriklausomybės atkūrimo 
1990-aisiais. Savo monografijos „Permainų svoris. 
Dailės vadyba Lietuvoje 1988–2006“ skyriuje „Dai-
lės muziejai permainų aplinkoje“, skirtame muziejų 
darbo metodologiniams ir ideologiniams pokyčiams 
Lietuvoje nuo revoliucinių 1988-ųjų iki 2006-ųjų, kai 
Lietuvos dailės muziejus Katalikų Bažnyčiai perdavė 
sovietinės okupacijos metais išsaugotą Vilniaus ka-
tedros lobyną (4 il.) ,, LDM skulptūros rinkinio ku-
ratorė ir Vilniaus dailės akademijos profesorė Elona 
Lubytė, apibendrintai teigia, kad sovietmečiu buvo 
„ribotas senosios, bažnytinės, pasaulietinės, tarpuka-
rio Lietuvos dailės viešas pristatymas“, o vėliau pri-
duria, kad [iškart po Nepriklausomybės atgavimo] 
„LDM sutelkė dėmesį į senosios dailės tyrinėjimą ir 
pristatymą“4. Bažnyčiai perduotasis Vilniaus katedros 
lobynas tapo 2009 m. įkurto Vilniaus arkivyskupijos 
Bažnytinio paveldo muziejaus branduoliu, į jį persi-
kėlė ir didelė dalis krikščioniškojo meno tyrimų bei 
parodinių projektų. Tad galima sakyti, kad LNDM, 
per sovietinius dešimtmečius išsaugojęs ir restauravęs 
Lobyno vertybes, XX a. pab.–XXI a. pr. aktyviai ren-
gęs krikščioniškojo meno istorines parodas, nors pats 
„nukraujavo“, davė impulsą šio muziejaus atsiradi-
mui. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus tuo metu 

3 Bialopetravičienė, Laima. Muziejaus rinkiniai ir 
padalinių veikla: Vaizduojamosios dailės skyriaus ta-
pybos rinkiniai. In Lietuvos dailės muziejus. Metraš-
tis 1. Sud. Ona Mažeikienė. Vilnius, 1996, p. 47–48.

4 Lubytė, Elona. Permainų svoris. Dailės vadyba Lie-
tuvoje 1988–2006. [Kaunas], [Vilnius], 2008, p. 168.

rengtos parodos ir vykdyti tyrimai suteikė kryptį ir 
Valdovų rūmų veiklai, o šių parodų katalogai – reikš-
mingas bažnytinio meno tyrimo etapas.

Taigi apibendrintai būtų galima pasakyti, kad 
po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos [nacionali-
niame] dailės muziejuje imamos „atkerėti“ iškart ke-
lios temos, susijusios su seniausiąja muziejaus rinki-
nių dalimi ir eksponatais, išgelbėtais nuo sunaikinimo: 
religinė (ypač katalikiškoji bažnytinė) dailė, senoji 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailė (liudijanti 
istorines Lietuvos valstybingumo formas ir veidus), 
naujas Lietuvos tarpukario dailės interpretavimas 
(kaip trumpo, bet dinamiško 1918–1940 m. Lietuvos 
Respublikos valstybingumo ir jo meninės (moder-
nistinės!) raiškos liudijimas, kuris sovietmečiu nere-
tai vaizduotas bravūriškai – kaip buržuazijos – ponų 
bei poniučių – kaprizai ir malonus laisvalaikis) ir ga-
liausiai paties LNDM rinkinių formavimosi istorija – 
tema, kurios kiek drąsiau imamasi tik dabar dėl jos 
ypač skaudaus ir trauminio pobūdžio. Dėl vietos sto-
kos, deja, išvardysiu vos keletą LNDM rinkinių tyrė-
jų, aktualizavusių minėtąsias temas: Rūta Janonienė, 
Margarita Matulytė, Laima Laučkaitė, Nijolė Tumė-
nienė, Tojana Račiūnaitė, Giedrė Mickūnaitė, Giedrė 
Jankevičiūtė, Dalia Tarandaitė, Rima Rutkauskienė, 
Sigita Maslauskaitė ir daugybė kitų. Senoji Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės didikų ir senoji bažnytinė 
dailė LNDM daugiausia buvo ir yra eksponuojama 
(taip pat rengiamos šioms temoms skirtos parodos) 
Vilniaus paveikslų galerijoje, Lietuvos tarpukario 
dailė – Nacionalinėje dailės galerijoje.   

Įdomu, kad tam tikruose kontekstuose šios 
temos dar ir šiandien, 2020-aisiais, nėra iki galo 
„atkerėtos“. Pavyzdžiui, siūlant parodų mainus su 

Vilniaus katedros lobynas, 1999. LNDM archyvas. 
A. Lukšėno nuotr. 
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Rusijos Federacijos muziejais, temos, liudijančios 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumą 
ir meninį paveldą, taip pat temos, atspindinčios veržlų 
Pirmosios Lietuvos Respublikos savosios kultūros 
kūrimą, – ar tai būtų Paryžiuje besimokantys tapytojai, 
ar Kauno architektūrinį kraštovaizdį formuojantys 
architektai modernistai, – bent jau Maskvos 
muziejuose, yra nelaukiamos ir nepageidaujamos5. 

Dar viena „užburta“ teritorija, kuri po Nepri-
klausomybės atkūrimo imta intensyviai tirti (daugelis 
diasporos menininkų žinoti ir sovietmečiu, bet tuome-
čiai tyrimai buvo smarkiai suvaržyti cenzūros) ir pri-
statyti Lietuvos visuomenei, – Lietuvių išeivijos dailė, 
arba, gal teisingiau sakyti, Lietuvos diasporos dailė, 
nes tarp autorių ne tik lietuviai, bet ir su Lietuva save 
glaudžiai sieję litvakai, lenkai ar kitų tautybių atstovai. 
Sovietmečiu daugelis valstybių, į kurias 1944 m. ar 
vėliau pasitraukė nuo sovietinės okupacijos bėgantys 
Lietuvos piliečiai, buvo tiesiai šviesiai sovietų ideologų 
vadinamos „kapitalistiniais priešais“ ar „buržuazinėmis 
visuomenėmis“ – visų pirma, žinoma, Jungtinės Ame-
rikos Valstijos, bet taip pat ir Vakarų Vokietija, Prancū-
zija, Didžioji Britanija, Australija ir t. t. Diasporos dailė 
tarsi atrandama visiškai iš naujo, iškyla visa plejada ta-
lentingų kūrėjų, „naujų“ vardų – Lietuvos visuomenė 
sužino ar iš naujo sužino apie Prancūzijoje kūrusius 
Antaną Mončį, Vytautą Kasiulį, Rafaelį Chvolesą, 
Antaną Gailių ir Žibuntą Mikšį, JAV kūrusius Jur-
gį Mačiūną, Joną Meką, Vytautą Kazimierą Jonyną, 
Neemiją Arbit Blatą, Viktorą Petravičių, Romą Vie-
sulą, Vytautą Kašubą ir Aleksandrą Kašubienę, Aus-
5 Šis teiginys pagrįstas Lietuvos Respublikos kultūros 

atašė Rusijos Federacijoje Ingos Vidugirytės-Pake-
rienės žodiniais liudijimais.

tralijoje – Vaclovą Ratą ir Evą Kubos bei daugybę 
kitų lietuvių menininkų visame pasaulyje, įskaitant 
netgi Pietų Afriką (Pranas Domšaitis) ar Kolumbiją 
(Nijolė Šivickas). Diasporos dailininkų vardais pa-
vadinti net du LNDM padaliniai – Vytauto Kasiulio 
dailės muziejus Vilniuje ir Prano Domšaičio dailės 
galerija Klaipėdoje. Su išeivijos autorių kūryba, be 
kitų tyrėjų, yra dirbę Ingrida Korsakaitė, Ilona Ma-
žeikienė, Laima Bialopetravičienė, Regina Urbonie-
nė, Nijolė Nevčesauskienė, Kristina Jokubavičienė. 
Šių eilučių autoriaus giliu įsitikinimu (palaikant dau-
gumai LNDM kolegų ir kolegių) Vytauto Kasiulio 
dailės muziejų būtina transformuoti (įskaitant jo pa-
vadinimą) į visą Lietuvos diasporos dailę pristatantį 
ir tiriantį padalinį, nes tai – vis dar nepaprastai turtinga 
ir vis dar nepakankamai gerai ištirta ir pristatyta teri-
torija. O ir LNDM saugomas išeivijos dailės rinkinys 
labai nevienalytis, išeivijos menininkų kūriniai jame 
varijuoja nuo aukščiausio iki labai mėgėjiško lygio 
darbų. Viena to priežasčių – rinkinys ne tikslingai su-
komplektuotas, o grįstas giminių dovanojimais6. Tad 
ateinantis dešimtmetis, tikėtina, bus skirtas „atsijoji-
mui pelų nuo grūdų“, jei leisite man čia pritaikyti tokį 
liaudišką vaizdingą posakį.

Šiuolaikinė dailė yra, ko gero, labiausiai 
„užburta“ teritorija iš visų čia aptariamų. Apie jos 
atradimo, tyrimo bei pristatymo Lietuvos publikoms 
iššūkius ir peripetijas daugybę kartų įvairiomis 
progomis rašyta. Tai – labiausiai provokuojanti ir 
išskirtinai su Vakarų kultūros įtaka tapatinama meno 
6 Įžvalgus skaitytojas iškart suvoks, kad tikslin-

gam rinkinio komplektavimui reikalingi tam skirti 
reikšmingi finansiniai resursai, kuriais, akivaizdu, 
1990–2020 m. LNDM nedisponavo.

Ilja Kabakov. „Skraidykite 
taburetėmis!“, 1986, popierius, 
ofortas, 17х25 (24,5x34). LNDM, 
ED-197083. Skaitmenino 
I. Aleksienė
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sritis, siejama su „lūžio metais“ (1988–1992), dar ir 
šiandien gebanti sukelti kontroversijų ir atvirų konfliktų 
(ypač „meno viešosiose erdvėse“ kontekstuose), 
tačiau galima teigti, kad LNDM Nacionalinėje dailės 
galerijoje šiuolaikinė dailė yra tvirtai išsikovojusi 
savąją vietą ir sutelkusi ją mėgstančią publiką. Vis 
daugiau šiuolaikinės dailės kūrinių papildo ir LNDM 
rinkinius, kad ir kokie riboti būtų kasmetiniai fondų 
papildymo finansiniai resursai. Šioje srityje išskirtinis 
vaidmuo tenka NDG vedėjai Lolitai Jablonskienei 
ir jos išugdytai jaunesnių meno tyrėjų ir kuratorių 
kartai. Skulptūros rinkinį profesionaliai tiria ir kuruoja 
šiame tekste jau minėta E. Lubytė. Apie šiuolaikinės 
dailės recepciją ir „atviro kūrinio“ sampratos atėjimą į 
Lietuvos meno lauką šiame straipsnių rinkinyje plačiai 
ir išsamiai rašo pati kolegė L. Jablonskienė, tad aš šios 
temos neplėtosiu.

Nepaminėjau dar vienos svarbios temos – so-
vietmečiu Lietuvoje kurto nonkonformistinio meno, 
kurį Alfonsas Andriuškevičius vadina „seminonkon-
formizmu“, o E. Lubytė – „tyliuoju mo dernizmu“7. 
Negalima sakyti, kad nebuvo ban dymų ir iki Nepri-
klausomybės atkūrimo šią temą „atkerėti“, bet visiš-
kai šie tyrimai išsivadavo iš Ezopo kalbos gniaužtų 
tik po Berlyno sienos griūties 1989-aisiais ir tokie 
autoriai kaip Kazimiera Zimblytė, Eugenijus Cuker-
manas, Vytautas Šerys, Linas Leonas Katinas bei kiti 
iš sovietinių kerų visiškai išsilaisvino tik Nepriklau-
somybės metais (su šiuo teiginiu nesutiktų dailėtyri-
ninkė Giedrė Jankevičiūtė, svarbiame, 2005-aisiais 
parašytame, tekste „Praeities nelaisvėje. Apie XX a. 
dailės istorijos interpretacijas“8 kritikuojanti nepa-
kankamai analitišką santykį su 1940–1980 m. laiko-
tarpio daile ir todėl kylančio vėlesnio pasipriešinimo 
„kanonui“ nepakankamo ištyrimo). Kita vertus, Ru-
sijos non konformistinis menas – su tokių garsenybių 
kaip Ilja Kabakovas (5 il.) ar Erikas Bulatovas kūri- 

7 Įdomu, kad berašant ši tekstą, išėjo E. Lubytės 
sudarytas „Acta academiae artium vilnensis“ tomas, 
kuris vadinasi „Ar buvo tylusis modernizmas Lie-
tuvoje?“ (Ar buvo tylusis modernizmas Lietuvoje 
(Acta Academiae Artium Vilnensis / 95). Vilnius, 
20202. Prieiga  per internetą: leidykla.vda.lt/lt/leidi-
nys/1293521618/acta-academiae-artium-vilnensis), 
kurio autoriai kvestionuoja „tyliojo modernizmo“ 
konceptą ir persvarsto sovietinės dailės istorijos 
kanoną. Kaip sako patys leidinio autoriai, „emocinį 
santykį su tyrimų objektu keičia skirtingomis meto 
dologinėmis prieigomis grįstas kritinis požiūris, kurį, 
tęsiant darbus, prasminga aptarti“. Kitaip tariant – te-
mos „atkerėjimas“, M. Weberio prasme, yra pačiame 
įkarštyje.

8 Jankevičiūtė, Giedrė. Praeities nelaisvėje. Apie XX a. 
dailės istorijos interpretacijas. In Pažymėtos teritori-
jos. Vilnius, 2005, p. 38–42.

niais – LTSR Parodų rūmuose pristatytas jau 1988-ai-
siais, iki de jure Nepriklausomybės atkūrimo likus kiek 
ma žiau nei pusantrų metų. Įdomu tai, kad per visą Ne-
priklausomybės laikotarpį ši meno teritorija neskatino 
pernelyg didelio lietuvių dailėtyrininkų noro ją tyrinė-
ti9, o unikali Vladimiro Tarasovo sukaupta disidentinio 
meno kolekcija LNDM pernelyg nedomino iki pat 
2019 m., kai buvo sutarta, kad garsusis džiazo muzi-
kantas ir menininkas ją padovanos Lietuvos naciona-
liniam dailės muziejui10(6 il.).

 Turiu  bent trumpai paminėti ir nors vieną  
„temų užkerėjimo“ atvejį – tai visko, kas susiję 
su paklusimu sistemai sovietmečiu, socrealizmu, 
reprezentavimas. Be pavienių mokslo darbų, – 
Jolitos Mulevičiūtės, Erikos Grigoravičienės, 
Agnės Narušytės, Margaritos Matulytės,  Linaros 
Dovydaitytės, Laimos Kreivytės – ši tema, pasak 
Giedrės Jankevičiūtės, ko gero, vis dar liudija 
negęstantį lietuvių norą „istoriją ne pažinti, o 
sugalvoti“, trūksta „atviro žvilgsnio į praeitį“11. O 
neatviras žvilgsnis – tai „užkerėtas“, M. Weber’io 
prasme, santykis su tikrove. Kadangi rašau iš LNDM 
žiūros taško, o ne tarsi iš viršaus apžvelgdamas visų 
Lietuvos dailės tyrėjų darbus, turiu konstatuoti, kad 
jei ne 2019 m. atsinaujinusi XX a. antros pusės dailės 
ekspozicija Nacionalinėje dailės galerijoje, šią temą 
turėčiau laikyti vargiai pajudėjusia iš mirties taško. 
Provokuodamas pateiksiu kad ir tokį pavyzdį: ar 
daug atsirastų tyrėjų ar kuratorių, kurie išdrįstų viešai 

9 Vienintelė į galvą ateinanti išimtis galėtų būti dailė-
tyrininkės Mildos Žvirblytės darbai.

10 Iškilminga dovanojimo ceremonija jau yra įvykusi – 
2020 m. sausio 6 d. Vilniaus paveikslų galerijoje.

11 Jankevičiūtė, G. Op. cit., p. 39.

Vladimiras Tarasovas ir Arūnas Gelūnas pasirašo
kolekcijos dovanojimo sutartį. 2020 m. sausio 6 d.,
Vilniaus paveikslų galerija. LNDM. G. Grigėnaitės nuotr.
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teigti, jog neseniai miręs tapytojas ir garsus sovietinės 
konjunktūros veikėjas Vincentas Gečas sykiu yra 
unikalus ir įdomus kūrėjas?  

Išvados

Straipsnyje analizuojamos temos atsklei-
džia, kaip LNDM raida nuo 1941 m., kai L[N]DM iš 
miesto muziejaus virsta dailės muziejumi (o ypač – 
jo pastatų kaita ir rinkinių kaupimo dinamika) darė 
įtaką muziejaus raidai Nepriklausomybės laikotarpiu 
(nuo 1990-ųjų iki 2020-ųjų). Sovietų valdžios ideo-
logizuotoje ir cenzūros kontroliuojamoje aplinkoje 
suvaržius nemažai Lietuvos dailės istorijos gilesniam 
pažinimui svarbių temų – Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės didikų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės religinės dailės, Lietuvos tarpukario moderniz-
mo dailės, Lietuvių išeivijos dailės ir kitų, – po Nepri-
klausomybės atkūrimo tenka jų tyrimus rekonstruoti 
arba sukurti iš naujo. Šie procesai neišvengiamai 
paveikė ir LNDM rinkinių komplektavimo procesus 
bei ekspozicijų formavimą ir parodinę bei leidybinę 

Lietuvos dailės muziejus. Metraštis 1. Sud. Ona Mažeikienė. 
Vilnius, 1996.
Weber, Max. The Sociology of Religion. London, 1971.

Literatūros sąrašas

Lubytė, Elona. Permainų svoris. Dailės vadyba Lietuvoje 1988–
2006. [Kaunas], [Vilnius], 2008.
Pažymėtos teritorijos. Sud. Rūta Goštautienė, Lolita Jablonskienė. 
Vilnius, 2005.

veiklą. Didelę įtaką muziejaus įvaizdžiui Lietuvos vi-
suomenėje padarė ir nuolatinė jo pastatų kaita bei tas 
faktas, kad į kultūros paveldui priskiriamus pastatus 
L[N]DM būdavo įkeldinamas ne siekiant užtikrinti 
muziejinės veiklos kokybę, o siekiant apsaugoti šiuos 
pastatus nuo nuniokojimo ar sunaikinimo. Tad iš es-
mės muziejaus veiklą po Nepriklausomybės atgavi-
mo nulėmė siekis susigrąžinti uždraustąsias temas ir 
atrasti naujas muziejinių tyrimų bei kolekcionavimo 
teritorijas (tokias kaip šiuolaikinis menas ir išeivijos 
dailė). Akivaizdu, kad būsimosios LNDM veiklos 
kokybę ir poveikį visuomenei nulems nuosekliais ty-
rimais grįsta muziejinė ir dailėtyrinė veikla, tiek kom-
plektuojant rinkinius, tiek formuojant ekspozicijas, 
rengiant parodas ir publikuojant savo leidinius. Mu-
ziejaus veiklai įtakos turės tiek Radvilų, tiek Chod-
kevičių rūmų rekonstrukcijų sėkmė, taip pat Vytauto 
Kasiulio dailės muziejaus „perprogramavimas“ į Lie-
tuvių išeivijos dailės muziejų. Ambicingiems ateities 
tikslams pasiekti teks ne tik mobilizuoti LNDM vidi-
nes ekspertines pajėgas, bet ir suaktyvinti bendradar-
biavimą su kitais tyrėjais ir kuratoriais.
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THREE DECADES OF THE LITHUANIAN NATIONAL MUSEUM OF ART IN 
INDEPENDENT LITHUANIA: “DISENCHANTMENTS” AND “ENCHANTMENTS” OF 
MUSEUM BUILDINGS AND COLLECTIONS

Dr. Arūnas Gelūnas
The Lithuanian National Museum of Art

The topics analyzed in the article reveal how 
the development of Lithuanian National Museum of 
Art (LNMA) since 1941, when LNMA from a city 
museum changed to an art museum (especially the 
change of its buildings and the dynamics of collec-
tions), influenced the development of the museum in 
the period of Independence (between the 1990s and 
2020s). In the ideologized by the Soviet authorities 
and controlled by censorship environment that con-
strained a number of significant topics for a deeper 
understanding of Lithuanian art history – GDL nobles 
and GDL religious art, Lithuanian interwar modern-
ist art, Lithuanian exile art and others – have to be 
reconstructed or re-created after the Restoration of 
Independence. These processes inevitably influenced 
the processes of assembling LNMA collections and 
the formation of expositions as well as the exhibition 
and publishing activities. The image of the museum 
in Lithuanian society was also greatly influenced by 
the constant change of its buildings and the fact that 
LNMA was moved into cultural heritage buildings not 

to ensure the quality of museum activities but to pro-
tect these buildings from devastation or destruction. 
Thus, the activities of the museum after the Restora-
tion of Independence were largely determined by the 
desire to recover the forbidden themes and discover 
the new areas of museum research and collection 
(such as contemporary art and exile art). It is obvious 
that the quality and impact of the future activities of 
LNMA on society will be determined by museum and 
art research activities based on consistent research, 
both in compiling collections and in forming expo-
sitions, organizing exhibitions, and publishing pub-
lications. The success of the reconstructions of the 
Radvilas Palace and the Chodkevičius Palace and the 
“reprogramming” of the Vytautas Kasiulis Art Mu-
seum into the Lithuanian Exile Art Museum will also 
have a significant impact on the activities of the mu-
seum. Achieving ambitious future goals will require 
not only the mobilization of LNMA’s internal expert 
forces but also the intensification of cooperation with 
other researchers and curators.



16

ATMINTIES SLINKTyS NACIONALINėS DAILėS 
GALERIJOS EKSPOZICIJOSE: NUO PAVEIKSLŲ 
MONOLOGO PRIE PASAKOJIMŲ POLILOGO

Dr. Lolita Jablonskienė
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22, Vilnius
lolita@ndg.lt

Anotacija

2009 m. rekonstruotoje Nacionalinėje dailės 
galerijoje Vilniuje buvo įrengta nauja XX a. Lietu-
vos dailės ekspozicija, tapusi svarbiu etapu, prista-
tant visuomenei Lietuvos nacionalinio dailės mu-
ziejaus rinkinius ir formuojant šiuolaikinę kultūros 
atmintį. Išplėtojusi pasakojimą apie moderniosios 
Lietuvos dailės raidą, didaktiniuose tekstuose pa-
brėžusi dailės savimonei įtakos turėjusias politines 
ir visuomenines aplinkybes, kultūros bendruome-
nėje ji buvo sutikta nevienareikšmiškai. Kritikos 
sulaukė naratyvo monologiškumas, socialinio ir 
kultūrinio konteksto stoka bei fragmentiškas šių 
dienų meno pristatymas. 2019 m., remdamasi iš-
siplėtusiais ne tik dailės, istorijos, bet ir kitų hu-
manitarinių mokslų tyrimais bei kritine atminties 
analize pasaulio muziejuose, NDG atnaujino XX a. 
antros pusės–XXI a. Lietuvos dailės ekspoziciją, 
sukurdama moderniųjų laikų atminčių polilogą, 
skatinantį ne tik kultūrinę, bet ir platesnę socialinę 
diskusiją muziejuje. Besipinantys naratyvai, daugi-
nis laikas, svaresnė moterų kūrybos ir šiuolaikinio 
meno reprezentacija – nauji kolektyvinės atminties 
(de)konstravimo muziejuje įrankiai.

Reikšminiai žodžiai: muziejus, Nacionalinė 
dailės galerija, muziejaus ekspozicija, atmintis, nara-
tyvas.

Įvadas

2009 m. po beveik du dešimtmečius trukusių 
muziejininkų, dailininkų, politikų diskusijų ir kapita-
linės buvusio LSSR Revoliucijos muziejaus pastato 
rekonstrukcijos bei išplėtimo Lietuvos nacionalinio 
dailės muziejaus padalinyje Nacionalinėje dailės gale-
rijoje buvo įrengta nauja XX a. Lietuvos dailės eks-
pozicija, tapusi svarbiu etapu, brėžiant šiuolaikines 
muziejinių ekspozicijų ir parodų kuratorystės gaires ir 
reflektuojant bei formuojant naujųjų laikų Lietuvos 
kultūros atmintį. Po dešimties metų, remiantis įgyta 
įvairialype patirtimi, taip pat atsižvelgiant į pasikei-
tusį muziejų ir kitų kultūros įstaigų lauką (šalyje ir 
pasaulyje), galerijoje buvo atnaujinta XX a. antros 

pusės–XXI a. Lietuvos dailės ekspozicija. Šio straips-
nio tikslas – išanalizuoti ir palyginti 2009 ir 2019 m. 
NDG ekspozicijų kuravimo ir eksponavimo prin-
cipus kultūros atminties (de)konstravimo požiūriu, 
įvertinant per paskutiniuosius 30 metų pasipildžiusių 
LNDM rinkinių potencialą naujų pasakojimų kūri-
mui. Taikoma muziejų, ypač pristatančių dailės kū-
rinius, kritinių studijų (angl. cirtical museum studies) 
prieiga1, viena vertus, suvokiant muziejų kaip visuo-
menės kolektyvinę atmintį konstruojančią, įtakingus 
diskursus kuriančią instituciją ir, kita vertus, mąstant 
apie rinkinių plėtimo poreikius, šiandien su muziejais 
siejamus lūkesčius ir komunikavimo su visuomene 
pokyčius. 2009 m. NDG pristatytas Lietuvos moder-
niosios dailės raidos paveikslas tapo aktualiu studijų 
objektu – įvairiais dailėtyros, kultūros studijų ir mu-
zeologijos aspektais jį analizavo Austėja Čepauskai-
tė, Linara Dovydaitytė, Giedrė Jankevičiūtė, Piotras 
Piotrowskis, Neringa Stoškutė2 ir kt. Dešimtmečiu 
atskirtų galerijos ekspozicijų palyginimas – naujas 
tyrimų aspektas, derinantis teorinę žiūrą su tiesiogine 

1 From Museum Critique to the Critical Museum.
Ed. by Katarzyna Murawska-Muthesius, Piotr Piot 
rowski. London, New York, 2016; Bishop, Claire. 
Radical Museology or, What’s ‘Contemporary’ in 
Museums of Contemporary Art. London, 2013 ir kt. 

2 Čepauskaitė, Austėja. Nacionalinis tapatumas Lie-
tuvos dailės muziejuje: dvi dailės istorijos versijos. 
In Menas kaip socialinis diskursas / Art as a Social 
Discourse (Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 58).
Sud. Agnė Narušytė. Vilnius, 2010, p. 153–164; 
Dovydaitytė, Linara. Post-Soviet Writing of History: 
The Case of the National Gallery of Art in Vilnius. 
In Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on art and 
architecture. Tallinn, 2010, Vol. 19, No. 3–4,
p. 105–120; Jankevičiūtė, Giedrė. Nacionalinė dailės 
galerija: pirmieji įspūdžiai. Naujasis Židinys-Aidai, 
2009, Nr. 7, p. 279–282; Piotrowski, Piotr. New Mu-
seums in East-Central Europe: Between Traumapho-
bia and Traumaphilia. In 1968/1989: Political Uphea-
val and Artistic Change. Ed. by Claire Bishop, Marta 
Dziewańska. Warsaw, 2011, p. 149–166; Stoškutė, 
Neringa. Tension Between Everyday Practice and the 
New Museology: a Case of the National Gallery of 
Art in Vilnius. In Meno istorija ir kritika / Art history 
& criticism. Kaunas, 2017, t. 13, p. 76–87.
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kuratorystės patirtimi, nes šio straipsnio autorė yra ir 
abiejų minėtų ekspozicijų bendraautorė.

Dailė „baltajame kube“

Konceptualizuojant pirmąją, 2009 m. įrengtą, 
XX a. Lietuvos dailės ekspoziciją3, atsiremta į tris 
pagrindines atramas: LNDM sukauptą šio laikotarpio 
rinkinį, XX–XXI a. sandūroje plėtotus Lietuvos dailės 
istorijos tyrimus (istoriografiją ir kuratorystę) bei 
rekonstruoto NDG pastato struktūrą. Nuo 1995 m., 
kai LNDM išsikėlė iš senosios Vilniaus rotušės ir 
išformavo ten buvusią XX a. pirmos pusės ir sovietinės 
Lietuvos dailės kolekcijos pristatymų aikštelę, 
praėjusio amžiaus dailės istorija muziejuje ilgą laiką 
nebuvo nuosekliai reprezentuojama, todėl naujajai 
ekspozicijai buvo pasirinktas mišrus – chronologiją ir 
teminius akcentus sujungiantis – naratyvas. Tuo tikslu 
LNDM saugyklose buvo atrinkti reprezentatyviausi 
įvairiu metu įsigyti kūriniai, atstovaujantys Lietuvos 
dailės istoriografijoje išryškintiems modernaus 
ir šiuolaikinio meno sąjūdžiams, kryptims, jų 
dalyviams, ir, remiantis muziejaus kolekcijų 
apimtimi4 bei ekspozicinės erdvės parametrais, 
suformuota pasakojimo struktūra: XX a. pradžios 
Vilniaus (1-oji salė), tarpukario Lietuvos ir Vilniaus 
(2–4 salės), sovietmečio bei pokario diasporos 
(6–9 salės) dailė ir šiuolaikinis menas (10–11 
salės). Teminio dėstymo konstravime atsispindėjo 
tuo metu Lietuvos dailės istorijos pateikime vykę 
poslinkiai – siekis ją permąstyti, siūlant naują požiūrį 
į dailės gyvenimą ir reiškinius lėmusias vietines 
aplinkybes bei reikšmingas tarptautines sąveikas. 
Šie kintantys dailės ir platesne prasme kultūros 
atminties aspektai atsispindėjo kūrinių atrankoje bei 
kuratorių parengtoje didaktikoje, komentuojančioje 
ekspozicijos segmentus atskirose salėse. Svarbu 
tai, kad, perrašant XX a. pirmos pusės Lietuvos 
dailės istoriją, tada jau buvo žengti tvirti žingsniai5, 
o šiuolaikinis žvilgsnis į sovietmečio palikimą tik 
formavosi, taigi ši naujosios NDG ekspozicijos 

3 Koncepcijos autorės: NDG vadovė dr. Lolita Jab- 
lonskienė ir kviestinė kuratorė – dailės istorikė 
dr. Jolita Mulevičiūtė, ekspozicijos architektūros spren-
dinius pasiūlė Saulius Valius, eksponuojant aktyviai 
dalyvavo muziejaus direktorius Romualdas Budrys.

4 Pvz., sovietinės dailės rinkinys gausus, o šiuolaikinio 
meno – mažas, tik pradedamas kaupti. 

5 Išleistos naujos monografijos: Mulevičiūtė, Jolita. 
Modernizmo link: dailės gyvenimas Lietuvos Res-
publikoje 1918–1940. Kaunas, 2001; Jankevičiūtė, 
Giedrė. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos 
Respublikoje 1918–1940. Kaunas, 2003; Laučkaitė, 
Laima. Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje. Vilnius, 
2002.

dalis įsiliejo į tebevykstantį procesą: pristatė XX a. 
antros pusės Lietuvos dailės gyvenime pasireiškusių 
kelių dailininkų kartų meninius pasaulėvaizdžius ir 
sukonstravo specifinėmis politinėmis aplinkybėmis 
besirutuliojusios lokalinės moderniosios dailės 
peizažą (skyriai „Dailė ir ideologija“, „Reikšminga 
forma“, „Tarp mito ir kasdienybės“, „Tikrovės 
ribos“). Kad ir turint nedidelį, tik nuo XXI a. pradžios 
kaupiamą eksponatų rinkinį, naujoje ekspozicijoje 
buvo pradėtà kurti ir šiuolaikinio Lietuvos meno 
atmintis (skyrius „Atviri kūriniai“). 

Erdvinė šio naratyvo projekcija įsikūnijo 
pasaulio dailės muziejų praktikoje įsitvirtinusioje, 
„baltuoju kubu“ vadinamoje eksponavimo formoje. 
Jos pagrindas – modernios architektūros kuriama 
abstrakti nuo istorinio ir dabarties konteksto 
atsiribojusi, gryną estetinę patirtį skatinanti aplinka:

XX a. antroje pusėje visame Vakarų pasaulyje 
muziejai ir dailės galerijos idealizavo modernias 
ekspozicijas, kurias sudarė ant baltų sienų retai sukabinti 
paveikslai, individualiai išryškinti dirbtinės šviesos aura, 
taip sukuriant situaciją jų tyliam atsiskleidimui, vedant 
žiūrovą iš anksto suplanuotu keliu, rodančiu meno 
tobulėjimą modernistinio kanono požiūriu.6  

NDG salių „kubai“ ir linijinis eksponatų 
išdėstymas šią formą ypač pabrėžė ir skatino žiūrovą 
žvelgti į kiekvieną atskirą kūrinį ar susijusią jų 
grupę, daugiau kaip į kūrėjo meistrystės, kuriant 
estetinę vertę, išraišką (kitaip tariant, kvietė gėrėtis), 
ir mažiau – kaip į tam tikro laikotarpio ženklus, 
visuomenės mąstymą ir lūkesčius, taip pat ir atmintį 
reprezentuojančius artefaktus (įgalinančius sužinoti, 
diskutuoti) (1 il.).

Sukūrusi nuoseklų pasakojimą apie XX a. 
Lietuvos dailės modernėjimą, ši ekspozicija kultūros 
bendruomenės, taip pat ir lankytojų, buvo sutikta ne-
vienareikšmiškai7. Pabrėždami meninę ir edukacinę 
eksponatų vertę, kanoninės istorijos perrašymo siekį 
koncepcijoje, dailės istorikai ir kritikai taip pat atkrei-
pė dėmesį į tai, kad modernistiniais principais įreng-
tose galerijos salėse atsispindi veikiau pačios dailės 
(ir LNDM rinkinio), o ne formuojama nauja šiuolai-
kinės visuomenės atmintis. Kritikos sulaukė pasako-
jimo monologiškumas, vizualiosiomis priemonėmis 
6 Lorente, J. Pedro. From the White Cube to a Critical 

Museography: the Development of Interrogative, 
Plural and Subjective Museum Discourses. In From 
Museum Critique to the Critical Museum, p. 115.

7 Jankevičiūtė, G. Nacionalinė dailės galerija...; Dovy-
daitytė, Linara. Nacionalinė dailės galerija: atminties 
ir nesantaikos vieta. Dailė, Vilnius, 2010, Nr. 1,
p. 4–10; Trilupaitytė, Skaidra. Pamąstymai apie 
auksinę kolekciją. Dailė, Vilnius, 2010, Nr. 2, p. 4–6; 
Dovydaitytė, L. Post-Soviet Writing of History...
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pateikto socialinio ir kultūrinio konteksto stoka, eks-
ponavimo principai, lyginti net su sovietinėmis paro-
domis. Kultūrologė Skaidra Trilupaitytė, analizuoda-
ma sovietmečio Lietuvos dailės ir šiuolaikinio meno 
kolekcionavimą, kritiškai vertindama LNDM rinki-
nio pasipildymą XX–XXI a. sandūroje, apibendrino, 
kad „išsamiausios“ ekspozicijos monopolis“ šiandien 
yra neįmanomas8. Dailėtyrininkė Linara Dovydaity-
tė NDG pavadino „atminties ir nesantaikos vieta“, 
kurioje susidūrė institucinės, akademinės intencijos 
ir menininkų prisiminimai bei lankytojų lūkesčiai, 
kartu konstatuodama, kad dabarties meno procesai 
čia pristatyti nepakankamai ir fragmentiškai9. Šių 
bruožų 2009 m. įrengtoje NDG ekspozicijoje iš tiesų 
būta, o jų kritinė refleksija atsispindėjo vėliau gale-
rijoje rengtose parodose, naujai interpretuojančiose 

8  Trilupaitytė, S. Op. cit., p. 6.
9  Dovydaitytė, L. Nacionalinė dailės galerija...

muziejaus rinkinius (pvz., „Moters laikas. Skulptū-
ra ir kinas“, 2010, kuratorės Elona Lubytė ir Laima 
Kreivytė), supažindinančiose žiūrovus su įsigytomis 
kolekcijomis (pvz., „Elena Urbaitytė-Urbaitis. Pasi-
rinkimai“, 2012, kuratorė E. Lubytė), apmąstančiose 
XX a. Lietuvos dailės kanono ribas (pvz., „Asme-
niška. Lietuvos moterų dailė 1918–1940 m.“, 2017, 
kuratorė Ieva Burbaitė), pristatančiose Lietuvos šiuo-
laikinį meną (pvz., „Deimantas Narkevičius. Dėmės 
ir įbrėžimai“, 2018, kuratorė L. Jablonskienė) ir kt. 

Kanono dekonstravimas

2019 m., pasitelkdama žinias, įgytas organi-
zuojant inovatyvias parodas kartu su Lietuvos ir kitų 
šalių dailėtyrininkais, kuratoriais ir menininkais, iš-
plėtojusi įtraukią muziejinės edukacijos programą, 
atsižvelgdama į naujus ne tik dailės istorijos, bet ir 
kitų humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, 

1. Nacionalinės dailės galerijos
ekspozicija „Dailė ir ideologija“,
2009. LNDM. V. Aukštaičio nuotr.

2. Nacionalinės dailės galerijos
ekspozicija „Sprogimas“, 2019.
LNDM. G. Grigėnaitės nuotr.



19

taip pat į kritinės atminties analizės praktikas tarp-
tautinėje muziejininkystėje10, NDG ėmėsi atnaujinti 
nuolatinę Lietuvos dailės ekspoziciją, pirmiausia jos 
dalį, aprėpiančią XX a. antrą pusę ir XXI a. pradžią. 
Koncepciją rengė dvi galerijos kuratorės – dr. Lolita 
Jablonskienė ir Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė – 
bei dvi kviestinės dailėtyrininkės – Laima Kreivytė ir 
dr. Agnė Narušytė. Naują architektūrą sukūrė Ona 
Lozuraitytė ir Petras Išora. Įgyvendinant šį projektą, 
mąstyta tiek apie kiekybinius, tiek kokybinius mo-
dernaus ir šiuolaikinio Lietuvos meno pristatymo ga-
lerijoje pokyčius. Visų pirma, norint plačiau atverti 
visuomenei LNDM rinkinius, taip pat kritiškai reflek-
tuojant 2009 m. ekspozicijoje įtvirtintą kūrėjų ir kū-
rinių hierarchiją, daugiau kaip trys ketvirtadaliai visų 
anksčiau rodytų darbų buvo pakeisti. Be to, pertvar-
kant pasakojimą ir jį kontekstualizuojant, dalis eks-
ponatų pasiskolinta iš kitų viešų ir privačių kolekcijų, 
archyvų bei menininkų dirbtuvių – labiausia stigo ne-
oficialios, eksperimentinės sovietinių metų dailės, už-
sienyje kūrusių lietuvių avangardistų kūrybos ir šiuo-

10 Rengiantis atnaujinti ekspoziciją, 2016 m. NDG 
surengta konferencija „XXI a. muziejus: kiti pasa-
kojimai“, kurioje kompleksiškai žvelgiant į naujas 
dailėtyros, literatūrologijos, istorijos, filosofijos, so-
ciologijos mokslų atodangas ir dalijantis tarptautine 
modernaus bei šiuolaikinio meno muziejų patirtimi, 
buvo diskutuojama apie dailės istorijos eksponavimo 
XXI a. muziejuje iššūkius ir galimybes.

laikinio meno. Dekanonizuojant ankstesnį naratyvą, 
ypatingas dėmesys skirtas moterų kūrybai: pirmojoje 
ekspozicijoje buvo rodomi trylikos menininkių dar-
bai, o naujojoje autorių skaičius išaugo daugiau negu 
dvigubai (iki 28-ių). Reprezentuoti dailininkes įga-
lino ir kelios unikalios neseniai muziejui padovano-
tos kolekcijos (Aleksandros Kašubos (1923–2019), 
E. Urbaitytės-Urbaitis (1922–2006), Kazės Zimbly-
tės (1933–1999)). Strategiškai padidintas ir šiuolaiki-
nio meno krūvis – išplėstas jam skirtas plotas (vietoj 
buvusių dviejų – trys salės), o XX–XXI a. sandūros 
kūrinių skaičius padidėjo kone tris kartus. Vardijant 
kiekybinius pasikeitimus, svarbu paminėti, kad į at-
naujintą ekspoziciją buvo įtraukta įvairesnių rūšių 
meninės kūrybos pavyzdžių – greta muziejuose įpras-
tos tapybos, skulptūros pasitelkta daugiau darbų ant 
popieriaus, fotografijų, filmų, konceptualaus meno ir 
kt., taip pat kontekstinės dokumentikos.

Svarbiausios kokybinės naujovės, ypač šiam 
straipsniui aktualiu atminties (de)konstravimo po-
žiūriu, įsikūnijo kuriamo pasakojimo struktūroje ir 
jo išdėstyme erdvėje. Chronologijos visiškai neatsi-
sakyta – žvelgiama į Antrojo pasaulinio karo metus 
ir pokarį („Sprogimas“), XX a. septintąjį–devintąjį 
dešimtmečius („Modernizacijos projektai“ ir „Krizė 
ir maištas“) bei atgautos nepriklausomybės laikotar-
pio dailės gyvenimą („Virsmas“, „Šiuolaikybė: kriti-
ka ir vaizduotė“), bet šie teminiai segmentai sudaryti, 
vadovaujantis ne linijinio, o dauginio laiko – susipi-

3. Nacionalinės dailės galerijos ekspozicija „Virsmas“, 2019. LNDM. G. Grigėnaitės nuotr.
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nančių skirtingų laikų – prieiga. Tam buvo pasitelkti 
vėlesni, ypač šiuolaikinio meno, kūriniai, reflektuo-
jantys atskirose salėse gvildenamą dailės ir istorijos 
problematiką. Skyriuje „Sprogimas“ šių dienų kritinę 
atmintį apie pokario kovas ir priverstinį darbą liudija 
poparto įkvėpti Kęstučio Grigaliūno spalvoti lino rai-
žiniai „Jurgėliškės“ (1988–1989), nykstančias sovieti-
nių represinių organų buveines Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose konceptualiai archyvuoja Indrė Šerpy-
tytė („1944–1991 m. buvusios NKVD/MVD/MGB/
KGB būstinės“, 2009–2018) (2 il.). Salėje „Krizė ir 
maištas“ vėlyvojo sovietmečio prieštaravimus, pasi-
priešinimo dvasią įkūnija Roberto Antinio jaunesniojo 
„Aukos laukas. Romo Kalantos įamžinimo paminklo 
modelis“ (1992). „Virsme“ XX a. dešimtojo de-
šimtmečio Lietuvos šiuolaikinio meno avan-
gardinė nuostata gretinama su bent trisdešimčia 
metų ankstesniu Jurgio Mačiūno įkurtu Fluxus 
judėjimu (3 il.). Atnaujintoje NDG ekspozicijo-
je laiko koordinatės nebėra griežtai apibrėžtos – 
kartu rutuliojamos ir istorijos, ir atminties linijos, an-
trinant filosofiniuose šiuolaikybės apmąstymuose išsi-
kristalizavusiai „heterogeninių laikų montažo“11 sam-
pratai. 

Pokytį kuratorystėje liudija ir kitokia ekspozi-
cijos naratyvo sandara, atverianti labiau išsišakojusį, 
įvairiapusį žinojimo lauką. Ankstesnis vientisas pa-
sakojimas tarsi suskilo į daug mažesnių, susijusių, o 
kartais ir prieštaraujančių viena kitai, istorijų. Įžengęs 

11 Duarte, Miguel Mesquita. Reading Georges Didi-
Huberman’s Devant Le Temps: History, Memory and 
Montage. Studies in Visual Arts and Communication: 
an international journal [interaktyvus], 2017,Vol. 4,
No.1, [žiūrėta 2020 05 29]. Prieiga per internetą: 
http://journalonarts.org/wp-content/uploads/2017/08/
SVACij_Vol4_No1-2017-Miguel-Mesquita-Duarte_
Reading-Georges-Didi-Hubermans.pdf. 

į karo ir pokario galeriją, žiūrovas pirmiausia pamato 
„oficialųjį“ (socrealistinį) jo veidą, o apsisukęs grįž-
ti atgal – retai įvaizdinamas atodangas: holokaustą 
(Rozos (Rachelės) Suckever-Ušajevos, Arbit Blato 
tapyba), pokario griuvėsius ir skurdžią kasdienybę 
(Mečislovo Bulakos, Vytauto Stanionio darbai), do-
kumentinius ir simbolinius tremties ir emigracijos 
vaizdus (Jono Meko, Elenos Gaputytės kūriniai). 
Plėtoti šį dialogą didžia dalimi įgalino jau po 1990 m. 
LNDM įsigyti ir specialiai šiam projektui iš kitų 
kolekcijų12 pasiskolinti eksponatai. Reikšmingai 
prisidėjo ir nauja ekspozicijos architektūra. Jos 
segmentams architektai O. Lozuraitytė ir P. Išora 
pasiūlė individualius erdvinius sprendimus (kons-
trukcijas ir įvaizdžius), kuriuose derinami tradi-
cinio muziejinio eksponavimo, saugyklų, šiuolai-
kinių parodų ir meno rodymo viešosiose erdvėse 
principai. Salėje „Modernizacijos projektai“ įreng-
ta stumdoma pertvara atlieka kelias funkcijas: ski-
ria ir jungia abipus „geležinės uždangos“ (Lietu-
voje ir diasporoje) sukurtus modernaus pasaulio 
vaizdus, objektyvizuoja muziejaus kolekciją – taip 
iš tiesų kabinami kūriniai saugyklose – ir įtraukia 
lankytoją į ekspozicijos naudojimą (4 il.). „Krizės ir 
maišto“ tema atskleista, pritaikius ankstesnių NDG 
parodų įrangą ir medžiagas, šį tvarumo aspektą 
sumaniai derinant su naujomis emocinio poveikio 
kūrimo ir kontekstinės medžiagos integravimo ga-
limybėmis (pvz., iš fotografo Romualdo Požerskio 
pasiskolinti filmai ir dokumentai, atspindintys vė-
lyvojo sovietmečio kontrkultūrines tendencijas) 
(5 il.). Formuojant šį daugiabalsį naratyvą, atnau-

12 Iš menininkų ir jų šeimų, Vilniaus Gaono žydų isto-
rijos muziejaus, Jono Meko vizualiųjų menų centro, 
Lewben Art Foundation, BTA Art ir kitų privačių 
kolekcijų.

4. Nacionalinės dailės galerijos 
ekspozicija „Modernizacijos 
projektai“, 2019. LNDM. 
G. Grigėnaitės nuotr.
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jintoje ekspozicijoje siekiama sukurti įvairių at-
minčių polilogą – heteromnemoniką, – keičiantį 
anksčiau joje dominavusį monologinį kalbėjimą.

Išvados

2009 ir 2019 m. NDG nuolatinių ekspozicijų 
palyginimas liudija, kad, taikant skirtingas kuravimo 
strategijas ir eksponavimo principus, jose buvo sukurti 
netapatūs kultūrinės atminties modeliai. Ankstesnis – 
monologinis, modernistinis, o vėlesnis – poliloginis, 
siekiantis šiuolaikybei būdingos heteromnemonikos, 
įgalinančios žiūrovus ne tik sykiu patirti savo ir 
kitų prisiminimus, bet ir įvairiapusiškiau žvelgti 
į dabartį bei įsivaizduoti ateitį. Pasitelkus naujus 

kolektyvinės atminties (de)konstravimo įrankius: 
naratyvų sampyną, dauginį laiką, rūšinę ir teminę 
eksponatų daugiakalbystę, reikšmingesnį moterų 
kūrybos ir šiuolaikinio meno reprezentavimą, taip 
pat konceptualią erdvinę instaliaciją, pertvarkytoji 
ekspozicijos dalis tapo intelektualiai ir emociškai 
paveikesnė, įtraukesnė.

Ekspozicijų analizė ir praktinė kuravimo patir-
tis skatina daryti išvadą, kad įgyvendinti atnaujinimo 
projektą daugiausia pavyko dėl atgautos nepriklau-
somybės metais pradėtų kaupti naujų dailės kūrinių. 
Tiesa, pertvarka atvėrė ir vis dar egzistuojančias spra-
gas muziejaus rinkiniuose, bet kartu tapo pagrindu 
formuluojant strategines kryptis jų pildymui.

5. Nacionalinės dailės galerijos 
ekspozicija „Modernizacijos 
projektai“, 2019. LNDM. 
G. Grigėnaitės nuotr.
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THE MOVES OF MEMORY IN THE EXPOSITIONS OF THE NATIONAL GALLERY OF 
ART: FROM THE MONOLOGUE OF PAINTINGS TO THE POLYLOGUE OF STORIES

Dr. Lolita Jablonskienė
National Gallery of Art of the Lithuanian National Museum of Art

The article aims to compare the permanent 
expositions set in 2009 and 2019 at the National Gal-
lery of Art, from the point of view of (de)construc-
tion of cultural memory, assessing the potential of the 
museum collections, which were supplemented dur-
ing the years of regained Independence, for the de-
velopment of new narratives. The approach of critical 
studies of museums is applied, perceiving the muse-
um as an institution constructing collective memory 
and thinking about the expectations associated with 
museums today and the directions of accumulation of 
collections. 

In the 20th-century Lithuanian art exposition 
of the year 2009, a mixed story, combining chronol-
ogy and thematic accents, has been created. Its struc-
ture was formed by selecting works in the repositories 
of the Lithuanian National Museum of Art, represent-
ing the movements of modern and contemporary art 
fixed in Lithuanian art historiography, their partici-
pants, and focusing on the structure of the exhibition 
space. The didactics reflected the changing attitudes 
towards the local circumstances that led to art life and 
significant international interactions. The spatial pro-
jection of the narrative was embodied in the practice 
of art museums in the usual form of a “white cube”.

Having developed a coherent narrative about 
the modernization of Lithuanian art, this exposition 
was ambiguously perceived by the cultural commu-
nity. It was argued that halls equipped with modernist 
principles reflect the art itself (and the museum col-
lection) rather than forming a new memory of modern 
society. The monologue of the narrative, the lack of 
social context, the traditional exhibition and the frag-
mentary presentation of contemporary art were criti-
cized.

In the National Gallery of Art of the year 
2019, the part of the permanent exhibition was re-
newed, covering the 2nd half of the 20th century and 
the beginning of the 21st century. It was supplemented 
with new artworks, especially the artworks acquired 
by the museum and borrowed from other collections 
after 1990, as well as contextual documentaries, in 
order to achieve a polylogue of modern memories, 
which promotes a wider cultural discussion in the 
museum. Intertwining narratives, multiple time, the-
matic multilingualism of exhibits, representation of 
women’s works, a heavier load of contemporary art 
are the new tools of (de)constructing of collective 
memory in the exposition. They are effectively aided 
by a spatial installation that combines the principles 
of traditional museum expositions, repositories, con-
temporary exhibitions, and the display of art in public 
spaces, increasing engagement and emotional impact 
on viewers.

A comparison of the expositions of the Na-
tional Gallery of Art separated over a decade shows 
that different models of curation and exhibiting 
principles have led to the creation of non-identical 
models of cultural memory. The former model was 
of a monologue type and more modernist, and the 
latter – polylogical, seeking the heteromnemonics 
characteristic of modernity. The analysis leads to the 
conclusion that the implementation of the renewal of 
the exposition of 2019 was largely made possible by 
works of art acquired during the last 30 years. The 
reorganization also opened important directions for 
supplementing the museum’s collections.   
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Anotacija

Straipsnis skirtas maisto, pramoninių pre-
kių, tabako ir kt. talonams, naudotiems Lietuvo-
je XX a. pabaigoje. Pristatomi 655 prekių talonai 
ir kvietimai (1983–1993) iš Lietuvos nacionalinio 
muziejaus bonistikos rinkinio. Darbe išskiriami 
pagrindiniai talonų tipai, talonų pasiskirstymas 
pagal jų išleidimo vietą ir prekių grupės, pažymėti 
išskirtiniai ir vertintini eksponatų požymiai. Ski-
riama aptariamų artefaktų sisteminimo ir katalo-
gavimo pradžiai.

Reikšminiai žodžiai: maisto, pramoninių pre-
kių talonai, kvietimai, bonistika, deficitinės prekės.

Įvadas

Maisto ir pramoninių prekių kortelių įvedimas 
dažniausiai siejamas su karo padėtimi ir jos sukeltu 
gyvybiškai reikalingų prekių stygiumi. Muziejų 
rinkiniuose saugomos Pirmojo ir Antrojo pasaulinių 
karų bei pokario laikotarpio kortelės, rečiau vadintos 
talonais, nuo XX a. devintojo dešimtmečio rinkiniai 
papildomi įvairaus pobūdžio talonais, iš pradžių 
korektiškai vadintais kvietimais, kurių atsiradimas bei 
paplitimas Lietuvoje siejamas su SSRS ekonominiu 
nuosmukiu ir politinėmis realijomis, sukėlusiais 
prekių trūkumą. Tai – metas, kai iš pradžių per 
organizacijas ir įmones buvo skirstomi talonai, orderiai 
ir paskyros didelės paklausos prekėms (šaldytuvams, 
baldams, kooperatiniams butams ir pan.) įsigyti, 
vėliau atskirose įmonėse ir įstaigose naudoti talonai ir 
(dėl trūkumo ar bandymo išvežti į kitas respublikas) 
deficitu tapusioms maisto prekėms. Galiausiai – 
SSRS atsakas į Nepriklausomybės paskelbimą – 
ekonominė blokada bei ekonominė krizė, pasireiškusi 
bendra su SSRS pinigų sistema, laisvu didėjančio 
rublių ir mažėjančio prekių kiekio judėjimu per atvirą 
Lietuvos sieną, o tai lėmė visuotinį prekių stygių ir 
sykiu – jų paskirstymui reikalingų priemonių gausą. 
Būtiniausios prekės skirstytos pagal gyvenamąją 

VISUOTINIO NEPRITEKLIAUS XX A. PABAIGOJE 
LIUDININKAI – KVIETIMAI IR TALONAI: PIRMINIAI 
TyRIMŲ DUOMENyS (LIETUVOS NACIONALINIO 
MUZIEJAUS RINKINIO PAGRINDU)

Dalia Grimalauskaitė
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g 1, Vilnius 
dalia.grimalauskaite@lm.lt 

vietą, išduodant vienkartinius, mėnesiui, ketvirčiui ar 
pusmečiui skirtus talonus prekei ar jų grupei. Vieni 
talonai buvo bendri visai respublikai, kitus išduodavo 
vietos savivalda ir vartotojų kooperatyvų sąjungos.

Nuo apyvartai skirtų pinigų surogatų, nau-
dojamų platesniam prekių ir paslaugų asortimentui 
(bonos, notgeldai), kortelės ir talonai skiriasi labai 
ribota paskirtimi, dažniausiai tai – vienkartinis do-
kumentas, naudojamas jame nurodytai prekei įsigyti 
per nustatytą laiko tarpą, kartu pateikiant reikiamą 
kiekį piniginių ženklų. Kitas išskirtinis kortelių ir ta-
lonų požymis – nėra nurodytas nominalas. Juose pa-
teikta informacija, rodanti dokumento galiojimo datą 
ar realizavimo laiką (jei data nurodyta ant šaknelės, 
ant nukerpamo talono ji gali būti nežymima, taip pat, 
gali būti nurodytas tik mėnuo), taip pat prekės grupę 
ir jos kiekį, kartais prekės grupė būna pažymėta nu-
meriu bei skaičiumi, o turinys skelbiamas atskirai. 
Ant talono gali būti nurodytas leidėjas – savivaldy-
bė, vartotojų kooperatyvų sąjunga, kartais jį galima 
nustatyti ar patikslinti pagal antspaudą, kaip apsaugą 
nuo klastojimo. Apsaugą ir apskaitą turėjo užtikrinti 
ir serijinis numeris, tačiau tai brangino talonų gamy-
bą, nes tokius techniškai sudėtingiau atspausdinti. 
Talonai galėjo būti vardiniai ir skirti įvairių katego-
rijų gavėjams. Kartais kortelė būdavo su šaknele ir 
nuo jos nukerpamais kuponais (dar vadinamomis at-
karpomis), tačiau kitaip nei Antrojo pasaulinio karo 
laikotarpio talonai, jų šaknelėje kortelės naudojimo 
taisyklių nėra. Labai retai ant kortelių ir talonų būna 
pažymėta spaustuvė. 

Kai kuriuose muziejuose talonai maisto ir pra-
moninėms prekėms priskirti bonistikos rinkiniams, 
kituose saugomi istorijos dokumentų ir spaudinių 
grupėse, kartu su kitais dokumentais, skirtais prekių 
ir paslaugų paskirstymui (orderiai, limitų knyge-
lės produktams ir prekėms, vizitinės kortelės, talo-
nai pietums, sriubai, pienui, dietiniam maitinimui ir 
pan.). Medžiaga netyrinėjama, nesisteminama, todėl 
nežinoma jos struktūra pagal talonų išleidimo vietą 
ir prekių grupes, nėra išskirti pagrindiniai artefaktų 
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tipai ir raritetai. Šio darbo tikslas – kryptingai su-
kaupto muziejinio rinkinio pagrindu pradėti medžia-
gos sisteminimą ir katalogavimą, atkreipiant dėmesį 
į šių smulkiųjų dokumentų išleidimo vietas ir prekių 
grupes, pažymint išskirtinius ir vertintinus eksponatų 
požymius.

Trumpa istoriografijos apžvalga 

Talonų tema istoriografijoje nėra nagrinėta, nėra 
kataloginio pobūdžio publikacijų ar teminių apžvalgų. 
Amerikos lietuvių numizmatų asociacijos leidinyje 
„Knight“ pirmi lietuviški XX a. dešimtojo dešimtmečio 
talonų prekėms vaizdai ir trumpa informacija apie juos 
paskelbta 1992 m. – publikuotas 1992 m. gegužės 
mėnesio keturių talonų kvartblokas1. Kitame laikraščio 
„Knight“ numeryje paskelbta informacija apie 1992 m. 
spalio mėnesio keturių talonų kvartbloką, klaidingai 
nurodant, kad jie vadinami „Bendraisiais talonais 
or General Talonas“2. Paskutinė žinutė apie talonus 
„Knight“ – net be pavadinimo – skirta 1993 m. vasario 
mėnesio talonų kvartblokui3. Tekstai nepasirašyti, bet 
tikėtina, kad juos rašė laikraščio redaktorius Franc’as 
Passic’as, gaudavęs informaciją iš kolekcininkų 
Lietuvoje ir negaišdamas skelbdavęs.

Vertinga informacija apie gyventojų santykį su 
talonų sistema 1990 m. antroje pusėje publikuojama 
Vlado Gaidžio ir Danutės Tureikytės darbe, kuriame 
pateikti visuomenės nuomonės apklausos apie gyven-
tojų aprūpinimą prekėmis, jų trūkumą, naujas preky-
bos formas ir t. t., duomenys4. Šio Prekybos minis-

1 Talonas food ration coupons. Knight, 1992, Vol. 14, 
No 5, Issue No 80, p. 2. Autorius pažymėjo, kad 
tokie, vasario mėnesį (tiksliau – sausio mėn. – D. G.) 
išleisti, „maisto davinio kuponai“ skirti – 
Nr. 1 – miltams, 2 – druskai, 3 – cukrui, 4 – sviestui, 
neturėtų būti painiojami su piniginiais ženklais, nes 
pagrindinė talonų paskirtis yra „leisti gyventojams 
įsigyti specifines maisto prekes mažesnėmis „kontro-
liuojamomis“ kainomis, o ne laisvoje prekyboje kur 
„top doleris“, nes gyventojų darbo užmokestis dar 
nepasivijęs laisvosios rinkos ekonomikos“.

2 October 1992 Talonas food coupons. Knight. 1992, 
Vol. 15, No 2, Issue No 82, p. 7. Pateikta papildomai 
žinių apie spalio mėnesio talonų galiojimą iki metų 
pabaigos ir apie prekes už atskirus talonus (miltai, 
makaronai, druska, kruopos, cukrus).

3 Illustrated here... Knight, 1993, Vol. 15, No 4, Issue 
No 84, p. 9. Atkreiptas dėmesys į naują apipavidali-
nimą, popierių, tokį patį kaip 1992 m. talonų, ir į tai, 
kad 1993 m. sausį talonai nebuvo išleisti.

4 Gaidys, Vladas; Tureikytė, Danutė. Visuomenės nuo-
monės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. 
Vilnius, 2015, p. 70–75 [interaktyvus]. Prieiga per 
internetą: https://lstc.lt/download/visuomenes_nuo-
mones_tyrimai_visas.pdf [žiūrėta 2019 07 30].

terijos iniciatyva atliktos apklausos klausimų bloko 
moto buvo „Kiekvienas žmogus yra ir pirkėjas“. Res-
pondentų klausta: „Ar užtenka Jūsų šeimai maisto 
produktų, gaunamų pagal talonus?“, „Ar patenkina 
pastaruoju metu Lietuvoje įvesta prekybos talonų sis-
tema?“ ir t. t. Dauguma (60 proc.) nebuvo patenkinti 
įvesta talonų sistema (patenkinti 34 proc.)5.

Mokslinėse monografijose, skirtose pinigų 
apyvartai Lietuvoje ir nacionalinės pinigų sistemos 
raidai XX a. pabaigoje, talonai minimi fragmentiškai, 
pateikiamos kelios iliustracijos, bet tema nerutulioja-
ma6, kitaip nei tyrinėtojų įvairiapusio dėmesio sulau-
kę Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rug-
pjūčio 5 d. išleisti bendrieji talonai, kurie iki 1992 m. 
gegužės 11 d. buvo prekių paskirstymo įrankis – 
„universalios prekių kortelės“, o 1992 m. spalio 1 d. 
tapo laikinaisiais Lietuvos pinigais ir tarnavo iki lito 
įvedimo 1993 m. birželio 25 d. Šiame darbe bendrųjų 
talonų tema apeinama, nes muziejuose saugomą gau-
sią jų raidą atspindinčią medžiagą reikėtų publikuoti 
atskirai. 

Pažymėsime, kad tarp posovietinių valstybių 
ypač daug įvairaus pobūdžio talonų ir prekių 
kortelių kolekcininkų bei publikacijų yra Rusijoje. 
XX a. devintajame dešimtmetyje dėl atsiradusios 
talonų gausos ir jų įvairovės susiformavo net atskira 
kolekcionavimo rūšis, sykiu įsitvirtino pasiūlymas 
ją vadinti teserika arba teseristika7. Pavadinimas 

5 Ibid., p. 70.
6 Jasienė, Meilutė. Nacionalinės pinigų sistemos 

kūrimas ir laikinųjų pinigų įvedimas: priešistorė ir 
įgyvendinimas. In Ekonomika. Vilnius, 2006, t. 76,
p. 21; Grimalauskaitė, Dalia; Remecas, Eduar-
das. Pinigai Lietuvoje. Vilnius, 2016, p. 436, 447; 
Laurinavičius, Vidmantas. Pinigai ir pinigų sistemos 
pokyčiai Lietuvoje (1988–2016). Vilnius, 2017,
p. 174–175, 183.  

7 Руденко, Виктор. Талон для тессериста. Уральский 
следопыт, 1991, № 1, с. 78–80; Руденко, Виктор. 
Жизнь по талонам: экскурсия в советскую те-
ссерис тику. Спутник: Дайджест сов. прессы, 
1991. №. 11, c. 38–40; Руденко, Виктор. Тессеры, 
карточки, талоны. Наука Урала. 1991. № 43,
c. 7; Макурин, Александр. Полстопки за вход на 
выставку. Уральский следопыт, 2003, № 2,
c. 24–26; Воронов, Игорь. Тессеристика. Рождение 
отдельного направления коллекционирования 
[interaktyvus], 2012 08 03, [žiūrėta 2019 07 
30]. Prieiga per internetą: https://vk.com/to-
pic-13062014_26725429); Bread cards in the ussr. 
How much to hang in grams? history of the card 
system in the ussr. What is a card system? [interak-
tyvus], 2019 11 26, [žiūrėta 2019 12 30]. Prieiga per 
internetą: http://ilovebulgaria.ru/en/hlebnye-kartochki-
v-sssr-skolko-veshat-v-grammah-istoriya-kartochnoi-
sistemy.html).
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kildinamas iš Romos Imperijoje I a. pr. m. e. naudoto 
metalinio monetos pavidalo žetono – lot. tesserae, 
už kurį, anot naujo termino iniciatorių, buvo galima 
gauti tam tikrą kiekį grūdų, aliejaus ar vyno8. 

Maisto ir pramoninių prekių talonai bei 
kvietimai Lietuvos nacionalinio muziejaus 
rinkinyje 

Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkiniuose 
sau goma daugiau kaip 680 Lietuvoje XX a. naudotų 

8 Vis dėlto daugelio šių žetonų – teserų funkcija neži-
noma, manoma, kad jie galėjo būti „bilietais“ į teatrą, 
cirką, viešnamį ar pirtį. Kai kurie teserai vėlyvuoju 
laikotarpiu galėjo būti naudojami kaip pinigų pakai-
talas (Kroha, Tyll. Grosses Lexikon der Numismatik, 
1997, s. 461).

mais to ir pramoninių prekių talonų ir kvietimų9.
96 proc. jų – XX a. devintojo–dešimtojo dešimtmečių 
medžiaga, likę – Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų 
bei pokario laikotarpio kortelės. Nuo 1988 m., kai į 
Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinius pateko 
pirmieji aptariamo periodo talonai, jie buvo kryptingai 
kaupiami kaip išraiškingi to meto artefaktai. Šiuo 
metu saugoma 655 prekių talonai ir kvietimai, naudoti 
Lietuvoje 1983–1993 m.; daugiau kaip 80 proc. jų 
priimta iki 1996 m. (pagrindiniame fonde – 397 vnt., 
pagalbiniame – 255 vnt., nepajamuoti – 3 vnt.). 

1983–1989

Lietuvoje kvietimai ir talonai prekėms plačiai 
taikyti 1988–1989 m. Deficitinių prekių sąraše 1989 m. 
buvo mėsa ir jos gaminiai, sviestas, kai kurie pieno 
produktai, aliejus, kruopos, audiniai, rankšluosčiai, 
viršutiniai drabužiai, trikotažas, patalynės reikmenys, 
muilas, skalbimo priemonės ir kitos prekės. 
Muziejaus rinkinyje to laikotarpio – iki 1990 m. – 
talonų ir kvietimų yra 48 vnt. Ankstyviausias 
eksponatas – 1983 m. Kauno Žemės ūkio statybos 
projektavimo instituto kortelė maisto prekėms 
įsigyti parduotuvėje Nr. 30 (LNM, GRD 104133/1). 
Įsigyta iš Algimanto Urbono, gerai pažįstamo ne 
vienam Lietuvos muziejininkui, kaip preciziškai 
renkančio ir, svarbiausia, fiksuojančio papildomą ir 
išliekamąją vertę turinčią informaciją apie eksponatą, 
kolekcininko. Iš jo įsigytos ir kitos ankstyviausios šio 
laikotarpio kortelės – to paties instituto 1986 ir 1989 m., 
kurių reverse ranka surašytos gaunamos prekės: 
silkė, mielės, vištos (LNM, GRD 104133/2, 3), bei 
1986 m. kortelė su įrašyta 1989 m. data, skyriaus, 
kurio darbuotojui buvo skirta kortelė, santrumpa – 
SS-6, įstaigos profsąjungos komiteto antspaudu 
ir prekėmis: „silkei (18 dėž.), mielėms (6 pak.), 
vištoms (5 vnt.) gauti“10 (LNM, GRD 123806). 1988 m.
kvietimai ir talonai primena to meto deficitines prekes – 
cukrų, kiaušinius, mėsą, tarp 18 eksponatų yra 
Vilniaus miesto kvietimai įsigyti cukraus (be įrašo 
apie prekę, su muziejininkų užfiksuota informacija) 
ir Panevėžio miesto prekybos valdybos kvietimai 
cukrui nusipirkti (1 il.), Kauno Žemės ūkio statybos 
projektavimo instituto talonai kiaušiniams11, 
Šilutės rajono vartotojų kooperatyvų sąjungos 
(toliau – RVKS) talonas cukrui, Šilutės – cukrui 

9 LNM rinkinyje taip pat yra 17 talonų, kuponų ir jų 
lakštų, naudotų Baltarusijoje, Rusijoje, Tatarstane, 
Ukrainoje, Uzbekistane 1991–1993 m. 

10 Reverse – kolekcininko A. Urbono įrašas pieštuku: „ins-
titute buvo vidaus maisto produktų parduotuvė. Gauda-
ma ribotą kiekį šie išsidalindavo. Vargo vakarienė.“

11 Žr. Grimalauskaitė, D.; Remecas, E. Op. cit., p. 436, 
pav. 435.

1. Panevėžio miesto prekybos valdyba. Kvietimas
nusipirkti cukraus, 1988 m. liepos mėn. 54 x 70,5 mm.
LNM, RNp 3189

2. Talonai Nr. 1 ir Nr. 2. 1990 m. sausio mėn.
49 x 52 mm. LNM, GRD 119201/1
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(su Pagėgių vartotojų kooperatyvų sąjungos12 ir 
su Vilkyškių apylinkės Liaudies deputatų tarybos 
Vykdomojo komiteto antspaudais), Šakių RVKS 
talonai cukrui ir mėsai. LNM rinkinyje esantys  
1989 m. kvietimai – tik Vilniaus miesto: 8 vnt. – cukrui 
įsigyti13, 12 vnt. – metų pabaigoje atsiradusiai naujai 
deficitinių prekių grupei – skalbimo priemonėms, 
tualetiniam bei ūkiškam muilui14 ir 11 vnt. – be įrašo 
apie prekę (MP 3233/1–16; 3234/1–2; RNp 3318/1–
4; 3319/1–4; GRD 54500/1-5). 

1990

1990-ieji Lietuvoje, kovo 11 d. atkūrusioje 
Nepriklausomybę, pažymėti audringais valstybės 
kūrimo ir kovos už valstybingumo įtvirtinimą 
įvykiais, vienas iš jų – atsilaikymas prieš SSRS 
ekonominę agresiją – blokadą (1990 04 18–06 30). 
Tarp Valstybinės komisijos parengtų priešblokadinių 
priemonių, Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
buvo suteikta teisė „įvesti normuotą būtiniausių 
prekių pardavimą, tarp jų ir pagal korteles“, o 
vietos savivaldybėms suteiktas nustatytų teisių 
įgyvendinimas15. Pažymėtina, kad 1990 m. talonai 
aptariamojo laikotarpio LNM rinkinyje sudaro tik 
8,2 proc. Pagal talonus buvo išperkama viskas, net jei 
nebuvo realaus poreikio, – tą rodo ne tik iki šių dienų 
namų ūkiuose likę ūkiško muilo gabalai, bet ir 1990 m. 
rugpjūtį atliktas tyrimas, respondentų klausiant apie 
skalbimo priemones ir muilą: „Kokiam laikotarpiui Jūsų 
šeima turi atsargų?“ Apklausos duomenimis, skalbimo 
miltelių (pastos) atsargų 1–6 mėnesiams turėjo 70 proc. 
(29 proc. – 2–3 mėnesiams), tualetinio muilo – 72 proc. 
(37 proc. – 2–3 mėnesiams), ūkiško muilo – 59 proc. 
(24 proc. – 2–3 mėnesiams) gyventojų16. Maisto prekių 
atsargų gyventojai turėjo mažiau: tų pačių metų gruodį 
55 proc. apklaustų gyventojų daugiausia trūko cukraus, 
miltų – 43 proc., makaronų – 40 proc., druskos – 26 proc., 
kruopų – 21 proc. Tačiau gyventojai daugiau trūkumų 

12 Ibid.
13 Be įrašo talone apie prekę, su muziejininkų užfiksuo-

ta informacija.
14 Analogiškų prekių trūko ir kitose SSRS respubli-

kose. Antai žinomi 1989 m. Rygos (Latvija) talonai 
sintetinėms skalbimo priemonėms ir muilui (trečias 
ketvirtis) bei cukrui (rugpjūčio mėn.) (1989 Riga, 
Latvia ration coupons. Knight, 1990, Vol. 12, No 5, 
Issue No 70, s. 3).

15 Įstatymas „Dėl laikinųjų priemonių TSRS vykdo-
mos ekonominės blokados sąlygomis“, 1990 m. 
balandžio 25 d. Nr. I-160. Lietuvos aidas [interak-
tyvus], 1990 04 27 , Nr. 22-0, [žiūrėta 2019 07 30]. 
Prieiga per internetą: https://e-seimasx.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/TAIS.68?jfwid=e3vixc8bi.

16 Gaidys, V.; Tureikytė, D. Op. cit., p. 70.

įžvelgė prekių paskirstymo sistemoje, o ne netobuloje 
talonų sistemoje17. 

LNM rinkinyje iš 1990 m. išsiskiria du unifikuoti, 
be nurodyto leidėjo ir apyvartos vietovės, talonų tipai:

1) be pažymėtos datos, su serijiniu numeriu, 
talono numeriu18, vienu atveju – nurodyta prekės 
grupė (rugsėjo mėn. – tualetinis muilas), stačiakam-
pio formos, mažo formato. Keturių spalvų tekstas 
ir ornamentikos juostelė kairėje talono pusėje, pri-
klausomai nuo laikotarpio galiojimo: sausis–ko- 
vas – raudonas (2 il.), balandis–birželis (?)19 – žalias, 
liepa–rugsėjis – violetinis, spalis–gruodis – mėlynas. 
Iš viso rinkinyje – 40 vnt.20 

2) 1990 m. talonai alkoholiniams gėrimams iki 
20 laipsnių stiprumo ir stipresniems, LNM rinkinyje 
yra balandžio, spalio, lapkričio mėnesiams, trečiam 
ir ketvirtam ketvirčiams (3 il.). Talonuose pažymėtas 
serijinis numeris, talono numeris, datos šonuose – sau-
lės (?) ir mėnulio simboliai, jais pažymėti ir Kauno 
1991 m. balandžio mėnesio bei antro ketvirčio talo-
nai21. Tekstas gelsvame fone, rudos22, žalios23 ar mėly-
nos spalvos, priklausomai nuo prekės rūšies ir talono 
galiojimo termino. Iš viso 4 vnt. (kai kurie – po du 
talonus viename lapelyje).

17 Ibid., p. 74.
18 LNM yra tik Nr. 1, 2, 3.
19 LNM rinkinyje yra tik vienas šio ketvirčio talonas – 

balandžio mėnesio (GRD 50047/1).
20 Kai kurie – po kelis talonus viename lapelyje.
21 Žr. Laurinavičius, V. Op. cit., p. 182.
22 Analogą žr. ten pat.
23 Ibid.

3. Talonai alkoholiniams gėrimams iki 20 
laipsnių. Nr. 1 ir Nr. 2, 1990 m. III ketvirtis. 
89 x 65,5 mm. LNM, GRD 104133/10
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Tarp 1990 m. talonų yra aštuoni objektai su nu-
rodyta vietove: Klaipėdos prekybos valdybos talonai 
viename lapelyje „skalbimo miltelių 1 kg“; „muilo 5 
gab.“, „tualetinio muilo 2 gab.“24, Pagėgių, konkre-
čiai – Pagėgių Vykdomojo komiteto (VK) talonai 
liepos–rugsėjo mėnesiams druskai, miltams25, maka-
ronams bei trečiam ketvirčiui skalbimo priemonėms 
ir Pagėgių VK su Šilutės r. Vilkyškių apylinkės LDT 
Vykdomojo komiteto antspaudu talonas miltams, taip 
pat Šiaulių (?) prekybos valdybos talonas cukrui (ga-
limą vietovę rodo antspaudo fragmentas). Dviem atve-
jais pažymėta talonų pagaminimo vieta – Klaipėdos ta-
lonuose įrašyta „Ryto“ spaustuvė, veikusi Klaipėdoje 
1924–2002 m. (po 1995 m. – „Klaipėdos rytas“).

1991

70 proc. rinkinio sudaro 1991 m. objektai (457 
vnt.), išsiskiria trys gausiausi talonų tipai, du iš jų 
unifikuoti, be nurodyto leidėjo ir apyvartos vietovės, 
talonų tipai (tęsiama 1990 m. talonų numeracija):

3) 1991 m. pirmo ir antro ketvirčių, pirmo pus-
mečio talonai, iš mėnesiams skirtų – LNM rinkinyje 
yra tik vasaris, kovas ir birželis. Talonuose pažymėtas 
serijinis numeris, galiojimo terminas mėnesiais (kruo-
poms, alkoholiniams gėrimams, kojinėms, patalynei), 
ketvirčiais (druskai, baltininiam medvilniniam triko-
tažui (4 il.)26 ir pirmam pusmečiui (rankšluosčiams, 
kitoms prekėms, talonas be įrašo – avalynei). Įrašai – 
rudos spalvos, šviesiai rudos spalvos geometrinio or-
namento fone. Skaičių šriftas ir interpunkcinis rom-
bas analogiški 5 tipo talonams, o fono ornamentas –  
4 tipo rugsėjo–rugsėjo mėnesių talonams. 

 

24 Fragmentą žr. Grimalauskaitė, D.; Remecas, E. Op. 
cit., p. 447, pav. 440.3.

25 Žr. ibid., p. 447, pav. 440.1.
26 Pagal muziejininkų užfiksuotą informaciją, pirmo 

ketvirčio talonas be įrašo galėjo būti skirtas aliejui.

4) 1991 m. liepos–gruodžio mėnesių talonai 
Nr. 01–04, be nurodytų leidėjo, vietovės, prekių gru-
pių ar jas žyminčių raidžių ir serijinio numerio (5 il.). 
Išsiskiria vertikalaus stačiakampio forma, spalvingu-
mu ir talono centre esančiu dideliu vienanariu talo-
no numeriu. Įrašai – ištisinio geometrinio ornamento 
fone (2 variantai). Liepos mėnesio talono fonas – 
rausvas, skaičius centre – mėlynas, tekstas – juo-
das,  rugpjūčio ir rugsėjo – fonas melsvas, skaičius – 
tamsiai raudonas, tekstas – juodas27, spalio – fonas 

27 Analogą žr. Laurinavičius, V. Op. cit., p. 175.

4. Talonas baltininiam medvilniniam trikotažui, 1991 m. 
II ketvirtis. 41 x 62 mm. LNM, GRD 106450/4

5. Talonai Nr. 03,  
1991 m. spalio,  
lapkričio, gruodžio mėn. 
144 x 37 mm.  
LNM, GRD 106450/39
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raudonas, skaičius – mėlynas, tekstas – žalias28, lapkri-
čio – fonas žalias, skaičius – tamsiai raudonas, tekstas – 
mėlynas, gruodžio – fonas mėlynas, skaičius – žalias, 
tekstas – raudonas29. Fono ornamentas analogiškas 
3 tipo talonams. Iš viso rinkinyje yra 184 vnt. (kai  
ku rie – po kelis talonus viename lapelyje)30.

5) 1991 m. balandžio–birželio mėnesių ir antro 
ketvirčio talonai maisto prekėms (A ir B), konkre-
čioms maisto prekių grupėms, tabako gaminiams ir 
alkoholiniams gėrimams. Talonuose pažymėtas seri-
jinis numeris, terminas nurodytas mėnesiais (kiauši-
niams (6 il.)), kruopoms, cukrui, tabakui, alkoholiui) 

28 Ibid.
29 Ibid.
30 Pagal muziejininkų užfiksuotą informaciją, rugpjūčio 

talonas Nr. 01 buvo skirtas cukrui, Nr. 02 – druskai, 
Nr. 04 – rezervinis, rugsėjo Nr. 03 – miltams (LNM, 
GRD 52591/1–4–5259294/1–4).

arba antram ketvirčiui (miltams, makaronams, skal-
bimo priemonėms), įrašai – rudos spalvos, charakte-
ringos tamsiai raudonos spalvos geometrinio orna-
mento fone. Skaičių šriftas ir interpunkcinis rombas 
analogiški 3 tipo talonams. Talonuose, skirtuose taba-
ko gaminiams ir alkoholiniams gėrimams, yra įrašas 
„Vilnius“31, todėl visą penkto tipo grupę priskirtume 
Vilniaus miestui. Iš viso rinkinyje yra 131 vnt. (kai 
kurie – po kelis talonus viename lapelyje).

Tarp 1991 m. talonų yra aštuoni objektai su nu-
rodyta vietove: „Jonavos rajkooperatyvas“ (1 vnt.), 
„Kaunas“ (5 vnt.)32, „Klaipėda“ (7 vnt.), „Palangos 

31 Žr. Grimalauskaitė, D.; Remecas, E. Op. cit., p. 447, 
pav. 440.2.

32 Pažymėtinas Kauno kovo mėnesio talonas A, kurio 
reverse yra du įrašai ranka: asmens dokumento nu-
meris ir pavardė bei kolekcininko A. Urbono įrašas 
apie prekę: „už „A“ – 0,5 l degtinės. Už „B“ – 4 
pokeliai cigarečių“ (LNM, GRD 123807/4).

6. Talonai kiaušiniams, 1991 m. 
gegužės ir birželio mėn. 
90 x 48 mm. LNM, GRD 
106450/15

7. Universalūs talonai, 1992 m. 
gruodžio mėn. Dail. Kazimieras 
Paškauskas. Spausdino 
„Spindulys“ (Kaunas).   
75 x 119 mm. LNM, 
GRD 58203/3
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miesto valdyba“ (5 vnt.), „Panevėžys“ (1 vnt.), „Šakių 
RVKS“33 (49 vnt.), „Varėna, Varėnos rajkoopsąjun-
ga“ (7 vnt.), „Vilniaus rajonas“ (26 vnt.). Suantspau-
duoti talonai sudaro 16 proc. 1991 m. objektų, tai – 
gausiausia visos talonų su antspaudais (87 vnt.) grupė. 
Pažymėtini Varėnos talonai, kurių suantspaudavimui 
buvo naudojami specialūs trikampiai antspaudai: VA-
RĖNOS / Rajkoopsąjunga / TALONAMS //1 ir <...> 
//2 (LNM, GRD 122476/1, 2; 123808/3–5). Trimis 
atvejais (Palangos m. valdybos talonai) pažymėta ta-
lonų pagaminimo vieta – „Ryto“ spaustuvė.

1992–1993

Siekiant kovoti su augančia spekuliacija ir 
apsaugoti Lietuvos rinką nuo prekių išvežimo, 
1991 m. gruodžio 24 d. Vyriausybės potvarkiu 
Nr. 1058p buvo pritarta pasiūlymui nuo 1992 m. 
pirmo ketvirčio įvesti kai kurių maisto produktų 
(cukraus, druskos, sviesto, miltų) pardavimo pagal 
vienodus maisto produktų talonus tvarką34. Talonai 
buvo išduodami ketvirčiui, paskirstant juos mėnesiais, 
o išdavimą organizuoti buvo patikėta seniūnijoms, 
butų ūkio tarnyboms ir apylinkių taryboms. 1992 m. 
talonai sudaro 9,6 proc. aptariamo laikotarpio LNM 
rinkinio, be to, beveik pusė jų (31 vnt.) buvo gauti ne 
iš gyventojų, o iš Vilniaus miesto Prekybos skyriaus, į 
kurį buvo kreiptasi 1993 m.35 (tęsiama 1991 m. talonų 
numeracija):

6) 1992 m. universalūs talonai Nr. 1–4 kvart-
bloke, skirtame vienam mėnesiui (7 il.). LNM yra 
sausio–kovo, gegužės–liepos, spalio–gruodžio mėne-
sių talonai (iš viso – 64 eksponatai; dauguma – po 
kelis talonus lapelyje). Priklausomai nuo mėnesio, 
reverse gali būti tiktai valstybės herbas Vytis arba 
serijinis numeris36. Kitaip nei ankstesni talonai, ku-
rie buvo pagaminti nesudėtinga technika, be specialių 
apsaugos priemonių, 1992 m. talonai buvo dvipusiai, 
atspausdinti „Spindulio“ spaustuvėje Kaune, ant po-
pieriaus su vandenženkliu (vertikalios linijos arba 
Gediminaičių stulpai rombuose), panaudojant giljo-
šą. Jų dailininkas – Kazimieras Paškauskas, kūręs ir 
koordinavęs bendrųjų talonų kūrimą bei gamybą. 

Vienas paskutiniųjų talonų, muziejaus įsigytas 
2019 m., yra 1992 m. Leliūnų apylinkės (Utenos r.) 
talonų lapas Nr. 043327 su 18 talonų Nr. 1–3 ir Ute- 

33 Žr. Šakių RVKS taloną degtukams 1991 m. antram 
ketvirčiui, žr. Grimalauskaitė, D.; Remecas, E. 
Op. cit., p. 447, pav. 440.4.

34 Laurinavičius, V. Op. cit., p. 182.
35 Rinkinius papildė ne tik apyvartoje nebuvę talonų 

kvartblokai, bet ir kelios jų pakuotės po 100 vnt., 
paliktos neišsklaidytos.

36 Žr. Laurinavičius, V. Op. cit., p. 182.

nos r. Leliūnų apylinkės tarybos antspaudu, atspaus-
dintas Utenos spaustuvėje 1991 m. Taip pat paminėtini 
septyni Varėnos ir Varėnos r. („Varėnos rajkoopsąjun-
ga“) talonai be pažymėtos datos (1992–1993), kurių 
suantspaudavimui buvo pagamintas trečias spaudas: 
VARĖNOS /Rajkoopsąjunga / TALONAMS // 337.

1993 m. dar buvo išleisti universalūs talonai, 
tačiau beveik nebenaudoti. Jų kvartblokai žinomi 
tik vasario mėnesio38. Atspausdinti – kaip ir 1992 m. 
talonai (vandenženkliai – vertikalios linijos), dailininkas 
K. Paškauskas. Jų muziejuje yra 21 vnt., tarp jų – iš 
Vilniaus miesto Prekybos skyriaus perimti apyvartoje 
nebuvę kvartblokai ir keturi pakeliai po 100 vnt. 

1992–1993 m. dėl kylančių kainų ir laisvosios 
prekybos plitimo, lėmusio deficito mažėjimą, maisto 
ir pramoninių prekių talonų sistema Lietuvoje nustojo 
gyvuoti.

Apibendrinimas

Apžvelgtas LNM saugomas XX a. devintojo–
dešimtojo dešimtmečių pradžios talonų rinkinys 
(655 vnt.), kurio 70 proc. sudaro 1991 m. objektai 
(1990 ir 1992 m. – 8,7 ir 9,6 proc., likusių – nuo 1 
iki 28 vnt.), rodo, kad daugiau kaip pusė talonų yra 
unifikuoti, be nurodyto leidėjo ir apyvartos vietovės, 
išskirtini šeši apipavidalinimo tipai. Daugiausia – 165 
vnt. – yra Vilniaus ir Vilniaus r. kvietimų ir talonų, 61 – 
Šakių r. vartotojų kooperatyvų sąjungos, 14 – Varėnos 
ir Varėnos r., 13 – Kauno ir Žemės ūkio statybos 
projektavimo instituto (Kaunas), 11 – Klaipėdos, taip 
pat yra Pagėgių (tarp jų – su Šilutės r. Vilkyškių ap. 
LDT Vykdomojo komiteto antspaudu), Jonavos, 
Palangos, Panevėžio, Šiaulių (?), Šilutės RVKS, 
Le liūnų ap. (Utenos r.) talonų. Jų gamybos vieta 
dažniausiai nenurodoma, penkiais atvejais (Klaipėda, 
Palanga) – tai Klaipėdos spaustuvė „Rytas“ (1990, 
1991), vienu – Utenos spaustuvė (1991, 1992), 
daugiausia rinkinyje – Kauno „Spindulio“ pro-
dukcijos – unifikuotų 1992 ir 1993 m. talonų, 
išsiskiriančių specialiomis apsaugos priemonėmis, 
būdingomis vertybiniams popieriams.

Dažniausiai nerealizuotų, likusių pas gyven- 
tojus ir patekusių į įvairaus pobūdžio rinkinius, 
trumpą galiojimo terminą turėjusių talonų kiekis 

37 Talonai buvo skirti kojinėms-puskojinėms, odinei 
avalynei, apatiniam ir viršutiniam trikotažui, siū-
tiems drabužiams įsigyti (LNM, GRD 122476/3–5; 
123808/6–8; kai kurie – po kelis talonus lapelyje, vie-
nas – su vardine šaknele, 14 išlikusių talonų ir  Lietu-
vos Respublikos Būtų ūkio valdybos Varėnos r. savi-
valdybės antspaudu, GRD 52534, 52535/1–13).

38 Žr. Grimalauskaitė, D.; Remecas, E. Op. cit., p. 447, 
pav. 440.5.
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iliustruoja aštrų prekių deficitą ir galimybių panaudoti 
talonus trūkumą. Vertinant pagal prekes, talonai maisto 
prekėms sudaro 23 proc., pramoninėms prekėms – 
12 proc., alkoholiui – 6 proc., tabakui – 2 proc. visų 
talonų, kuriuose prekė nurodyta. Tačiau didesnėje 
dalyje to nėra, prekę rodo skaičiai arba raidės, apie tai 
gyventojai buvo informuojami atskirai. Ieškant šios 
informacijos, tikslinga pasitelkti to meto periodinius 
leidinius ir archyvinę medžiagą. 

Itin vertingais laikome talonus su talono savi-
ninko ranka įrašyta ar muziejininko vėliau užfiksuota 
papildoma informacija apie prekę naudojimo laiko-

tarpį ar atsikaitymo naudojant talonus tvarką, taip pat 
talonus su antspaudais, padedančiais identifikuoti ta-
lonų leidėjus (14 proc. rinkinio). Sudarant katalogą, 
šie požymiai turėtų būti išskirti ir įvertinti statistiškai. 

Aptariamų artefaktų suaktualinimas turėtų 
paskatinti šių smulkiųjų dokumentų kolekcionavimą, 
o sykiu – ir bendros duomenų bazės formavimą, 
atnaujinimą bei pritaikymą naujoms krašto istorijos 
pažinimo galimybėms.
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WITNESSES OF GENERAL DEPRIVATION AT THE END OF THE 20TH CENTURY – 
INVITATIONS AND RATION COUPONS: PRELIMINARY RESEARCH DATA (BASED ON 
THE COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM OF LITHUANIA)

Dalia Grimalauskaitė
The National Museum of Lithuania

The emergence and spread of various types 
of coupons, invitations, and other means for the 
distribution of the most vital goods in Lithuania in the 
9th decade of the 20th century were associated with 
the economic decline of the USSR and political realia. 
Invitations and coupons widely used for goods in 
1988–1989, mainly known in 1990–1992 as coupons, 
were last issued in 1993. In museum collections, they 
are classified as notaphily collections, in others – as 
groups of historical documents and printed matter, but 
the material has not been systematized and researched. 
The aim of this work is on the basis of a purposeful 
collection of coupons that has been accumulated since 
1988 at the National Museum of Lithuania to start 
the systematization and cataloguing of the material, 
to distinguish the main types of coupons, to pay 
attention to the places of issue and groups of goods, 
and to mark the unique and appreciable features of 
these documents.

The collection of the National Museum of 
Lithuania includes 655 coupons and invitations of 
goods used in Lithuania in 1983–1993; 80 per cent 
of them were accepted before 1996. 70 per cent of 
the collection consists of the objects of the 1991 year 
(in 1990 and 1992 – 8.7 per cent and 9,6 per cent, 
the rest – from 1 to 28 units). More than half of the 
coupons are unified, without the specified issuer and 
turnover area, six design types may be distinguished. 
The majority of coupons – 170 units were of Vilnius 
and Vilnius district, 61– Šakiai district consumer 
cooperatives union, 14 – Varėna and Varėna district, 
13 – Kaunas and Agricultural Construction Design 

Institute (Kaunas), 11 – Klaipėda, there are also 
Pagėgiai (including with the stamp of Vilkyškiai 
district LDT Executive Committee of Šilutė district), 
Jonava, Palanga, Panevėžys, Šiauliai (?), Šilutė 
RVKS, Utena district (Leliūnai county). The place of 
their production is usually not indicated, in five cases 
(Klaipėda, Palanga) it is Klaipėda printing house 
“Rytas” (1990, 1991), in one case – Utena printing 
house (1991–1992), mostly in the collection there 
are the coupons of Kaunas “Spindulys” products, 
unified in 1992 and 1993 with special security 
features specific to the securities. In terms of goods, 
coupons for food account for 23 per cent, 12 per cent 
for industrial goods, 6 per cent for alcohol and 2 per 
cent for tobacco of all coupons in which an item 
is indicated. However, this is not the case for the 
most part, the goods were indicated by numbers or 
letters, and this was reported separately. We consider 
especially valuable coupons with information written 
by the holder of the coupon or later recorded by the 
museologist, indicating the product, the period of use 
or the procedure of payment using the coupons as 
well as the coupons with stamps that help to identify 
the issuers of the coupons.

The actualization of the artefacts in question 
should encourage the collection of these small docu-
ments, at the same time, the formation, updating, and 
adaptation of a common database to new possibilities 
of cognition of the country’s history.
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Anotacija

Straipsnyje pristatomi Žemaičių muzie-
jaus „Alka“ istorikai, kurie aktyviai įsijungė į 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimo 
darbą, Žemaičių kultūros draugijos steigimą ir jos 
veiklą. Buvo vykdomas svarbus išliekamųjų ver-
tybių kaupimo ir tyrinėjimo darbas. Pristatomas 
svarbus aspektas, kad, prasidėjus Atgimimui, mu-
ziejaus gaunamų eksponatų knygose 1988–1989 m. 
atsiranda eksponatų, atskleidžiančių tremtį, pasi-
priešinimo judėjimą. Muziejaus darbuotojai eks-
ponatus pristatė visuomenei, rengė parodas, kon-
ferencijas, skaitė paskaitas.

Reikšminiai žodžiai: Žemaičių muziejus 
„Alka“, Žemaičių kultūros draugija, gaunamų ekspo-
natų knyga (toliau – GEK), muziejaus rinkiniai.

Įvadas

Muziejus – institucija, kurioje kaupiami, sau-
gomi, tyrinėjami eksponatai, jie pristatomi visuome-
nei, kuriant ekspozicijas, rengiant parodas, vedant 
ekskursijas, organizuojant konferencijas, skaitant 
paskaitas. Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kad, pra-
sidėjus Atgimimui, Žemaičių muziejuje „Alka“ dirbę 
istorikai aktyviai įsijungė į politinę ir kultūrinę veiklą, 
tapo aktyviais vietos istorijos kūrėjais, nepamiršdami 
ir savo pagrindinių funkcijų: rinkti, kaupti, tyrinėti ir 
pristatyti visuomenei turimus rinkinius, parodyti, kad 
prasidėjus Atgimimui, muziejaus gaunamų ekspona-
tų knygose 1988–1989 m. tuoj atsiranda eksponatų, 
atskleidžiančių tremtį, pasipriešinimo judėjimą ir t. t. 

Muziejininkai – kultūros politikos dalyviai ir 
kūrėjai

 Prasidėjus tautiniam atgimimui, Telšių kraš-
totyros muziejaus, kaip jis sovietinės valdžios bu vo 
pervadintas, muziejininkai aktyviai įsijungė į besi-
kuriančio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (to liau – 
LPS) veiklą. Tiesą sakant, muziejininkai visada buvo 
šiek tiek disidentai: muziejuje buvo gerbiamas šviesus 
jo įkūrėjo Prano Genio, sovietų nužudyto Macikų la-

geryje (Šilutės r.), atminimas, giliose muziejaus rinki-
nių lentynose saugoti oficialiai nurašyti ir sunaikinti 
eksponatai: Lietuvos valstybės, bažnytinės, religinių 
organizacijų vėliavos, Rainių kankinių nuotraukų 
stikliniai negatyvai, daryti Telšių kalėjime1 ir t. t., o 
kur dar užfiksuoti tarpukario prisiminimai, saugomi 
muziejaus bibliotekos archyve, gausi šventųjų skulp-
tūrėlių kolekcija, įspūdingas dvarų kultūros paliki-
mas, dėl kurio eksponavimo SSKP (b) Telšių rajono 
sekretoriai ne kartą kaltino muziejininkus, kad jie 
„propaguoja buržuazinį gyvenimą būdą ir per ma-
žai dėmesio skiria sovietiniam realizmui“. Muzieji-
ninkai palaikė glaudžius ryšius su iš Telšių kilusiais 
iškiliais istorikais Alfredu Bumblausku, Egidijumi 
Aleksandravičiumi, archeologais Adomu Butrimu, 
Adolfu Tautavičiumi, atsidavusiais kraštotyrininkais 
Konstantinu Bružu iš Žemaičių Kalvarijos, Vladu Stat-
kevičiumi iš Šilalės, Klemensu Lovčiku iš Upynos (Ši-
lalės r.), Antanu Lovčiku iš Ubiškės (Telšių r.), Antanu 
Lotužiu iš Pavandenės (Telšių r.), Eleonora Ravickie-
ne iš Plungės ir kt.  

Telšių kraštotyros muziejaus Istorijos sky-
riaus vedėjas Vacys Vaivada kartu su „Gubojos“ klu-
bu iš Klaipėdos ir kraštotyrininku Konstantinu Bružu 
bei kitais drąsiais varduviškiais dar 1987 m. vasarą 
įkūrė Vytauto Mačernio muziejų Žemaičių Kalvarijo-
je, tuometinėje Varduvoje. 

1987 m. vasarą Varniuose (Telšių r.) įvyko pir-
moji Varnių mokslinė konferencija, skirta besidomin-
tiesiems Žemaitijos istorija, kurioje istorikai  Vacys 
Vaivada ir dr. Antanas Kulakauskas iškėlė mintį, kad 
žmonėms, besirūpinantiems jos kultūriniu palikimu,  
reikėtų burtis į Žemaičių kultūros draugiją2. 

1988 m. vasarą, plečiantis LPS veiklai, muzieji-
ninkai tapo aktyviais jo rėmėjais, o muziejus – vienu iš 
Sąjūdžio leidinių platinimo punktu Telšiuose. Tai mena 
ir muziejuje sukaupta gausi LPS leistų leidinių kolek-
cija, saugoma spaudinių skyriuje. Muziejininkai Vacys 

1 Petrikas, Raimondas. Tarpukario nepriklausomy-
bės ženklų beieškant: Žemaičių muziejaus „Alka“ 
rinkiniai. In Lietuvos muziejų rinkiniai. Sud. Dalius 
Avižinis. Vilnius, 2018, Nr. 17, p. 73–79.

2 Mukienė, Danutė. Tokia buvo pradžia… Žemaičių 
žemė, Vilnius, 1996, Nr. 1, p. 2.
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Vaivada, Laimutė Valatkienė, Vida Rimkuvienė, Marina 
Petrauskienė, Irena Ramanauskienė, Janina Bucevičė 
dalyvavo LPS Telšių skyriaus steigiamajame susirin-
kime, Vacys Vaivada ir Janina Bucevičė buvo išrinkti į 
LPS Telšių rajono Tarybą. 1988 m. spalio 30 d. Telšiuo-
se, muziejaus bokšte, iškilmingai suplevėsavo Lietuvos 
trispalvė vėliava, kurią siuvo muziejininkės Vidos Rim-
kuvienės rankos... Vėliavą, plevėsuojančią aukštai mu-
ziejaus bokšte, tekdavo dažnokai keisti, todėl kurį laiką 
muziejininkės vakarais virsdavo ir siuvėjomis.

1988 m. lapkričio 27 d. į muziejų iš visos Lie-
tuvos į steigiamąją konferenciją susirinko 46 žemai-
čiai3. Konferencijai pirmininkavo Telšių aeroklubo 
viršininkas, Žemaitijos krašto kultūros puoselėtojas 
Stanislovas Kasparavičius. Jis į konferencijos dalyvius 
kreipėsi Simono Stanevičiaus žodžiais: „Ką sugadino 
amžiai, pats čėsas ištaisyti.“4 Žurnalistas Stasys Ka-
šauskas sakė, kad „būtina įamžinti Rainių kankinių 
ir sušaudytų žydų atminimą, <...> atstatyti vyskupo 
Motiejaus Valančiaus paminklą Varniuose. Jis mus ir 
suvienys5“. Muziejaus direktorius Kęstutis Švėgžda-
vičius priminė, kad Žemaitijos šviesuoliai 1931 m. 
jau buvo susibūrę į panašią – Žemaičių senovės my-
lėtojų draugiją, kuri surinko lėšas ir pastatė architekto 
Stepono Stulginskio suprojektuotą modernizmo sti-
liaus pastatą, specialiai pritaikytą muziejui. Tai buvo 
vienintelis tikslingai muziejui pastatytas pastatas ne 
sostinėje Kaune. Etnologas dr. Vacys Milius iškėlė 
mintį, kad būtina pratęsti muziejaus statybą, kurios 
dėl sovietinės okupacijos 1940 m. Žemaičių senovės 
mylėtojų draugija nespėjo baigti, o muziejus tiesiog 
dūsta nuo eksponatų gausos. Konferencijoje, dau-
gumai balsuojant „už“, buvo nutarta įkurti Žemaičių 
kultūros draugiją (toliau – ŽKD). Muziejininkas Vacys 
Vaivada pristatė draugijos įstatus, kuriuos konferenci-
jos dalyviai patvirtino, išrinko valdybą ir penkių narių 
draugijos prezidiumą, į kurį įėjo muziejininkai Vacys 
Vaivada ir Laimutė Valatkienė (iždininkė), pirmininku 
tapo lakūnas Stanislovas Kasparavičius. Konferencijos 
dalyviai vieningai nusprendė, kad ŽKD centras turi 
būti Telšiuose, Žemaičių muziejuje ,,Alka“6, o kitur –
padaliniai. Lietuvos kultūros fondo valdybos prezi- 
diumo posėdyje 1988 m. gruodžio 8 d. buvo patvirtinti 
ŽKD įstatai, o 1989 m. sausio 5 d. ŽKD įregistruota ir 
Telšių rajono vykdomajame komitete. Susikūrus nepri-
klausomai Lietuvos valstybei, draugija įregistruota ir 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje.

Žemaičių muziejus „Alka“ ir ŽKD rūpinosi, 
kad būtų tęsiamos tarpukario metais įkurtos Žemai-

3 Ibid., p. 2.
4 Ibid., p. 2.
5 Ibid., p. 2.
6 Ibid., p. 3.

čių senovės mėgėjų draugijos veiklos tradicijos, di-
delis dėmesys skiriamas krašto istorijos tyrinėjimui, 
etnografijai, kultūrai, Žemaitijos simbolių atkūrimui, 
muziejaus rinkinių turtinimui, Žemaitijos šviesuolių 
Motiejaus Valančiaus, Prano Genio, Simono Daukan-
to, Šatrijos Raganos, brolių Biržiškų, vyskupo Justino 
Staugaičio ir kitų atminimo įamžinimui.

1989 m. muziejui buvo sugrąžintas senasis 
Žemaičių muziejaus „Alka“ pavadinimas ir jo iden-
titetas – žemaičių istorijos, kultūros ir meno saugoji-
mas, tyrinėjimas ir puoselėjimas. Muziejus tapo ŽKD 
prezidiumo susibūrimo vieta, 1990–1991 m. naujai 
pastatytame administraciniame pastate draugijai pa-
skirtas kabinetas, Žemaičių muziejaus „Alka“ muzie-
jininkai Atgimimo laikotarpiu buvo ne tik istorinių 
rinkinių saugotojais, tyrėjais ir propaguotojais, bet ir 
patys tapo aktyviais visuomenės nariais bei vietos is-
torijos kūrėjais. 

1989 m. birželio 24 d. ŽKD drauge muzie-
jaus darbuotojais surengė pirmą viešą Rainių kanki-
nių žūties paminėjimą7. Muziejininkai ir ŽKD nariai 
Vacys Vaivada bei Janina Bucevičė kreipėsi Į Telšių 
rajono DŽVK pirmininką su prašymu leisti surengti 
Rainių kankinių minėjimą ir eiseną nuo Telšių šv. An-
tano Paduviečio katedros iki Rainių miškelio. Atėjus 
pas Telšių r. DŽVK pirmininką atsakymo dėl leidimo 
rengti eiseną ir minėjimą nurodytu laiku, priėmimo 
pas pirmininką teko laukti dar porą valandų, matyt, 
vis dar vyko „derinimai“ su TSSKP (b) ir KGB atsto-
vais... Muziejininkai Vacys Vaivada, Laimutė Valat-
kienė ir Janina Bucevičė drauge su architektu Algirdu 
Žebrausku parengė parodą, skirtą Rainių kankiniams 
atminti, kuri buvo eksponuojama Telšių „Šviesos“ 
knygyno, įsikūrusio pačiame miesto centre – Respu-
blikos gatvėje, languose. Tai prilygo sprogusios bom-
bos efektui – į minėjimą susirinko gausybė žmonių iš 
visos Lietuvos... Vakare, po šv. Mišių Telšių šv. Anta-
no Paduviečio katedroje, tūkstantinė minia procesijo-
je su degančiomis žvakelėmis rankose patraukė link 
Rainių miškelio. Čia įvyko gedulingas Rainių trage-
dijos 48-ųjų metinių paminėjimas (1 il.). Įspūdis buvo 
pritrenkiantis, juk Lietuvoje tebebuvo sovietų valdžia, 
sovietinė kariuomenė, KGB, todėl šių eitynių ir mi-
tingo organizatoriai tuomet daug kuo rizikavo. Tačiau 
žmonės po kelių dešimtmečių priespaudos ėmė atsi-
tiesti. Gimė drąsi mintis – iki Rainių tragedijos 50-ųjų 
metinių sukakties, 1991 m. birželio 24 d., kankinių ir 
visų raudonojo teroro aukų atminimui Rainiuose pa-
statyti Kančios koplyčią. Į šį darbą aktyviai įsijungė 
ir muziejininkai Laimutė Valatkienė, Vacys Vaivada, 
Janina Bucevičė, išrinkta ŽKD prezidiumo sekretore, 
o jiems talkino visi muziejininkai. Koplyčios statybos 

7 Ibid., p. 5.
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darbai prasidėjo dar iki Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo, 1990 m. vasario 5 d. Prasidėjus koplyčios 
statybai, ŽKD prezidiumo nariams teko sulaukti gra-
sinimų, kad jie visi bus sušaudyti Rainiuose ir užkasti 
duobėje, iškastoje koplyčios pamatams, buvo padeg-
tas statybininkų vagonėlis.

1990 m. vasario 16 d. muziejininkai ir ŽKD 
pirmą kartą viešai paminėjo Prano Genio, pirmojo 
direktoriaus, 1952 m. rugpjūčio 26 d. sovietų nu-
kankinto Macikų lageryje, 88-ųjų gimimo metinių 
sukaktį (2 il.) ir Žemaičių muziejaus „Alka“ įkūrimo 
58-ąsias metines8. 1990 m. muziejaus istorikai akty-
viai dalyvavo kultūrinėje, visuomeninėje ir politinėje 
veikloje, rinkimuose į Lietuvos Aukščiausiąją Tary-
bą-Atkuriamąjį Seimą, į kurį ŽKD bei muziejininkai 
iškėlė ir rėmė Algirdą Kumžą, palaikė telšiškį Vytau-
tą Puplauską, o į Telšių rajono savivaldybės tarybą – 
muziejininkę Janina Bucevičę. Ir visi jie buvo išrinkti. 
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Žemaičių 
kultūros draugijai atėjus į muziejų, muziejaus statu-
sas pasikeitė – jis tapo atviras visuomenei, o ne tik 
eksponatus kaupianti, sauganti ir juos visuomenei 
pristatanti institucija, nes tai ir yra svarbiausias mu-
ziejaus uždavinys, kuris, beje, muziejininkų niekada 
nebuvo pamirštas. Draugija padėjo Žemaitijos mu-
ziejininkams, kraštotyrininkams susivienyti bendrai 

8 Ibid., p. 8.

veiklai – kaupti eksponatus, dalytis žiniomis ir patir-
timi. Muziejus tapo traukos centru. Rašytojas Eduar-
das Cinzas (Čiužas) muziejaus bibliotekai iš Belgijos 
padovanojo ne tik savo kūrinių, bet ir visą Bostone 
(JAV) išleistos Lietuvių enciklopedijos komplektą. 

1. Rainių kankinių minėjimas Rainių miškelyje, 1989 06 24

2. Žemaičių muziejaus „Alka“ įkūrėjas ir 
pirmasis direktorius Pranas Genys
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Atgimimo laikotarpiu ir Lietuvos valstybės kūrimo-
si pradžioje muziejininkai buvo kviečiami į miesto, 
rajono, įstaigų šventes, minėjimus ar konferencijas 
skaityti paskaitų Lietuvos, Žemaitijos istorijos temo-
mis ar pasakyti bent įvadinį sveikinimo žodį. Muzie-
jininkai ne tik laukdavo lankytojų muziejuje, bet ir 
patys vyko į mokyklas, vedė istorijos pamokas, fik-
savo visuomenėje vykstančius pokyčius, organizavo 
etnografines ekspedicijas, ieškojo eksponatų, ypač 
liudijančių apie tarpukario Lietuvos žmonių, trem-
tinių, sovietinių lagerių kalinių, partizanų, disidentų 
gyvenimą, kūrybą, užrašinėjo jų prisiminimus. Iš pra-
džių žmonės, išgyvenę lagerius ir tremtį, sunkiai atsi-
verdavo, reikėjo kantrybės, takto ir laiko. Ir tai buvo 
ne tik dėl sovietų valdžios ilgus dešimtmečius sėtos 
baimės. Žmonių, patyrusių tremtį, perėjusių lagerius, 
patirtys buvo tokios skaudžios ir traumuojančios, jos 
buvo taip giliai paslėptos jų pasąmonėje, kad respon-
dentai, pasakodami savo tremties, kalinimo patirtis, 
jas lyg iš naujo dar kartą išgyvendavo. Šių žmonių 
ašaros, riedėjusios raukšlėmis išvagotais skruostais, 
negrabiai šluostomos sudiržusiomis, reumato išsuki-
nėtomis rankomis, paliko ne tik tiesos priminimą at-
einančioms kartoms apie tai, ką sovietinės okupacijos 
metais patyrė mūsų tauta, bet gydė ir juos pačius. Su 
jais ne kartą tyliai ašaras šluostėsi ir muziejininkai. 
Ne vienas lagerių kalinys ir tremtinys vėliau pripaži-
no, kad po šitų skaudžių pokalbių su muziejininkais 
miega daug ramiau, kad rečiau nakčia prabunda dre-
bėdamas nuo kraupių sapnų... 

1990 m. muziejuje nebeliko „sovietinį realiz-
mą ir pasiekimus“ propaguojančių stendų, jų vietoje 
buvo rengiamos parodos, atliepiančios laiko aktualijas, 
eksponuojami sovietmečiu giliai muziejų fonduose 
saugoti eksponatai. Pasikeitė muziejaus lankytojų kon-
tingentas. Sovietiniais metais didžiąją dalį muziejaus 
lankytojų sudarė SSRS respublikų gyventojai, kuriuos 
atveždavo ekskursijų biurai iš Palangos ir Klaipėdos, o 
po Nepriklausomybės atkūrimo muziejų „atrado“ lie-
tuviai, siekdami pažinti savo krašto istoriją.

1991 m. birželio 23 dieną buvo iškilmingai 
paminėtos Rainių tragedijos 50-osios metinės, vyko 
Rainių Kančios koplyčios pašventinimas. Muziejinin-
kai Vacys Vaivada, Laimutė Valatkienė, Janina Bu-
cevičė, Zita Jurkuvienė įrengė koplyčioje muziejų. Į 
minėjimą susirinko tūkstančiai žmonių iš visos Lietu-
vos, dalyvavo Lietuvos vadovai – Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, ministras pirmi-
ninkas Gediminas Vagnorius, Seimo nariai, Telšių ra-
jono vadovai ir, žinoma, muziejininkai. Ta proga buvo 
išleistas proginis medalis bei pirmasis ŽKD leidinio 
„A mon sakaa?“ numeris, skirtas Rainių tragedijai at-

minti9. 1994 m. Rainių koplyčios projekto autoriams 
Jonui Virakui, Algirdui Žebrauskui, menininkams 
Rimantui Midvikiui, Antanui Kmieliauskui, Algirdui 
Dovydėnui buvo paskirta Lietuvos nacionalinė pre-
mija10. Tai kartu buvo ir viso ŽKD bei muziejininkų 
atlikto darbo, statant Rainių Kančios koplyčią – pa-
minklą, pripažinimas. Muziejaus gidai ir šiandien ten 
veda ekskursijas.

1992 m. vasario 16 d., minint Žemaičių mu-
ziejaus „Alka“ 60-metį, poeto, pirmojo muziejaus 
direktoriaus Prano Genio 90-ųjų gimimo metinių 
proga muziejininkų pastangomis prie muziejaus jam 
buvo atidengtas paminklas. 1993 m. spalio 1 d. Že-
maičių muziejaus „Alka“ direktoriumi tapo ŽKD pir-
mininkas Stanislovas Kasparavičius. Dar glaudžiau 
susijungė draugijos ir muziejaus veikla, puoselėjant 
žemaičių tautinį identitetą, tiriant istoriją, plėtojant 
muziejininkystę. 1994 m. išsipildė muziejininkų 
viltis – pradėtas statyti Žemaičių muziejaus „Alka“ 
priestatas, baigtas 1998 m.11

1994 m. liepos 21 d. Lietuvos heraldikos ko-
misija patvirtino Žemaitijos herbą ir vėliavą. 1996 m. 
sausio 6 d., vykstant trečiajam ŽKD suvažiavimui, 
virš Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Žemaitijos pirmą 
kartą didingai suplevėsavo Telšių šv. Antano Padu-
viečio katedroje pašventinta Žemaitijos vėliava.

Laiko ženklas – GEK 

Peržvelgus gaunamų eksponatų knygas (to-
liau – GEK) Nr. XXV–XXVI, kuriose užfiksuoti 
1986–1992 m. muziejuje gauti ir suinventorinti eks-
ponatai, matyti, kad sovietinio laikotarpio ekspona-
tai sudarė mažumą. Pavyzdžiui, 1986–1987 m. buvo 
gautos pirmų komjaunuoliškų vestuvių Kaunatavoje, 
Telšių r., nuotraukos, 46 vnt. dokumentų, priklausiu-
sių revoliucinio judėjimo dalyviui komunistui Jonui 
Guiskiui (1908–1974)12; komunisto Domo Rociaus 
laiškelis su voku13, o 1988 m. rugpjūčio 12 d. suin-
ventorinta tik Danieliaus Rupšio VLKJS XX suvažia-
vimo delegato mandatas, dokumentai ir knygelės14. 
GEK nuolat buvo fiksuojami radiniai iš archeologi-
nių ekspedicijų Gudeliuose, Siraičiuose, Paplinijoje, 
kurias vykdė muziejininkė archeologė Laimutė Va-
latkienė. Pavyzdžiui, 1986 m. Archeologijos skyriaus 

9 Ibid., p. 11.
10 Mukienė, Danutė. Žemaičių kultūros draugija 

(1987–1997). A mon sakaa? [priedas]. Vilnius, 1991, 
Nr. 1, p. 3.

11 ŽAM MA B. 908, l. 27.
12 Žemaičių muziejus „Alka“ (toliau – ŽAM) GEK 

28.230/1–46.
13 ŽAM GEK 28614.
14 ŽAM GEK 29384–29407.
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rinkinius papildė 429 vnt. radinių, 1988 m. – 85 vnt., 
1989 m. – 317 vnt., taip pat – įvairūs etnografiniai 
daiktai, surinkti per ekspedicijas ar gauti atskirų pa-
teikėjų, tautodailininkų dirbiniai, audiniai, trikotažo 
fabriko „Mastis“ gaminiai, muziejininkų ir meninin-
kų rengiamų kasmetinių respublikinių, vėliau – ir 
tarptautinių medalininkų stovyklų dalyvių Telšiuose 
sukurti ir muziejui padovanoti medaliai, kurių gausiu 
rinkiniu muziejus gali pagrįstai didžiuotis. 1987 m. 
rugsėjo 8 d. muziejų pasiekė menininko ir žemaičių 
liaudies meno tyrinėtojo Juzefo Perkovskio (1896–
1940) grafikos kūriniai, fotografijų albumai ir doku-
mentai15, „Saulės“ (1918–1925) gimnazijos nuotrau-
kos. Muziejininkai iš Onos Barakauskienės nupirko 
14 „Encyklopedja koscielna“ tomų lenkų kalba, už 
kuriuos sumokėjo 140 rublių16, iš Laimučio Vasilevi-
čiaus – 28 laikrodžius, pagamintus Šveicarijoje, Šve-
dijoje ir Rusijoje. Seniausias iš jų – 1850 m. pagamin-
tas Švedijoje17. Iš neinventorinto muziejaus rinkinio 
1987 m. į GEK buvo surašyti Andrijauskų dvaro Sirai-
čiuose (Telšių r.) dokumentai, 1790 m. gegužės 18 d. 
sudarytas dvaro inventorius18.

Lūžio momentu muziejaus gaunamų ekspo-
natų sąraše galima laikyti 1988 m. lapkričio 3 d. įre-
gistruotą eksponatą – Domo Rociaus memorialinę 
lentą, kabėjusią Telšių rajono DŽ vykdomajame ko-
mitete (dabar – Vyskupų rūmai), nuimtą 1988 m. spa-
lio 25 d.19 D. Rocius – komunistas, vadovavęs Rai-
nių kankinių teismui, vadinamam „Troika“, 1941 m. 
birželio 24 d.

1989 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais įregis-
truotas Lietuvos pasas, išduotas 1920 m. gegužės 27 d. 

15 ŽAM GEK 28373–28398; 28822–28838.
16 ŽAM GEK 28314–28327.
17 ŽAM GEK 28582–28609.
18 ŽAM GEK 29015–29387.
19 ŽAM GEK 29695.

Nevarėnų miestelio gyventojai Marijonai Bartky-
tei, kurio viršelyje – antspaudas „Balsuota 1940“20, 
Šaulių sąjungos Telšių skyriaus 1923 m. leistas ša-
pirografuotas periodinis laikraštis „Telšių žinios“21, 
Lietuvos kariuomenės karių nuotraukos. Iš seno nein-
ventorinto muziejaus rinkinio į GEK įtraukiami vely-
kiniai atvirukai (3 il.). Pasikeitusią situaciją muzieju-
je tikriausiai ryškiausiai atspindi 1989 m. spalio 16 d. 
įregistruota knygelė „Žemaičių kankiniai“, gauta iš 
Prano Skersio22, o 1989 m. lapkričio 22 d. GEK įre-
gistruota 16 eksponatų, menančių lietuvių tremtį toli-
majame Sibire, Krasnojarsko krašte, gautų iš telšiškės 
Jadvygos Darbutienės23 (4 il.). Kuriantis nepriklauso-
mai Lietuvos Respublikai, 1990 m. kovo pradžioje 
GEK knygoje įregistruojami Stanislovo Kasparavi-
čiaus padovanoti tarpukario litų banknotai24. 1990 m. 
gegužės 18 d. suinventorintos Tverų viršaičio Jono 
Jakšto ir Platelių pašto viršininko Balio Korzos nuo-
traukos25, darytos 1931 m. Abu jie 1941 m. birželį, 
naktį iš 24-os į 25-ą, Rainiuose buvo žiauriai nukan-
kinti sovietų budelių. 1990 m. lapkričio 7 d. telšiškis 
gydytojas Zelmanas Šapiro perdavė muziejui nuo-
traukų, kuriose – tarpukario žydų gyvenimas26, deja, 
daugelis jų per holokaustą žuvo. 1991 m. gruodžio 
20 d. į GEK įrašyta 14 nuotraukų, kuriose – Rainių 

20 ŽAM GEK 29837.
21 ŽAM GEK 30136–30137.
22 ŽAM GEK 60247.
23 ŽAM GEK 30283/16.
24 ŽAM GEK 30488–30490.
25 ŽAM GEK 30577, 30607.
26 ŽAM GEK 30621.

3.Velykinis atvirukas iš seno neinventorinto 
muziejaus fondo

4. Lietuviai Sibire
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kankinių žudynių 50-ies metų sukakties paminėjimas 
ir Rainių Kančios koplyčios 1991 m. birželio 23 d. 
pašventinimas27.

 Daug tarpukario laikotarpio eksponatų mu-
ziejui padovanojo kruopštusis Žemaičių Kalvarijos 
kraštotyrininkas Konstantinas Bružas. Muziejuje pra-
dėtas kaupti rinkinys jo vardu: knygos, spaudiniai, 
nuotraukos, dokumentai (5 il.), daiktai, jo užrašyti 
prisiminimai. Sparti politinė kaita muziejuje būtų bu-
vusi neįmanoma, jeigu muziejininkai nebūtų turėję 
tvirtų patriotinių nuostatų dar iki tautinio atgimimo. 
Prasidėjęs tautinis atgimimas, LPS, ŽKD veikla tik 
atvėrė kelius muziejuje dirbusiems istorikams įgy-
vendinti savo svajones ir tikslus.

Išvados

Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkai, 
visada pasižymėję disidentinėmis nuotaikomis, pra-
sidėjus tautiniam atgimimui, įsijungė Lietuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdžio Telšių skyriaus veiklą, kūrė Že-
maičių kultūros draugiją, kurios centru tapo Žemaičių 
muziejus „Alka“, įsijungė į jos veiklą, prisidėjo prie 
Rainių Kančios koplyčios statybos, įrengė joje mu-
ziejų. Muziejus tapo atviras visuomenei, pasikeitė 
ekspozicija. Muziejininkai 1988–1992 m. buvo ne tik 
rinkinių saugotojais ir tyrėjais, bet ir vietos istorijos 
kūrėjais, kultūros politikos formuotojais, prisidėjo 
prie iškilių mūsų asmenybių įamžinimo.

Prasidėjus Atgimimui, muziejaus GEK kny-
gose fiksuojami eksponatai, susiję su pirmosios Lie-
tuvos Respublikos laikotarpiu, tremtimi, partizaniniu, 
disidentiniu judėjimu; daug eksponatų muziejui pa-
teikė kraštotyrininkas Konstantinas Bružas, archeolo-
gė Laimutė Valatkienė, inventorinami muziejuje ilgus 
dešimtmečius saugoti su dvarų kultūra susiję doku-
mentų rinkiniai.

27 ŽAM GEK 30961/1–14.

ŽAM GEK Nr. XXV.
ŽAM GEK Nr. XXVI.
ŽAM MA 908.
Mukienė, Danutė. Žemaičių kultūros draugija (1987–1997). 
A mon sakaa? [priedas]. Vilnius, 1991, Nr. 1, p. 3.

Šaltinių ir literatūros sąrašas

Mukienė, Danutė. Tokia buvo pradžia… Žemaičių žemė, Vilnius, 
1996, Nr. 1, p. 2.
Petrikas, Raimondas. Tarpukario nepriklausomybės ženklų beieš-
kant: Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkiniai. In Lietuvos muziejų 
rinkiniai. Sud. Dalius Avižinis. Vilnius, 2018, Nr. 17, p. 73–79.

5. Piniginės perlaidos kvitas. Kan. Povilas Pukys 
finansiškai rėmė Sorbonos universiteto doktorantą 
istoriką Bronių Dundulį
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MUSEOLOGISTS: FROM CUSTODIANS OF COLLECTIONS TO CREATORS OF 
HISTORY

Janina Bucevičė
Samogitian Museum “Alka”

The Samogitian Museum “Alka” museolo-
gists, who are always characterized by dissident 
moods, after the commencement of the national re-
vival, the formation of the Lithuanian Reorganization 
Sąjūdis, actively participated in political and cultural 
activities, participated in the creation and activities of 
the Lithuanian Reorganization Sąjūdis Telšiai branch, 
Telšiai District Council, contributed to the establish-
ment of the Samogitian Cultural Society, the head-
quarters of which became the Samogitian Museum 
“Alka”. Also, they contributed to the construction of 
the Rainiai Kančios Chapel and established a muse-
um there. The museum became open to the public. In 
1988–1992, the museologists became not only cus-
todians and researchers of collections but also active 
creators of history.

At the beginning of the revival, the exhibits 
related to the period of the first Republic of Lithuania, 
exile, partisan and dissident movement were recorded 
in the museum books of acquired exhibits (GEK), 
many exhibits were presented to the museum by the 
regional studies historian Konstantinas Bružas and 
the archaeologist Laimutė Valatkienė. The cultural 
heritage of the manors, which had been preserved in 
the museum for many decades, was inventoried. 
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Anotacija

Per dvidešimt penkerius Prienų krašto mu-
ziejaus veiklos metus yra susiformavusios pagrindi-
nės temos, kurios atsiskleidžia ekspozicijose bei sau-
gojamuose rinkiniuose: etnografija, žymūs žmonės, 
Prienų sportinės aviacijos gamyklos raida, Prienų 
miesto istorija, rezistencija. Vienas vertingiausių 
muziejus rinkinių – tai iš Prienų rajono kilusio Jus-
tino Marcinkevičiaus (1930–2011) memorialinis pa-
likimas. Po klasiko mirties muziejui buvo perduoti 
daiktai iš jo buto Vilniuje. Asmeninė biblioteka do-
vanota Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bib- 
liotekai.

Literatūros klasikas J. Marcinkevičius yra ne-
atsiejama Lietuvos kelio į Nepriklausomybę dalis. Jo 
asmuo Lietuvos laisvės naratyve tapo simboliu. Viena 
vertus, kalbėdami apie XX a. visuomenės nuotaikas, 
galime remtis poeto kūryba, pasisakymais. Kita ver-
tus, memorialinis palikimas, materialus palikimas 
yra ne mažiau iškalbingas. Šiame straipsnyje prista-
toma muziejuje saugoma memorialinių daiktų kolek-
cija. Eksponatai aprašomi pasitelkiant svarbiausius  
J. Marcinkevičiaus gyvenimo ir kūrybos akcentus. 

Reikšminiai žodžiai: Justinas Marcinkevi-
čius, Prienų krašto muziejus, memorialiniai daiktai, 
kolekcija.

Įvadas

Šiais metais, minint Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo trisdešimtmetį, aktualu kalbėti apie as-
menybes, kurios savo veikla, idėjomis reiškė lietuvių 
tautos laisvės siekį. Okupuotos Lietuvos šviesuome-
nė, rizikuodama ir laviruodama tarp režimo politikos 
bei tvirto tikėjimo, kad Lietuva vėl bus laisva, uoliai 
dirbo stiprindama lietuvių tautą. Anot Viktorijos Dau-
jotytės, Justiną Marcinkevičių ir tautą siejo ypatinga 
jungtis, kuri apėmė Lietuvos istoriją, lietuvio gamtos 
pajautimą, prigimtinę kultūrą, rezistenciją, meilę dar-
bui, santykį su tėviške1. Kita vertus, privalu paminėti, 

1 Daujotytė, Viktorija. Justino Marcinkevičiaus žemė: 
Žmogus šiapus. Vilnius, 2012, p. 23.

LIETUVyBėS SAUGOTOJAS JUSTINAS 
MARCINKEVIČIUS: IŠ PRIENŲ KRAŠTO 
MUZIEJAUS RINKINIO

Viktorija Bielevičienė
Prienų krašto muziejus
F. Martišiaus g. 13, Prienai
vyrmuziejininkas@prienumuziejus.lt

kad J. Marcinkevičiaus biografiją tyrinėjanti Nerija 
Putinaitė pristato kiek kitokią jo laikyseną Lietuvos 
okupacijos metais. Ji įžvelgia ateizmo apraiškas, jo 
kūryboje randa sovietinei ideologijai būdingų bruo-
žų2. Prienų krašto žmonėms J. Marcinkevičius yra ne 
tik laisvės šauklys, bet ir kraštietis. Jo kūryba tapo 
neatsiejama nuo šio krašto, tekstuose įžvelgiame, kad 
iš čia sklido pamatinės kūrybinės idėjos. 

Mirus poetui, dalis jo memorialinio palikimo 
buvo perduota Prienų krašto muziejui. Čia pateko 
daiktai iš darbo kabineto, baldai, rašomoji mašinėlė, 
nuotraukos, tautinės juostos, apdovanojimai, skulptū-
rėlės, dekoruotos dėželės, aksesuarai, knygos, spau-
diniai, keletas žmonos Genovaitės Marcinkevičienės 
(1934–2014) memorialinių daiktų. Tyrinėdami kolek-
ciją, pastebėjome, kad dauguma daiktų yra dovanos. 
Jis pats yra pajuokavęs: „Čia viskas man padovano-
ta, gyvenu iš dovanų.“3 Akivaizdu, kad memorialinio 
palikimo visuma atspindi santykį su tautiečiais ir jo 
paties poziciją tuometinėje Lietuvoje. 

2019 m. Prienų krašto muziejuje atnaujin-
tos nuolatinės ekspozicijos. Didelis dėmesys skirtas 
J. Marcinkevičiaus asmenybės ir jo memorialinio 
palikimo pristatymui. Rengdami šią ekspoziciją, mu-
ziejininkai ir ekspozicijos projektuotojai susidūrė su 
nemenku iššūkiu – kaip visapusiškai ir kuo išsamiau 
atskleidžiant kūrybą, visuomeninę veiklą bei reikšmę 
lietuvių tautai, pristatyti iškilų kraštietį. Pasirinktas 
chronologinis biografijos ir reikšmingiausios kūry-
binės bei visuomeninės veiklos pristatymas. Iš dalies 
atkurtame memorialiniame kabinete eksponuojami 
poeto baldai, dovanos, apdovanojimai ir asmeniniai 
daiktai. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bib-
liotekoje saugoma memorialinė biblioteka, kurią su-
daro knygos, periodiniai, leidiniai, kvietimai, bukle-
tai. 2012 m. atidarytas memorialinis poeto kabinetas 
yra prieinamas visuomenei. 

2 Putinaitė, Nerija. Skambantis molis. Dainų šventės 
ir Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip sovietinio 
lietuviškumo ramsčiai. Vilnius, 2019. 

3 Marcinkevičiūtė, Agnė. Kas liko tarp kino filmo 
kadrų. In Justino Marcinkevičiaus pamokos.
Sud. Stepas Eitminavičius. Vilnius, 2012, p. 50.
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J. Marcinkevičiaus kūryba, biografija, gana 
plačiai tyrinėta, bet memorialinis jo palikimas tirtas 
tik epizodiškai. Vis dėlto, ši palikimo dalis taip pat 
ne mažiau atskleidžia poeto asmenybę, jo santykį 
su skaitytojais, kūrybinį kelią ir visuomeninę 
veiklą. 

Šio tyrimo tikslas – supažindinti su J. Mar-
cinkevičiaus memorialine kolekcija, saugoma Prie-
nų krašto muziejuje. Analizuojant poeto biografiją 
ir kūrybą, bus siekiama plačiau aptarti bū dingus ar 
reikšmingus memorialinius daiktus. 

J. Marcinkevičių su gimtuoju Važatkiemiu 
siejo stiprūs saitai. Tai atsiskleidžia jo kūryboje, 
pasisakymuose ir daiktuose, tapusiuose muzie-
jinėmis vertybėmis. Išskirtinis ir unikalus yra jo 
paties sukurtas tėviškės namo piešinys, kuris bute 
Vilniuje stovėjo ant darbo stalo. Poetas nubraižė 
ir gryčios schemą su kambarių pavadinimais (1 
il.). Kokia svarbi buvo gimtinė, rodo ir tai, kad 
jis saugojo Marcinkevičių šeimos žemės sklypo 
nuotrauką, fotografuotą iš lėktuvo 1994 m. Joje 
aiškiai apibrėžtos tėvams priklausiusios žemės 
ribos. Kitoje nuotraukos pusėje tekstas:

Po sklandytuvo sparnais – mano tėvų, protėvių 
žemė. 24 jos hektarai, kur ir aš ne esu ne tik ganęs, 
bet ir aręs, akėjęs, drapakavęs, pjovęs. Jos ribas 
nubrėžiau raudonai. Virš sklandytuvo korpuso – jau 
visai išdžiūvęs upeliūkštis – Skriodė. Jos duburiuose 
vaikystėje maudėmės. Prie jos buvo II–jo karo metais 
sudegusi sodyba. <...> Nuotraukos viršuje – Nemunas. 
<...> Įstrižai nuotrauką einantis kelias – mūsų, 
Marcinkevičių, žemės rytinė riba. Už jos – Pociūnų 
aerodromo dalis. <...> Mano vaikystėje tai buvo mūsų 
kaimynų Mockapetrio, Tarasevičiaus ir kitų laukai. Tas 
kelias buvo ir Važatkiemio kaimo riba – už jo prasideda 
Pociūnų kaimas.4

Dar vienas atvaizdas iš gimtinės – įrėminta 
maumedžio nuotrauka. Medį sodino poetas kartu 
su tėvu Motiejumi, 1936 m. Apie šią nuotrauką 
J. Marcinkevičius yra sakęs:

Tėviškė lygiai tokia, kaip šiame paveiksle. Sodo 
pakraštyje – maumedis, kurį kartu su tėvu sodinome (aš 
jį prilaikiau). Tada mane jis į pirmą skyrių nuvedė. Ir 
obelis greta. Toji obelis augo dar nuo tėvo vaikystės, 
vadinasi, jai turėtų būti daugiau kaip 100 metų. Kas 

4 Marcinkevičius, Justinas. Rankraštinis tekstas,  
2000 m. Prienų krašto muziejaus fondai. 

1. Justinas Marcinkevičius. Gimtoji 
gryčia iš atminties. Tušinukas, 
spalvotas pieštukas. Prienų krašto 
muziejaus fondai, 2020. 
V. Bielevičienės nuotr., 
M. Kimbirausko mont.
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antrus metus veda vaisius, vasarą nuvažiuoju paragauti 
obuolių. Skonis toks...5

Nepaprastai didelį vaidmenį klasiko gyvenime 
vaidino tėvai. Nors motina mirė, kai Justinui tebuvo 
keturiolika metų. Tėvų santuokos nuotrauka buvo 
svarbi ir visuomet matoma – įrėminta blizgiuose 
rėmeliuose stovėjo ant darbo stalo. 

Labai reikšmingas įkvėpimo šaltinis – 
Lietuvos istorija, tai pastebima ir klasiko kūryboje, 
ir pasisakymuose. Kiek jam buvo svarbi istorija, 
kolektyvinės atminties vietos, rodo ir memorialiniai 
daiktai. Yra žinoma, kad paveikslą „Prūsija“ ypač 
vertino. Tautinio identiteto ištakų paieškos Mažojoje 
Lietuvoje atsiskleidžia draminėje trilogijoje 
„Mažvydas“, „Mindaugas“ ir „Katedra“. Trilogija 
bu vo formuojama kaip nacionalinis epas, kuris 
paaiškino Lietuvos istorijos pradžią, neatsiejamą 
nuo lietuviškos Prūsijos dalies6. Pats autorius apie 
trilogiją yra rašęs: „Savo draminę trilogiją laikyčiau 
savotišku nacionaliniu epu ar mitu apie mūsų pradžią, 
apie tuos pagrindinius elementus, iš kurių išaugo, nuo 
kurių ir prasidėjo tai, ką vadiname Lietuva: valstybės 
kūrimas („Mindaugas“), rašto ir knygos kūrimas 
(„Mažvydas“), gėrio grožio, dvasinių žmogaus idealų 
statyba („Katedra“).“7 Muziejinėmis vertybėmis 
tapo įrėminta laikraščio „Aušra“ iškarpa ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis (2 il.).

J. Marcinkevičiaus darbo kabinete tarp meno 
kūrinių kabėjo įrėmintas prieš 7 tūkstančius metų 
Lie tuvoje augusio ąžuolo kamieno gabalėlis. Tai Ge-
neralinės miškų urėdijos dovana, įteikta 2002 m. 
Poeto bute garbingoje vietoje buvęs medžio gabalėlis 
liudija – jo kūryboje svarbų vaidmenį vaidino gamta. 
Knygoje „Dienoraštis be datų“ jis rašė: „Žmogaus 
ir gamtos vienovę, jų kraujo ryšį jaučia ir išpažįsta 
ne mokslas, o menas. Mokslui gamta – laboratorija, 
menui – namai ir šventovė.“8

Į Prienų karšto muziejų pateko ir dalis origi-
nalių J. Marcinkevičiaus knygų iliustracijų. Jaronimo 
Kastyčio Juodikaičio iliustracijos knygai „Kraujas ir 
pelenai“ (1960), Editos Nazaraitės iliustracijų albumas 
knygai „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“ (1977). 

5 Baronienė, Nijolė, Barštytė, Virginija. J. Marcinkevi-
čius: Dievo vabalėli, paimk mane į dangų su žeme. 
In Alkas.lt [interaktyvus], 2011 02 19, [žiūrėta 2020 05 15].
Prieiga per internetą: http://alkas.lt/2011/02/19/j-
marcinkevicius-%E2%80%9Edievo-vabaleli-paimk-
mane-i-dangu-su-zeme%E2%80%9C/.

6 Katkus, Laurynas. Alegorijos žiedynai. Prūsija ir 
sovietinio laikotarpio lietuvių kultūra. Darbai ir 
dienos, 2006, t. 46, p. 36 

7 Marcinkevičius, Justinas. Dienoraštis be datų. Vil-
nius, 1981, p. 67.

8 Marcinkevičius, Justinas. Dienoraščiai ir datos.
Sud. Valentinas Sventickas. Vilnius, 2011, p. 109.

Nemaža ir spaudinių kolekcija – joje pagal J. Mar-
cinkevičiaus dramas sukurtų spektaklių, literatūrinių 
vakarų afišos. Muziejuje saugoma vertinga fotomeni-
ninkės Onos Pajedaitės nuotraukų kolekcija, šią kolek-
ciją 2001 m. ji pavadino „Mano Marcinkevičius“9. J. 
Marcinkevičius fotografuotas su tėvu Motiejumi, žmo-
na Genovaite, dukromis, gimtinės vaizdų fone, susiti-
kimuose su literatais, užsiimantis visuomenine veikla. 

Išliko daugybė didesnių ir mažesnių tautodai-
lės kūrinių, didžioji dalis jų yra dovanos. Tai įvairūs 
suvenyrai, tautinės juostos, austos juostelės, skulptūrė-
lės. Gausi tautinių juostų kolekcija. Austinės juostos su 
miestų pavadinimais, linkėjimais, ornamentais. J. Mar-
cinkevičius savo bute dalį juostų laikė medinėje rankš-
luostinėje iš tėviškės (3 il.). Darbo kabinete taip pat 
stovėjo Prienų tautodailininko Algimanto Sakalausko 
sukurta skulptūra „Angelas“. Skulptūra įteikta poetui 
gimtinėje, Važatkiemio kaime. Anot poeto, liaudies 
kultūra yra itin svarbi, ją reikia puoselėti: „Iš esmės 
lietuviškos savasties formos nėra atsijusios viena nuo 
kitos, jos susipynusios į vieną darinį – kalba, daina, 
medinė liaudies skulptūra. O juk mūsų pasaulėjauta iš 
esmės susiformavo pagonybės laikais.“10

9 Daujotytė, V. Op. cit., p. 22.
10 Marcinkevičius, Justinas. Dienoraščiai ir datos, p. 427.

2. J. Marcinkevičiaus įrėminta laikraščio „Aušra“ 
iškarpa. Prienų krašto muziejaus fondai, 2020. 
 V. Bielevičienės nuotr.
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1969 m. J. Marcinkevičiui už dramą-poemą 
„Mindaugas“ buvo įteikta LTSR valstybinė premija. 
Tais pačiais metais Klaipėdos teatras jį pasvei- 
kino „Mindaugo“ premjeros proga ir įteikė varinę 
karūną (4 il.). 

J. Marcinkevičius buvo pirmasis Lietuvoje, 
kuriam įteikta Lietuvos santarvės fondo premija 
(1995), muziejuje saugoma apdovanojimo skulptūra. 
1981 m. skaitomiausia metų knyga išrinkus „Die-
noraštį be datų“, įteiktas apdovanojimas, jis taip pat 
perduotas muziejui. 2000 m. projekto „Kas yra kas 
Lietuvoje?“ metų žmogumi tapo J. Marcinkevi- 
čius – saugomi apdovanojimo ženklas, pažymėjimas 
ir knyga. Gausu apdovanojimų, įteiktų paskutinįjį 
poeto gyvenimo dešimtmetį: Lietuvos Respublikos 
Vy riausybės  Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus 
dovana 70-mečio proga, Lietuvos Respublikos 
Seimo Pirmininko dovana 75-mečio proga, Baltijos 
Asamblėjos apdovanojimas (2001) už lyrikos ir 
poezijos rinkinį „Carmina minora“. 

Nuostabą kelia J. Marcinkevičiaus išsaugotų 
vizitinių kortelių gausa. Jose – bičiulių, skirtingų 
profesijų, kultūros ir net ypač aukšto rango valdžios 
atstovų duomenys. Vertingi ir kiti, ant poeto darbo 
stalo stovėję, eksponatai – muziejuje saugomi rašik- 
liai, pieštukai, akiniai, stalinis kalendorius, 
stalinė lempa. Iš dalies atkurtame darbo kabinete 
galima susipažinti su išskirtiniais, vertingiausiais 
eksponatais. Didžioji dalis jų saugojama muziejaus 
rinkinyje (5 il.).

3. Justino Marcinkevičiaus rankšluostinė su jam 
dovanotomis juostomis. Prienų krašto muziejaus fondai, 
2020. V. Bielevičienės nuotr.

4. Klaipėdos teatro dovana Justinui Marcinkevičiui. 
Graviruotas tekstas: „Justinui Marcinkevičiui 
„Mindaugo“ premjeros proga 1969. III. 6.“ Prienų krašto 
muziejaus fondai, 2020. V. Bielevičienės nuotr.
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Marcinkevičius, Justinas. Rankraštinis tekstas, 2000 m. Prienų 
krašto muziejaus fondai.
Baronienė, Nijolė, Barštytė, Virginija. J. Marcinkevičius: Dievo 
vabalėli, paimk mane į dangų su žeme. In Alkas.lt. [interaktyvus], 
2011 02 19, [žiūrėta 2020 05 15]. Prieiga per internetą: http://
alkas.lt/2011/02/19/j-marcinkevicius-%E2%80%9Edievo-vaba-
leli-paimk-mane-i-dangu-su-zeme%E2%80%9C/.
Daujotytė, Viktorija. Justino Marcinkevičiaus žemė. Vilnius, 
2012, p. 23. 
Katkus, Laurynas. Alegorijos žiedynai. Prūsija ir sovietinio laiko-
tarpio lietuvių kultūra. Darbai ir dienos, 2006, t. 46, p. 36. 

Šaltinių ir literatūros sąrašas

Marcinkevičiūtė, Agnė. Kas liko tarp kino filmo kadrų. In Justino 
Marcinkevičiaus pamokos. Sud. Stepas Eitminavičius. Vilnius, 
2012, p. 50.
Marcinkevičius, Justinas. Dienoraštis be datų. Vilnius, 1981,
p. 15.
Marcinkevičius, Justinas. Dienoraščiai ir datos. Sud. Valentinas 
Sventickas. Vilnius, 2011, p. 427.
Putinaitė, Nerija. Skambantis molis. Dainų šventės ir Justino 
Mar cinkevičiaus trilogija kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai. 
Vilnius, 2019.

Išvados

Tai, kad J. Marcinkevičiaus asmeninių daiktų 
kolekcija pateko į Prienus – jo gimtąjį kraštą, yra iš-
ties svarbu. Prienų krašto muziejuje saugoma J. Mar-
cinkevičiaus memorialinių daiktų kolekcija padeda 
geriau suprasti poeto gyvenimą, atspindi praeito laiko 
kultūrinį, visuomeninį kontekstą. Sykiu, be abejonės, 
atsiskleidžia ir daiktų, tapusių muzealijomis, savinin-
ko biografija. Kolekcijos visuma turi didelę kultūri-
nę, istorinę vertę. J. Marcinkevičiaus daiktų kolekciją 
sudaro memorialiniai daiktai iš jo buto Vilniuje. Tai 
baldai, kanceliarinės priemones, tapybos bei grafikos 

kūriniai, nuotraukos, tautinės juostos, įvairūs apdova-
nojimai, knygos, afišos, kitų asmenų vizitinės korte-
lės, kūrybos gerbėjų dovanos bei keletas žmonos Ge-
novaitės memorialinių daiktų. 

Atlikus išsamų J. Marcinkevičiaus memoria-
linės kolekcijos tyrimą, galima plačiau suprasti poe- 
to biografiją, jo pasirinkimus, įvertinti, kokią įtaką 
gyvenimo keliui darė gimtieji namai Važatkiemyje. 
Visiems, besidomintiems jo biografija ir kūryba, yra 
paliekamas platus šios kolekcijos tyrimų laukas. Išsa-
mesnio tyrimo verti apdovanojimai, vizitinės korte-
lės, tautinės juostos.

5. Justino Marcinkevičiaus 
butas Vilniuje, 2012. 
L. Batutienės nuotr.
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LITHUANIAN CUTODIAN JUSTINAS MARCINKEVIČIUS: FROM THE COLLECTION OF 
THE MUSEUM OF PRIENAI REGION

Viktorija Bielevičienė
Prienai Area Museum

Since the establishment of Prienai Area Mu-
seum, for twenty-five years, the main themes have 
been formed, which are revealed in the expositions 
and fund collections – ethnography, prominent peo-
ple, the development of the Prienai Sports Aviation 
Factory, the history of Prienai city, and resistance. 
One of the most valuable museum collections is the 
legacy of Justinas Marcinkevičius who was born in 
Važatkiemis (Prienai district). This personality was 
important for Lithuanians not only during the period 
of Revival. His works and social activities strength-
ened nationality, stimulated interest in history, and 
the Lithuanian language. How much the poet meant 
to Lithuanians is also shown by his memorial things 
preserved in Prienai Area Museum.

After Marcinkevičius’ death, his large memo-
rial legacy was handed over to Prienai Area Museum. 
It included items from his study room, furniture, a 

typewriter, photos, national sashes, awards, sculp-
tures, decorated boxes, accessories, books, prints, and 
several memorial items of his wife Genovaitė.

Visitors get acquainted with some of the me-
morial items of Justinas Marcinkevičius in the expo-
sition “Literary Prienai”. It reveals the multifaceted 
personality of the poet, society, and cultural figure. 
The preserved gifts also show his own unique con-
nection to the readers. The museum preserves the 
gifts of his admirers: a photo album of the “Baltic 
Way”, presented in memory of this event, letters illus-
trated by pupils, national sashes presented to him in 
various places in Lithuania, students’ letters, etc. The 
values preserved in the museum testify to the excep-
tional role of Marcinkevičius during the Lithuanian 
national revival. His participation brought everyone 
together, strengthened. The poet’s works and author-
ity were especially valued.
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Anotacija

Vienas pagrindinių Lietuvos Persitvarky-
mo Sąjūdžio kūrėjų, Kovo 11-osios Akto sig- 
nataras, filosofas Romualdas Ozolas (1939–
2015) 2010 m. Lietuvos nacionaliniam muziejui 
perdavė savo gautus apdovanojimus ir rinktų 
ženklelių kolekciją. Šis jo perduotas rinkinys 
turi didelę istorinę, memorialinę, kultūrinę vertę. 
Jo patekimas į muziejų – reikšmingas indėlis į 
Faleristikos rinkinį. Svarbiausi apdovanojimai 
bei ženklai ir bus pristatyti publikacijoje. Tai 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo 
laipsnio ordinas (įteiktas 2000 m.), Lietuvos 
nepriklausomybės medalis (įteiktas 2000 m.), 
Estijos valstybinis apdovanojimas – Marijos žemės 
kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinas (įteiktas 2005 m.), 
taip pat du tarpukario Lietuvos apdovanojimai, 
1991 m. sausio 13-osios naktį signataro gauti 
iš dviejų nepažįstamų Aukščiausiosios Tarybos 
gynėjų – Vyties Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas 
(Nr. 763) ir Lietuvos nepriklausomybės medalis. 
Taip pat pristatomi jam priklausę LSSR 
Aukščiausiosios Tarybos deputato (1989), SSRS 
liaudies deputato (1989), Kovo 11-osios Akto 
signataro ženklai (1994) bei R. Ozolo surinktų 
ženklelių kolekcija, kurios nemažą dalį sudaro 
Sąjūdžio laikų ženkleliai.

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos nacionalinis 
muziejus, Romualdas Ozolas, Sąjūdis, Kovo 11-osios 
Akto signataras, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinas, Lietuvos nepriklausomybės 
medalis.

Įvadas

Lietuvos nacionalinio muziejaus (toliau – 
LNM) Faleristikos (Apdovanojimų) rinkinyje yra 
saugoma daugelio žymių XX–XXI a. pr. Lietuvos 
valstybės ir kultūros veikėjų apdovanojimų: Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarų diplomatų Jurgio 
Šaulio (1879–1948) ir Kazio Bizausko (1892–1941), 
diplomatų Stasio Lozoraičio (1898–1983), Stasio Lo-
zoraičio (jaunesniojo) (1924–1994), Stasio Antano 

Bačkio (1906–1999), prof. Vytauto Landsbergio, kar-
dinolo Audrio Juozo Bačkio, dailininko, kolekcinin-
ko Kazio Varnelio (1917–2010) apdovanojimai.

2010 m. Faleristikos rinkinį papildė Ko- 
vo 11-osios Akto signataro, filosofo Romualdo Ozolo 
(1939–2015) muziejui perduoti apdovanojimai ir 
ženklai. Iš viso LNM gauta 14 apdovanojimų ir 177 
ženklai bei ženkleliai, kurių didelė dalis yra įsegta į 
1982 m. medžiaginį kalendorių su užrašu „Klaipėda“. 

R. Ozolo perduoti eksponatai nebuvo niekur 
nei eksponuoti, nei publikuoti. Tai ir lėmė straipsnio 
tikslą – pristatyti Kovo 11-osios Akto signataro 
R. Ozolo apdovanojimus ir ženklus, saugomus 
LNM. Tam tikslui pasiekti bus iškelti uždaviniai: 
1) trumpai apžvelgti R. Ozolo biografiją, kuri sudarys 
rinkinio atsiradimo kontekstą; 2) supažindinti su 
svarbesniais eksponatais, susijusiais su R. Ozolo, kaip 
Sąjūdžio kūrėjo, Kovo 11-osios Akto signataro veikla. Šie 
eksponatai pasirinkti neatsitiktinai. Jie atspindi R. Ozolo 
darbus, žingsnius, atvedusius iki Nepriklausomybės 
atkūrimo, ir jo nuopelnų valstybei įvertinimą. 

Literatūros apie atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos valstybės apdovanojimus nėra daug. Juos 
tyrinėja žinomas kolekcininkas Vilius Kavaliauskas1.

Kelio į Nepriklausomybę atspindžiai: 
Romualdo Ozolo ženklai ir apdovanojimai

R. Ozolo veiklos sričių sąrašas būtų labai pla-
tus: aktyvus visuomenės veikėjas, filosofas,  leidėjas, 
parengęs daug leidinių filosofijos istorijos, kultūros ir 
kitomis temomis, vienas iš Sąjūdžio savaitraščio „At-
gimimas“ steigėjų ir pirmasis redaktorius, Lietuvos 
centro judėjimo kūrėjas, Lietuvos centro sąjungos ir 
partijos ilgametis pirmininkas, Lietuvos Nepriklauso-
mybės Akto signataras, pirmosios atkurtos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės narys, vicepremjeras. Vis 
dėlto dažniausiai R. Ozolo pavardė siejama su Atgi-
mimo laikotarpiu. Istorijoje R. Ozolas pirmiausia iš-
liks kaip vienas pagrindinių Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio kūrėjų.  

1 Kavaliauskas, Vilius. Lietuvos garbės kodas. Ženklai, 
istorija ir žmonės. Vilnius, 2013.

KOVO 11-OSIOS AKTO SIGNATARO ROMUALDO OZOLO 
APDOVANOJIMAI IR ŽENKLAI, SAUGOMI LIETUVOS 
NACIONALINIAME MUZIEJUJE

Rūta Kuodytė
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1, Vilnius
ruta.kuodyte@lnm.lt
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1989 m. sausį rinkimuose į laisvas XI šauki-
mo (1985–1990) Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tary-
bos deputatų vietas pirmą kartą dalyvavo ir Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio iškelti kandidatai. R. Ozolas 
Šiauliuose laimėjo prieš Česlovą Juršėną ir, tapęs 
LSSR AT deputatu, ėjo šias pareigas 1989–1990 m. 
Paminėtina, kad jis buvo vienas iš Komisijos Lietuvos 
nepriklausomybės planui parengti pirmininkų. Tarp 
patekusių į muziejų ženklų yra R. Ozolui priklau-
sęs LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputato ženk- 
las (1 il.). Tai Lietuvos trispalvės – geltonos, žalios ir 
raudonos – vėliavos atvaizdas bei įrašas žalios spal-
vos juostoje „LIETUVOS TSR / AUKŠČIAUSIOJI 
TARYBA“. Tokie AT deputatų ženklai buvo patvir-
tinti 1989 m. lapkritį Aukščiausiosios Tarybos Prezi-
diumo nutarimu. Ankstesni Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų ženklai buvo LSSR vėliavos – raudonos, 
baltos ir žalios – su pjautuvu ir kūju kampe atvaizdas. 
Nuo 1990 m. Seimo narių ženklai buvo trispalvė be 
jokio įrašo.

Sėkmė rinkimuose 1989 m. į laisvas Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatų vietas lėmė Sąjūdžio 
apsisprendimą dalyvauti rinkimuose į SSRS liaudies 
deputatus. 1989 m. kovą SSRS liaudies deputatais 
buvo išrinkti 36 Sąjūdžio atstovai. Svarbiausias Lie-
tuvos atstovų tikslas buvo pasiekti, kad SSRS pripa-
žintų Molotovo–Ribentropo paktą neteisėtu. R. Ozolo 

SSRS liaudies deputato ženklas (2 il.) – SSRS vėlia-
vos atvaizdas su įrašu „НАРОДНЫЙ / ДЕПУТАТ / 
СССР“, viršuje kairiame kampe – pjautuvas, kūjis ir 
penkiakampė žvaigždutė. Ženklo reverse išgraviruo-
tas numeris „HT-256“, viršuje – gamintojo Maskvos 
monetų kalyklos ženklas. Tokius ženklus turėjo tik tų 
metų šaukimo (1989–1990) deputatai. Ankstesniųjų 
šaukimų SSRS deputatų ženklai – taip pat SSRS vė-
liavos atvaizdas, tik įrašai ant jų – „ВЕРХОВНЫЙ / 
СОВЕТ / СССР“.

1990 m. vasarį R. Ozolas vėl buvo išrinktas 
į Lietuvos SSR Aukščiausiąją Tarybą, kovo 11 d. 
tapusią Lietuvos Respublikos Aukščiausiąja Taryba 
ir paskelbusią Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo aktą. Tarp muziejui perduotų ženklų yra 
R. Ozolo Kovo 11-osios Akto signataro ženklas (3 il.). 
Šie ženklai buvo Seimo dovana signatarams penktųjų 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinių proga2. 
Tai kvadrato užapvalintais kampais formos ženklas, 
jame – įrašas „KOVO / 11 / 1990 / SIGNATARAS“ 
ir plevėsuojanti trispalvė. Vėliau, 2005 m., signata-
rams buvo įteikti kitokie, dizainerės Rūtos Ničajie-
nės sukurti ženklai. Tai keturkampio formos ženklas 
su įkomponuotu į jį apskritimu, kuriame yra Vytis ir 
įrašas „1990 KOVO 11-OJI // Signataras“. Deja, iš 
R. Ozolo gautame rinkinyje šio naujesnio ženklo 
nėra.

Paskyrus pirmąją Nepriklausomos Lietuvos 
Vyriausybę, 1990 m. kovą R. Ozolas kartu su Al-
girdu Mykolu Brazausku tapo ministrės pirminin-
kės Kazimieros Danutės Prunskienės pavaduotojais. 
Buvo juo iki 1991 m. sausio. Ministrei pirmininkei 
K. D. Prunskienei išvykus vizito į užsienį, R. Ozolui 
tekdavo ją pavaduoti. Nelengvą naštą teko atlaikyti 

2 Autorė dėkoja Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarų klubo prezidentei Birutei Valionytei už 
suteiktą informaciją.

1. LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputato ženklas, 1989. 
Priklausė  R. Ozolui, 1989–1990 m. LSSR AT deputatui.
Vario cinko lydinys, geltonas, žalias, raudonas emalis,
20 × 40,4 mm. LNM, inv. Nr. M 9925. R. Kuodytės nuotr.

2. SSRS liaudies deputato ženklas, 1989, Nr. HT-256. 
Priklausė R. Ozolui, 1989–1990 m. SSRS liaudies 
deputatui. Sidabras, auksavimas, raudonas emalis, 
26,4 × 30 mm, svoris 9,949 g. LNM, inv. Nr. M 9961. 
R. Kuodytės nuotr.

3. Kovo 11-osios akto signataro ženklas, 1994. 
Priklausė R. Ozolui. Vario cinko lydinys, sidabravimas, 
geltonas, žalias, raudonas emalis, 20,5 × 20,5 mm. LNM, 
inv. Nr. M 9924. R. Kuodytės nuotr.
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įtemptu metu – 1991 m. sausį. Ir čia derėtų paminė-
ti išskirtinius eksponatus (4 il.), jo gautus 1991 m. 
sausio 13-osios naktį iš dviejų nežinomų Aukščiau-
siosios Tarybos gynėjų. Tai du tarpukario Lietuvos 
apdovanojimai, pritvirtinti aplanke. Ant jo R. Ozolas 
yra užrašęs: „Tai du ordinai, kuriais mane apdovano-
jo (žinoma, be iškilmių pompos) vienas, paskui kitas 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynėjas 1991 m. sau-
sio 13-osios naktį. / Vieninteliai tikri mano apdovano-
jimai. / 2010.05.17 “.

Vienas iš šių apdovanojimų – Vyties Kryžius 
(4.1. il.). Tai pirmasis nepriklausomos Lietuvos Res-
publikos apdovanojimas, įsteigtas 1919 m., skirtas 
pasižymėjusiems kautynėse kariams apdovanoti už 
didvyrišką drąsą ginant Lietuvos laisvę ir nepriklau-
somybę. Kryžius buvo dviejų rūšių – su kalavijais 
arba be jų. Kryžiumi su kalavijais apdovanoti asme-
nys, parodę narsą kovos lauke, be kalavijų – už nuo-
pelnus per karą, bet nebūtinai mūšyje. Į muziejų pa-
tekęs apdovanojimas – 1-ojo laipsnio. Tai šešių galų 
kryžius, kurio averse turėtų būti šešiakampis skydelis 
su Vyčiu ir kalavijais, bet šis skydelis yra nulūžęs. 
Reverse įrašas „už / Narsumą“, kariuomenės įkūrimo 
data „1918 / XI / 23“ ir įkaltas numeris: „N 763“. Yra 
skersinukas, skirtas pritvirtinti kaspinėliui, kuris nėra 
išlikęs. Pagal V. Kavaliausko pateiktus apdovanotųjų 
sąrašus šiuo Kryžiumi, tai yra Nr. 763, 1920 m. apdo-
vanotas Stasys Putvinskis (1898–1942)3, tuomet Vil-
niaus komendantūros jaunesnysis leitenantas. Vėliau 
S. Putvinskis tapo agronomu, buvo Žemės ūkio rūmų 
pirmuoju viceprezidentu, 1935–1938 m. – žemės 
ūkio ministru, 1936–1940 m. – Lietuvos Seimo nariu. 
Buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys. Jo tėvas Vladas 

3 Kavaliauskas, Vilius. Už nuopelnus Lietuvai, t. 2. 
Vilnius, 2001, p. 294.

Putvinskis (1873–1929) – knygnešys, visuomenės 
veikėjas, 1919 m. įsteigtos Šaulių sąjungos kūrėjas 
ir pirmininkas. Tokiu Vyties Kryžiumi su kalavijais 
apdovanoti (1919–1927) daugiau nei 1 300 asmenų4. 
Nuo 1927 m. pakeitus apdovanojimo pavadinimą (iki 
1930 m. jis vadintas Vyties Kryžiaus ordinu) ir šiek 
tiek dizainą, apdovanotieji turėjo galimybę pasikeisti 
gautąjį apdovanojimą į naujesnį. 1-ojo laipsnio Vyties 
Kryžius atitiko Vyties Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordiną. 
Galima spėti, kad S. Putvinskis taip pat pakeitė savo 
apdovanojimą į naujesnį, nes V. Kavaliauskas nurodo, 
jog S. Putvinskio Vyties Kryžiaus 3-iojo laipsnio or-

4 Ibid., p. 277–303.

4. Tarpukario Lietuvos 
apdovanojimai, 
R. Ozolui padovanoti 
dviejų nežinomų 
Aukščiausiosios Tarybos 
gynėjų 1991 m. sausio 
13-osios naktį, su jo 
užrašytu tekstu.
R. Kuodytės nuotr.

4.1. 1-ojo laipsnio Vyties 
Kryžius, įsteigtas 1919 m., 
Nr. 763. Juo 1920 m. 
apdovanotas
Stasys Putvinskis (1898–
1942), tuomet Vilniaus 
komendantūros jaunesnysis 
leitenantas.
Sausio 13-osios naktį 
padovanotas R. Ozolui. 
Reversas, vario lydinys, 
47,6×26 mm. LNM, 
inv. Nr. M 9915. 
R. Kuodytės nuotr.
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dinas saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejuje5. Šį 
apdovanojimą, išsaugotą šeimoje, muziejui 2003 m. 
dovanojo S. Putvinskio sūnus Rimantas Pūtvis6. Ta-
čiau kur buvo Vyties Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas 
Nr. 763 iki patekimo į Lietuvos nacionalinį muziejų, 
nežinoma.

Kitas aplanke pritvirtintas apdovanojimas – 
Lietuvos nepriklausomybės medalis (4.2. il.). Įsteigtas 
1928 m., minint Lietuvos nepriklausomybės dešim-
tmetį. Medalio dailininkas – žinomas to meto skulpto-
rius Juozas Zikaras (1881–1944). Medalio averse pa-
vaizduota J. Zikaro sukurta Laisvės statula tekančios 
saulės fone, apačioje, ties medalio briauna, – dailinin-
ko inicialai, kairėje – „J“ raidė, dešinėje – „Z“. Re-
verse įrašas „PER AMŽIUS / BUDĖJĘ – LAISVĘ / 
LAIMĖJOM / PER AUKAS IR / PASIŠVENTIMĄ / 
1918–1928“. Apačioje dešinėje pusėje – medalio ga-
mintojo įkalas: „HUGUENIN FEC.“ Yra skersinukas, 
skirtas pritvirtinti kaspinėliui, kuris nėra išlikęs. Me-
dalį gamino „Huguenin Frères & Co“ firma (Le Lok- 
lis, Šveicarija), dariusi daugumą tarpukario Lietuvos 
valstybės apdovanojimų. Nepriklausomybės medalis 
buvo dažniausias apdovanojimas tarpukario Lietu-

5 Kavaliauskas, Vilius. Lietuvos karžygiai. Vyties 
Kryžiaus kavalieriai (1918–1940), t. 5. Vilnius, 
2012, p. 109.

6 Autorė dėkoja Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
Numizmatikos rinkinio saugotojui Edvinui Vaidotui 
už suteiktą informaciją.

voje, juo buvo apdovanojami asmenys už nuopelnus 
įtvirtinant Nepriklausomybę 1918–1928 m. Tarpuka-
rio Lietuvos apdovanojimai, išskyrus Vyties Kryžius, 
nebuvo numeruoti, todėl negalima pasakyti, kam me-
dalis priklausė.

Plati Kovo 11-osios Akto signataro, nepri-
klausomos spaudos kūrėjo veikla buvo įvertinta Lie-
tuvos bei užsienio šalių valstybių apdovanojimais. 
Už nuopelnus Lietuvos valstybei 2000 m. R. Ozolas 
Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo die-
nos proga buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu (5 il.). Gedi-
mino ordinas įsteigtas 1927 m., dailininkas Andrejus 
Lopuchinas. 1930 m. Jonas Buračas (1898–1977) 
projektą pakoregavo. Šis ordinas buvo skirtas apdo-
vanoti valstybės tarnautojus ir kariškius taikos metu. 
Po Nepriklausomybės atkūrimo žinomas medalinin-
kas, juvelyras Petras Henrikas Garška savo iniciatyva 
ėmėsi gaminti pirmuosius Didžiojo Lietuvos kuni-

4.2. Lietuvos nepriklausomybės medalis, 
įsteigtas 1928 m. Sausio 13-osios naktį 
padovanotas R. Ozolui. Bronza, Ø 36 mm. 
LNM, inv. Nr. M 9916. R. Kuodytės nuotr.

5. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio 
ordinas, Nr. II-118, 1999. Juo 2000 m. apdovanotas 
R. Ozolas. Kryžius: sidabras, auksavimas, juodinimas, 
baltas, raudonas emalis, 51×48 mm; kaspinas: muaras, 
40 mm pločio ir 345 mm ilgio, svoris 47,005 g; žvaigždė:
sidabras, auksavimas, juodinimas, baltas, raudonas emalis, 
78×78,8 mm, svoris 61,079 g. LNM, inv. Nr. M 9910/1,2. 
R. Kuodytės nuotr.
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gaikščio Gedimino ordinus. Pirmą kartą atkurtoje ne-
priklausomoje Lietuvoje tokie ordinai įteikti 1993 m. 
Vasario 16-osios proga – jie buvo skirti poetui Jus-
tinui Marcinkevičiui (1930–2011), poetui Bernardui 
Brazdžioniui (1907–2002), mokslininkui Jonui Kubi-
liui (1921–2011), dailininkui Vytautui Kazimierui Jo-
nynui (1907–1997) ir kunigui Ričardui Mikutavičiui 
(1935–1998). Šie ordinai buvo 3-iojo laipsnio. 2-ojo 
laipsnio ordinas pirmą kartą įteiktas 1994 m., skirtas 
diplomatui Stasiui Antanui Bačkiui (1906–1999). At-
kurtos Lietuvos ordinai buvo numeruoti, skirtingai 
nei tarpukario. R. Ozolas, kaip jau minėta, buvo ap-
dovanotas 2000-aisiais. Jam skirtą ordiną (Nr. II-118) 
1999 m. pagamino Lietuvos monetų kalykla.

R. Ozolui įteikto Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino ordino ženklas – įžambaus, platė-
jančiais galais kryžiaus formos. Averse ženklas dvie-
jų aukštų. 1-asis aukštas – juodos spalvos kryžius, 
jo viduryje – mažesnis baltai emaliuotas kryžius su 
trimis auksiniais spinduliais kiekviename skersinyje. 
Tarp kryžmų nuo centro eina po tris auksuotus spin-
dulius platėjančiais lelijos formos galais. Apskritimu 
spinduliai sujungti tarpusavyje. 2-asis aukštas – rom-
bo formos medalionas, kurio raudoname fone pavaiz-
duoti Gediminaičių stulpai. Ženklo reversas – vieno 
aukšto. Kryžius toks pat kaip averse, bet medalione 
vietoj Gediminaičių stulpų įrašyta Lietuvos nepriklau-
somybės paskelbimo data „1918 / II-16“. Kairiajame 
apatiniame kryžiaus skersinyje gurte – ordino numeris: 

„II–118“. Ordino kaspinas skirtas kabinti ant kaklo, 
geltono muaro, po dvi rudos spalvos juosteles iš abiejų 
šonų. Ordino žvaigždė, 1-ojo ir 2-ojo laipsnių ordinų 
sudedamoji dalis, averse trijų aukštų. 1-asis aukštas – 
išgaubta devynių kampų žvaigždė, kampai – devynių 
spindulių. 2-asis ir 3-iasis aukštai – žvaigždės centre 
sumažintas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
ordino ženklas. Reverso paviršius lygus, apatiniame 
dešiniajame kampe – ordino numeris: „II–118“. Ordi-
nas su sertifikatu įdėtas į ruda oda aptrauktą originalią 
dėželę, ant kurios dangtelio – auksuotas herbas su Vy-
čiu. Kartu gauti apdovanojimo dekreto išrašas ir or-
dino diplomas. Naujuoju Lietuvos Respublikos vals-
tybės apdovanojimų įstatymu, įsigaliojusiu 2003 m., 
patikslintas ordino pavadinimas. Nuo tada ordinas va-
dinamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino or-
dinu. Buvo pakoreguotas ordino dizainas, nuo 2003 m. 
teikiamų ordinų reverso medalione vietoj Nepriklau-
somybės paskelbimo datos „1918 / II-16“ rašomi 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo 
metai „1316–1341“.

Taip pat muziejuje saugomas R. Ozolui įteik-
tas Lietuvos nepriklausomybės medalis (6 il.). Kaip 
jau minėta, medalis įsteigtas 1928 m., Lietuvos nepri-
klausomybės dešimtmečio proga. 2000-aisiais, artė-
jant Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečiui, buvo 
imtasi iniciatyvos jį atkurti. Medaliai už nuopelnus at-
kuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę 
1990–2000 m., 2000 m. liepos 6 d. – Valstybės dienos 
proga įteikti ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo 
dalyviams, kariams savanoriams, „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos“ leidėjams, Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio Seimo nariams, Kovo 11-osios Akto 
signatarams. Iš viso medaliai skirti 384 asmenims. 
Tai buvo vienintelis kartas, kai teikti Lietuvos ne-
priklausomybės medaliai, daugiau jais niekada ne-
buvo apdovanojama. Medalis atrodo taip pat, kaip 
ir tarpukario, tik ankstesniame medalyje buvusi data 
„1918–1928“ pakeista į „1990–2000“. Šie medaliai, 
skirtingai nuo tarpukario, buvo numeruoti. R. Ozolui 
įteiktas medalis Nr. 226. Kaspinėlis, skirtas segti ant 
krūtinės, – aukso spalvos, su dviem juodomis juoste-
lėmis kraštuose. Medalius gamino Lietuvos monetų 
kalykla. Medalis yra originalioje rudos spalvos dėže-
lėje. Kartu gauti apdovanojimo medaliu dekreto išra-
šas ir apdovanojimo liudijimas.

Pažymint R. Ozolo nuopelnus atkuriant Bal-
tijos valstybių nepriklausomybę, už bendradarbia-
vimą atkuriant Estijos nepriklausomybę, 2005 m. 
R. Ozolas apdovanotas Estijos valstybės apdovano-
jimu – Marijos žemės kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu 
(7 il.). Tai naujas apdovanojimas, įsteigtas 1995 m. Jo 
dailininkas – Estijos heraldikos specialistas Priit’as 
Herodes’as. Ordinas įsteigtas pagerbti Estijos vals-

6. Lietuvos nepriklausomybės medalis, Nr. 226. 
Juo 2000 m. apdovanotas R. Ozolas. Medalis: vario 
lydinys, Ø 36 mm; kaspinėlis: muaras, 39 × 32 mm. 
LNM, inv. Nr. M 9918/1. R. Kuodytės nuotr.
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tybės nepriklausomybę ir skirtas apdovanoti užsie-
niečius už jų nuopelnus Estijos Respublikai. Estijos 
Prezidento interneto svetainėje7 nurodyta, kad ap-
dovanojimo dekretas Nr. 775, kuriuo skiriamas ap-
dovanojimas, Estijos Prezidento Arnold’o Rüütel’io 
pasirašytas 2005 m. vasario 2 d., o ordinas signatarui 
įteiktas 2005 m. balandžio 13-ąją. Jam skirtas ordi-
nas Nr. 565. Apdovanojimas yra kryžiaus, šiek tiek 
platėjančiais galais, formos, Estijos vėliavos spalvų – 
centre dengtas baltu emaliu, su juodu ir mėlynu ap-
vadais. Tarp kryžmų stilizuotos „M“ raidės. Reverse 
yra įrašas: „PRO TERRA MARIANA“ („Už Marijos 
žemę“), kryžius toks pats kaip averse. Apatinio kry-
žiaus galo gurte išgraviruotas ordino numeris – 565. 
Skydo formos pakabuke vaizduojamas Estijos her-
bo trijų liūtų simbolis – auksiniame fone trys vienas 
virš kito išdėstyti mėlynos spalvos liūtai. Kaspinėlis, 
skirtas segti ant krūtinės, mėlynos spalvos, su didele 
rozete centre. Ordinas yra originalioje baltos spalvos 

7 Estijos Prezidento internetinė svetainė [interaktyvus], 
[žiūrėta 2020 06 01]. Prieiga per internetą: <https://
www.president.ee/en/estonia/decorations/bearer/576/
romualdas-ozolas>.

dėželėje su Estijos herbu ant dangtelio. Kartu yra 
gauta ordino rozetė – apdovanojimo pakaitas, sega-
mas prie kasdienių rūbų. Apdovanojimą gamino Esti-
jos įmonė „Miniplast Pluss“8.

Be šių išskirtinių apdovanojimų, R. Ozolas 
muziejui perdavė ir kitus gautuosius: Stasio Šalkaus-
kio premijos laureato medalį (įteiktas 1991 m.), Balti-
jos Asamblėjos medalį (įteiktas 2007 m.), pakvietimo 
į NATO atminimo ženklą (įteiktas 2003 m.), Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto atkūrimo dešimtmečio 
medalį (įteiktas 1998 m.) ir garbės ženklą „Olimpinė 
žvaigždė“ (įteiktas 2001 m.). 

Romualdo Ozolo ženklelių kolekcija

Kita įdomi signataro palikimo dalis, patekusi 
į LNM Faleristikos rinkinį, – jo rinkti ir saugoti XX a. 
antros pusės–XXI a. pirmojo dešimtmečio Lietuvos 
ir įvairių šalių ženkleliai. Didelė jų dalis, kaip mi-
nėta, yra įsegta į 1982 m. medžiaginį kalendorių su 
užrašu „Klaipėda“, kiti yra paskiri. Reikėtų paminėti, 
kad toks ženklelių rinkimo ir saugojimo būdas – ant 
tautinių motyvų juostos, rankšluosčio, drobės gabalo 
ar kito audinio – buvo populiarus sovietmečiu ir At-
gimimo laikotarpiu.

Ženkleliai yra labai įvairios tematikos, bet ga-
lima išskirti keletą svarbesnių temų. Kadangi R. Ozo-
las buvo vienas Sąjūdžio kūrėjų, jo palikime nemažą 
kolekcijos dalį sudaro su Atgimimu susiję ženkleliai. 
Tai Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo, kiti Sąjūdžio 
ženkleliai, su tautine, Atgimimo atributika, taip pat 
keletas Estijos nepriklausomybės judėjimo – tautos 
fronto „Rahvarinne“ ženklelių. Esama propagandi-
nių, kuriuose smerkiama sovietinė santvarka, keletas 
ženklelių nurodo R. Ozolo partinę priklausomybę – 
tai Lietuvos centro sąjungos, taip pat Stasio Lozorai-
čio rinkimų kampanijos, kurioje aktyviai dalyvavo 
centristai, ženkleliai. Nemažai yra su įvairiais sporto 
renginiais susijusių ženklelių. Iš jų paminėtini 1991 m. 
vasarą vykusių IV pasaulio lietuvių sporto žaidynių, 
kurių organizaciniam komitetui vadovavo R. Ozo-
las, ženkleliai. Dalis ženklelių siejasi su signataro 
pomėgiais, laisvalaikiu, tarp jų paminėtini Dainų 
švenčių, kiti susiję su fotografija. Esama ir įvairių 
Lietuvos miestų, gyvenviečių, vietovių ženklelių, 
rodančių signataro domėjimąsi gimtuoju kraštu. Ne-
mažą kolekcijos dalį sudaro Sovietų Sąjungoje pa-
gaminti ženkleliai, atspindintys tam tikrus įvykius, 
pavyzdžiui, 1980 m. Maskvoje vykusias vasaros 
olimpines žaidynes. Galima teigti, kad R. Ozolo rink-
tų ženklelių kolekciją iš esmės sudaro dvi dalys: viena 

8 Walter, Hannes. Eesti teenetemärgid. Estonian orders 
and decorations. Tallinn, 1998, p. 102.

7. Estijos Marijos žemės kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinas, 
Nr. 565. 2005 m. juo apdovanotas R. Ozolas. Kryžius: 
sidabras, juodinimas, baltas, juodas, mėlynas emalis, 
52,5 × 48,3 mm; pakabukas: sidabras, auksavimas, 
mėlynas emalis, 22,3×18 mm; kaspinėlis: muaras,
48 × 35 mm; svoris 71,920 g. LNM, inv. Nr. M 9911/1. 
R. Kuodytės nuotr.



51

Estijos Prezidento internetinė svetainė [interaktyvus], [žiūrėta 
2020 06 01]. Prieiga per internetą: <https://www.president.ee/en/
estonia/decorations/bearer/576/romualdas-ozolas>.
Kavaliauskas, Vilius. Už nuopelnus Lietuvai, t. 2. Vilnius, 2001.
Kavaliauskas, Vilius. Lietuvos karžygiai. Vyties Kryžiaus kavalie-
riai (1918–1940), t 5. Vilnius, 2012.

Literatūros sąrašas

Kavaliauskas, Vilius. Lietuvos garbės kodas. Ženklai, istorija ir 
žmonės. Vilnius, 2013.
Walter, Hannes. Eesti teenetemärgid. Estonian orders and deco-
rations. Tallinn, 1998.

atskleidžia R. Ozolo veiklą ir pomėgius, kita fiksuoja 
svarbesnius SSRS gyvavimo įvykius bei reiškinius. 

Apibendrinimas

Trisdešimt metų, praėjusių nuo Kovo 
11-osios Akto pasirašymo, nuo Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo, yra sąlyginai trumpas, bet su-
dėtingas ir reikšmingas laikotarpis. Tai jau istorija. 
R. Ozolo gyvenimo ir veiklos laikotarpis – taip pat 
jau istorija. Jo asmenybei ir darbams atminti 2015 ir 
2019 m. buvo surengtos konferencijos, kuriose pra-
nešimus skaitė buvę bendradarbiai, Atgimimo laikų, 
politinės, partinės veiklos bendražygiai. Veiklą tę-

sia Romualdo Ozolo paramos fondas, kuris rūpinasi 
signataro palikimo išsaugojimu ir įamžinimu. Gausus 
R. Ozolo palikimas saugomas Lietuvos centrinia-
me valstybės archyve, Šiaulių r. Bazilionų miestelio 
mokykloje, kurioje mokėsi pats R. Ozolas, Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje. Į muziejų patekęs R. Ozo-
lui priklausiusių apdovanojimų ir ženklelių rinkinys 
turi didelę istorinę, memorialinę, kultūrinę vertę. Jis 
atspindi daug signataro veiklos sričių, liudija apie jo 
siekius, darbus, politines pažiūras, laisvalaikio pomė-
gius. Šie memorialiniai daiktai reikšmingai papildė 
muziejaus Faleristikos rinkinį.
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THE AWARDS AND  BADGES OF ROMUALDAS OZOLAS, A SIGNATORY OF THE 
ACT OF 11TH MARCH, PRESERVED AT THE NATIONAL MUSEUM OF LITHUANIA 

Rūta Kuodytė
The National Museum of Lithuania

The collection of Phaleristics of the Nation-
al Museum of Lithuania preserves many awards of 
Lithuanian state and cultural figures of the 20th – the 
beginning of the 21st century. Romualdas Ozolas 
(1939–2015), one of the main founders of the Reform 
Movement of Lithuania, a signatory of the Act of 11th 

March, a philosopher, in 2010 handed over the awards 
he had received and the collection of the badges to the 
National Museum of Lithuania. The article presents 
the most important of them and related to his activi-
ties as the creator of the Sąjūdis and a signatory of 
the Act of 11th March. As a candidate nominated by 
the Sąjūdis in 1989–1990, R. Ozolas was a deputy of 
the Supreme Council of the LSSR, a deputy of the 
USSR. The badges of the deputy of the LSSR Su-
preme Soviet, the People’s Deputy of the USSR, and 
the badge of the signatory of the Act of 11th March, 
which belonged to R. Ozolas, were handed over to 
the museum. Also, two interwar Lithuanian awards 
are presented. On the night of January 13, 1991, two 
unknown defenders of the Supreme Council handed 
the signatory the 1st Class Vytis Cross (No. 763), 
which in 1920 was awarded to Stasys Putvinskis 
(1898–1942), a junior lieutenant in the Vilnius com-
mandant’s office, who later became the Lithuanian 
Minister of Agriculture as well as the Medal of the 
Independence of Lithuania. In 2000, R. Ozolas was 
awarded State awards – 2nd Class Order of the Grand 
Duke of Lithuania Gediminas.  It consists of a badge 
of the Order for hanging on the neck and a star of the 
Order. In the same year, commemorating the 10th  an-

niversary of Lithuania’s Independence, the signatory, 
together with other prominent persons, was awarded 
the Medal of the Independence of Lithuania. Com-
memorating the merits of R. Ozolas for the Restora-
tion of the Independence of the Baltic States, for the 
cooperation in the Restoration of the Independence 
of Estonia, in 2005, R. Ozolas was awarded the Es-
tonian State award – the Order of the 4th Class of 
Cross of the Land of Mary. Another interesting part 
of the signatory’s legacy, which has been included in 
the museum’s collection of Phaleristics, is the badges 
of Lithuania and various countries of the 2nd half of 
the 20th century – the first decade of the 21st century. 
The majority of them are attached on the 1982 calen-
dar made of fabric with the inscription “Klaipeda”. 
Since R. Ozolas was one of the creators of Sajūdis, 
a significant part of the collection of badges consists 
of badges related to the Revival: Sąjūdis badges, with 
the national and Revival symbolism. There are sever-
al badges of the Lithuanian Centre Union, the creator 
of which was R. Ozolas. Some of the badges are re-
lated to the signatory’s hobbies and leisure. However, 
a significant part of the badges is related to the years 
of existence of the USSR. The collection of awards 
and badges that used to belong to R. Ozolas, which 
entered the museum, has a great historical, memorial, 
and cultural value. It reflects many of the signatory’s 
activities, testifies about his aspirations, works, po-
litical views, and leisure interests. These memorabilia 
have significantly complemented the museum’s col-
lection of Phaleristics.
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Anotacija

Straipsnyje supažindinama su išlaisvėjusio 
Lietuvos kino sunkumais – lūžio laiku, atgavus 
Nepriklausomybę, naująja kino karta, ne vienų 
metų vegetavimu dėl blogo valstybės finansavimo 
ir kino teatrų uždarymo ir pastarųjų metų 
pakilimu. Taip pat aptariama muziejuje sukaupta 
Nepriklausomybės laikotarpio kino medžiaga 
ir problemos, iškylančios siekiant ją išsaugoti. 
Išsakoma šiandienos dilema – kas galėtų tapti 
dabartinio kino eksponatais Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejuje (LTMKM).

Raktiniai žodžiai: Nepriklausomybės laiko-
tarpio kinas, dokumentika, filmų reliktai, studija „Ki-
nema“, kino kūrėjai.

 Iš patirties žinome, kad šimtąkart lengviau
atkurti praeities faktus negu juos lydėjusią dvasinę 
nuotaiką. Ji atsispindi ne oficialiuose įvykiuose, o 
dažniausiai mažuose asmeniniuose epizoduose.
            Stefan Zweig

Įvadas

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (to-
liau – LTMKM) yra sukaupęs nemažai Lietuvos kino 
rinkinių, suskirstytų pagal personalijas, kino studijas, 
kino techniką ir kt., bet jie nebuvo skirstomi pagal 
laikotarpius. Mėginant peržvelgti LTMKM sukaup-
tą trisdešimties metų Nepriklausomybės laikotarpio 
kino medžiagą, galime matyti, kad esami rinkiniai 
kol kas neatspindi šio laiko kino istorijos. Viena iš su-
siklosčiusios situacijos priežasčių yra ta, kad tuomet 
telktasi į praeitį (nors tai nėra blogai), o „naujaisiais“ 
laikais, kurie tarsi buvo šalia ir pasiekiami ranka, taip 
ir nebuvo specialiai rūpinamasi.

Be to, galima įvardyti problemas, kurios eg-
zistuoja nuo Kino skyriaus įsteigimo pradžios. Viena 
didesnių – vis dar nesusiformavusi nuoseklaus kino 
paveldo rinkimo tradicija. Kita problema – kino kūrė-
jai iki šiol neturi įpročio pasirūpinti tuo, kas lieka už 
filmo. Paprastai koncentruojamasi į filmo sukūrimą, 
kuris ir lieka istorijai, o tai, kas lieka už jo, „kažkur 
prapuola“ (kaip sako kino kūrėjai). Vis dar nėra sąmo-
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ningumo likusią darbo proceso medžiagą atiduoti at-
minties saugojimo institucijoms. Išaugojimo problema 
tampa ir sparčiai besikeičiančios technologijos. Mat 
per tuos trisdešimt metų vaizdo ir garso įrašymo, laiky-
mo ir transliavimo įranga pasikeitė ne kartą, todėl kai 
kurios laikmenos „nebeprakalbinamos“. Nebėra būdų 
pademonstruoti tai, kas saugoma kaip istorinis šaltinis. 
Kalbant apie kino rinkinius, vertėtų aptarti ir atsiradu-
sią dilemą – kas galėtų tapti dabartinio kino LTMKM 
eksponatais, kurie kitoms kartoms būtų svarbūs kultū-
ros istorijos ženklai, padedantys papasakoti laisvojo 
kino istoriją.

Lietuvos kino Nojaus arka

Lietuvai stovint ant virsmų slenksčio, režisie-
rius Rimtautas Šilinis dar 1988 m. sukūrė dokumen-
tinį kino epą „Nojaus arka“, kuriame primena sovietų 
padarytas žaizdas – tremtį į Sibirą, lietuvių tapatumo 
naikinimą, šalies kultūrinio palikimo nustekenimą, – į 
filmą taip pat įterpdamas ir jau vykstančius mitingus, 
kylančių permainų bangą. Šiame lūžio laiko filme 
juntamas ir nerimas dėl tapimo laisvam, išraiškingai 
perteikiamas kompozitoriaus Fausto Latėno muzikos. 

Pirmaisiais Nepriklausomybės metais Lietu-
vos kinas atsidūrė tarsi Nojaus laive – reikėjo susivok-
ti ne tik, kuo tapome, bet ir kur bei kaip toliau plaukti. 
Nukirtus SSRS „kino maitintojos ranką“, subyrėjo 
Lietuvos kino studija1, kino kūrėjams teko patiems rū-
pintis pinigais. Jauni kino kūrėjai ėmė steigti nedide-
les privačias kino studijas. Režisierius Šarūnas Bartas 
1989 m. pirmasis įkūrė nepriklausomą kino studiją 
„Kinema“ – ji suvienijo jaunosios kartos kino kūrė-
jus. Jų filmai tapo naujos Lietuvos kino ženklais ne tik 
savoje šalyje, bet ir tarptautinėje erdvėje2. Laisvasis

1 Mikonis-Railienė, Anna; Kaminskaitė-Jančorienė, 
Lina. Institucionalizacija, kino studija, represijos. 
In Kinas sovietų Lietuvoje, Vilnius, 2015.

2 Kaminskaitė-Jančorienė, Lina; Pipinytė, Živilė. Per-
mainų kontekstai. In 1991–2015: nepriklausomo kino 
iššūkiai, MO muziejus, [interaktyvus], [žiūrėta 2020 
07 27]. Prieiga per internetą: <http://www.mmcentras.
lt/kulturos-istorija/kulturos-istorija/kinas/19912015-
nepriklausomo-kino-issukiai/permainu-konteks-
tai/78978>.
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kinas pagaliau galėjo išeiti už sienų ir gana greitai ėmė 
pelnyti reikšmingus kino apdovanojimus. 1992 m. 
jaunam dokumentininkui Audriui Stoniui už doku-
mentinį filmą „Neregių žemė“ įteiktas vienas svarbiau-
sių Europos kino apdovanojimų – „Feliksas“ (1 il.). 
Š. Bartas už filmą „Trys dienos“ (1991) parvežė į Lie-
tuvą didžiuosius prizus iš Prancūzijos, Portugalijos, 
Vokietijos (2 il.).

Tačiau laisvoje Lietuvoje sukurti filmai, ne- 
s varbu – pelnę prizų ar ne, kino teatruose šmėsteldavo 
tik kartą kitą. Šalyje kino teatrai buvo masiškai 
uždaromi, privatizuojami arba kurį laiką veikė 
kaip prekybvietės. Liko vos keli kino teatrai, ir tik 
didžiuosiuose miestuose. Pasikeitus kino rinkai, 
atsiradus galimybei nelegaliai žiūrėti filmus, lietuvių 
kinas galiausiai buvo pasmerktas pačių žiūrovų. O 
atsiradus naujam reiškiniui – bedarbystei, kinas tuo 
metu rūpėjo tik kino žmonėms. 

Nepriklausomybės pradžios metais kinas buvo 
kupinas entuziazmo. Vieni geriausių to laikotarpio 
filmų – Algimanto Puipos „Bilietas į Tadž Mahalą“ 
(1990), „Ir ten krantai smėlėti“ (1991) bei Andriaus 
Šiušos „Ir jis pasakė jums sudie“ (1993) – buvo 
sukurti finansuojant privatiems (ką tik pralobusiems) 
rėmėjams. Europoje apdovanotus kino kūrėjus kartais 
finansiškai palaikydavo užsienio fondai. Nors lietuvių 
filmai tarptautiniuose festivaliuose buvo matomi ir 

vertinami, savoje šalyje nacionalinis kinas laidotas, 
ir ne kartą. 

Tylą Lietuvos kine nutraukė šio amžiaus pra-
džioje atsiradęs lietuvių komercinis kinas. Vienas jo 
kūrėjų – kino mokslų nekrimtęs, bet daug Quentino 
Tarantino filmų žiūrėjęs dailininkas Emilis Vėlyvis. 
„Lietuviško dugno dainius“3 tarantiniškais filmais jau 
keletą metų sutraukia į kino sales gausybę žiūrovų. 
Tačiau Nepriklausomybės pradžioje anuometiniai 
gyvieji kino klasikai – Vytautas Žalakevičius, Arūnas 
Žebriūnas, Almantas Grikevičius – išgyveno nema-
žą dramą, nes nesugebėjo taip greitai kaip vidurinė 
karta – Gytis Lukšas, Algimantas Puipa4 – persiorien-
tuoti pakitus kino situacijai. Tai tik patvirtina, kad 
Nepriklausomybės laikotarpio kinas pradėjo naują 
istorijos puslapį ir jį ėmėsi rašyti kita, laisvos Lietu-
vos, karta. Deja, nei kinotyrininkai, nei kino vertin-

3 Pipinytė, Živilė. Lietuviško dugno dainius. In 
1991–2015: nepriklausomo kino iššūkiai, MO mu-
ziejus [interaktyvus], [žiūrėta 2020 07 27]. Prieiga 
per internetą: http://www.mmcentras.lt/emilis-vely-
vis-lietuvisko-dugno-dainius/79013.

4 Paukštytė, Rasa. Lietuvos kinas po nepriklausomy-
bės atkūrimo. In Visuotinė lietuvių enciklopedija, 
[interaktyvus], [žiūrėta 2020 07 27]. Prieiga per 
internetą: <https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuvos-ki-
nas-po-nepriklausomybes-atkurimo-117635>.

1. Europos kino apdovanojimas 
„Felix“ A. Stoniui už dokumentinį 
filmą „Neregių žemė“, 1992.
A. Stonio dovana

2. Režisieriaus 
Š. Barto filmo „Trys 
dienos“ (1991) 
plakatas. Studijos 
„Kinema“ rinkinys
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tojai nėra parašę Nepriklausomybės laikotarpio kiną 
apžvelgiančio veikalo. Internetinėje erdvėje galima 
rasti vos kelis straipsnius. Galbūt tokiai apžvalgai ir 
apibendrinimams, kaip ir kiekvienam istoriniam lai-
kotarpiui, reikalingas laiko nuotolis. Atsitraukimo rei-
kėjo ir LTMKM – kad būtų galima įvertinti, kas nu-
veikta, pradėjus rinkti Nepriklausomybės laikotarpio 
kino medžiagą, ir ką reikėtų skubiai daryti, besivejant 
praėjusį laiką. Norint suprasti visus kino pokyčius, 
permąstyti dabarties eksponatų prasmingumą ir ver-
tingumą, reikėjo laiko.

Besivejant praeitį – naujas puslapis

Dabar nacionalinis kinas išgyvena klestėjimo 
laikus. 2012 m. kino finansavimo klausimai buvo 
atiduoti į Lietuvos kino centro (toliau – LKC), įsteigto 
prie Kultūros ministerijos, rankas. Ši finansinė 
autonomija suteikia kinui saugumo, stabilumo. Visus 
kino projektų finansavimo klausimus (filmų kūrimo, 
festivalių, saugojimo, edukacijos) tenka spręsti 
ekspertams – kino profesionalams. Kasmet sukuriama 
daugiau kaip 50 trumpametražių, ilgametražių ir 
animacinių filmų – juos į savas programas įtraukia 
tarptautiniai kino festivaliai (ir jie gan dažnai 
įvertinami prizais), Lietuvos kino žiūrovai vėl noriai 
žiūri savą kiną. 

Tačiau kad ir kokia gera situacija naujam 
kinui kurti, iki šiol vis dar neįsteigta institucija, kuri 
rūpintųsi nacionalinio kino saugojimu. Apie Lietuvos 
filmotekos įkūrimą dar 2001 m. tuometinis Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos pirmininkas Gytis 
Lukšas LTMKM leidinyje rašė: „Kartu su muziejaus 
administracija turėtume siekti, kad atsirastų moderni 
kino salė, filmoteka.“ Tokių ketinimų turėjo ir 
LKC, deja, Nepriklausomybės metais sukurtų filmų 
saugojimas iki šiol yra pačių kino kūrėjų reikalas. 
Todėl dažno filmo autorius pats nežino, kieno 
lentynoje jo filmas guli. 

Tiesa, LKC ėmėsi skaitmeninti ir restauruoti 
sovietmečiu kurtų vaidybinių filmų kino juostas. 
LKC puslapyje skelbiama: „Lietuvos kino centro 
iniciatyva iš viso jau įsigytos [iš „Gosfilmo“ fondų – 
Valstybinio Rusijos Federacijos kino filmų archy- 
vo – aut. pastaba] 39 reikšmingų Lietuvos kino istorijai 
vaidybinių filmų ir 6 dokumentinių siužetų, kurie 
saugomi užsienio saugyklose ir archyvuose, juostų 
kopijos. Jos yra perduotos nuolatiniam saugojimui 
Lietuvos centriniam valstybės archyvui.“ 

Tačiau tradicijos ar įpročio pasirūpinti ne tik 
filmais, bet ir visu kino istorijos paveldu vis dar nėra. 
Lemtinga permaina Nepriklausomybės pradžioje įvy-
ko tuometiniame Lietuvos teatro ir muzikos muzieju-
je. Buvęs Lietuvos dailės muziejaus žinioje, Teatro ir 

muzikos muziejus 1992 m. atsiskyrė ne tik finansiš-
kai, bet ir fiziškai. Persikėlęs į naujas patalpas, mu-
ziejus globoti ėmėsi ir kiną. Kino skyriaus įsteigimas 
muziejuje nebuvo netikėtas. Teatro ir muzikos rinki-
niuose po truputį kaupėsi ir kino medžiaga, mat kai 
kurie teatro ir muzikos kūrėjai turėjo profesinių sąsa-
jų su kinu. Be to, muziejaus saugyklas papildydavo ir 
dovanojami kino žmonių asmeniniai rinkiniai.

Reikšminga muziejui tapo ir Lietuvos 
kino studijos griūtis. Kadangi sovietmečiu niekas 
nesirūpino, ką daryti su užbaigto filmo turtu, rekvizitas 
kaip nuosavybė būdavo sandėliuojamas Lietuvos kino 
studijoje. 1992 m. Kino studija privatizuota. Prieš ją 
nugriaunant, niekas valstybiniu lygiu nepasirūpino, 
kad dešimtmečiais kauptas turtas būtų išsaugotas kaip 
Lietuvos kultūros paveldas. Prieš fiziškai sugriaunant 
Kino studiją, buvę darbuotojai sugriebė, ką pajėgė, – 
techniką, rekvizitus, kino juostas ir kt. Tačiau kai ką iš 
rekvizito, paviljono dekoracijų pasiliko naujieji Kino 
studijos savininkai. Živilė Pilipavičienė, ilgus metus 
dirbusi Kino studijoje, pasirūpino, kad būtų paimta 
kuo daugiau „niekam nereikalingos“ medžiagos. Visa 
tai Ž. Pilipavičienė perdavė muziejui5. Tačiau daugybė 
kino istorijos liudijimų prarasta. Kino kritikė Živilė 
Pipinytė teisi sakydama, kad „iki šiol neįvertintas 
padarytas nusikaltimas ir žala kultūros istorijai“. 

Akivaizdu, kad Kino skyriaus atsiradimas 
muziejuje buvo būtinybė. Kino ir fotografijos kri-
tikas, žurnalistas, muziejaus mokslo tarybos narys 
Skirmantas Valiulis 1997 m. trumpai talkino Kino 
skyriui. Kaip prisimena skyriaus vedėja Regina Jac-
kūnaitė (Serbentienė), S. Valiulis yra sakęs, kad dabar 
svarbiausia – įamžinti vyriausiuosius gyvuosius kino 
liudytojus. Gerai išmanydamas Lietuvos kino istori-
ją, pažinodamas kino kūrėjus, S. Valiulis pats kalbino 
dar tarpukario Lietuvos kino žmones, o šiuos pokal-
bius filmavo operatorius Algirdas Tarvydas. 

Tad nuo 1992 m. Kino skyrius labiau koncen-
travosi į ankstesnius metus. Muziejuje saugoma 55 
kino personalijų (režisierių, aktorių, operatorių, dai-
lininkų, kritikų ir kt.), kūrusių sovietmečiu, rinkiniai. 
Tarp jų – vienintelis atskiras Nepriklausomybės metų 
dokumentikos režisieriaus A. Stonio rinkinys. Šio 
režisieriaus nuopelnas Lietuvos kinui, o ir visai kul-
tūrai, didžiulis. Jis vienas pirmųjų kino režisierių po 
Nepriklausomybės atgavimo ėmęsis garsinti Lietuvos 
vardą pasaulyje. A. Stonys yra Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatas. Tačiau per tris laisvojo 
kino dešimtmečius galėtume suskaičiuoti gal šimtą 
kino kūrėjų, kurie taip pat yra verti savojo rinkinio.

Tiesa, muziejuje kaupiami ir kino studijų 
rinkiniai. Be sovietmečiu veikusios Lietuvos kino 

5 Vėliau ji tapo LTMKM Kino skyriaus darbuotoja.
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studijos rinkinio, kurį sudaro nuotraukos, plakatai, ani-
macijos medžiaga, filmų montažiniai lapai ir kt., yra ir 
keletas Nepriklausomybės metais įsikūrusių studijų rin-
kinių: „Cineveros“, „Filmų štrichų“, „Kinemos“, „Mo-
noklio“, „Tremoros“, „Vilanimos filmų studijos“ („Vi-
lanimos“), įvairių kino studijų nuotraukos. Į 2012 m. 
išleistą Lietuvos kinematografininkų sąjungos žinyną 
įtrauktos 36 filmų gamybos studijos. Nedidelį studi-
jos „Kinema“ rinkinį sudaro daugiausia jos įkūrėjo Š. 
Barto filmų medžiaga, nors po „Kinemos“ stogu visais 
Nepriklausomybės metais telkėsi ir kūrė daugiau kino 
režisierių – Arturas Jevdokimovas, Valdas Navasaitis, 
Arvydas Liorančas ir Audrius Stonys.

Peržvelgus LTMKM sukauptus Nepriklauso-
mybės laikotarpio kino turtus, tektų pripažinti, kad jie 
itin kuklūs. Kodėl taip yra? Viena iš anksčiau minėtų 
priežasčių – Kino skyrius koncentravosi į ankstesnio-
jo kino paveldo rinkimą ir saugojimą. Kitą priežastį 
išsakė R. Jackūnaitė (Serbentienė), Kino skyriuje dir-
banti nuo 1997 m. Mėginimų pasiekti kino kūrėjus ir 
paraginti dovanoti LTMKM savų filmų reliktus buvo 
ne vienas. Į tokius raginimus dauguma reaguodavo 
tyla. Mėginant rasti paaiškinimą, iš kur toks kino 
žmonių vangumas, būtų galima spėti, kad Nepriklau-
somybės laikotarpio kino kūrėjai ilgą laiką turėjo ko-
voti už būvį – kad galėtų ne tik kurti, bet ir išgyventi. 
Todėl rūpintis kino paveldo išsaugojimu jiems tuo-
met neatrodė svarbiausias dalykas. Kadangi Lietuvo-
je prodiuseris yra pagrindinis žmogus, kuriam tenka 
atlikti daugybę darbų (jis rašo paraiškas dėl filmo 
finansavimo, ieško koprodukcijos partnerių, surenka 
filmo kūrybinę grupę, organizuoja filmavimo darbus, 
dalyvauja filmavimuose, beldžiasi į tarptautinių kino 
festivalių organizatorių duris dėl filmo įtraukimo į 
programą, rūpinasi nacionaline premjera ir sklaida, 
galiausiai atsiskaito su fondais), apie likusį po filma-
vimo rekvizitą pagalvoja tik tada, kai nebelieka na-
muose vietos. Tokiais atvejais dažniausiai pasirenka 
trumpiausią kelią – iki artimiausio konteinerio. Dau-
guma kino kūrėjų nelabai žino, kokios institucijos rū-
pinasi kino palikimu, kas galėtų atitekti archyvams, 
bibliotekoms, o kas – muziejui.

Praradimai ir atradimai: tyrimas 

Pastarasis dešimtmetis ne vienai atminties 
saugojimo institucijai, įsigijusiai reikiamas technines 
priemones, išplėtė galimybes daug plačiau dalytis su-
kaupta ir saugoma informacija. Suskaitmenintiems 
eksponatams nekyla pavojus būti fiziškai sugadin-
tiems, tad originalai gali ramiai tūnoti saugyklose. 
Tačiau su visomis techninėmis naujovėmis galime 
matyti ir iškylančias problemas – ir technines, ir ver-
tybines.

Žvelgdami į Nepriklausomybės metais LTMKM 
surinktą medžiagą, matome, kad Kino skyrius saugo 
rinkinius, kuriuos sudaro skirtingos vaizdo saugojimo 
laikmenos – videokasetės (VHS), DVD, CD. Tačiau 
nuo 1990 m. filmavimo technika keitėsi milžinišku 
greičiu. Vaizdo kameros jau tapo anų laikų reliktu, o 
filmuota dokumentinė medžiaga, esanti videokasetė-
se, jau beveik „neperskaitoma“ dėl kone išnykusių 
vaizdo leistuvų. Todėl beveik trisdešimt metų kauptas 
turtas turėtų būti kuo greičiau perkeltas į skaitmeninį 
pavidalą. Kitaip tos videokasetės taps atminties dė-
žutėmis su neatrakinamais užraktais. Panaši situacija 
yra ir su DVD bei CD.

Kita problema yra nuotraukos. Tarpukario 
Lietuvos (taip pat ir sovietmečio) laikraščių ir 
žurnalų iškarpos yra svarbi medžiaga, dabar 
visas tekstinis turinys skelbiamas internetiniuose 
portaluose. Nepriklausomybės pradžioje dar buvo 
filmuojama kino juosta, daromos nuotraukos, o dabar 
visa vizualioji ir verbalioji skaitmeninė medžiaga 
plaukioja debesyse, virtualiajame kosmose. 

Dabartinis kinas, filmuojamas skaitmeninėmis 
kameromis, dėl paprasčiausių technikos sutrikimų 
gali akimirksniu prapulti. Todėl kai kurios turtingos 
šalys naujus kino istorijos puslapių vertus filmus 
iš skaitmeninių laikmenų perkelia į kino juostas. 
Iš tūkstančio filmavimo aikštelėse užfiksuotų aki-
mirkų atsirinkus turbūt reikėtų padaryti popierines 
nuotraukas ir jas saugoti. 

Per šiuos tris dešimtmečius vykstant kino 
kūrybinio proceso pokyčiams, iškilo ir eksponato uni-
kalumo problema. Būsimiems vaidybiniams fil mams 
itin retai specialiai kuriamas rekvizitas. Filmuojant 
dabartį, aktoriui rūbai nesunkiai pritaikomi pasirausus 
savose spintose. Kuriant „Emiliją iš Laisvės alėjos“ 
(rež. Donatas Ulvydas, 2017), aš tuntojo dešimtmečio 
drabužiai buvo surasti dėvėtų drabužių parduotuvėse 
ar mamų, močiučių spintose. Tas pats ir su rekvizitu. 
Istoriniams filmams atitinkamo laikotarpio kostiumai 
išnuomojami Lietuvos ar užsienio kino rekvizito 
saugyklose. Pasirodo, daug didesnė problema šiais 
laikais išsinuomoti karvę ar avį. Š. Barto filmo 
„Sutemose“ (2019) prodiuserei Jurgai Dikčiuvienei 
teko gyvuliukus pirkti. Tačiau baigęs filmavimus 
muziejui gyvojo, nors ir unikalaus, rekvizito 
nepadovanosi. 

Susipažinus su LTMKM Nepriklausomybės 
laikotarpio kino rinkiniais ir nuo šių metų pradedant 
formuoti atskirą šio laikotarpio kino rinkinį, verta 
iš naujo pasvarstyti, kas galėtų būti įdomi, svarbi, 
reikšminga, unikali muziejinė vertybė, galinti žmo-
nėms suteikti ne tik faktinę, kaip reliktas, bet ir 
atmosferinę informaciją. Kalbant su kino režisieriais 
ir prodiuseriais dėl jų filmų atributų, tampa aišku, kad 
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ir jiems patiems sunku suprasti, kas galėtų sudominti 
muziejininkus. Nuo pat Nepriklausomybės pradžios 
kuriančio režisieriaus Š. Barto filmografijoje – 
daugiau kaip dešimt filmų, už kuriuos jis pelnė 
tarptautinių kino festivalių apdovanojimus. Prizai 
stovi išrikiuoti trijose lentynose. Visa tai būtų 
unikali muziejinė vertybė, iliustruojanti kino kūrėjo 
nuopelnus, bet ar tai praplėstų filmo esmę? Š. Bartas 
turi per daugelį metų sukauptą rekvizitą. Apsilankius 
pas jį, didžiuliame angare tarp įvairių buities rakandų, 
kurie buvo surinkti kuriant filmą „Sutemose“ – apie 
Lietuvos pokario kaimą, partizanų gyvenimą, – 
stovėjo ir radijo imtuvas (3 il.). Šis specialiai, tiesa, 
iš medžio pagamintas įrenginys buvo naudojamas 
filmuojant svarbią sceną, kai gaudydamas radijo 
bangas partizanaujantis diakonas klausosi Winston’o 
Churchill’io kalbos, sakomos 1946 m. Fultone, 
JAV. Diakono sinchroninį vertimą į lietuvių kalbą 
užrašinėja pusbernis Untė. 

Seniausio radijo imtuvo originalas priklauso 
Panevėžio kraštotyros muziejui, skolinimasis būtų 
sukėlęs daug keblumų, tad nuspręsta pagal jį sukurti 
„medinuką“. Dėl šios aplinkybės LTMKM Kino sky-
rius savo Nepriklausomybės laikotarpio kino rinkinį 
galėjo papildyti nauju eksponatu. 

Iškalbingas ir Eglės Vertelytės filmo „Ste-
buklas“ (2017) reliktas, jį taip pat neseniai muziejui 
dovanojo režisierė. „Paauksuotas“ keraminis prizas, 
skirtas Irenai Sneckienei už Sovietų Sąjungoje pasiek-
tą kiaulių veisimo rekordą, yra autentiškas (4 il.). Šis 
rekvizitas net pakoregavo aktorės Eglės Mikelionytės 
personažės vardą. Minėtas atributas itin gerai atspin-
di filmo temą ir vienos pagrindinių filmo herojų – 
kiaulaitės Riestauodegės (ir jos šeimininkės) tragiz-
mą. Kiaulaitės leitmotyvas filme įgauna ženklišką 
reikšmę. Per jos istoriją atsispindi 1992 m. Lietuvos 
kaimas, kolūkių žlugimas. 

Nemažai klausimų iškyla, galvojant, kokie 
galėtų būti dokumentinių filmų eksponatai. Juk patys 
filmai jau savaime yra žmonių gyvenimus, istorijas 
liudijantys dokumentai. 2019 m. rudenį Vilniaus 
dokumentinių filmų festivalyje įvyko dokumentinio 
filmo „Nijolė“ (režisierius Sandro Bozzolo, 
prodiuserė Dagnė Vidžiūnaitė, 2018) premjera. Tai 
filmas apie išeivę iš Lietuvos Nijolę Šivickas – garsią 
Kolumbijos menininkę. Ji – profesoriaus, buvusio 
Bogotos mero Antano Mockaus mama. Į festivalį 
atvykę režisierius ir A. Mockus atvežė keletą lentelių 
su išdegintu (kaip žymint gyvulius) ispanišku užrašu 
„Mujer“ („Moteris“) (5 il.). Jos buvo padarytos 
pagal N. Šivickas lentelių, kurias ji dalijo moterų 
kūrėjų parodos atidaryme, pavyzdį. Menininkė 
norėjo pabrėžti savo poziciją, kad menas neturi būti 
skirstomas pagal lytį. Tokia lentelė praplečia filmo 
kontekstą, nes šis eksponatas papildomai iliustruoja 
stiprios asmenybės charakterį. 

4. Režisierės E. Vertelytės filmo „Stebuklas“ (2017) 
rekvizitas – prizas „Irenai Sneckienei. Tarybų Sąjungoje 
kiaulių veisimo rekordas“. E. Vertelytės dovana. 
Z. Nekrošiaus nuotr.

5. Lentelė „Mujer“, pagaminta pagal N. Šivickas 
atvežtos lentelės pavyzdį. Dokumentinis filmas „Nijolė“ 
(režisierius S. Bozzolo, 2018). S. Žalneravičiūtės dovana. 
Z. Nekrošiaus nuotr.

3. Radijo imtuvas – režisieriaus Š. Barto filmo „Sutemose” 
(2019) rekvizitas. Š. Barto dovana. Z. Nekrošiaus nuotr.
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Iš šių pavyzdžių galime matyti, kad kartais 
nebūtina turėti daug galimybių rinktis, svarbiau bū-
simo muziejaus eksponato istorija ir jo ženkliškumas, 
santykis su filmu.

Apibendrinimas, arba problemos plius dile-
mos lygu naujas rinkinys

Peržvelgę praėjusius trisdešimt Nepriklau-
somybės metų kine, ištyrę LTMKM surinktą šio lai-
kotarpio medžiagą, įsivardijus problemas, aptarus jų 
atsiradimo aplinkybes, reikėtų mėginti jas išspręsti. 
Gerai, kad LTMKM sumanyta pradėti formuoti atski-
rą Nepriklausomybės laikotarpio kino rinkinį.

Dabar, jau esant laiko distancijai, galima iš 
naujo apžvelgti, kokie Lietuvos kino istorijos etapai 
buvo esminiai, kokioms kino personalijoms reikėtų 
skirti ypatingą dėmesį. Svarbu, kad rastųsi tamprus, 
nepripuolamas bendradarbiavimas su kino kūrėjais. 
Tinkamą medžiagą, sukuriančią papildomą istorinį, 

antropologinį kontekstą, reikėtų atsirinkti iškart po 
premjeros, nelaukiant, kol prodiuseris keliaus prie 
konteinerio ar būsimą eksponatą padengs storas 
dulkių sluoksnis. 

Neseniai muziejus sulaukė iškalbingo ekspo-
nato – režisierės Linos Lužytės filmo „Pilis“ darbo 
procesą „išgyvenusio“ scenarijaus (6 il.). Filmo, ku-
rio premjera dar neįvykusi nei Lietuvoje, nei užsie-
nyje. Tačiau „Pilis“ jau turi savo istoriją, tereikia ją 
papasakoti. Ir ne tik filmu, bet ir eksponatais, pori-
nančiais savas istorijas. 

Suvokus pasikeitusią kino kūrimo situaciją, 
galima įžvelgti ir tam tikrų privalumų. Esant skait-
meninių fotografijų gausai, vertėtų daryti atranką 
ir iškalbingiausius kadrus iš skaitmeninio pavidalo 
perkelti ant popieriaus. O unikalių filmo atributų stoka 
tik palengvina naujo rinkinio formavimą. Kaip seksis 
visa tai įgyvendinti, ar žodžiai taps kūnu, įsitikinti 
bus galima žiemą LTMKM veiksiančioje parodoje 
„Laisvas kinas: 1990–2020“. 

6. Režisierės L. Lužytės 
filmo „Pilis“ scenarijus. 
L. Lužytės dovana. 
Z. Nekrošiaus nuotr.
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IN SEARCH OF FREE CINEMA: LOSSES AND DISCOVERIES

Sonata Žalneravičiūtė
Lithuanian Theatre, Music and Cinema Museum

During the thirty years of Lithuania’s inde-
pendence, radical transformations have taken place 
in cinema. After the collapse of the Soviet Union, 
the system of financing cinematography collapsed as 
well, since 1992 the work of the Lithuanian Film Stu-
dio was being stopped. Under such conditions of the 
beginning of independence, Lithuanian cinema had to 
find ways to survive.

A new generation of filmmakers set out to cre-
ate independent film studios, and the films they cre-
ated began to gain international fame fairly quickly. 
And only in 2012, after the establishment of the Lith-
uanian Cinema Centre, the situation of the national 
film gained stability and security.

For almost the entire period of independence, 
in the tense situation of cinema, the collection and 
preservation of its heritage were not consistently 
taken care of. The Lithuanian Theatre, Music and 
Cinema Museum took over the film heritage only in 
1992 when the Cinema Department was established. 
During the first year, it was focused on the interwar 
and Soviet era, striving to collect the evidence of ear-
lier film history. It would seem the recent past can be 
easily reached. However, in the absence of a tradi-
tion to share the material and relics of the films, even 
encouraged filmmakers have been slow to respond. 
They do not devote time and attention to this, nor do 
they know which institution for the preservation of 
cultural memory to ascribe a “legacy”. 

We can now see that some of the material on 
film collected in the museum is in danger of being 
“unreadable” due to the rapid change in technical 
means. Therefore, the assets accumulated for almost 
thirty years should be digitized as soon as possible. 
Technical innovations also adjust image selection 
and storage. Currently, almost all memory (video and 
text) capture and storage equipment is digital. As a 
result, content is becoming less and less authentic. 
And while digital information is becoming faster and 
easier to access in virtual space, we can see the dan-
ger that it will be inaccessible or even disappear due 
to technical problems. To prevent this from happen-
ing, it is worth making sure that digital material (pho-
tographs, posters) would be printed. 

New problems and dilemmas related to the 
changing nature of the film industry’s work have also 
emerged. Now, when making films, neither property 
nor costumes are usually created anymore. They are 
either adapted or rented. Even more complicated situ-
ation is when thinking about documentary relics. This 
raised the question of what could become a unique 
museum exhibit of contemporary cinema, which 
would be an important sign of cultural history for fu-
ture generations, helping to tell the history of free cin-
ema. Probably the most important thing when choos-
ing exhibits for the museum is the constant interest in 
the film process and communication with filmmakers.
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Anotacija

Straipsnyje apžvelgiamas išeivių rašyto-
jų Alfonso Nykos-Nilūno (tikr. – Alfonsas Čipkus, 
1920–2015) ir Henriko Radausko (1910–1970) kul-
tūrinis palikimas, saugomas Maironio lietuvių lite-
ratūros muziejuje (toliau – MLLM). Pasitelkus ar-
chyvalijas, bus išryškinti jų biografijos reikšmingi 
faktai, apžvelgta kultūrinė, visuomeninė veikla, ap-
tarti jų poezijos knygų paruošti maketai. Straipsnis – 
aprašomasis tyrimas, kuriame per egodokumen-
tus bus pateikti duomenys apie dviejų menininkų 
draugystės sąsajas, išryškintas jų domėjimasis kla-
sikine muzika, daile, literatūra. Pristatysime, kaip 
šių menininkų rinkiniai integruojami į muziejaus 
ekspozicijas, parodas, aptarsime, kaip vyksta uni-
kalios medžiagos sklaida: edukacijoje ir leidyboje. 
Straipsnis skirtas apžvelgti ir paviešinti išeivių me-
nininkų archyvinius rinkinius.

Reikšminiai žodžiai: lituanistika, išeiviai ra-
šytojai, archyviniai rinkiniai, egodokumentai, biogra-
finis lygmuo, menas, muzika, kultūros paveldas.

Įvadas

Lituanistika užima svarbią vietą Lietuvos 
kultūros istorijoje. 1944-aisiais, pervartų metais, iš 
Lietuvos pasitraukė 70 proc. Lietuvos rašytojų drau-
gijos narių. Daugiau nei penkiasdešimt metų gyventa 
ir kurta svetimoje žemėje. Lietuvai atgavus Nepri-
klausomybę, atsirado plačios galimybės rūpintis jų 
kultūrinio palikimo sugrąžinimu į Lietuvą. MLLM 
darbuotojai daugiau nei 30 metų (1989–2020) vykdė 
ir tebevykdo nuoseklų darbą ieškodami archyvinės 
medžiagos ir parveždami ją iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų (toliau – JAV), Australijos, Italijos bei Vo-
kietijos į Lietuvą. Šiuo metu MLLM sukaupta apie 
200 tūkstančių išeivių rašytojų archyvinės medžia-
gos. Darbus rėmė Lietuvos kultūros ministerija, o 
pastaraisiais dešimtmečiais – Lietuvos kultūros tary-
ba. Daugeliui išeivių rašytojų MLLM tapo antraisiais 

„GRĮŽIMO ŠVENTė VERTA VISO GyVENIMO“. 
IŠEIVIŲ RAŠyTOJŲ ALFONSO NyKOS-NILIŪNO IR 
HENRIKO RADAUSKO ARCHyVAI MAIRONIO LIETUVIŲ 
LITERATŪROS MUZIEJUJE

Dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė
Maironio lietuvių literatūros muziejus 
Rotušės a. 13, Kaunas
virginijap@gmail.com

namais: jų medžiaga tvarkoma, tyrinėjama, ekspo-
nuojama, skelbiama. 

A. Nykos-Niliūno archyvo formavimas truko 
daugiau nei dvidešimt metų: medžiaga kryptingai ir 
tikslingai buvo kaupiama per ekspedicijas bei stažuotes 
Lietuvoje ir už jos ribų. Pirmosios archyvalijos gautos 
iš paties rašytojo, lankantis jo namuose Baltimorėje 
1992 m. Vėliau čia būta daugiau nei dešimt kartų – 
su rašytoju aptarta ir tikslinta medžiaga. Po staigios 
rašytojo mirties – 2015 m. ir vėl nuvykta į Baltimorę, 
tuomet atrinktas ir į Lietuvą parvežtas beveik visas 
jo kultūrinis palikimas: nuotraukos, dokumentai, 
rankraščiai, epistolinis palikimas, spauda ir spaudiniai, 
memorialinė biblioteka ir daiktai, meno kūriniai. 
Minėtini Viktoro Vizgirdos, Adolfo Valeškos, Vytauto 
Kasiulio, Vytauto Igno, Juliaus Kaupo ir kt. paveikslai. 
Kartu su rašytojo palikimu į Lietuvą parvežti ir jo 
žmonos, iki šiol Lietuvoje nežinomos dailininkės, 
Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės meno kūriniai 
(per 100 artefaktų). Didelė jų dalis padovanota 
Nacionaliniam M. K. Čiurlionio muziejui. MLLM 
fondai pasipildė ir poeto namuose buvusiais Antano 
Škėmos, Juliaus Kaupo ir Henriko Radausko archyvais. 
Pastarojo rinkinį A. Nyka-Niliūnas testamentu pa-
veldėjo iš poeto žmonos Veros Sotnikovaitės. Šis 
rinkinys dar yra tyrinėjamas, bet jis išsiskiria savo 
me no kūrinių ir plokštelių kolekcija. Paminėtini V. Ka-
siulio paveikslai, japoniškos vazos, meniški kokliai, 
skulptūrėlės ir kt.; ypatingą istorinę, kultūrinę vertę turi 
Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio žemėlapis 
(1613), kuris daug džiaugsmo teikė pačiam savininkui.

1944-aisiais pasitraukusieji nuo sovietinės 
okupacijos ne tik puoselėjo ir saugojo lietuvybę, bet 
ir, studijuodami Berlyno, Freiburgo, Tiubingeno, 
Mainco, Bonos, Kolumbijos, Čikagos, Los Andže-
lo universitetuose, lankydami muziejus, klasikinės 
muzikos koncertus, skaitydami pasaulinės klasikos 
knygas, plėtė pasaulėžiūrą, turtino pasaulėvaizdį. 
H. Radauskas ir A. Nyka-Niliūnas buvo vieni iš tų, ku-
rie suvokė, kad žmogaus egzistencija yra dialogas su 
pasauliu, kur klausytis, žiūrėti, justi yra prasmingiau, 
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nei kalbėti. A. Nyka-Niliūnas ir H. Radauskas buvo 
nutolę nuo politinės veiklos, visuomeninės veiklos, 
bet ypatingą reikšmę teikė menui ir literatūrai. Šie ra-
šytojai mokėjo klausytis pasaulio kalbos. Martin’as 
Heidegger’is rašė, kad „žmogus kuria istoriją.“ Ir 
tame procese filosofas ypatingą reikšmę skyrė kal-
bai. Anot jo, „ji nėra vien bendravimo instrumentas“ 
ar pagalbinė priemonė „idėjoms“ reikšti: tai tikroji 
žmogaus gyvenimo erdvė, kuri pirmiausia įgalina pa-
saulio būtį. Kalba visada yra aukščiau už individualų 
subjektą, tai toji terpė, iš kurios jis išauga; ji saugo 
„tiesą“ ne kaip tikslios informacijos perteikimo prie-
monė, o kaip vieta, kur „tikrovė“ „atsiveria“ ir paten-
ka į mūsų sąmonės valdas. 

Tyrinėjimo objektu pasirinkti iki šiol mu-
ziejininkystės srityje neaptarti dviejų išeivijos meni-
ninkų A. Nykos-Niliūno ir H. Radausko archyviniai 
rinkiniai. 

Straipsnio tikslas – biografinio lygmens 
tekstais pristatyti unikalias rašytojų archyvalijas, iš-
ryškinant meno įtaką jų gyvenimui ir kūrybai.

Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: apžvelgti 
muziejuje esančius rinkinius; aptarti egodokumenti-
ką, kurią tiriant išryškėja rašytojų gyvenimo keliai, 
jų pomėgiai; analizuoti praeities įvykius, rekonstruo-
jant socialines, politines, kultūrines aplinkybes, nu-
lėmusias jų gyvenimo ir kūrybos pobūdį; apžvelgti 
parengtų knygų maketus; supažindinti su kultūrinio 
palikimo sklaida. 

Siekiant pristatyti tiriamųjų objektų reikšmę, 
straipsnyje bus taikomas lyginamasis aprašomasis 
metodas. 

Gyvenimo ir kūrybos pėdsakai archyvalijų 
kontekste

A. Nyka-Niliūnas H. Radauską pavadino 
„menų alkoholiku“, taikliai nusakydamas jo polinkius: 
„Poezija, baroko muzika ir impresionistų tapyba buvo 
temos, kurios jam niekad nenusibosdavo.“1 (1 il.) 
Reikia pastebėti, kad A. Nykai-Niliūnui menas taip 
pat buvo aukščiausioji duotybė, oazė, į kurią paniręs 
jis nutoldavo nuo pilkos kasdienybės. Svarbiau už 
viską jiems buvo laisvė, individualios egzistencijos 
išskirtinumas, vientisumas ir nenoras susitapatinti su 
griūvančiu pasauliu. Vertino tai, kas tikra, kas bėgant 
laikui nenublanksta, o įgauna dar ryškesnių bruožų, 
išskirtinių spalvų, įstabių garsų. Baroko menas – 
architektūra, muzika, dailė – abiem tapo įkvėpimo 
šaltiniais. 

1 Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Žodis pomirtinei Henriko 
Radausko knygai. In Radauskas, Henrikas. Eilėraš-
čiai (1965–1970). Chicago (Ill.), 1978.

1944-ieji A. Nykai-Niliūnui ir H. Radauskui 
tapo lemtingi. Traukdamiesi nuo sovietų armijos, 
jie atsidūrė Vokietijoje. Vildamiesi ir tikėdami, kad 
karo veiksmai gali pakrypti Lietuvos naudai ir kad 
tai tik „laikinas išvykimas“, jie apsigyveno Berly-
ne. H. Radauskas su žmona ir A. Nyka-Niliūnas lan-
kė miesto universitetą, klausėsi filosofo Nicolai’aus 
Hartmann’o paskaitų (2 il.). Prasidėjus Berlyno bom-
bardavimui, pasitraukė į Vokietijos gilumą. A. Ny-
ka-Niliūnas mokytojavo lituanistinėje mokykloje, 

1. A. Nyka-Niliūnas ir H. Radauskas prie Baltimorės 
Meno muziejaus

2. A. Nykos-Niliūno diplomas, išduotas Berlyno institute
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studijavo Tiubingeno, Freiburgo universitetuose, 
dėstė Kazimiero Vytauto Jonyno įsteigtoje Dailės ir 
amatų mokykloje. Karui baigiantis H. Radauskas su 
žmona persikėlė į Roitlingeną, priklausantį karo są-
jungininkams prancūzams. Iki 1949 m. H. Radauskas 
dirbo prancūzų įstaigoje vertėju.

Artima H. Radausko ir A. Čipkaus bičiulystė 
užsimezgė Vokietijoje: abu dalyvavo Lietuvos rašyto-
jų tremtinių draugijos organizacinėje veikloje; rengė 
almanachą „Tremties metai“ (3 il.). Daug laiko pra-
leisdavo kartu vaikščiodami ir kalbėdami apie dailę, 
muziką, filmus ir literatūrą. 

Daugelis išeivių, negalėdami grįžti į oku-
puotą Lietuvą, 1949 m., gavę iškvietimus, išvyko 
į Ameriką. Radauskais pasirūpino giminaičiai, o 
A. Nykai-Niliūnui ir jo šeimai iškvietimą atsiuntė 
poetas, kunigas Leonardas Andriekus. Gyvenimas 
Amerikoje nebuvo lengvas, juolab, kad niekas nesiū-
lė darbo pagal išsilavinimą. Teko imtis sunkių fizinių 
darbų: A. Nyka-Niliūnas dirbo kepykloje, o vėliau – 
lagaminų fabrike. H. Radauskas, atvykęs į Voterberį 
(Konektikuto valstija) ir negavęs darbo, persikėlė į 
Baltimorę. Įsidarbino mažame fabrikėlyje, jo paties 
žodžiais tariant, gavo „poetišką“ darbą – lygino popie-
rines gėles už itin mažą atlyginimą. 1950 m. išvyko į 
Čikagą, kur jau gyveno ir fabrike dirbo Jurgis Blekai-
tis, Vytautas Saulius, Antanas Škėma. Jis buvo priim-
tas dirbti į tą patį fabriką – „lankstė metalines stalų ir 
kėdžių kojas“, vėliau dirbo pakuotoju „Volvorto“ san-
dėlyje. J. Blekaitis, išvykęs į Vašingtoną ir įsidarbinęs 
informacinės agentūros „Amerikos balsas“ Lietuvių 
skyriuje, ieškojo galimybių gauti H. Radauskui darbą 
Kongreso bibliotekoje. Tarpininkaujant amerikiečių 
rašytojui ir vertėjui Randall’ui Jarrell’ui, tai pavyko 
padaryti. 1959 m. A. Nyka-Niliūnas ir H. Radauskas 
tapo teisėtais Kongreso bibliotekos tarnautojais. Per 
pietų pertraukas abu susitikdavo ir vaikščiodavo par-

ke, grožėdamiesi įstabia gamta, dalydamiesi meno 
naujienomis. 

H. Radausko darbas daugiausia buvo susijęs su 
įvairių projektų vykdymu. Jam, mokančiam nemažai 
kalbų, buvo pavestas darbas Europoje. 1960 m. 
išvyko į Vysbadeną Vokietijoje ir praleido ten trejetą 
džiugių metų ne tik dirbdamas, bet ir keliaudamas 
po Europą: aplankė Prancūziją, Olandiją, Belgiją, 
Italiją, Ispaniją. Laiškuose, rašytuose į Ameriką 
bičiuliams, dalijosi įspūdžiais. Grįžęs į Vašingtoną, 
tęsė darbą Kongreso bibliotekoje, bet 1970-aisiais 
dėl etatų mažinimo iš pareigų buvo atleistas. Tais 
pačiais metais, pakviestas vertėjauti į tarptautinę 
konferenciją, vykusią Kongreso bibliotekoje, 
H. Radauskas staiga mirė. 

A. Nykos-Niliūno ir H. Radausko egodoku-
mentinis paveldas atveria plačias galimybes pažinti 
dviejų menininkų gyvenimus. Bendraudamas ir su-
sirašinėdamas su H. Radausku, A. Nyka-Niliūnas 
išlaikė pagarbų atstumą, neperžengė familiarumo ri-
bos. Vienas į kitą kreipėsi „ponas Čipkau“ ir „ponas 
Radauskai“. Dviejų menininkų laiškai – tarsi žinynai, 
vadovėliai, kuriuose aprašomi įstabūs Europos miestų 
vaizdai, nusakomas gamtos grožis, įvardijami žymių 
dailininkų paveikslai, muzikiniai kūriniai, aptariamos 
perskaitytos knygos. Iš laiškų galima atsekti, kada ir 
kur H. Radauskas išvydo pirmuosius jį sužavėjusius 
kūrinius: „Atsimenu, kaip buvau pritrenktas Berlyne 
1938 m. Kaizer Friedrich muziejuj, kur jo (Rubenso) 
buvo 2 ar 3 didelės salės – ir vienas geresnis už kitą.“2 
1939 m. apsilankęs Paryžiuje, Luvre, pirmą kartą pa-
matė visam gyvenimui jį pakerėjusius impresionistų 
kūrinius. 

A. Nykos-Niliūno meninį skonį forma-
vo knygos. Pasitaikius galimybei, įnikdavo į jas, 
kad ir kur tai būtų buvę tai būtų – Kaune ar Vil-
niuje, universitetuose ar antikvariatuose, draugų 
namų bibliotekose. Knygos jam atverdavo paslap-
tingus, iki tol nepažintus pasaulius. Štai kaip die-
noraščių fragmentuose aprašė paslaptingas va-
landas, praleistas romanistikos seminaro biblio- 
tekoje:

Vartau beveik niekieno nepaliestas meno knygas. 
Focillon, Reau, Dimier, Ozenfant et Jeanneret, Fontainas, 
Meier-Graefe... Mano kelias į meną ėjo per XVIII a. (Wat-
teau, Chardin, Boucher, Quentin de La Tour, Perronneau, 
Fragonard) į Renesansą ir atgal į XIX amžių (Ingres, De-
lacroix), impresionistus (Manet, Cezanne, Degas, Renoir, 
Monet, Sisley), Gauguiną ir Van Goghą, postimpresionis-
tus, Paryžiaus mokyklą iki mūsų laikų. Ypač mane pritrenkė 
Watteau („L‘Embarquement pour Cyhère“ ir „L‘Enseigne 
de Gersaint“), kaip vėliau Georges de La Tour („La 

2 Henriko Radausko laiškas Jurgiui Blekaičiui. Wies-
baden, 1961.

3. Redakcinės kolegijos posėdis. Vokietija, 1946. Iš
dešinės – A. Nyka-Niliūnas, H. Radauskas ir S. Santvaras
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Nativité“), Pierodel la Francesca ir kaip dar vėliau Soutine’o 
„Jour de vent à Auxerre“. Ir visa tai dar nemačius originalų. 
Daugiausia džiaugsmo man suteikę paveikslai ar nebus tik 
Vermeero „Mergaitė“ ir Renoiro „La Premièresortie“. Ilgą 
laiką menas buvo tapęs vienintele obsesija, kone savotišku 
narkotiku. Tatai man padėjo atsilaikyti prieš kartais degra-
duojančios kasdienybės antplūdį, gintis ir apsaugoti asme-
ninės „valstybės“ sienas. Savo psichologinės evoliucijos 
periodizacijoje aš net galėčiau išskirti aiškiai apribotus 
laikotarpius: Tiziano, Velasquez, ElGreco, Claude Lorrain, 
Corot, Renoir, Vermeeretc.3

Gyvendami Baltimorėje abu dažnai lan-
kydavo čia esantį Meno muziejų, o H. Radauskui 
išvykus į Čikagą, skriejo laiškai:

Iš vietinio menų pasaulio pažymėtina milijonierių 
Arts Clubo suruošta naujosios tapybos paroda (jie ruošia 
dvi tris parodas per metus), kurios eksponatų savininkai yra 
to klubo nariai. Jie turi supirkę viską, nuo itališkų primityvų 
iki Dubuffet. Parodoj yra puikūs Rouault (patys šviesiausi 
jo darbai – šokėjos etc., kur jis švelnumu konkuruoja su 
Fra Angelico), puikūs mėlynosios epochos Picasso, mels-
vai žalsvas Clavé gėlių naturemorte’as, Gris Arlekinas ir 

3 Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Dienoraščio fragmentai. 
1976–2000. Vilnius, 2003, p. 440.

kt. Vis daugiau įsitikinu, kad Gris buvo, galbūt, vienintelis 
kubistas, kuris geometriją mokėjo paversti muzika. Meno 
institutas surengė senosios litografijos parodą (iki 1870 m.) 
su Daumier, Manet, Delacroix ir kt. darbais. Man labai 
patiko pastarojo tigras, nors D. tapyba vis dar man atrodo 
kažkokia per daug operiška, pilna netapybiškai dramatiškų 
efektų. Vasarą matytoji religinio meno paroda įtikino, kaip 
maža tikro religinio jausmo buvo toj puikioj Rubenso, van 
Dycko etc. tapyboj. Su nieku nepalyginamas buvo puikus 
El Greco „Dangun žengimas“, kur labai spalvingi su rūpes-
tingai ištapytom angelo plunksnom sparnai darė jį pusiau 
žemišku, pusiau rojaus paukščiu, bet pas El Greco visos 
figūros savaime veržiasi į dangų (vis prisimenu, kaip mes 
su Jumis Washingtone buvome jo pritrenkti). Iš filmų teko 
matyti gerą italų „Apsiaustą“ – pagal Gogolį, pasilaikant 
jo tik pagrindines linijas, viską perkeliant į Italiją, su labai 
gera režisūra ir vyr. herojum, tikrai meistrišku grotesko ir 
melancholijos junginiu. O gal ir Jūs matėt? – Linkėdamas, 
kad taip būtų, spaudžiu ranką Jums ir Poniai. Žmona labai 
sveikina – Jūsų Henrikas Radauskas.4 (4 il.)

H. Radauskas, įsigijęs muzikinį grotuvą, 
kau pė plokštelių kolekciją, kuria ypač didžiavosi. 
Čipkai, sekdami bičiulio patarimais, taip pat nusi-
pirko muzikinį aparatą:

Mielas ponas Čipkau, sveikinu įsigijus patefoną. 
Taigi dabar ir Jūs su Ponia pasidarėt plokštelių pirkėjų 
sektos nariais. Ši didelė ir garbinga grupė turi begalę savo 
džiaugsmų ir skausmų, ką aš patyriau ant savo kailio. <...> 
Mozarto klarneto kvintetas yra tikrai nuostabus; aš tik prieš 
kelis mėnesius susiradau „Londono“ plokštelę su de Ba-
vier, – ją, bent čia, buvo sunku gauti. Tai pati geriausioji 
versija, dėl to sutinka ir „Sat Review“ su „High Fidelity“ 
(o jų nuomonės dažnai skiriasi). Įdomu, kokiu būdu pirkot 
Klempererio diriguojamą Bachą? Atrodo, kad tai turėtų 
būti gerokai sena plokštelė, dabar dingusi iš katalogų. Apie 
Jūsų minimą Kresso kolekciją buvo iliustruotas reportažas 
„Life“. Ją labai norėtųsi pamatyti, bet nežinia, ar pavyks. 
Mano santykis su Dali, apie kurį rašot, yra dvejopas: pa-
sibjaurėjimas, kartais atmieštas pasitenkinimu. Jis turi la-
bai turtingą fantaziją ir išradingumą, bet dažnai jo spalvos 
būna anilininės, o keistumai skiriami miesčionims gąsdin-
ti. Čia po Dürerio ir Rembrandto grafikos parodos matėm 
puikią kolekciją Dufy, Picasso, Clavé, ir kt. grafikos darbų 
(Bonnardo litografijos man atrodo kažkokios anemiškos, 
tuo tarpu kai tapyboj jis yra vienas iš didžiųjų, ištisas spal-
vos triumfas). <...> Geriausi linkėjimai Jums, Poniai ir vai-
kams nuo mūsų abiejų – Jūsų H. R.5

Čipkų ir Radauskų viešnagės vienų pas 
kitus buvo jaukios ir malonios. Laiškuose dė-
kojama už galimybę pamatyti naujas parodas, 
pa klausyti muzikos Vašingtone ir bandoma 
kvies ti Čipkus į Čikagą, „viliuojant menais“: 

4 Henriko Radausko laiškas Alfonsui Nykai-Niliūnui. 
Chicago, 1954. X. 24.

5 Henriko Radausko laiškas Alfonsui Nykai-Niliūnui. 
Chicago, 1956. VI. 15.

4. H. Radausko laiško A. Nykai-Niliūnui kopija
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Mielas ponas Čipkau, <...> dabar jau Jūsų eilė 
apsilankyti pas mus. <...> Prie šiokių tokių „estetinių ma-
lonumų“ – greta muziejaus (kurio man vis nesiseka Jums 
įpiršti) – gal prisidėtų ir patefonas, kurį įsigijom prieš Ka-
lėdas. Plokštelėse gausiai reprezentuojamas ir Jūsų mėgs-
tamas 18 amžius (nepaprastai gražūs Couperino ir Rameau 
klavesino dalykai bei „six concert sensextuor“). Esu vi-
sai nugrimzdęs į Bachą ir italų baroko muziką – Vivaldi, 
Scarlatti, Corelli ir kt. Turiu taip pat gražų Prokofjevo 
3-ią fortep. koncertą ir pasižadu praplėsti savo „kolekciją“ 
daugiau ta kryptim, jei tikrai pasižadat atvažiuoti. / Iš kitų 
„kultūrinių įvykių“ minėtina didžiulė (per 350 eksponatų) 
japonų raižinių paroda, kuri parodė visą eilę vadin. „pri-
mityvų“ (Moronobu ir kt.), nemažesnių už Utamaro ir kt. 
didžiuosius klasikus. / Laukiame žinių ir siunčiame nuo-
širdžiausius sveikinimus Jums ir Poniai / Jūsų Henrikas 
Radauskas.6 (5 il.) 

Dirbdami Kongreso bibliotekoje abu dar la-
biau suartėjo. A. Nyka-Niliūnas džiaugėsi vyresnio 
draugo komandiruote į Vysbadeną. Išvykdamas į Vo-
kietiją pasiėmė savo brangiausią turtą: „Suskaičiavus 
pasirodė, kad mano atsivežta apie 130 plokštelių.“ 
Apsilankęs Paryžiuje prisiminė savo pirmą kelionę į 
menų sostinę:

Mielas ponas Čipkau, parašiau Jums atviruką iš Par-
yžiaus, kurį (atv.), turbūt, jau būsit gavęs. Paryžius pasikei-
tęs nedaugiausiai, stebina daugybė knygynų, prekiaujančių 
meno knygom (gyvenom prie Bd. St. Michel), jų daugiau 
net negu Čikagoj smuklių. <...> Čia – greta daugybės kitų – 
matėm puikius Bonnard’us, Dufy elektros seriją (tikrai švie-
čianti), netikėtai gerus Vuillard’us (portretai ne per margi), 
neblogą Valadon ir kt. Be to, Lurçat kilimus, Bezombes ir 

6 Henriko Radausko laiškas Alfonsui Nykai-Niliūnui. 
Chicago, 1955. V. 08.

kt. naujuosius. / Didelis malonumas jau vien paslankiot Pa- 
ryžiaus gatvėm, kurio fizionomija ir aromatas nepalyginami. 
Daug barzdylų, ypač Lotynų kvartale. Louvre’e matėm se-
nus pažįstamus – Moną Lizą ir kt. italus didžiojoj galerijoj, 
be to, didžiulę Rubensų salę – Marijos Medici seriją, – apie 
15 gražiausių paveikslų, vienas iš kurių reprodukuotas „Mu-
zikos istorijoj“, Skira spausdintoj. / Jeu de Paume matėm 
vien impresionistus – didelę daugybę. Jų tarpe gražiausi 
nematyti Renoirai ir Cézanne’ai, be to, Manet „Olimpija“, 
„Déjeuner“, „Fleitininkas“ – geresni, negu buvo galima 
laukti. Taip pat būrys švelniausių Sisleyų, kuriuos buvau 
matęs Louvre’e prieš 21 metus. <...> Paryžiuj išbuvom 5 
dienas, aplankėm Kasiulį, kurio butas pilnas visokiausių 
supirktų meno dalykų ir kuris – greta tapybos darbų – turi 
padaręs puikių litografijų (gavau tris dovanų, dabar rėminu). 
31. VIII pasiekėm Wiesbadeną (8–9 val. traukiniu, kuris vi-
sai neturėjo geriamo vandens, tikrai prastas „plumbing’as“). 
Wiesbadenas – gražus miestas, apie 250 000, iš priemiesčio 
prieplaukos, prie Reino, matyt penkios ar šešios grandinės 
kalnų, einančių sluoksniais, viena už kitos, kurių paskutinė 
jau visai ištirpsta mėlynėj. <...> Miesto muziejuj čia antra-
eiliai italai ir flamandai, tik vienas geras kambarys – naujų-
jų vokiečių: Kokoschka, Barlach, Beckmann ir Jawlensky, 
kurio kapą netikėtai radom prie pravoslavų koplyčios, ant 
Neroberg’o, iš kur matyt visas miestas – pro medžių šakas. 
/ Daug kultūrinių „reiškinių“ yra čia pat, Frankfurte, bet ten 
dar nebuvom. <...> 1. IX. / Įdomu būtų sužinoti, kaip Jums 
sekasi ir kas naujo garsioj mūsų įstaigoj. Geriausi linkėjimai 
nuo mūsų abiejų Jums ir Poniai. Jūsų H. R.7

Laiškuose aptariamas ir jiems itin svarbus 
knygų pasaulis:

Mielas ponas Čipkau <...> Aš prieš porą mėnesių 
irgi perskaičiau net dvi monografijas apie Rilkę: vonSalis’o 

7 Henriko Radausko laiškas Alfonsui Nykai-Niliūnui. 
Wiesbaden, 1960. VIII. 26.

5. H. Radausko 
plokštelė
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ir Angelloz (pastaroji prancūzų kalba, bet labai vertinama 
ir vokiečių). Vis negalėjau atsistebėti, su kokiu atkaklu-
mu Rilke ieškojo aplinkybių savo kūrybai, savo dvasinei 
atmosferai, – kokie turėjo būti kambariai, kokie medžiai 
sode, koks klimatas ir dangus, net kokia tarnaitė, – kaip jis 
bijojo grįžti į kurią nors vietą vien dėl to, kad, galbūt, jis 
ten nebegalėsiąs jaustis taip, kaip seniau. Laimei, jis buvo 
genijus (todėl tai atrodo mažiau juokinga) ir – laimei – jis 
draugavo su kunigaikštienėm ir baronienėm, kurios turėjo 
didelį pasirinkimą medžių ir pilių. Jūsų Radauskas.8

H. Radauskas šioje darbinėje kelionėje pra dėjo 
kolekcionuoti meno kūrinius, pirkti vazas, skulptūras, 
drobes, paveikslus, plokšteles. Visa tai kartu su poetu 
parkeliavo į Vašingtoną. Viename laiške, rašytame 
rašytojui, profesoriui Ivar’ui Ivask’ui yra užsiminęs, 
kad butas „tampa mažu muziejumi“. Derėtų pastebėti, 
kad ši kelionė jam teikė peno kūrybai – daugelis 
kultūros ženklų grakščiai sugulė į jo poetinę drobę.

Poetinio žodžio ir meno ženklų sampyna

H. Radauskas ir A. Nyka-Niliūnas nei laiškuo-
se, nei pokalbiuose niekad nesidalijo savo meniniais 

8 Henriko Radausko laiškas Alfonsui Nykai-Niliūnui. 
Chicago, 1954. II. 28. 

ieškojimais, kūrybiniais planais. Jų poetinės drobės vi-
siškai skirtingos savo tematika, stilistika, minčių per-
teikimu, galiausiai forma. Tačiau abiejų poetinė erdvė 
prisodrinta pasaulio kultūros ženklų, skirtingais ritmais 
pulsuoja muzikos garsai. Iš „geriausių pasaulinio meno 
vaisių“ jie sėmėsi įkvėpimo. Menininkai mokėjo pa-
sidžiaugti vienas kito kūryba. H. Radauskas sveikino 
A. Nyką-Niliūną išleidus knygą „Orfėjaus medis“, ap-
tarė ją spaudoje. Išėjus „Balandžio vigilijoms“, rašė, 
kad tai „tikra literatūra... gal tik keletą tokių knygų 
Lietuvos literatūros istorijoje esama“, ir abejojo, ar 
kas sugebės įsigilinti ir parašyti šios knygos recenziją. 
 A. Nyka-Niliūnas rūpinosi pomirtine draugo knyga 
„Eilėraščiai“ ir aptardamas jo kūrybą rašė: „Su nepri-
klausomybės karta jį riša ne vien chronologija, bet taip 
pat ir kultūristorinis fonas: tos pačios įtakos, ta pati 
atmosfera. Bet, apskritai imant, savo kartoje Radaus-
kas buvo ir pasiliko vienas šalia arba aukščiau tipin-
giausių jos tendencijų srauto.“9 Poeto debiutinis rinki-
nys „Fontanas“, pasirodęs 1935 m., Lietuvos literatū-
riniame gyvenime tapo savotišku iššūkiu vyraujančiai 
neoromantinei tradicijai. Jis stebino formos naujumu, 
metaforų puošnumu. Anuomet prabilęs savitu balsu  
H. Radauskas didesnio populiarumo nesulaukė. A. Ny-
kos-Niliūno teigimu, buvo parduoti tik septyni debiuti-
nės knygos egzemplioriai. Skaitytojui, atklydusiam „iš 
žaliojo kaimo“, poetinis audinys buvo nesuvokiamas. 
Kritikai įvardijo jį „grynu poezijos formalistu“, ir jo 
knyga primiršta.

Reikia pastebėti, kad tiek H. Radauskui, tiek 
A. Nykai-Niliūnui rūpėjo ne tik knygų turinys, bet ir 
jų meninis apipavidalinimas. MLLM saugomi uni-
kalūs abiejų kūrėjų rankraščiai, rankraštiniai sąsiu-
viniai, o svarbiausia – jų pačių rengiami knygų ma-
ketai. A. Nyka-Niliūnas eilėraščius pradėjo rašyti ir 
skelbti spaudoje dar Lietuvoje. 1945 m. Vokietijoje 
surašė eilėraščius į paties pasigamintą knygą: sukar-
pė nedidelio formato balto popieriaus lapus, iškirpo 
kietesnio kartono viršelius ir susegė metalinėmis 
kabutėmis. Debiutinę knygą pavadino „Praradimo 
simfonijos“, pirmą kartą oficialiai įrašė pasirinktą 
slapyvardį – Alfonsas Nyka-Niliūnas. Knygos vir-
šelyje mėlynos spalvos rašalu užrašyta „Eilėraščiai“. 
Knygos priešlapyje įrašyta dedikacija: „Seseriai ir 
Broliams“ (6 il.). Eilėraščiai rašyti mėlynu rašalu, 
yra nemažai taisymų, braukymų – ir rašalu, ir pieš-
tuku. Knygoje yra įdėta trispalvė juostelė ir Berlyno 
vėliavėlė su data – 1944 m. Tarp puslapių sudžiovinti 
žiedai – neužmirštuolės, ramunių, edelveiso, alyvų 
šakelė... Tai ženklai bylojantys apie nenumaldomą 
laiko tėkmę... Išvydę šią įstabią rankraštinę knygą, 

9 Nyka-Niliūnas, A. Žodis pomirtinei H. Radausko 
knygai. In Radauskas, H. Op. cit.

6. A. Nykos-Niliūno rankraštinė knyga „Praradimo 
simfonijos
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pajuntame kūrybos vyksmo sakralumą. Ši debiutinė 
knyga 1946 m. buvo išleista „Patrijos“ leidykloje ir 
1947 m. kūrėjui pelnė BALF’o (Bendrojo Amerikos 
lietuvių fondo) premiją. Vokietijoje A. Nyka-Niliūnas 
puoselėjo svajonę išleisti gerokai pagražintą ir patai-
sytą šios knygos antrą laidą. Dailininkas Kazys Janu-
lis sukūrė apie dvidešimt iliustracijų (7 il.). Tačiau dėl 
neaiškių aplinkybių (tikėtina, kad dėl sunkios finansi-
nės būklės) ši knyga nebuvo išleista nei Vokietijoje, 
nei Amerikoje. 

Vokietijoje H. Radauskas parengė antrą 
poezijos knygą „Strėlė danguje“. Maketas buvo 
su rinktas mašinėle ir pataisytas rašalu, bet ir jam 
nepavyko čia knygos išleisti, ji pasirodė 1951 m. 
Amerikoje. Vokietijoje H. Radauskas artimai ben-
dravo su dailininku V. Kasiuliu, kuris sukūrė knygai 
iliustracijas (8 il.).

Knygų maketai liudija, kad poetai preciziškai 
rūpinosi savo knygų leidyba. Poetinis žodis turėjo būti 
įformintas į tinkamus rėmus, kitaip sakant, meniškai 
apipavidalintas.

Išvados

Aptartos temos leidžia daryti išvadą, kad 
dviejų iškilių menininkų archyviniai rinkiniai, svariai 
papildę MLLM fondus, tapo neišsemiamais šaltiniais 
tyrinėti ir rekonstruoti dar iki šiol mažai žinomus 

Lietuvos kultūros istorijos puslapius. Pavyzdžiui, 
Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės paveikslų par-
vežimas ir eksponavimas MLLM, Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Šiaulių „Aušros“ 
muziejuje, K. V. Jonyno muziejuje Druskininkuose, 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje Panevėžy-
je ir kt. Unikalus kultūrinis palikimas tapo neįkaino-
jama Lietuvos kultūros istorijos dalimi.

Archyvalijos nuolat plačiai eksponuojamos 
rašytojų jubiliejinėse parodose ir ekspozicijose, ra-
šomi straipsniai, paskaitos, vyksta edukaciniai užsi-
ėmimai ir šventiniai rašytojų minėjimai, rengiamos 
ir leidžiamos monografinio pobūdžio knygos. Pa-
vyzdžiui, „Alfonsas Nyka-Niliūnas. Laisvė: būti sa-
vimi. Archyvai“10; fotografuotinė knyga „Praradimo 
simfonijos“11. 

Apibendrinant derėtų pacituoti Marcelijų 
Mar tinaitį, kuris, apžvelgdamas A. Nykos-Niliūno 
kūrybą rašė: „Lietuviškas žodis A. Nykos-Niliūno 
lyrikoje įveikė etninės kultūros ribas labiau negu 
kurio kito išeivių poeto kūryboje – jis buvo pasiruošęs 
stoiškai sutikti savo nežinomą likimą. Keliavęs per 

10 Alfonsas Nyka-Niliūnas. Laisvė: būti savimi. Ar-
chyvai. Sud. ir tekstų aut. Virginija Paplauskienė. 
Kaunas, 2019.

11 Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Praradimo simfonijos. 
Sud. ir tekstų aut. Virginija Paplauskienė. Kaunas, 
2017.

7. Kazio Janulio iliustracija A. Nykos-Niliūno knygai „Praradimo simfonijos“
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Henriko Radausko laiškas Alfonsui Nykai-Niliūnui. Chicago, 
1954. II. 28.
Henriko Radausko laiškas Alfonsui Nykai-Niliūnui. Chicago, 
1954. X. 24.
Henriko Radausko laiškas Alfonsui Nykai-Niliūnui. Chicago, 
1955. V. 08.Henriko Radausko laiškas Alfonsui Nykai-Niliūnui. 
Wiesbaden, 1960. VIII. 26.
Henriko Radausko laiškas Alfonsui Nykai-Niliūnui. Chicago, 
1956. VI. 156. 
Henriko Radausko laiškas Jurgiui Blekaičiui. Wiesbaden, 1961.
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Laisvė: būti savimi. Archyvai. Sud. ir 
tekstų aut. Virginija Paplauskienė. Kaunas, 2019.
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kalbas ir kultūras jis mums perteikia naują lietuvišką 
žinojimą – intelektualinės tremties patyrimą. <...> 
Susitinka, susiglaudžia dvi lietuviškos literatūros 
šakos: užjūrinė, pasaulio vėjų siūbuota, ir sibirinė, tik 
dabar pasirodžiusi, sukurta kankinių ir „ledo vaikų“. 
Netikėtai lietuvių literatūra tampa didesnė, pasaulinė, 
nes kančia mus padarė ir pasaulio žmonėmis, o jo 
geografija įgijo šiurpaus konkretumo. Iš vienos jos 
atšakos dvelkia Sibiro šaltis, kita suėmė savin daug ką 
iš pasaulio kultūros, teikia galimybę išlikti dvasioje, 
kai nei namai, nei žemė, nei kalba, nei tautos paveldas 
neapsaugo žmogaus.“12

12 Martinaitis, Marcelijus. In Nyka-Niliūnas, Alfonsas. 
Būties erozija. Vilnius, 1989, p. 354–356.
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FEAST OF THE RETURN IS WORTH A LIFETIME. ARCHIVES OF EXILE WRITERS 
A. NYKA-NILIŪNAS AND H. RADAUSKAS AT MAIRONIS LITHUANIAN LITERATURE 
MUSEUM

Dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė
Maironis Lithuanian Literature Museum

Lithuanian studies occupy an important place 
in the history of Lithuanian culture. In 1944s, a year 
of upheaval, 70 per cent of writers and artists left 
Lithuania. They lived and worked in a foreign land 
for more than fifty years. After Lithuania regained its 
Independence, there were wide opportunities to take 
care of returning their cultural legacy to Lithuania. 
For more than 30 years (1989–2020), Maironis Lithu-
anian Literature Museum (hereinafter – MLLM) has 
been carrying out consistent work in finding and trans-
porting archival material from the United States of 
America, Australia, Italy, and Germany to Lithuania. 
Currently, MLLM has accumulated archival material 
of about 200,000 exile writers. The work has been 
supported by the Ministry of Culture of the Republic 
of Lithuania, and in recent decades by the Lithuanian 
Council for Culture. For many exile writers, MLLM 
has become a second home: their material is handled, 
researched, exhibited, and published.

The article reviews the cultural legacy of Al-
fonsas Nyka-Nilūnas (real name A. Čipkus, 1920–
2015), the Lithuanian National Prize winner, writer, 
literary critic, translator and Henrikas Radauskas 
(1910–1970), the poet, translator, literary critic, 
housed at Maironis Lithuanian Literature Museum. 

The writers’ collections contain documents, 
photographs, manuscripts, epistolic, press and publi-
cations, memorial libraries and objects, and works of 
art. The paintings by artists V. Vizgirda, A. Valeška, 
V. Kasiulis, V. Ignas, J. Kaupas and others are worth 
to be mentioned. Along with the writer’s legacy, the 
works of art of his wife, A. Laucevičiūtė-Čipkienė, 
who is still unknown in Lithuania, were brought to 
Lithuania (over 100 artefacts – paintings, vases). A 
large part of them was donated to M.K. Čiurlionis 
National Museum of Art. The MLLM funds were 
supplemented with Antanas Škėma’s, Julius Kaupas’ 
and H. Radauskas’ archives which used to be in the 
poet’s house. A. Nyka-Niliūnas inherited the col-
lection of H. Radauskas from the poet’s wife Vera 
Sotnikovaitė. This collection is still under investi-

gation, but it stands out for its collection of artwork 
and records. V. Kasiulis’ paintings, Japanese vases, 
artistic tiles, sculptures, etc. should be mentioned. Of 
special value is the map of Radvila Našlaitėlis (1630), 
which brought a lot of joy to the owner himself.

The article reviews and publishes the archival 
legacy of exile artists. With the help of archives, the 
significant facts of the biography of A. Nyka-Niliūnas 
and H. Radauskas were highlighted; cultural and so-
cial activities were reviewed, and the preparation of 
layouts of their poetry books Praradimo simfonijos  
(‘Symphonies of Loss’) and Strėlė danguje  (‘An Ar-
row in the Sky’) was discussed. The layouts of the 
books testify that the artists took great care in pub-
lishing their books. They sought to have the poetic 
word formalized into the appropriate frames, in other 
words, to be artistically designed.

The article highlights the way of life of two 
artists through biographical texts – epistolary, mem-
oirs, diaries – studies at the Berlin Institute, prepa-
ration of the anthology “Year of Exile” in Germany, 
work at the Library of Congress in Washington. The 
article actualizes their hobbies: classical music, art 
and literature.

The cultural heritage of the writers is wide-
ly exhibited in the MLLM expositions, in the jubi-
lee exhibitions dedicated to the writers, lectures are 
given, and educational classes take place. The top-
ics discussed allow us to conclude that the archival 
collections of two prominent artists, which have 
significantly supplemented the MLLM funds, have 
become inexhaustible sources for researching and re-
constructing the pages of Lithuanian cultural history 
that are still little known to us. For example, the trans-
portation and exhibition of Aleksandra Laucevičiūtė-
Čipkienė’s paintings at MLLM, M.K. Čiurlionis Na-
tional Museum of Art, Šiauliai “Aušros” Museum, 
K. V. Jonynas Museum in Druskininkai, Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė Library in Panevėžys, etc. A unique 
cultural heritage has become an invaluable part of 
Lithuanian cultural history.
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Anotacija

Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į Lietu-
vos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Šiaulių miesto 
iniciatyvinės grupės (ŠIG) narius, Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo iniciatorius Šiauliuose. Dar-
be plėtojama mintis, kad ne tik išrinktasis ar tam 
tikras valdžios galias turintis asmuo nulėmė Kovo 
11-osios Akto, kaip laisvės simbolio atsiradimą, 
bet ir eilinis šiaulietis, aktyviai veikdamas, galėjo 
mažiau ar daugiau prisidėti prie Sovietų Sąjun-
gos griūties ir demokratinės valstybės sukūrimo. 
Straipsnyje ne tik apžvelgtos LPS ŠIG narių nuos-
tatos bei veikla, remiantis Šiaulių „Aušros“ muzie-
juje sukaupta dokumentine, ikonografine medžia-
ga, bet ir keliamas klausimas, ar LPS ŠIG istorine 
prasme buvo svarbi Šiaulių „Aušros“ muziejui?

Reikšminiai žodžiai: Kalbos šventė, Šiau-
liai, rezoliucija, Šiaulių „Aušros“ muziejus, laikraštis 
„Krivūlė“.

Įvadas

Laisvos Lietuvos idėja vienijo lietuvius per 
visą XX a. Lietuvos istoriją. Bendram tikslui jie bū-
rėsi į pogrindines organizacijas, kartu kovojo gink- 
luotose pasipriešinimo kovose, telkėsi aktyvioje di-
sidentinėje ar Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (to-
liau – LPS) veikloje. Švenčiant Kovo 11-osios tris-
dešimtmetį, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į Nepri-
klausomybės Akto signatarų, bet ir į LPS iniciatorių 
Šiauliuose, pasiryžusių sulaužyti sovietinę sistemą, 
vaidmenį Nepriklausomybės paskelbimo kontekste. 
Išsamesnis jų veiklos nagrinėjimas gali padėti su-
prasti daugybę įvykių Šiauliuose, kurie turėjo įtakos 
per 1500 su LPS veikla susijusių eksponatų sukau-
pimui Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Iš jų daugiau nei 
600 vnt., tai yra periodiniai leidiniai, plakatai, įvairūs 
protokolai, raštai, sąrašai, kvietimai, mandatai ir pan., 
dokumentai apie Šiaulių sąjūdininkų veiklą, saugomi 
muziejaus rinkiniuose. Istorikų Arūno Gumuliausko, 

LIETUVOS PERSITVARKyMO SĄJŪDŽIO 
ŠIAULIŲ INICIATyVINė GRUPė – LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMyBėS ATKŪRIMO INICIATORIAI 
ŠIAULIUOSE 

Antanas Jankūnas
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Vilniaus g. 74, Šiauliai
antan.jankunas@gmail.com

Jono Sireikos darbuose rašoma apie LPS Šiaulių ini-
ciatyvinės grupės narius1.

Straipsnio tikslas – naudojant apibendrinimo 
ir istorinį-lyginamąjį metodus, parodyti LPS Šiaulių 
miesto iniciatyvinės grupės narių indėlį atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Sovietų Sąjungai (toliau tekste – SSRS) pra-
dėjus įgyvendinti viešumo ir atgimstančios žodžio ir 
minties laisvės politiką „glasnost“, susilpnėjo žmo-
nių persekiojimai dėl oficialiosios valdžios ideologi-
jos neatitinkančių pažiūrų, plito nuomonių įvairovė. 
Lietuvos gyventojai ėmė aktyviai veikti, siekdami 
sugriauti SSRS. 1988 m. birželio 3 d. suformuoto 
visuomeninio nepriklausomo judėjimo LPS iniciaty-
vinės grupės nariai energingai reiškėsi ne tik sosti-
nėje, bet ir už jos ribų. 1988 m. liepos 22 d. Šiaulių 
Saulės laikrodžio aikštėje vykusiame mitinge orato-
riai reikalavo demokratijos, ragino rūpintis gimtąja 
lietuvių kalba, atkurti istorinę tiesą. Lietuvos laisvės 
ištroškusiems susirinkusiesiems pasiūlyta įkurti LPS 
Šiaulių iniciatyvinę grupę (Šiaulių miesto Tarybą, to-
liau – ŠIG). Po keturių dienų daugiau nei 200 Šiaulių 
visuomenės atstovų Šiaulių inžinierių namuose iš 17 
kandidatų atviru balsavimu ir balsų dauguma ją iš-
rinko. Grupės pagrindą sudarė inteligentai2: Valstybės 
saugumo persekiotas ir Šiaulių pedagoginio instituto 
dėstytojo darbo netekęs Kazimieras Alminas, žurna-
listas Kęstutis Oginskas, K. Preikšo Šiaulių pedago-
ginio instituto Fizikos katedros docentas Mindaugas 
Stakvilevičius, inžinieriai Jonas Keldušis ir Vaclovas 

1 Gumuliauskas, Arūnas. Sąjūdžio struktūrų kaita 
Šiauliuose 1988–1989 m. [interaktyvus], [žiūrėta 
2020 04 30]. Prieiga per internetą: file:///C:/Users/
Sigita/AppData/Local/Temp/6099207.pdf.Sireika, 
Jonas. Šiauliai nuo Sąjūdžio susikūrimo iki Nepri-
klausomybės atkūrimo. In 1940–1995 Šiaulių miesto 
istorija. Sud. Jonas Sireika, Šiauliai, 2007,
p. 270–288.

2 Sąjūdžio rėmimo aktyvo susirinkimo, įvykusio 
1988 07 26 Šiaulių inžinierių namuose protokolas. 
Šiaulių „Aušros“ muziejus (toliau – ŠAM),
T–R 7925, l. 9.
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Vingras, architektas Viktoras Kunickas ir Šiaulių tele-
vizorių gamyklos darbuotojas Stasys Kaulinis (1 il.).  
Pastarieji du vėliau dėl asmeninių priežasčių iš tarybos 
pasitraukė. Vėliau į iniciatyvinę grupę įtraukti ir mies-
to LPS grupių atstovai: greitosios medicinos pagalbos 
felčerė Palmyra Sarnačinskaitė (medikų LPS ŠIG), in-
žinierius Vaidotas Stakvilevičius ir šaltkalvis Algirdas 
Ulčinas (abu „Nuklono“ gamyklos LPS ŠIG). Seniū-
nu, kaip kolektyvo iniciatyvinės grupės lyderiu, tapo 
Virgilijus Kačinskas (Komunalinio ūkio projektavimo 
instituto Šiaulių skyriaus architektas, pirmosios Šiau-
liuose LPS rėmimo grupės „Tautos – tautai“ įkūrėjas).

Nagrinėjant dokumentus, derėtų pradėti nuo 
Sąjūdžio rėmimo Šiaulių aktyvo pirmojo susirinki-
mo protokolo. Jame, be kita ko, atsispindi žymiausių 
to meto aktyvių visuomenininkų nuostatos, požiūris į 
artimiausius tikslus. Susirinkime K. Alminas, Dailiųjų 
menų ir muzikos instrumentų gamybos kooperatyvo 
pirmininkas, kalbėjo, kad buvusio mitingo organizato-
riai ignoravo miesto folklorinius ansamblius ir lietu-
viškas dainas. Jis pasisakė tik už bendrą visos Lietuvos 
sąjūdžio programą3. K. Oginskas pasisakė už visų de-
mokratinių institutų atkūrimą ir Šiaulių miesto Liau-
dies deputatų tarybos (toliau – LDT) bei Vykdomojo 
komiteto (toliau – VK) atskyrimą4. Mokslinio tyrimo 
instituto ,,Banga“ Šiaulių filialo LPS rėmimo grupės 

3 Ibid., l. 1–9.
4 Ibid., l. 1–9.

deleguotas J. Keldušis ne tik išsakė pastabų dėl laikraš-
čio ,,Sąjūdžio žinios“, bet ir kalbėjo apie savarankiš-
kesnį šiaulietišką programos variantą. Jo teigimu, išsi-
kelti tikslai turi būti realizuoti, nes kitaip jie įgis ,,eks-
tremizmo, politinio avantiūrizmo atspalvį“5. A. Ulčinui 
rūpėjo ne tik socialiniai dalykai, jis taip pat akcentavo, 
kad miestiečiai iš vietinių laikraščių gautų išsamią ir 
patikimą informaciją. V. Stakvilevičius nerimavo dėl 
miesto biudžeto formavimo, jaunimo ir kultūros prob- 
lemų. Siūlė pagerbti miestui nusipelniusius žmones6. 

Nebijodami įvairių valdžios sankcijų, pirmai-
siais mėnesiais ŠIG nariai lankėsi įstaigose, gamyk-
lose organizuotose diskusijose. Ten telkėsi teritoriniu, 
profesiniu, vykdomosios veiklos ar kitokiu principu 
susibūrusios LPS rėmimo grupės, jos aptarinėdavo 
gyvenimo aktualijas. ŠIG nariai žmones skatino 
visuomeniškai save išreikšti, parodyti iniciatyvą. Dėl 
J. Keldušio, V. Vingro ir M. Stakvilevičiaus siekio vi-
sus veiksmus suderinti su LPS centru Vilniuje, didelės 
savarankiškos akcijos nebuvo organizuojamos. Kei-
čiantis įbaugintų miestiečių politinėms nuotaikoms, 
LPS ŠIG nariams vis sunkiau sekėsi koordinuoti 
gausėjančių Šiaulių LPS rėmimo grupių veiklą. Rug- 
sėjo 14 d., praėjus daugiau nei mėnesiui po K. Almino 
pasiūlymo, darbui palengvinti įsteigtoms kompeten-
tingų specialistų grupėms vadovauti paskirti LPS ŠIG 
nariai: Švietimo – M. Stakvilevičius, Organizacinei – 
V. Kačinskas, Socialinių problemų – A. Ulčinas, Sąži-
nės laisvės ir etikos – K. Alminas, Medicininei – P. Sar-
načinskaitė7. Kai kurios grupės, nors ir siūlyta, nebuvo 
sudarytos. Šiaulių miesto LDT VK gaudavo prašymus 
dėl leidimo organizuoti susirinkimus, pavyzdžiui, Ge-
ležinkeliečių klube (2 il.)8. 

LPS ŠIG nariai prisidėdavo ir prie LPS 
Vilniaus iniciatyvinės grupės organizuotų iniciatyvų 
ne tik Šiauliams svarbiais klausimais. 1988 m. rug- 
sėjo 18 d., sekmadienį, per liaudies meno šventę-
mugę Vilniaus ir P. Višinskio gatvių sankryžoje 
jie rinko parašus dėl Ignalinos atominės elektrinės 
trečiojo bloko statybos darbų nutraukimo.

Atkreipus visuomenės dėmesį į sovietų 
laikais nukentėjusios lietuvių kalbos padėtį, Šiaulių 
mokyklose, įmonėse ir kitur dažniau kelti gimtosios 
kalbos kultūros klausimai. Rugsėjo 30 d. Inžinierių 
namuose diskutuota tema ,,Dabartinė kalbos situacija 
ir perspektyvos“, o kitą dieną Saulės laikrodžio 

5 Ibid., l. 1–9.
6 Ibid., l. 1–9.
7 Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės susirin-

kimo, įvykusio 1988 09 14 protokolas. In Išsivadavi-
mas Sąjūdis Šiaulių krašte 1988–1990 metais.
Sud. Irena Vasinauskaitė, Vilnius, 1998, p. 179.

8 Šiaulių m. LDT VK sprendimas Nr. 233, 1988 09 26, 
ŠAM, T–R 5960.

1. Kalba inžinierius Vaclovas Vingras. ŠAM T–F 
6453. Jono Tamulio nuotr.
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aikštėje Lietuvos kultūros fondo miesto rėmimo 
tarybos pirmininko V. Vingro iniciatyva buvo surengta 
pirmoji šalyje teatralizuota Kalbos šventė (3 il.). 
Parodų rūmuose eksponuota šventei skirta paroda, 
sukomplektuota iš ,,Aušros“ muziejaus rinkinių bei 
kitų kolekcijų. Akivaizdu, kad kultūrai būdingas 
persitvarkymo raidos kelias. Tuomet tai buvo nauja 
ir pažangu. Po pusantro mėnesio LSSR Aukščiausioji 
Taryba lietuvių kalbą įteisino kaip valstybinę. Iškart 
po to, lapkričio 21 d., Šiaulių miesto LDT VK 
nutarė atsižvelgti į visuomenės lūkesčius ir išspręsti 
viešosios kalbos Šiauliuose problemas. Tuo metu 
85 proc. šiauliečių pagal tautinę sudėtį buvo lietuviai. 

Spalio 12 d. didėjant LPS populiarumui 
ir artėjant LPS steigiamajai konferencijai, tik po 
keliskart priimtų prašymų, Šiaulių miesto LDT VK 
juridiškai įteisino LPS ŠIG, kaip sudėtinę LPS dalį, 
suteikė jai visuomeninės, savanoriškumo principu 
veikiančios organizacijos statusą9, paskyrė patalpas 
Kapsuko g. Nr. 49 (dabar Aušros al.). 

9 Šiaulių m. LDT VK sprendimas Nr. 250, 1988 10 02, 
ŠAM, T–R 5958.

Septyniolikos rezoliucijų priėmimas. Naujos 
vadovybės išrinkimas

Spalio 17 d. Šiaulių dramos teatre oficialiai10 
prasidėjo LPS Šiaulių grupių steigiamoji konferen-
cija su šūkiu ,,Dora. Protas. Drąsa“. Pirmininkavo 
LPS ŠIG nariai V. Kačinskas, J. Keldušis, M. Stakvi-
levičius. Joje siekta kelti socialinius klausimus, nes 
dalis darbininkų jau buvo nusivylę Sąjūdžiu. Tačiau 
Šiaulių miesto valdžioje buvo sovietų politikai ne-
abejingų žmonių. V. Kačinskas teigė, kad jie du su 
puse mėnesio kažko laukė, nes ,,tikriausiai neturėjo 
instrukcijos leisti ar pritarti...“11. Įvykęs didžiulis 
liepos mitingas ir LPS ŠIG susikūrimas kėlė gal-
vos skausmą stagnacinei miesto administracijai, 
apie besikeičiančius politinius įvykius ypač vertė 
susimąstyti viešos disidentinės kalbos. Po bendrų 
susitikimų su vadovaujančiais miesto administraci-
jos darbuotojais socialinės (pvz., Gimdymo namų) ir 
ekologinės problemos liko neišspręstos. Abejingumas 
ir įtarumas iš valdžios pusės stabdė kiekvieną tolesnį 
LPS Šiaulių iniciatyvinės grupės žingsnį. Konferen-
cijoje V. Kačinskas ragino apie 350 LPS Šiaulių rėmi-
mo grupių delegatų, įvairaus išsilavinimo ir patirties 
aktyvistų, nepaisant politinių skirtumų, veikti kartu, 
siekiant ,,vieno tikslo – tautinio atgimimo ir suvere-
numo Lietuvai. Paduokime vieni kitiems rankas, su-

10 Šiaulių m. LDT VK sprendimas Nr. 248, 1988 10 10, 
ŠAM, T–R 5962.

11 Virgilijaus Kačinsko kalba Šiaulių miesto LPS stei-
giamojoje konferencijoje, 1988 10 17. Krivūlė, 1988 
11 05, Nr. 2, p. 4. ŠAM, T–S 3299/1.

2. Sprendimas dėl leidimo Persitvarkymo sąjūdžio 
Šiaulių miesto iniciatyvinei grupei organizuoti 
susirinkimą. ŠAM, T–R 5960

3. Kalbos šventės plakatas. ŠAM, T–S 3267/2
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liepsnokime širdimis“!12 J. Keldušis, kalbėdamas apie 
besikeičiantį politinį procesą Lietuvoje, teigė: ,,Vyks-
ta revoliucija. Svaigsta galvos. Tik pradėjome kopti į 
aukštą stiklo kalną.“13 

Siekiant nedelsiant pertvarkyti šiauliečių gy-
venimą, konferencijoje priimta septyniolika įvairias 
gyvenimo problemas aprėpiančių rezoliucijų. Be re-
zoliucijos ,,Dėl Liaudies kontrolės darbo“, Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus dokumentų rinkinyje14 saugomas 
rezoliucijas galima suskirstyti į tris grupes:

I. Politika: jose galima įžvelgti kritikos (pvz., 
,,Dėl „Šiaulių naujienų“ laikraščio“ (iki 1988-07-
27 – ,,Raudonoji vėliava“) dviprasmiškos pozicijos, 
vertinant mieste vykstančius demokratizacijos proce-
sus), sovietinių institucijų ir jų valdininkų vykdomos 
stagnacinės politikos nepasitikėjimo (pvz., Lietuvos 
komunistų partijos Centro komiteto biuro nariu Jonu 
Lukausku) elementų. Taip pat rezoliucijose raginta 
keisti reglamentuotą poziciją. Laikraščio „Šiaulių 
naujienos“ prašyta sąžiningai ir pilietiškai dirbti vi-
suomenei, išsamiai nušviesti informaciją. Iš Šiaulių 
miesto Vidaus reikalų ir Valstybės saugumo komiteto 
skyrių ypač norėta veiklos viešumo, teisės kiekvie-
nam piliečiui susipažinti su apie jį renkama informa-
cija ir rinkimo tikslais. LPS ŠIG nariai paprastai siekė 
realizuoti tik tai, ko reikalavo tų dienų žmonių inte-
resai. Rezoliucijose drauge raginta spręsti iškilusias 

12 Ibid., p. 4.
13 Vertelis, Vladas. Dora. Protas. Dvasia. Šiaulių nau-

jienos, 1988 10 20, Nr. 208 (10461), p. 1.
14 ŠAM, T–R 5964/1–T–R 5964/16.

persitvarkymo problemas: Rezoliucija ,,Dėl naciona-
linių santykių“ siekta visų piliečių lygiateisiškumo, 
pasmerkiant nacionalinės nesantaikos kurstytojus. 
Rezoliucija ,,Dėl jaunimo“ siekta, kad įvairioms jau-
nimo organizacijoms būtų leista laisvai, geriausia – 
nepriklausomai nuo stagnacinių sovietinių stabdžių, 
veikti, reikštis. Rezoliucija ,,Dėl rinkimų“ į miesto 
Liaudies deputatų tarybą pasiryžta siekti dar daugiau, 
kad nebūtų išrinkti nekompetentingi, neveiklūs, žmo-
nių interesus ignoruojantys, nesąžiningi žmonės. 

II. Švietimas, kultūra: jose galima įžvelgti 
susirūpinimą (pvz., rezoliucijoje ,,Dėl II mokyklos-
internato“ siūlyta sudaryti visuomeninę komisiją pa-
dėčiai ištirti) dėl sovietinių institucijų ir jų valdininkų 
vykdomos veiklos, Lietuvos nacionalinės švietimo 
sistemos projekto keitimo detalių. To siekta rezoliu-
cija ,,Dėl švietimo“ – siūlyta organizuoti diskusijas su 
visuomene ,,nacionalinės mokyklos, švietimo valdy-
mo, mokymo koncepcijos ir kitais klausimais“. 

Keliose rezoliucijose minimas tuometinis 
„Aušros“ istorijos ir etnografijos muziejus, kaip svar-
bus tautos dvasinės ir materialinės kultūros saugoto-
jas. Rezoliucijoje ,,Dėl Lietuvos Respublikos savano-
rių kapinių“ pažymima, kad būtina ne tik sutvarkyti 
karių kapus, bet ir rinkti medžiagą, žinias apie jų kovą 
ir visa tai eksponuoti „Aušros“ muziejuje. Rezoliu-
cijoje ,,Dėl paminklo stalinizmo aukoms“ raginama 
muziejuje įrengti skyrių, skirtą stalinizmo aukoms. 
Jau tada galvota apie kultūros svarbą, nes trūko de-
ramo valstybės dėmesio dėl politikos, ekonomikos 
sritims teikto prioriteto. Norint paspartinti kultūros 
atgimimą ir sudaryti palankesnes sąlygas ekspona-

4. V. Kačinsko sukurtas antspaudo 
projektas, kurį Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis patvirtino lapkričio 15 d. 
ŠAM, T–R 7762

5. 225 auditorijoje platintas laikraštis ,,Krivūlė“  Nr. 4, Lietuvos 
komunistų partijos miesto komiteto leidimu spausdintas  jau Šiaulių 
spaustuvėje ,,Titnagas“. ŠAM, F–IF 2621. R. Struogos nuotr.
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Gumuliauskas, Arūnas. Sąjūdžio struktūrų kaita Šiauliuose 
1988–1989 m., [interaktyvus], [žiūrėta 2020 04 30]. Prieiga per 
internetą: file:///C:/Users/Sigita/AppData/Local/Temp/6099207.
pdf.
Išsivadavimas. Sąjūdis Šiaulių krašte 1988–1990 metais.
Sud. Irena Vasinauskaitė, Vilnius, 1998.
Krivūlė, Vilnius, 1988 11 05, Nr. 2. 
Krivūlė, Vilnius, 1988 12 26, Nr. 3. 

Literatūros sąrašas

Sireika, Jonas. Šiauliai nuo Sąjūdžio susikūrimo iki Nepri-
klausomybės atkūrimo. In 1940–1995 Šiaulių miesto istorija.
Sud. Jonas Sireika, Šiauliai, 2007, p. 270–288.
Stakvilevičius, Mindaugas. Kilkime ir kelkime. Krivūlė, Vilnius, 
1988 10 15, Nr. 1. 
Vertelis, Vladas. Dora. Protas. Dvasia. Šiaulių naujienos,
1988 10 20, Nr. 208 (10461), p. 1.

tams saugoti, raginta buvusį Frenkelio namą, tuome-
tinį sovietų karo ligoninės pastatą, perduoti muziejui. 
(1993 m. tai buvo įgyvendinta). Ta pačia rezoliucija 
,,Dėl „Aušros“ istorijos ir etnografijos muziejaus“ 
reikalauta, kad Šiaulių viešbučio filialo (Višins- 
kio g. 24), skirto nomenklatūriniams asmenims apgy-
vendinti, interjerą ne pagal paskirtį puošę paveikslai 
būtų sugrąžinti į muziejų. Patį viešbutį raginta paskir-
ti kitoms, socialinėms ir kultūrinėms reikmėms ten-
kinti. Rezoliucijoje ,,Dėl kūrybos laisvės“ siekta, kad 
niekas menininkams netrukdytų kurti, vadovaujantis 
sąžine ir įsitikinimais, kad jiems būtų sukurtos palan-
kios buities sąlygos. Akivaizdu, kad tarp pasiūlytų 
rezoliucijų projektų galima įžvelgti LPS toliaregiškos 
politikos apraiškų „Aušros“ muziejaus atžvilgiu. At-
sikratant ideologijos įtakos, suintensyvėjo muziejaus 
veikla, išsiplėtė ryšiai.

III. Ekologija, ekonomika: trijose rezoliuci-
jose galima įžvelgti rūpinimąsi aktualiomis, kasdieni-
nėmis, socialiai jautriomis visuomenės problemomis. 
Rezoliucija ,,Dėl ekologijos“ Vykdomojo komiteto 
reikalauta surengti diskusiją įvairiais pablogėjusios 
miesto ekologinės situacijos klausimais, spręsti su 
Sanitarine-epidemiologine stotimi bei gamyklos 
,,Stumbras“ statyba susijusias problemas. Rezoliu-
cija ,,Dėl sveikatos apsaugos“ pritarta respublikinės 
medicinos darbuotojų Sąjūdžio iškeltai programai, 
reikalauta valdžios užtikrinti geriamo vandens koky-
bę, maisto produktų saugumą ir kt. Rezoliucija ,,Dėl 
aprūpinimo maisto produktais“ siekta, kad visų ka-
tegorijų darbuotojams, visų socialinių grupių žmo-
nėms būtų paskirti vienodi maisto paketai. Paminė-
tina, kad dar rugpjūčio 26 d. K. Požėlos kultūros ir 
poilsio parke susirinkusieji nagrinėjo tas pačias ar 
panašias problemas (pvz., infekcijos protrūkio Gim-
dymo namuose priežastis). Būtiniems pakeitimams 
įgyvendinti lėšų trūko. V. Kačinsko išleistame po-
litinės krypties laikraštyje „Krivūlė“ ne vienas kon-
ferencijos dalyvis perskaitė LPS uždavinius ir tuo-
metinę veiklos taktiką: „Ugdyti pilietiškumą, tautinį 
išdidumą mitingais, dainomis ir giesmėmis, kalbos 

ir kultūros šventėmis, savo istorijos įžymybių ir 
žygdarbių pagerbimu, paniekintųjų, sušaudytųjų ir 
ištremtųjų paminėjimu.“ 15 (4, 5 il.)

LPS ŠIG nariai dirbo, įsiklausydami į mies-
to gyventojų problemas, įgydami vis didesnį jų pa-
sitikėjimą ir pritarimą tolesnei veiklai. 4 iš 8 išrinktų 
Steigiamojo suvažiavimo deputatų ir 3 iš 32 delegatų 
buvo LPS ŠIG nariai. Akivaizdu, kad pagrindinis jų 
darbas juridiškai buvo padarytas – išrinkta 40 Šiaulių 
miesto koordinacinės tarybos narių, atstovaujančių 
šiauliečiams jau respublikiniu lygmeniu. Steigiama-
jame suvažiavime Vilniuje spalio 22–23 d. priėmus 
LPS programą ir įstatus, suformavus valdymo or-
ganus, veikti buvo galima daug laisviau, o Šiaulių 
Vykdomajame komitete pradėjus dirbti nedidelei, bet 
ambicingai ir įtakingai LPS rėmimo grupei, pasidarė 
dar lengviau. 

Pirmieji LPS ŠIG narių politiniai mėginimai 
pakeisti susidariusią nomenklatūrinę biurokratinę 
situaciją buvo sunkūs ir be matomų rezultatų. Iš 
pradžių Šiauliuose LPS dėmesį telkė į etninės 
kultūros atgaivinimą, lietuvių kalbos išsaugojimą ir 
puoselėjimą, vėliau – į Lietuvos laisvės siekius. Nors 
aptariamosiose rezoliucijose dar nekalbama apie Lie-
tuvos nepriklausomybės paskelbimo reikalus, vis dėl-
to jos leidžia geriau suprasti LPS ŠIG narių laikyseną 
liberalesnės politikos, kokybiškesnio švietimo, kultū-
ros ir ekologijos klausimais. ŠIG nariai žmones ska-
tino visuomeniškai save išreikšti, parodyti iniciatyvą, 
ragino veikti kartu. Jų dėka lietuvių kalba įteisinta 
kaip valstybinė. Naujoji 1990 m. Lietuvos valstybinė 
santvarka buvo neteisėtai, bet drąsiai besiformavusio 
bendravimo, aukštos lietuvių tautinės savimonės, ma-
terialinės kultūros lygio ir socialinės padėties aplin-
kybių suderinimo rezultatas. Atsikratydami ideologi-
jos įtakos, šiauliečiai kartu tapo ne tik stebėtojais, bet 
ir naujos istorijos, tai yra savo gyvenimo, kūrėjais.  

15 Stakvilevičius, Mindaugas. Kilkime ir kelkime. Kri-
vūlė, 1988 10 15, Nr. 1. ŠAM, T–S 3298/2.
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ŠIAULIAI INITIATIVE GROUP OF REFORM MOVEMENT OF LITHUANIA – INITIATORS 
FOR THE RESTORATION OF LITHUANIAN INDEPENDENCE IN ŠIAULIAI 

Antanas Jankūnas
Šiauliai “Aušros” Museum

Implementing the Soviet Union’s policy 
of publicity and freedom of resurgent speech and 
thought Glasnost, persecution of people for the ide-
ology that did not correspond to the opinion of the 
official authorities weakened, a diversity of opinions 
began to spread.

Based on the documentary and iconographic 
material of Šiauliai “Aušros” Museum, the article re-
veals the activity of the members Šiauliai initiative 
group (Virgilijus Kačinskas, Kazimieras Alminas, 
Mindaugas Stakvilevičius, Vaclovas Vingras, etc.) 
of Reform Movement of Lithuania (Sąjūdis) formed 
on July 26, 1988, and officially recognized on Octo-
ber 12 during the restoration of Lithuania’s indepen-
dence. It is revealed that not only a person with certain 
governmental powers but also an ordinary member 
of Šiauliai Initiative Group of Reform Movement of 
Lithuania, actively coordinating the activities of the 

support groups of Reform Movement of Lithuania, 
focused on territorial, professional or other princi-
ples, raising socially sensitive societal problems (e.g. 
in the theatrical Language Festival), publishing the 
newspaper “Krivulė”, could have contributed more or 
less to the collapse of the Soviet Union and the estab-
lishment of a democratic state. The main work of the 
members was legally conducted when on October 17, 
1988, 17 resolutions were adopted, and 40 members 
of the coordination council representing Šiauliai were 
elected already at the republican level. In 1993, their 
idea was implemented when Ch. Frenkel’s villa was 
handed over to Šiauliai “Aušros” Museum.

The new Lithuanian state system of the 1990 
year was the result of illegally but courageously 
formed communication, harmonization of the level of 
material culture, and the circumstances of the social 
situation.
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Anotacija

Straipsnyje pristatoma pamiršto Lietuvos 
tarpukario fotografo, Tomo Venclovos dėdės Vy-
tauto Račkausko (1909–1996), per Antrąjį pasau-
linį karą pasitraukusio iš Lietuvos į JAV, kolek-
cija – fotografijų negatyvai, kuriuose užfiksuotas 
Lietuvos tarpukaris, vokiečių okupacijos laikotar-
pis, 1944 m. lietuvių egzodas ir perkeltųjų asmenų 
(DP) stovykla Augsburge. Kolekciją Venclovų na-
mai-muziejus priėmė saugoti 2019 m. ir šiuo papil-
dymu dar labiau praplėtė savo veiklos bei tyrimų 
lauką, kuris per paskutiniuosius trisdešimt metų 
išgyveno reikšmingą transformaciją. 

Raktiniai žodžiai: Lietuvos tarpukario foto-
grafija, Vytautas Račkauskas, namai-muziejus, pavel-
do paieška, paveldo grąžinimas, Tomas Venclova.

Įvadas

Venclovų namai-muziejus tokiu pavadinimu 
egzistuoja nuo 2004 m., bet nemaža dalis eksponatų 
paveldėta iš Vilniaus rašytojų memorialinio muzie-
jaus, įkurto tose pačiose patalpose 1973 m. Lietuvai 
tapus nepriklausoma, vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos kultūros ir švietimo ministerijos rekomen-
dacija, Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto kultū-
ros valdyba potvarkiu Nr. 44 1990 m. rugsėjo 25 d. 
Vilniaus rašytojų memorialinį muziejų likvidavo ir 
kitų rašytojų fondus nurodė perduoti Kauno Maironio 
literatūros muziejui. Venclovų namuose liko Antano 
Venclovos biblioteka, memorialiniai daiktai, asme-
ninio archyvo dokumentai: korespondencija, dieno-
raščiai, kelionių, šeimos fotografijų rinkinys. Tačiau, 
pertvarkant muziejų, tikėtina, per neapsižiūrėjimą 
muziejuje liko Pauliaus Širvio fotografijų albumas ir 
laiškai Alfonsai Žegliūnaitei. 

Didžioji eksponatų dalis siekia aštuntąjį de-
šimtmetį. Tačiau tai vienas iš nedaugelio memorialinių 
butų-muziejų Lietuvoje, kurio fondai iki šiol nuolat 
pildomi, nes profesorius Tomas Venclova dažnai do-
vanoja vertingus eksponatus ir konsultuoja dėl muzie-
jaus veiklos. Po T. Venclovos motinos Elizos Račkaus-
kaitės-Venclovienės mirties muziejui buvo perduotos 

NEGATyVAI SUGRĮŽTA POZITyVAIS: TARPUKARIO 
LIETUVOS FOTOGRAFO VyTAUTO RAČKAUSKO 
PALIKIMAS 

Justina Juozėnaitė
Venclovų namai-muziejus
Pamėnkalnio g. 34
juuste@gmail.com

T. Venclovos knygos, sukauptos iki emigracijos. Taip 
pat muziejus priėmė saugoti nemažą dalį Račkauskų 
šeimos dokumentų ir nuotraukų.    
 2008 m. Lietuvos Helsinkio grupės (toliau – 
LHG) įkūrėjas, disidentas Viktoras Petkus dovanojo 
LHG veiklos dokumentų archyvą. Šie papildymai 
suteikė muziejaus fondams daugiau svorio ir išplėtė 
veiklos galimybes. 

Vienas reikšmingiausių paskutiniu metu pri-
imtų saugoti muziejaus rinkinių – T. Venclovos dėdės 
Vytauto Račkausko, su frontu 1944 m. pasitraukusio 
į Vakarus, fotografijų negatyvai, kuriuos muziejui pa-
dovanojo kolekcijos paveldėtojas, Mindaugas Vikto-
ras Janulaitis, gyvenantis JAV.

Račkauskų šeimos istorija

Poeto T. Venclovos senelis, profesorius Mer-
kelis Račkauskas, senųjų antikos kalbų profesorius, iš 
motinos pusės buvo kilęs iš žemaičių bajorų Kaunackų, 
ant kurių kriptos Kaunatavoje ir šiandien galime rasti 
užrašą: „Žyvatas bėga, smertis vejas, viečnastis laukia.“ 
Neabejotinai vieni vertingiausių fin de siècle laikotarpio 
lietuviškų memuarų yra M. Račkausko memuarai „Už-
rašai. Dvidešimt metų (1885–1905) Žemaitijos užkam-
py“, Venclovų namų-muziejaus iniciatyva prikelti ir iš-
leisti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 2008 m.

M. Račkauskas studijavo Odesoje, ten sutiko 
ir vedė Ukrainos lenkų bajoraitę Heleną Latinską. Ji 
dirbo guvernante ir žinomo lenkų rašytojo, Nobelio 
premijos laureato, Henryko Senkiewicziaus našlės 
dame de companie. M. Račkauskas Odesoje kurį laiką 
dirbo archyvistu, tvarkė graikų kilmės turtuolio, ilga-
mečio XIX a. pabaigos Odesos valdytojo Grigorios’o 
Maraslis’o asmeninę biblioteką (Maraslis’o vardu va-
dinama viena iš didžiųjų Odesos gatvių)1.

M. Račkauskas turėjo sūnų Vytautą (1909–
1996), apie kurį esame girdėję kur kas mažiau nei 
apie dvi jaunesnes seseris Račkauskaites – Elžbietą 
Teresę (Elizą) ir Mariją. Taip nutiko dėl to, kad V. 
Račkauskas pasitraukė iš Lietuvos kartu su savo žmo-
nos Birutės Janulaitytės šeima 1944 m. ir iki mirties 
1 Remiamasi T. Venclovos pasakojimu, įrašytu Venclo-

vų namuose-muziejuje 2014 m. 



76

gyveno JAV. Eliza 1934 m. ištekėjo už rašytojo An-
tano Venclovos, o Marija 1935 m. Kauno Aleksoto 
bažnyčioje susituokė su artimu A. Venclovos bičiuliu 
rašytoju Petru Cvirka. Taigi, abi seserys tapo žinomų 
sovietinių rašytojų žmonomis. Marija Cvirkienė pa-
garsėjo kaip gera, impresionizmo įkvėpta, tapytoja. 

Jų brolio V. Račkausko atminimas liko garsių 
seserų šešėlyje. Tik siaurame šeimos rate buvo žino-
ma apie vertingą palikimą – fotografijų negatyvus, 
kuriuose užfiksuotas Lietuvos tarpukaris, vokiečių 
okupacijos laikotarpis, 1944 m. egzodas iš Lietuvos, 
perkeltųjų asmenų (DP) stovykla Augsburge.

Vytautas Račkauskas

1909 m. Odesoje gimė Merkelio ir Helenos 
pirmagimis Vytautas Račkauskas. Vėliau M. Rač-
kauskas su šeima persikėlė į nedidelį Juodosios jūros 
regiono miestelį Bolgradą, kuris dabar yra Ukrainos 
teritorijoje, šalia Moldovos sienos. Ten mokytojavo 
gimnazijoje. Bolgrade gimė dukterys Marija ir Eliza. 
1927 m. Račkauskai apsigyveno Kaune. Vytautas mo-
kėsi Kauno muzikos mokykloje, lankė Juozo Gruodžio 
kompozicijos pamokas. Vėliau Kauno universitete stu-
dijavo teisę, specializavosi kriminalistikoje. Vėliau 

V. Račkauskas pradėjo dirbti Valstybės saugumo de-
partamente, Identifikacijos skyriuje, fotografu.

Karo metais V. Račkausko fotografijos buvo 
publikuojamos žurnale „Naujoji sodyba“, savaitraš-
čiuose „Sekmadienis“, „Savaitė“, „Policija“2. Minė-
tame žurnale kartu su V. Račkausku dirbo panašaus 
likimo fotografas Vytautas Augustinas (1944 m. pasi-
traukęs į Vakarus). Spėjama, kad abu fotografai daly-
davosi vienu fotoaparatu, todėl būtų vertinga ištirti ir 
palyginti to laikotarpio V. Račkausko ir V. Augustino 
reportažines fotografijas (1 il.).

1936 m. V. Račkauskas vedė Birutę Janulaity-
tę (g. 1914 m.). Birutės tėvas Petras Janulaitis (1887–
1966) buvo turtingas ūkininkas, bendrovės „Sodyba“ 
(vaisių ir daržovių supirkimą, perdirbimą bei ekspor-
tą organizavusi bendrovė) įkūrėjas. Nuo 1923 m. Ja-
nulaičiai gyveno Klaipėdoje. Tuo laikotarpiu P. Janu-
laitis buvo vienas iš „Lietūkio“ kūrėjų ir iki 1930 m. 
ėjo šios bendrovės Prekybos skyriaus direktoriaus pa- 
reigas. 1939 m. Hitleriui okupavus Klaipėdos kraštą, 
P. Janulaitis išmainė savo žemes Dauguliuose (bu-
vusi dvaro žemė dabar yra Klaipėdos miesto ribose, 
2 „Policija“ – Lietuvos policijos dvisavaitis žurna-

las, leistas 1924–1940 m., 1943–1944 m. Kaune ir 
2004–2008 m. Vilniuje.

1. Birželio 22 d. minėjimas Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje Kaune 1944 m. Išsirikiavusi Reicho darbo 
tarnybos vyrų kuopa. Fotoreportažas spausdintas žurnale „Savaitė“, 1944, Nr. 25, p. 394–395, laikraštyje „Ateitis“, 
1944, Nr. 144. V. Račkausko nuotr., inv. Nr. 11309 (fotografijoje užfiksuotą renginį identifikavo istorikė 
Šarūnė Sederavičiūtė)
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dab. Tauralaukio mikrorajone yra ir Daugulių gatvė) 
į 108 hektarų Paveliuonio dvarą su ūkiu, priklausiu-
sį Lietuvos vokiečiui H. J. Fritzui. Todėl Paveliuonio 
dvaras, stovėjęs kairiajame Nemuno krante tiesiai 
priešais Veliuonos miestelį, dar buvo vadinamas „Fri-
cyne“. Dabar dvaro nebelikę nė pėdsako. 

Karo metais V. Račkauskas daug laiko pra-
leisdavo savo uošvio P. Janulaičio ūkyje Paveliuo-
nyje. Didžiają dalį jo fotografijų rinkinio sudaro šio 
dvaro ir jo apylinkių vaizdai (2 il.). T. Venclova prisi-
mena, kaip karo metais su dėde Vytautu keldavęsis iš 

P. Cvirkos tėviškės Klangiuose į Ilguvos dvarą, esantį 
kitoje Nemuno pusėje. Paveliuonyje Janulaičiai gyve-
no ir ūkininkavo neilgai – nuo 1939-ųjų iki 1944 m. 
vasaros. Artėjant Raudonajai armijai, Račkauskams 
ir Janulaičiams teko priimti lemtingus sprendimus ir 
palikti Lietuvą: „1944 metų liepos 31 d. 9 val. vakare 
apleidome ir mes savo mielą Paveliuonį su 3 poro-
mis kinkytų arklių, šį tą pasikrovę ir pora karvučių 
gale vežimų prisirišę. Taip pasiilsėdami, ilgesnėmis 
pauzėmis, už keturių dienų atsiradome Rytprūsiuose, 
netoli Ragainės“, – skaitome iki šiol nepublikuotuose 

2. Paveliuonio apylinkės 1944 m. vasarą. V. Račkausko 
nuotr., inv. Nr. GEK 11159

3. Vytautas ir Salomėja Janulaičiai kraunasi daiktus. Paveliuonis, 1944. V. Račkausko nuotr., inv. Nr. GEK 11198

4. 1944 m. pasitraukimas į Vakarus. Tautvydas Janulaitis 
vežime vadelioja. V. Račkausko nuotr., inv. Nr. GEK 11171
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P. Janulaičio atsiminimuose, saugomuose Venclovų 
namuose-muziejuje3.

Fotografijose iš Paveliuonio įamžintos pasku-
tinės valandos prieš pasitraukimą. Žmonės, išsidėlioję 
namų apyvokos reikmenis, renkasi, ką įsidėti į kelio-
nę. Dulkančiu vieškeliu pabėgėliai traukia į Vakarus. 
Vežimų ir didžiosios dalies rūpestingai sukrauto turto 
šeima neteko Rytprūsiuose, kai už vietas traukinyje 
buvo pareikalauta atiduoti arklius. Šie kadrai – vieni 
iš nedaugelio Lietuvos fotografijos istorijoje, kuriuo-
se įamžintas dalies tautos pasitraukimas iš Lietuvos 
1944 m. vasarą (3, 4 il.).

V. Račkauskas buvo netipiškas kartos, kuri 
pasitraukė 1944 m., atstovas. Lietuvybės viešai ne-
puoselėjo, JAV lietuvių klubams ar susivienijimams 
nepriklausė. Iki mirties dirbo precizinių instrumentų 
techniku. Su šeimos nariais – dukrele Rita ir Janu-
laičiais – prisiminimais dalijosi labai rezervuotai, 
apie Lietuvoje likusias seseris beveik nepasakojo. 
Remiantis Mindaugo Janulaičio pasakojimu, vaikus 
skatino su šeimos nariais kalbėtis angliškai. Nepai-
sant to, paskutinė jo valia – būti palaidotam Lietuvo-
je. Tai, deja, nebuvo išpildyta.

Emigravęs V. Račkauskas artimesnį ryšį pa-
laikė su savo seserimi, anksti našle likusia Marija 
Račkauskaite-Cvirkiene ir jos vaikais. Pirmieji laiš-
kai tėvus ir seseris pasiekė 1956 m.4 Dalį jų išsaugojo 
P. Cvirkos sūnus Andrius Cvirka. V. Račkauskas sese-
riai siųsdavo ne tik laiškus, bet ir knygeles, meno al-
bumus, žinodamas jos aistrą impresionistinei tapybai.

3 Petro Janulaičio atsiminimai „Pergyventos dienos“. 
Venclovų namai-muziejus, inv. Nr. GEK 11118,
A 1501.

4 A. Cvirkos pasakojimas, užrašytas Venclovų namų-
muziejaus 2019 m. 

Sugrįžimo istorija

V. Račkausko archyvo susigrąžinimas Ven-
clovų namų-muziejaus darbuotojams rūpėjo nuo 
seno, bet ilgai nepavyko surasti tikslaus paveldėtojo 
adreso Amerikoje. Parvykimą į Lietuvą lėmė lem-
tingas, kone absurdiškai paprastas veiksmas. Vieną 
2018 m. vidurvasario dieną paieškos sistema netikė-
tai pateikė archyvo paveldėtojo asmeninę paskyrą so-
cialiniame tinkle. Joje išvydome neseniai pasidalytas 
Trakų ir Vilniaus vaizdų nuotraukas. Pamėginome su-
sisiekti ir prisistatyti. Po kelių valandų sulaukėme at-
sakymo, kad tiek metų nepasiekiamu laikytas asmuo 
šiuo metu vieši Lietuvoje. Nedelsiant pakvietėme ap-
lankyti mūsų muziejų. Mindaugas Viktoras Janulai-
tis, V. Račkausko žmonos Birutės Janulaitytės brolio 
Vytauto sūnus, atvyko nuo pat ankstyvo ryto. Paro-
dėme muziejaus saugyklas, archyvo laikymo sąlygas 
ir supažindinome su saugomais V. Račkausko stiklo 
negatyvais bei fotografijomis, kurios nebuvo išvežtos 
į JAV ir pateko į muziejų iš asmeninių A. Cvirkos ir 
T. Venclovos archyvų.

Praėjus metams, Lietuvos kultūros tarybai su-
teikus paramą muziejaus parengtam projektui, 2019 
m. liepos 6 d. Vilniuje buvo pasirašytas dovanojimo 
aktas, kuriuo Mindaugas Viktoras Janulaitis Venclovų 
namams-muziejui padovanojo 628 vnt. eksponatų – 
fotonuotraukų, negatyvų bei kitų dokumentų (5 il.).

Vytauto Račkausko fotografijų kolekcija

Fotografijų laikotarpio diapazonas platus, bet 
daugiausia fotografijų, darytų nacistinės okupacijos 
metais. Negatyvų kolekciją sudaro keletas temų:

1. Tarpukario Kauno vaizdai.
2. Fotografijos iš Lietuvos žemės ūkio ir pra-

monės parodų Kaune.
3. Keletas nepriklausomos Lietuvos aviacijos 

fotografijų.
4. 1944 m. fotografijos spaudai – reportažai 

iš dviejų renginių: Vasario 16-osios ir birželio 22 d. 
minėjimų Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodely-
je Kaune, kuriuose užfiksuotas pirmasis generalinis 
tarėjas Petras Kubiliūnas, T. von  Renteln’as ir kiti 
aukšti nacių pareigūnai okupuotoje Lietuvoje.

5. 1944 m. Panemunės apylinkės, pasitrauki-
mo su frontu kadrai.

6. Gyvenimas Augsburgo perkeltųjų asmenų 
(DP) stovykloje.

7. Kelios emigracinės buitinės nuotraukos.
Iš Solt Leik Sičio į Vilnių parvykę negatyvai 

buvo kruopščiai sudėti į aplanką, kurį V. Račkauskas 
pats sudarė apie 1979 m. Savo namuose Amerikoje 
jis buvo įsirengęs fotolaboratoriją. JAV V. Račkaus-

5. Iš kairės: straipsnio autorė Justina Juozėnaitė ir 
Vytauto Račkausko kolekcijos dovanotojas Mindaugas 
Viktoras Janulaitis, 2019 m. liepos 6 d.
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Račkauskas, Merkelis. Užrašai: dvidešimt metų (1885–1905). 
Žemaitijos užkampy. Sud. Tomas Venclova, Vilnius, 2008.
Petro Janulaičio atsiminimai „Pergyventos dienos“. Mašinraštis 
(niekur nepublikuotas), inv. Nr. GEK 11118, A 1501 (saugomas 
Venclovų namuose-muziejuje).

Literatūros sąrašas

kas gyveno daugiausia Ohajo valstijoje, Toledo mies-
te, prie Erio ežero. Ten jis 1977 m. susitiko su tais 
pačiais metais į JAV emigravusiu sūnėnu T. Venclova. 

Svarbu pabrėžti, kad V. Račkausko fotografijų 
kolekcija iki šiol nėra surinkta į vieningą rinkinį ir su-
sisteminta. Lietuvoje buvusi V. Račkausko fotografijų 
dalis nugulė P. Cvirkos sūnaus Andriaus asmeninia-
me archyve. Nemažą dalį fotografijų A. Cvirka yra 
padovanojęs muziejui, bet likusioje dalyje esama ne 
mažiau vertingų negatyvų, kuriuose užfiksuoti 1930 
ir 1931 m. Kauno potvyniai. Iš kopijų muziejus yra 
parengęs virtualią parodą.

V. Račkausko sąsaja su nepriklausoma tarpu-
kario Lietuva, tai, kad daugumoje fotografijų užfik-
suotas Kaunas ir Panemunė, paskatino muziejų teikti 
paraišką dalyvauti programoje „Kaunas – Europos 
kultūros sostinė 2022“ ir projektas buvo atrinktas vie-
šinti.

Apibendrinimas

V. Račkausko kolekcija atspindi nepaprastai 
įdomų, lemtingą mūsų istorijos laikotarpį. Nacistinės 
okupacijos metai, kaip žinia, yra paženklinti specifi-
ne, ribota visuomenine ir kultūrine raiška, suvaržyta 
nuožmios kontrolės ir rasinės ideologijos. Skaudūs 
Holokausto bei kolaboracijos išgyvenimai buvo už-
sidarymo, nutylėjimų, savicenzūros, taip pat skurdžių 
ir ribotų žodinių bei vaizdų šaltinių priežastis. Todėl 
kiekvienas naujas, tarsi iš nebūties išnyrantis arte-
faktas yra labai vertingas, siekiant atidengti naujus, 
spalvingus to istorinio laikotarpio sluoksnius, padeda 
sudėlioti objektyvesnį, gilesnį požiūrį į Antrojo pa-
saulinio karo peripetijas ir Lietuvos bei jos žmonių 
likimus. 

Taip pat labai simboliška, kad Venclovų na-
mai-muziejus, atsiradęs reformavus sovietinį Vilniaus 
rašytojų memorialinį muziejų, praturtindamas savo 
kolekcijas minėtu rinkiniu, tokiu būdu siekia tirti ir 
plačiau pristatyti istorinius įvykius bei jų dalyvius, 
objektyviau ir giliau atskleisti Nepriklausomybės 
netekimo, karo ir okupacijų, kultūrinės bei politinės 
rezistencijos laikotarpius, išsivadavimo bei kūrybos 
laisvės sąlygomis ypatumus.
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NEGATIVES RETURN AS POSITIVES: THE LEGACY OF AN INTERWAR LITHUANIAN 
PHOTOGRAPHER VYTAUTAS RAČKAUSKAS

Justina Juozėnaitė 
Venclovas’ House Museum 

The article presents the latest collection of 
photographic negatives donated to Venclovas’ House 
Museum: a collection of photographic negatives of the 
forgotten Lithuanian interwar photographer, Tomas 
Venclova’s uncle Vytautas Račkauskas (1909–1996), 
who withdrew from Lithuania to the USA during 
World War II. The memory of Vytautas Račkauskas 
remained in a narrow circle of the family after 1944, 
and the legacy – the negatives of photographs, which 
captured the Lithuanian interwar period, the period 
of German occupation, 1944 exodus from Lithuania 
and the Displaced Persons (DP) camp in Augsburg – 
travelled to the United States together with their author. 
For many years, Venclovas’ House Museum has 
taken care of bringing the collection accumulated 

by Vytautas Račkauskas back to Lithuania. After 
the Lithuanian Council for Culture provided support 
to the project prepared by the museum, in 2019 the 
negatives were returned to Lithuania, to Venclovas’ 
House Museum. They were brought from the USA 
and donated by Mindaugas Viktoras Janulaitis, the 
son of Vytautas Račkauskas’ wife Birutė Janulaitytė’s 
brother Vytautas. The legacy of Vytautas Račkauskas’ 
photographs finally merges into a single story. The 
photographs are eloquent, testifying to the spirit of 
the times and the fate of an entire generation that 
in 1944 retreated together with the front. With this 
significant supplement, the museum has expanded its 
field of activity and research, which has undergone a 
major transformation over the past 30 years.
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Anotacija

Straipsnyje nagrinėjama muziejų po atvi-
ru dangumi situacija po 1990 m., aiškinamasi, 
kaip kito jų rinkiniai ir ekspozicijos Nepriklauso-
mybės laikotarpiu. Daugiausia dėmesio skiriama 
Lietuvos liaudies buities muziejui, bet kontekste 
paminimos ir kitos panašios ekspozicijos. Didžio-
ji dalis šio tipo muziejų įkurta dar sovietmečiu, 
tad pagrindinis tyrimo klausimas – kaip pasikeitė 
muziejų koncepcijos ir jų įgyvendinimas. Teigia-
ma, kad pradinėje muziejaus koncepcijoje buvo 
numatyta ne tik etnografinių kaimų fragmentai, 
bet ir dvaro komplekso, bažnyčios ir miestelio 
pastatų perkėlimas. Vis dėlto tik Nepriklausomy-
bės metais atsirado galimybė šias temas sėkmingai 
vystyti. Muziejuje atkurto tarpukario miestelio 
visuomeninių pastatų ir parduotuvių interjerus, 
skirtingai nei eilinių amatininkų dirbtuvių, dėl 
politinių ir ideologinių sąlygų galima buvo rodyti 
tik po 1990 m. Tačiau ryškiausias pokytis – gali-
mybė kalbėti apie tremtinius, antisovietinį pasi-
priešinimą. 1992 m. muziejuje atkurta tremtinių 
jurta, o 1996 m. – ir partizanų bunkeris. Taigi 
„uždraustų temų“ imtasi ir anksčiau, įsteigiant 
tremties ir rezistencijos sektorių. Be to, kito ir eks-
pozicijų koncepcijos: palaipsniui pereinama nuo 
statinių prie „dinaminių“, gyvų ekspozicijų, sutei-
kiant galimybę lankytojams dalyvauti jose.

Reikšminiai žodžiai: muziejus po atviru dan-
gumi, Lietuvos liaudies buities muziejus, etnografinė 
sodyba, dvaras, rezistencija. 

Įvadas

1891 m. mokytojas, muziejininkas Artur’as 
Hazelius’as Stokholmo parke Skansene įkūrė liaudies 
architektūros ir buities muziejų „po atviru dangumi“. 
Muziejuje rodyti „paprastų“ žmonių namai, buitis, 
kasdienybė, ir tai buvo itin nauja. Tokio tipo muziejai 
greitai išpopuliarėjo Europoje, o pavadinimas „skan-
senas“ daug kur tapo bendriniu terminu, žyminčiu 
etnografijos muziejų, sudarytą iš tradicinių pastatų. 
Vis dėlto šiame straipsnyje vartosime „muziejaus po 

MUZIEJAI PO ATVIRU DANGUMI LIETUVOJE  
PO 1990 M.: IŠŠŪKIAI IR POKyČIAI

Dr. Aistė Lazauskienė
Lietuvos liaudies buities muziejus
J. Aisčio 1, Rumšiškės
aiste.lazauskiene@llbm.lt

atviru dangumi‘ (open-air museum) terminą, kurio 
apibrėžimų yra ne vienas. Mums artimiausias būtų 
Sten’o Rentzhog’o taikomas apibrėžimas: pasak jo, 
tai toks muziejus, į kurio teritoriją yra perkelti auten-
tiški pastatai ir kuris turi edukacinį pobūdį. Minėtas 
autorius šiai kategorijai nepriskiria vietoje (in situ) 
išlikusių ir saugomų istorinių pastatų, taip pat atsi-
riboja nuo rekonstruotų priešistorinių gyvenviečių ir 
specialiai suręstų pastatų kompleksų, kurių paskirtis 
yra grynai komercinė (nuotykių parkai)1. 

Lietuviško muziejaus po atviru dangumi idėja 
kilo XX a. pradžioje. 1905 m. lietuvininkų buitis rody-
ta „Tilžės namelyje“, kiek vėliau, 1912 m., Karaliau-
čiaus Rytprūsių muziejuje įkurta sodyba iš Klaipėdos 
krašto. Tarpukario Lietuvoje buvo daug diskutuota dėl 
Tėviškės ar „oro muziejaus“ įkūrimo, surinkti ekspo-
natai, perkelti keli pastatai, bet visa tai žuvo per karą. 

Sovietmečiu įkurtas Lietuvos liaudies bui-
ties muziejus (toliau – LLBM) Rumšiškėse, taip pat 
regioni niai tokio tipo muziejai Rokiškyje, Telšiuose. 
Be to, išsaugotos ir lankytojams atvertos etnografi-
nės sodybos: Nidos, Agluonėnų, Gižo, etnografinė 
sodyba Jūrų muziejuje, praplėsta Arklio muziejaus 
ekspozicija, Žaliūkų malūnininko ir pan. Nepriklau-
somybės laikotarpiu2 Lietuvoje ėmė rastis privačių 
iniciatyvų tokio tipo muziejų kūrimui: atidarytas Kle-
boniškių kaimo muziejus, įrengtas Pilaitės „Duonos 
kelias“ ir kt. Vis dėlto didžioji dalis šių muziejų įkurta 
dar sovietmečiu.

Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kaip kito 
tokio tipo muziejų kūrimo koncepcijos, rinkiniai ir 
ekspozicijos atgavus Nepriklausomybę. Kaip mu-
ziejuose pristatomi naratyvai? Kas lėmė pokyčius 
ir kokie sunkumai kyla pristatant rinkinius. Šiame 
straipsnyje daugiausia dėmesio skirsime centrinio 
etnografinio muziejaus po atviru dangumi – Lietu-
vos liaudies buities muziejaus atvejui. Apsiribosime 

1 Rentzhog, Sten. Open air museums: the history and 
future of a visionary idea. Jamtli Folag and Carlsson 
Bokfolag, 2007.

2 Nepriklausomybės laikotarpis šiame straipsnyje 
vartojamas kaip laikotarpis nuo 1990 m. (nepanioti 
su 1918–1940 m.).
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rinkinių formavimo, ekspozicijų kūrimo aspektais, 
dėl leidinio specifikos nesiplėsime į edukacines vei-
klas, šventes ar pramogas, nors jos irgi yra neatskiria-
ma ekspozicijų dalis. 

Apie šio tipo muziejų istorinę raidą, kūrimo 
aplinkybes jau yra rašyta. Daugiausia dėmesio su-
laukė LLBM. Nagrinėti genezės, raidos klausimai3, 
kūrimo principai4, atskirų muziejaus objektų statyba5 
ir kt. Eligijus Juvencijus Morkūnas daugiausia dė-
mesio skyrė muziejaus miestelio kūrimo aspektams6. 
Apie tai, kaip muziejuje buvo kuriamos statiškos ir 
veikiančios ekspozicijos, koks jų poveikis lankyto-
jams savo straipsniuose rašė Inga Levickaitė7. Nema-
žai diskusijų sukėlė Nerijos Putinaitės įžvalgos dėl 
LLBM kūrimo ir veiklos sovietmečiu. Ji teigė, kad 
muziejus yra dviprasmiškas kultūrinio nacionalizmo 
fenomenas8. Pats naujausias darbas – kolektyvinė 
monografija „Naratyvų labirintuose“, kur nagrinėta, 

3 Čerbulėnas, Klemensas. Liaudies buities muziejaus 
genezė. In Architektūros paminklai 3. Ats. red.
R. Kaminskas, Vilnius, 1975, p. 12–44; Umbrasas, 
Vytautas. Lietuviškų skansenų kūrimas. In Konferen-
cijos „Lietuvos muziejininkystės istorijos klausimai“ 
pranešimų tezės. Red. J. Jurevičius ir kt. Kaunas, 
1985, p. 27–31; Stanikūnas, Vytautas, Lietuvos kaimo 
muziejus. Vilnius, 2001; Morkūnas, Eligijus Juven-
cijus. Lietuvos liaudies buities muziejus. Gimtasai 
kraštas, 2008, 1 [interaktyvus], [žiūrėta 2020 08 03]. 
Prieiga per internetą: http://www.ziemgala.lt/saugy-
kla/pdf/14_morkunas.pdf.

4 Bertašiūtė, Rasa. Lietuvio sodyba, Vilnius, 2007.
5 Markauskas, Jonas. Tremties sektoriaus ekspozicija: 

dienoraščio puslapiai. Gimtasai kraštas, 2009 [inte-
raktyvus], [žiūrėta 2020 08 03]. Prieiga per internetą: 
http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/21_markauskas.
pdf.

6 Morkūnas, Eligijus Juvencijus. Lietuvos liaudies 
buities muziejus: miestelis. Gimtasai kraštas, 2010, 
p. 58–66 [interaktyvus], [žiūrėta 2020 08 03]. Prieiga 
per internetą: http://www.ziemgala.lt/lt/metrastis-
gimtasai-krastas/gimtasai-krastas-2010/lietuvos-liau-
dies-buities-muziejus-miestelis; Morkūnas, Eligijus 
Juvencijus. Lietuvos miestelių atspindys: muziejaus 
miestelis. Rumšiškės, 2017.

7 Levickaitė, Inga. Eksponavimo formos Lietuvos 
liaudies buities muziejuje: nuo statiškų prie veikian-
čių, Gimtasai kraštas, 2008, Nr. 1 [interaktyvus], 
[žiūrėta 2020 08 03]. Prieiga per internetą: http://
www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasai-krastas/gimta-
sai-krastas-2008/eksponavimo-formos-lietuvos-liau-
dies-buities-muziejuje-nuo-statisku-prieveikianciu; 
Levickaitė-Vaškevičienė, Inga. Lietuvos liaudies 
buities muziejaus ekspozicijų kaita ir jų poveikis 
lankytojui. Liaudies kultūra, 2016, Nr. 2, p. 26–36.

8 Putinaitė, Nerija. Skambantis molis. Dainų šventės 
ir Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip sovietinio 
lietuviškumo ramsčiai, Vilnius, 2019.

kaip posovietinės transformacijos patirtis atsispindi 
muziejiniuose naratyvuose9. Čia autorių buvo paste-
bėtas Liaudies buities muziejus, kaip patyręs „įdomių 
transformacijų“. Anot autorių, „ne vieną dešimtmetį 
tautos savastį muziejus suvokė „valstietiškos kultūros 
rėmuose“, o „Nepriklausomybės laikais papildytos 
ekspozicijos rodo, kad muziejus įsileido miestelių, 
dvarų, techninį, tautinių mažumų paveldą“10. Ar tik-
rai taip? O gal daug kas buvo suplanuota dar soviet-
mečiu? Mėginsime atsakyti į šį klausimą. Atskiruo-
se straipsniuose pristatomi ir kiti muziejai po atviru 
dangumi11. Vis dėlto minėtuose darbuose mažai ak-
centuojamas pokytis Nepriklausomybės laikais arba 
minimos naujausios muziejų ekspozicijos jų nesiejant 
su pasikeitusiu laikotarpiu. Kaip pakito muziejus po 
1990 m., apibendrinančio tyrimo dar nėra. Rašant 
straipsnį, naudotasi publikuotais darbais, muziejų in-
terneto puslapiais bei pirminiais šaltiniais – Lietuvos 
liaudies buities muziejaus mokslinės tarybos proto-
kolais. 

Lietuvos muziejai po atviru dangumi

Nors minčių įkurti etnografinius muziejus po 
atviru dangumi Lietuvoje būta dar XX a. pirmoje pu-
sėje, idėjos realizuotos daug vėliau. 1959 m. Rokiškio 
kraštotyros muziejus dvaro parke pradėjo statyti „skan-
seną“: į muziejų perkelti keli pastatai – klėtys, kalvė. 
Kaip pastebi dabartiniai tyrinėtojai, „tai nebuvo sovie-
tinės liaudies (valstiečių) pergalės prieš praeitį ir dvarą 
apoteozės demonstracija ar brutalaus nesiskaitymo su 
paveldu pavyzdys“12. Greičiau dvaro ir kaimo „sugre-
tinimas“. Vis dėlto tam laikotarpiui būdingas socia-
linių skirtumų („nelygybės“, „neteisybės“) ir „klasių 
kovos“ demonstravimas. Be to, ideologinį atspalvį 
rodo ir į muziejų perkelta revoliucionieriaus Igno-
to kalvė. Šiuo metu „skanseną“ sudaro keli liaudies 
architektūros pastatai, paskutinis iš jų – dar 1970 m. 
perkeltas kluonas, kuriame Nepriklausomybės laiko-
tarpiu įkurta turtinga kalėdinių prakartėlių ekspozici-
ja13.

9 Šermukšnytė, Rūta [ir kt.]. Naratyvų labirintuose: 
Lietuvos ir Ukrainos muziejų patirtys [kolektyvinė 
monografija]. Moksl. red. Rūta Šermukšnytė. Vilnius, 
2019.

10 Ibid., p. 76.
11 Mardosa, Jonas. Etnografija kraštotyros muziejuose: 

kai kurie istoriniai raiškos aspektai ir šiuolaikinės 
būklės refleksijos. In Lietuvos etnologija 14(23), 2014,
p. 35–68; Butrimas, Adomas. Žemaičių muziejus 
„Alka“. Žemaičių žemė, 2013, 4 [interaktyvus], [žiūrėta 
2020 08 03]. Prieiga per internetą: http://samogitia.
mch.mii.lt/ZZ_2013_4/ZZ_2013_4_geras_24_25.pdf ].

12 Šermukšnytė, R. Op. cit., p. 81
13 Mardosa, J. Op. cit.
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Mintis įkurti žemaičių kaimo muziejų kilo dar 
1936 m. vietos muziejininkų iniciatyva. 1966 m. buvo 
sudarytas ir patvirtintas Buities skyriaus ekspozicijos 
planas, numatyta perkelti ir pastatyti trisdešimt pen-
kis statinius. Šiandien ekspozicijoje yra 16 autentiškų 
pastatų, atspindinčių XIX a. pabaigos–XX a. pradžios 
statinių išdėstymą žemaičių sodybose (stambaus ūki-
ninko sodyba, vidutinio ūkininko bei mažažemio 
valstiečio sodybos), ir „visuomeninis sektorius“14. Tai-
gi, kaip ir Rokiškio muziejuje, buvo numatyta rodyti 
socialinius skirtumus. Muziejus atidarytas 1982 m. ir 
yra Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinys.

Panašiu laikotarpiu Klaipėdos jūrų muziejuje 
buvo pastatyta žvejo sodyba. Šiame muziejuje etno-
grafijos rinkinys kryptingai pradėtas kaupti 1975 m., 
kai buvo nuspręsta buvusiame Kopgalio kaime įkurti 
etnografinę žvejo sodybą pagal nykstančių Švento-
sios ir Būtingės apylinkių sodybų atlikus tyrimus15. 
Įsigyti unikalūs išlikę žvejybos ir buities rakandai: 
tinklai, ūdos, krepšiai ir kt. Vis dėlto pats pastatas ne-
buvo originalas. 

Arklio muziejus Niūronyse žinomas kaip spe -
cia lizuotas arklininkystės muziejus, bet jis taip pat gali 
būti priskiriamas muziejų po atviru dangumi kategori-
jai: 1993 m. greta stovėjusių dviejų klojimų ir kalvės, 
pradėjo veikti atkelta etnografinė Striukų sodyba. Vis 
dėlto smulkesni eksponatai atstovauja ne vien Anykš-
čių regionui – vežimai, lineikos, bričkos, ratai, plūgai 
surinkti iš visos Lietuvos. Beje, vos atkūrus Nepri-

14 Spudytė, Elvyra. Žemaičių „Alkos“ muziejus. Gim-
tasai kraštas, 2013 [interaktyvus], [žiūrėta 2020 08 
03]. Prieiga per internetą: http://www.ziemgala.lt/
saugykla/pdf/11-spudyte.pdf.

15 Etnografijos rinkinys [interaktyvus], [žiūrėta 2020 08 
03]. Prieiga per internetą: https://muziejus.lt/lt/virtu-
al-set/etnografija.

klausomybę, Arklio muziejų galvota iškelti į Rum-
šiškes, bet jis buvo prijungtas prie A. Baranausko ir  
A. Vie nuolio-Žukausko memorialinio muziejaus16.

Atgimimo laikotarpiu gimė graži paminklo-
saugininko Egidijaus Prascevičiaus iniciatyva išsau-
goti Kleboniškių kaimą. Daugyvenės kultūriniam 
draustiniui kompleksui priklausantis muziejus po 
atviru dangumi unikalus tuo, kad dalis pastatų yra 
privati kaimo gyventojų nuosavybė, likusieji 18 pas-
tatų priklauso muziejui. Kuriant ekspozicijas, šešis 
senuosius kaimo pastatus muziejus suremontavo, o 
devynis atkėlė iš kitų vietų. Atkeltieji pastatai statomi 
senųjų vietoje, siekiant atkurti buvusį kaimo vaizdą17. 
1991–1992 m. į muziejų perkelti penki pastatai (gry-
čia, dvi klėtys, kalvė ir pirtis), 1994–1997 m. – trys 
pastatai (dūminė gryčia, klėtis ir klojimas). Dar du 
pastatai – klėtis ir gryčia – perkelti 2002–2004 m. Iš 
viso kaime-muziejuje yra 28 pastatai (1 il.). Muzie-
jininkai pasirinko kiek kitokią, nei įprasta tokio tipo 
muziejams, eksponavimo koncepciją – sodybose iš-
dėliotos daiktų kolekcijos (muštokių, oblių, bezmėnų, 
svarstyklių, važelių, motorų, bei linų šukų), tik kelio-
se sodybose atkurta „reali to meto gyvensena“. Mu-
ziejaus pasididžiavimas – restauruotas ir veikiantis 
vėjo malūnas, saugomas in situ. Nepriklausomybės 
laikotarpiu atsirado ir privačių iniciatyvų. Čia pami-
nėtinos VšĮ ,,Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ 
ir jų įkurtas „Duonos kelio“ muziejus Senojoje Pi-
laitėje, Vilniuje. Čia pervežtas, restauruotas ir pritai-
kytas kultūros paveldo išsaugojimo iniciatyvų reik-
mėms Liepalotų vėjo malūnas, taip pat Rimaldiškių 

16 Puodžiukas, Antanas. Anykštėnų globoj [interak-
tyvus], [žiūrėta 2020 08 03]. Prieiga per internetą: 
http://arkliomuziejus.lt/arklio-muziejaus-istorija/
raida/anykstenu-globoj/.

17 Ibid.

1. Kleboniškių kaimo 
buities ekspozicijos 
fragmentas. Daugyvenės 
kultūros istorijos 
muziejus-draustinis.  
A. Lazauskienės nuotr. 
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malūnėlis, tik vandens malūnas saugomas in situ18. 
Be to, komplekse eksponuojama senoji žemės ūkio 
technika. Pilaitės kompleksas gerai žinomas dėl savo 
edukacinės veiklos.

Gižo etnografinė sodyba Drevernoje, Nidos 
žvejo sodyba, Agluonėnų etnografinė sodyba, Žaliū-
kų malūnininko sodyba Šiauliuose – didesnių mu-
ziejų padaliniai – tik iš dalies gali būti priskiriami 
„skansenams“, nes jie ne perkelti, o saugomi vietoje 
(in situ), bet pastatų ekspozicijose demonstruojami 
eksponatai dažnai yra atvežti iš aplinkinių sodybų. 
Sovietmečiu įkurti minėti muziejai Nepriklausomy-
bės laikotarpiu restauruoti, juose veikia atnaujin-
tos ekspozicijos. Pavyzdžiui, pasinaudojus fondais, 
2009–2011 m. atstatyta Žaliūkų malūnininko sodyba 
Šiauliuose. Lėšas projektui „Žaliūkių medinio vėjo 
malūno restauravimas ir pritaikymas visuomenės rei-
kmėms“ skyrė Lietuva ir Norvegija pagal Norvegijos 
finansinį mechanizmą19. Sodyba tapo bendruomenių 
švenčių ir traukos vieta. 

Visuose šiuose muziejuose aktyviai vyksta 
edukaciniai užsiėmimai, sutraukiantys šimtus lan-
kytojų, dauguma jų orientuoti į moksleivius. Be to, 
Nepriklausomybės laikotarpiu kai kurios sodybos 
įrengtos, panaudojant šiuolaikinę inovatyvią įran-
gą, pavyzdžiui, Nidos žvejo etnografinėje sodyboje 
2017 m. pirmą kartą atnaujinta sodybos ekspozici-
ja, pasitelkus įvairius vizualiuosius sprendimus bei 
kūrybines instaliacijas20. Taigi dauguma etnografinių 
buities muziejų Nepriklausomybės laikotarpiu iš-
gyveno atnaujinimą ir lankytojus pritraukia aktyvia 
edukacine veikla. 

Lietuvos liaudies buities muziejaus rinkinių 
kaita

Toliau kiek detaliau pažvelgsime į Lietu-
vos liaudies buities muziejaus specifiką. Muziejus 
lankytojams atvertas 1974 m., tuo metu perkelti 52 
pastatai. Dabar muziejus turi apie 90 000 eksponatų, 
ekspozicijos įrengtos 28-iose sodybose bei kituose 
pastatuose. Iš viso eksponuojama 153 pastatų kolek-
cija, dauguma jų originalūs, tik keli kopijos. Be to, 
muziejui priklauso Šuminuose ir Salų etnografiniame 

18 Liepalotų malūnas [interaktyvus], [žiūrėta 2020 08 03].
Prieiga per internetą: http://www.duonoskelias.lt/
istorija.html.

19 Malūno istorija [interaktyvus], [žiūrėta 2020 08 03]. 
Prieiga per internetą: https://www.ausrosmuziejus.lt/
maluno-istorija/.

20 Nidos žvejo etnografinė sodyba [interaktyvus], 
[žiūrėta 2020 08 03]. Prieiga per internetą: http://
www.neringosmuziejai.lt/lt/nidos-zvejo-etnografine-
sodyba/.

kaime in situ saugomos sodybos. Kuriant muziejų pa-
grindiniais nekilnojamais ekspozicijos vienetais nu-
tarta laikyti įvairaus turtingumo ūkių sodybas, stovin-
čias pavieniais kompleksais arba sudarančias kaimų 
ar miestelio fragmentus, ir komplektuoti jas su visų 
funkcijų pastatais bei visais etnografiniam regionui 
būdingais kiemo įrangos komponentais. Muziejui 
renkant etnografinę vertę turinčius eksponatus, visų 
pirma buvo ieškoma būdingiausių, dažnai valstiečio 
buityje naudojamų daiktų, o ne pačių gražiausių ir 
unikaliausių21. Sovietmečiu buvo svarbu akcentuoti 
ir socialinius skirtumus. Muziejininkai turėjo atiduo-
ti duoklę propagandai – Suvalkijos sektoriuje buvo 
įkurta namo, kuriame vyko komunistų suvažiavimas, 
ekspozicija. Be to, akcentuota, kad iš Aukštadvario 
perkeltoje kalvėje buvo slepiami komunistiniai at-
sišaukimai. Suprantama, atkūrus Nepriklausomybę, 
tos ekspozicijos neliko. Galima sutikti su N. Putinai-
te, kad muziejus turėjo siųsti dvi propagandines ži-
nias: „apie sovietinės valstybės rūpinimąsi senuoju 
liaudies menu ir apie dabartinės kolūkinės tikrovės 
privalumus prieš senąjį kaimą“22. Vis dėlto muzieji-
ninkai dažnai sulaukdavo kaltinimų, esą ekspozici-
jos per daug idealizuoja praeitį. Kaip gero gyvenimo 
simbolių buvo neleidžiama kabinti lašinių palčių, 
kumpių, skilandžių muliažų. Sovietmečiu į muziejų 
liko neperkelta ir nesuformuota prieškariui būdinga 
sodyba, kurios pastatai pasižymėjo daug didesniu iš-
planavimu negu anksčiau. To meto Lietuvos kaimo 
pasiekimai ir ekonominis pajėgumas muziejuje ne-
atsispindi23. Projektuojant muziejinį miestelį, disku-
tuota dėl pastatų chronologinių ribų. Jos baigėsi ties 
XX a. pradžia, tiksliau siūlyta apsiriboti pirmu ke-
tvirčiu, taip išvengiant „smetonlaikio“, matyt, bijota 
praeities idealizavimo24. Taigi, šiuo metu muziejinia-
me miestelyje nėra nė vieno pastato, kuris reprezen-
tuotų vėlesnius nei XX a. antro ketvirčio laikus, bet 
rodomos to meto ekspozicijos. Apskritai sovietmečiu 
muziejus (ir muziejininkai) turėjo labai mažai sava-
rankiškumo, ideologines kryptis nustatė kultūros mi-
nisterija ir partiniai veikėjai. 

Muziejaus miestelio kūrimas buvo numaty-
tas dar 1966 m. preliminariame plane25. Detalesnės 
gairės apibrėžtos 1975 m. plane, tuomet numatyta 
perkelti 74 pastatus26. 1978 m. plane jau buvo 37 pas-
tatų sąrašas, iš kurio muziejų pasiekė tik aštuoni. Jau 
tada buvo numatytos puodžiaus, pynėjo, ratelninko, 

21 Levickaitė, I. Lietuvos liaudies buities muziejaus 
ekspozicijų kaita...

22 Putinaitė, N. Op. cit., p. 226.
23 Levickatė, I. Op. cit.
24 Morkūnas, E. J. Lietuvos miestelių atspindys..., p. 19.
25 Putinaitė N. Op. cit., p. 231.
26 Morkūnas, E. J. Lietuvos miestelių atspindys..., p. 19.
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laikrodininko dirbtuvės, paštas, vaistinė, monopolis, 
arbatinė, karčema, bažnyčia, sinagoga, ortodoksų 
bažnytėlė. 1988 m., pristatant planuojamas miestelio 
ekspozicijas, minimas „vidutinio turtingumo žydo 
prekybininko butas“27. Šiuo metu miestelyje esan-
tys perkelti pastatai, susiję su žydų paveldu, sudaro 
apie 30 proc. – tai gyvenamieji prekybiniai namai 
iš Tabariškių, Telšių, Šiaulėnų, Kėdainių, Musninkų 
ir Žeimelio bei arbatinė iš Šeduvos28. Taigi teiginys, 
kad muziejus statytas tik „valstietiškos kultūros rė-
muose“, ir tik Nepriklausomybės laikotarpiu „įsileido 
tautinių mažumų paveldą“29, ne visai atitinka tikrovę. 
Vizija buvo matoma ir anksčiau, muziejaus kūrimo 
koncepcijoje, bet ją realizuoti sąlygos sudarytos tik 
po 1990 m. (2 il.).

27 Mokslinės tarybos posėdžio protokolas Nr. 1,
1988 02 01, Lietuvos liaudies buities muziejus
(toliau – LLBM), b. 7224, l. 16.

28 Morkūnas, E. J. Lietuvos liaudies buities muziejus, 
p. 58.

29 Šermukšnytė, R. Op. cit., p. 76.

Atgavus Nepriklausomybę, kasmet buvo ati-
daromos ekspozicijos, atspindinčios pagrindines 
miestelio funkcijas: prekybą, amatus, visuomeninį 
gyvenimą (mokykla, bažnyčia, „karstinė“, puodžių, 
batsiuvio dirbtuvės, įvairių kitų amatininkų dirbtuvės 
špitolėje, geležies parduotuvė, žydų šeimos butas, al-
koholio parduotuvė, audykla, manufaktūros krautuvė 
„Gražina“, arbatinė, knygynas, stadala, valsčiaus val-
dyba, paštas ir kt.). Kaip minėta, dalis ekspozicijų buvo 
suplanuota dar sovietmečiu, vis dėlto kai kurios inter-
jero ekspozicijos galėjo atsiskleisti tik po 1990-ųjų. 
Nepriklausomybės laikotarpiu buvo įmanoma rodyti 
tarpukario mokyklą su Vyčiu, Vinco Kudirkos ar Vy-
tauto Didžiojo portretais, turtingu mokytojo šeimos 
butu, kuriame buvo daug modernios aniems laikams 
buitinės technikos, brangus motociklas, priklausęs 
žymiam fotografui, mokytojui, kraštotyrininkui Ba-
liui Buračui30. Atidaryta tarpukario savivaldos institu-

30 Morkūnas, E. J. Lietuvos liaudies buities muziejus, 
p. 62.
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cijos – Valsčiaus valdybos – ekspozicija su viršaičio 
„ofisu“. Didelio susidomėjimo sulaukia parduotuvė 
„Gražina“, kur rodomas įvairus tarpukario lietuviškų 
ir importinių prekių asortimentas. Taigi, skirtingai nei 
eilinių amatininkų dirbtuvių, tarpukario miestelio vi-
suomeninių pastatų ir parduotuvių interjerus, jų spe-
cifiką dėl politinių-ideologinių sąlygų galima buvo 
rodyti tik atgavus Nepriklausomybę (3 il.).

Muziejaus miestelyje galima rasti ir kitų Lie-
tuvos nepriklausomybę įprasminančių ženklų. Iš Šau-
kėnų perkelto klebonijos svirno vėtrungėje yra įrašas 
„1993 08 31“. Taip muziejininkai sumanė įprasminti 
sovietų kareivių išvedimo iš Lietuvos metines31. Ori-
ginali senoji Šaukėnų klebonijos vėtrungė, prasidėjus 
sovietų okupacijai, tapo jėgos struktūrų taikiniu ir 
buvo suvarpyta kulkų32.

Formuojant muziejaus ekspozicijas, renkant 
eksponatus radosi naujų idėjų. Pasak skansenologų, 
būtina ieškoti ir pristatyti lankytojui aktualias temas, 
o jos dažnai yra universalios – tokios kaip žmogaus 
gimimas, meilė, žiaurumas, mirtis ir panašios, nes pa-
saulis keičiasi, o žmonės – ne33. Tad muziejus 2012 m.
įrengė „karstinės“ su laidotuvių atributika ekspozici-
ją, tam panaudojo karstą, atvežtą iš Žemaitijos, taip 
pat – dirbtuvių papuošimus, gautus iš privačių kolek-
cijų. Su ikonografine laidotuvių medžiaga supažindi-
nama projektoriumi rodant laidotuvių nuotraukas34. 
Taigi neapsiribojama tradiciniais interjerais, ieškoma 
naujų temų, plečiami eksponatų rinkiniai. 

Atgimimo laikotarpio diskusijos ir pokyčiai 
muziejuje

Sovietmečiu muziejus buvo stebimas dėl re-
liginio turinio pateikimo. Nedidelių išsišokimų būta 
ir iš partinės valdžios, kai reikalauta stogastulpio vir-
šūnėje esantį metalinį kryželį pakeisti saulute, arba, 
atvykus aukštiems svečiams, partiniai funkcionieriai 
nurinkdavo kryželius, o, jiems išvykus, muziejaus 
darbuotojai vėl sudėdavo 35. Vengta eksponuoti kry-
žius, kryželius, maldaknyges, šventųjų paveikslus; 
nors jų netrūko, muziejus įsigydavo. Kaip prisimena 
muziejininkai, in situ paprastai kabėdavo devyni arba 
dešimt, muziejaus sodybose – vienas, geriausiu atve-
ju du šventųjų paveikslai. Mokslinis tikslumas buvo 
sugrąžintas tik atgavus Nepriklausomybę36.

Račkiškės koplyčią, kuri į muziejų perkelta 

31 Ibid., p. 60.
32 Šaukėnų klebonijos klėtis. LLBM, b. 10587.
33 Rentzhog, S. Op. cit., p. 343.
34 Morkūnas, E. J. Lietuvos miestelių atspindys..., p. 82.
35 Morkūnas, E. J. Lietuvos liaudies buities muziejus.
36 Levickaitė, I. Eksponavimo formos Lietuvos liaudies 

buities muziejuje...

dar 1976 m., norėta leisti statyti tik dauboje, toliau 
nuo visų akių. Atgimimo laikotarpiu jau svarstyti ir 
koplyčios „atgaivinimo klausimai“. Iškelta idėja Rač-
kiškės koplyčią padaryti veikiančia37. Planuota per 
šventes maldos namus atverti tikintiesiems. Šv. Mišių 
laikymo klausimai derinti su Kauno arkivyskupija. Ir 
iš tikrųjų, įrengus Račkiškių koplyčią, o vėliau pasta-
čius bažnyčią muziejaus miestelyje, per Sekmines, 
Žolines ar kitas šventes vyksta pamaldos, kuriose da-
lyvauja muziejaus lankytojai. Nors sovietmečiu suda-
rytame generaliniame muziejaus plane buvo numatyti 
įvairių konfesijų maldos namai (bažnyčia, koplyčia, 
cerkvė, kirkė, sinagoga), tačiau minčių apie pamaldas 
tuo metu net negalėjo būti. 

Sąjūdžio laikotarpiu pergalvota muziejaus 
koncepcija, buvo jaučiamas tautinis atgimimas. Rei-
kia pastebėti, kad sovietinėje muziejaus koncepcijoje 
buvo numatyti tik keturi etnografiniai regionai, bet 
vėliau imta kelti Mažosios Lietuvos sektoriaus pri-
statymo idėja. Diskutuota, kad sunku rasti pastatų, 
eksponatų, nors muziejininkai ne vienus metus vyko 
į Klaipėdos kraštą, į Kaliningrado sritį tirti lietuvinin-
kų buitį, ieškoti tinkamų muziejui pastatų. 1989 m. 
išplėstinėje muziejaus taryboje diskutuota apie Ma-
žosios Lietuvos sektorių, kuriame planuota rodyti at-
keltas žvejo, pelkininko ir laukininko sodybas, be to, 
molą ir net švyturį mariose38. Diskusijos dalyviai ak-
centavo, kad negalima apsiriboti tik Mažąja Lietuva, 
reikia neužmiršti ir kitų lietuvių: „muziejuje turi atsi-
rasti vietos ir caro, ir šių laikų tremtiniams, Baltarusi-
jos lietuviams“ (M. Purvinas)39, „reikia palikti vietos 
Punskui, Pelesai, Gervėčiams, tremtiniams, Amerikos 
emigrantams“ (E. J. Morkūnas)40. Taigi muziejų siū-
lyta vertinti „ne kaip LTSR, o kaip lietuvių tautos“ 
(P. Vėlyvis), kur turi užtekti vietos visiems tautie-
čiams41. Įdomu, kad po poros metų atsiradusi tremtinių 
iniciatyva statyti jurtą buvo pasitikta kiek rezervuotai. 

Atgimimo laikotarpis, pirmieji Nepriklauso-
mybės metai atnešė ir tam tikrų nuostolių. Muziejus 
neteko kai kurių jau įsigytų ar suderėtų eksponatų: 
suaktyvėjusios vietinės bendruomenės ar verslinin-
kai siekė išlaikyti vertingus paveldo objektus, saugoti 
in situ. Taip jau įgytas Kačergiškės bažnyčios varpas 
ir prakartėlė 1991 m. buvo grąžinti bendruomenei42. 

37 Mokslinės tarybos posėdžio protokolas Nr. 6,
1991 06 28. LLBM, b. 10054, l. 37.

38 1990 m. į Mažosios Lietuvos sektorių perkelta 
pirmoji sodyba iš Vabalų kaimo, kitos sodybos taip ir 
liko planuose.

39 Mokslinės tarybos posėdžio protokolas, 1989 11 10. 
LLBM, b. 11241, l. 8.

40 Ibid., l. 9.
41 Ibid. 
42 Morkūnas, E. J. Lietuvos miestelių atspindys..., p. 82.
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Pervežtas, bet dėl lėšų stygiaus nespėtas pastatyti 
Kantvainų malūnas parūpo vietos verslininkams ir 
buvo atiduotas atgal į Agluonėnus43. Panaši istorija 
nutiko ir su apleista Verpenos bažnyčia, už kurią jau 
buvo sumokėta kurijai, gautas kardinolo sutikimas, 
bet vietos paminklosaugininkų iniciatyva nuspręsta 
bažnyčią saugoti vietoje ir naudoti bendruomenės 
reikmėms44. Taigi, muziejinių vertybių komplektavi-
mas ne visuomet vyko sklandžiai Sovietmečiu nuolat 
trūko lėšų muziejaus statybai, pastatų perkėlimui, jų 
pastatymui. Pirmaisiais Nepriklausomybės metais 
padėtis taip pat buvo sunki. 1987 m. atvežus Arista-
vėlės dvaro rūmus, jiems pastatyti muziejuje nebuvo 
skirta pinigų. Muziejaus mokslinės tarybos posėdyje 
konstatuota: „jei dabar statom dvarą – leidžiam mu-
ziejui sugriūti.“45 Buvo priimtas sprendimas konser-
vuoti ir laukti geresnių laikų. Vėliau net buvo svars-
toma sudaryti sutartį su privačia bendra Lietuvos ir 
Vokietijos įmone – leisti jai statyti dvarą ir atiduoti 
dešimčiai metų naudotis turizmo tikslais, su sąlyga, 
kad po to šį perduos muziejui arba nuomosis46. Su-
tartis nebuvo pasirašyta. Tik įstojus į Europos Sąjun-
gą, finansavimo galimybės išsiplėtė. Dvaro rūmai, 
miestelio bažnyčia buvo pabaigti pasinaudojus tarp-
tautiniais fondais, o miestelio kompleksas – vykdant 
valstybės investicijų projektą, finansuotą Lietuvos 
tūkstantmečio programos lėšomis. 

Nelengvas kelias į muziejų: tremties ir rezis-
tencijos sektoriaus kūrimas

Kiek detaliau pristatysime tremties ir rezisten-
cijos sektoriaus kūrimo aplinkybes muziejuje. 1991 m. 
pavasarį Muziejus gavo kreipimąsi iš tremtinių dėl 
jurtos statymo. Kaip rodo muziejaus mokslinės tarybos 
protokolai, muziejininkų reakcijos buvo daugiausiai 
neigiamos: „Vyraujanti tendencija – neatplėšti statinių 
nuo natūralios aplinkos, vietos. O muziejuje toks tro-
besys (jurta) bus nesuprantamas.“ Kiti tarybos nariai 
argumentavo, kad nėra laisvos vietos. Be to, teigta, 
kad „jei leisime pastatyti jurtą, tai muziejuje reikėtų 
rodyti ir Lenkijos, Amerikos bei kt. lietuvių trobesius. 
Muziejuje nebėra vietos tokiam sektoriui“47. Buvo 
siūlymų surengti tik parodą iš tremtinių buities, o jur-
tą statyti specialiame memoriale, bet ne muziejuje. 
Kitame mokslinės tarybos posėdyje jau dalyvavo ir 

43 Morkūnas, E. J. Lietuvos liaudies buities muziejus.
44 Morkūnas, E. J. Lietuvos miestelių atspindys..., p. 22.
45 Mokslinės tarybos posėdžio protokolas, 1992 07 13. 

LLBM, b. 10054, l. 7.
46 Mokslinės tarybos posėdžio protokolas, 1992 09 16. 

LLBM, b. 10054, l. 11.
47 Mokslinės tarybos posėdžio protokolas Nr. 3,

1991 04 30. LLBM, b. 10054, l. 23.

tremtinių atstovai. Šįkart nuostatos jau nebuvo tokios 
priešiškos. Buvęs muziejaus direktorius, tuo metu 
pavaduotojas, posėdyje teigė: „Pasiūlymas įdomus, 
sveikintinas noras išsaugoti tremtinių buities daiktus. 
Lengviausia neremti šio pasiūlymo. Bet kažkur turi 
būti parodyta tremtinių buitis.“ Buvo pasiūlyta, atme-
tus planuotą liaudies technikos ekspoziciją, tremtinių 
sektorių kurti ten48. Tačiau kiti tarybos nariai ir toliau 
laikėsi nuomonės, kad muziejuje nebėra tam vietos, 
o tremtiniams ir politiniams kaliniams turėtų būti 
skirtas atskiras muziejus ir memorialas. „Lietuvos 
liaudies buities muziejaus teritorijoje tremtinių sek-
toriaus atsiradimas yra moksliškai nepagrindžiamas. 
Tai yra tėviškės, o ne tremties vieta“ (N. P), kalbėta ir 
apie nuotaiką: „Toks sektorius nesuderinamas su mu-
ziejaus nuotaika, specifika, vaizduojamu laikotarpiu“ 
(R. B.). Kaip sakė tuometinis direktorius, „svarstant šį 
pasiūlymą, kovoja protas ir emocijos. Emocijos – už. 
Netikroviškose sąlygose kuriamas sektorius netenka 
muziejinės vertės <...> žmogus ateidamas į kančių 
memorialą, nusiteikia tam. Į muziejų jis ateina kitaip 
nusiteikęs. Ar nebus priešingo poveikio?“49. Kaip pri-
simena tremtinių atstovai, pagrindinis mokslinės ta-
rybos argumentas prieš – tai, kad muziejaus paskirtis 
yra rodyti Lietuvos gyventojų buitį tik iki 1940 m. Po-
sėdyje dalyvavęs tremtinys Algirdas Marcinkevičius 
į šį argumentą replikavo: „Gaila, kad sovietai išvežė 
mus 1941 m. birželį, o ne 1940-aisiais, būtume tilpę 
į chronologines ribas.“50 Už tremtinių sektoriaus kū-
rimą balsavo 8 tarybos nariai, 4 buvo prieš, 1 susilai-
kė51. Praėjus pusmečiui, tremtinių atstovai informavo, 
kad muziejuje bus statoma aštuonių žmonių brigadinė 
jurta, kuri buvo bene labiausiai paplitusi tarp Laptevo 
salyno tremtinių. Nutarta paskirti du muziejininkus-
kuratorius (E. J. Morkūną ir J. Samulionytę), kurie 
turėjo palaikyti ryšius su tremtinių atstovais dėl jurtos 
ir tremtinių sektoriaus52. Nors ir sunkiai, leidimas jur-
tai statyti buvo gautas, bet pinigų skirta nebuvo, jurta 
statyta už privačias, daugiausia JAV lietuvių aukotas 
lėšas53. Tremties sektoriaus plėtra, derinant su muzie-
jaus moksline taryba, užsiėmė įkurta nevyriausybinė 
organizacija, brolija „Lapteviečiai“, vadovaujama Jo-
no Markausko. Muziejaus fondus papildė tremtinių 
dovanoti buities daiktai. Žinia apie 1992 m. vasarą 
atidarytą jurtą pasklido plačiai (4 il.). Tą žinią padėjo 

48 Mokslinės tarybos posėdžio protokolas Nr. 5,
1991 05 16. LLBM, b. 10054, l. 31.
49 Ibid., l. 31–32.
50 Markauskas, J. Op. cit. 
51 Mokslinės tarybos posėdžio protokolas Nr. 5,

1991 05 16. LLBM, b. 10054, l. 31–32.
52 Mokslinės tarybos posėdžio protokolas Nr. 8,
1991 10 07, LLBM, b. 10054, l. 41.
53 Markauskas, J. Op. cit.
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skleisti tremtinės Irenos Saulutės Valaitytės-Špakaus-
kienės pasakojimai ir autentiški prisiminimai. 1996 m. 
Susisiekimo ministerija iš Naujosios Vilnios leido 
parsivežti restauruotą autentišką dviašį prekinį vago-
ną – tokiais į Sibirą buvo gabenami tremtiniai. Be to, 
tremties ir rezistencijos sektorių buvo nuspręstas pra-
plėsti įrengiant partizanų bunkerį. Bunkeryje įrengta 
partizanų buitį atspindinti ekspozicija. 

Taigi, nors tremties ir rezistencijos sektoriaus 
kūrimas vyko sunkiai, šiuo metu jurta yra lankomiau-
sias užsieniečių objektas muziejuje. Užsienio turizmo 
operatoriai, užsakydami ekskursijas muziejuje, laiką 
paskirsto taip, kad muziejaus etnografinių pastatų ir 
miestelio aplankymui skiriamos 45 minutės, o jurtos 
pristatymui – viena valanda. Tai rodo susidomėjimą ir 
ekspozicijos aktualumą. 

Į šiuolaikinio muziejaus valdymą stengiama-
si įtraukti piliečius – jie skatinami išreikšti nuomonę 
apie muziejaus veiklos galimybes, dalyvauti kuriant 
ekspozicijas, kolekcijas ir renginius54. Tremties ir re-
zistencijos sektorius LLBM Rumšiškėse – tinkamas 
tokios piliečių iniciatyvos pavyzdys, kai ekspozicija 
buvo įkurta tremtinių bendruomenės iniciatyva, ben-
dradarbiaujant su muziejumi. 

Ateities vizija – „gyvas“ muziejus

Dėl straipsnio apimties ir tematikos čia nesi-
plėsime plačiau aptarti „gyvųjų“, arba „dinaminių“, 
„veikiančių“ ekspozicijų. Tokių ekspozicijų idėjos 
sklandė dar muziejaus kūrimo koncepcijoje, 1967 m., 
kai galvota demonstruoti amatus, rodyti darbo 
procesą55. 1988 m. miestelio sektoriaus vadovas
E. J. Morkūnas mokslinei tarybai pristatė veikiančių 

54 Bortkevičiūtė, Rasa. Lietuvos muziejų valdymas: ke-
lias šiuolaikinio muziejaus link. Politologija, 2017, 
88 (4), p. 45.

55 Putinaitė, N. Op. cit., p. 233.

ekspozicijų planą: fotoateljė, biliardinė, medžio dir-
binių parduotuvė, laikrodininko dirbtuvė, kepykla, 
arbatinė ir kt.56 Veikiančios ekspozicijos įgyvendin-
tos jau atgavus Nepriklausomybę. Tada miestelyje 
pradėjo dirbti amatininkai (puodžiai, audėja, pynėja, 
gintaro apdirbėjai ir pan.). Veikianti ekspozicija – 
tai dar viena galimybė sudominti lankytoją. Tokiose 
ekspozicijose lankytojas gali pats daug ką išmėginti, 
išgirsti specialisto komentarus, jis iš pasyvaus žiū-
rovo tampa aktyviu, besimokančiu lankytoju, galin-
čiu paliesti, užuosti praeitį menančius objektus, jų 
paragauti, išmokti jais naudotis57. Muziejuje veikia 
trys 2000–2003 m. įrengtos tokios sodybos: Dzūki-
jos sektoriuje Vaitakarčmio sodyboje supažindinama 
su kerdžiaus gyvenimu, Zervynų sodyboje atidaryta 
Žaidimų sodyba, o Aukštaitijos sektoriuje įrengtoje 
Klepšių dūminėje gryčioje galima išbandyti namų 
ruošos darbus. Nepriklausomybės metais muzieju-
je itin išvystyta edukacinė veikla (siūloma per 30 
edukacijų), taikomas „kelionės laiku metodas“ ir kt. 
Taip šio tipo muziejuose stengiamasi neatsilikti nuo 
naujausių tendencijų, kur lankytojas tampa ne tik 
stebėtoju, bet ir dalyviu, besimokančiu naujų patir-
čių, patiriančiu įsimintinų emocijų. Be to, po truputį 
taikomos ir naujos ekspozicijų pristatymo technolo-
gijos: Šiaulėnų name įdiegtas gidas (nuskaitant QR 
kodus), rodomas „kantičkų“ giedojimas koplyčioje, 
senųjų laikraščių vaizdai miestelio pašto ekspozi-
cijoje, diegiamos garso instaliacijos (šuns lojimas, 
„nugirsti pokalbiai“ ir pan.). Muziejininkų siekis 
„įpūsti“ gyvybės esamiems pastatams, ekspozici-
joms reikalauja daug kūrybiškumo.

Ateities muziejaus vizija – gyvas muziejus, 
kuris būtų pajėgus priimti lankytojus ne tik vasarą, 
bet ir ištisus metus. Remiantis kitų šalių patirtimi, 
galima teigti, kad tokio tipo muziejai turi potencialą 
vystytis ir būti patrauklūs visuomenei. 

Išvados

Dauguma dar sovietmečiu atsiradusių Lietu-
vos etnografinių buities muziejų po atviru dangumi 
Nepriklausomybės laikotarpiu išgyveno atsinaujini-
mą ir dabar lankytojus pritraukia aktyvia edukacine 
veikla. Pirmaisiais Nepriklausomybės metais atsiradę 
nauji muziejai – Kleboniškių kaime ar Vilniaus Pilai-
tėje – sėkmingai vykdo savo veiklą. 

Lietuvos liaudies buities muziejuje detaliau-
siai rodyta kaimo buitis, tačiau tiek dvaro komplek-
sas, tiek miestelio fragmentas su įvairių konfesijų 

56 Mokslinės tarybos posėdžio protokolas Nr. 1,
1988 02 01. LLBM, b. 7224, l. 16–17.

57 Levickaitė, I. Lietuvos liaudies buities muziejaus 
ekspozicijų kaita..., p. 30.

4. Tremtinių jurta-žeminė. Lietuvos liaudies buities 
muziejus. E. J. Morkūno nuotr.
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maldos namais buvo numatyti dar sovietmečiu reng-
toje koncepcijoje, vis dėlto tik Nepriklausomybės 
metais atsirado galimybė šias temas vystyti, o pačios 
koncepcijos kiek pakito. Nepriklausomybės laiko-
tarpiu atsirado sąlygos rodyti tarpukario mokyklą su 
turtingu mokytojo butu, valsčiaus valdybą, parduotu-
ves, eksponuoti žydų gyventojų buitį, įrengiant „žydo 
butą“. Tarpukario miestelio visuomeninių pastatų ir 
parduotuvių interjerus, jų specifiką, skirtingai nei eili-
nes amatininkų dirbtuves, dėl politinių ir ideologinių 
sąlygų buvo galima rodyti tik po 1990 m.

Tačiau ryškiausias pokytis – galimybė kalbėti 
apie tremtinius, antisovietinį pasipriešinimą. 1992 m. 
„Lapteviečių“ iniciatyva pastatyta tremtinių jurta, o 
1996 m. – ir partizanų bunkeris. Taigi imtasi ir anks-
čiau „uždraustų temų“, įsteigiant tremties ir rezisten-
cijos sektorių. 
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Nepriklausomybės laikotarpiu keitėsi ir rin-
kinių, eksponatų kaupimo sąlygos: atsirado galimybė 
pasinaudoti įvairių fondų paramomis. Lietuvos liau-
dies buities muziejuje tik sulaukus paramos iš fondų 
ir specialių programų buvo pastatytas dvaras, mies-
telio bažnyčia, pabaigtas miestelio fragmentas. Taip 
pat, pasinaudojus fondų parama, vykusiai atnaujintos 
ekspozicijos ir kituose Lietuvos muziejuose po atviru 
dangumi.

Pasikeitus santvarkai, kito ir ekspozicijų kon-
cepcijos – ne tik Lietuvos liaudies buities muziejuje, 
bet ir kituose šio tipo muziejuose – palaipsniui buvo 
pereinama nuo statinių prie „dinaminių“, gyvų eks-
pozicijų, suteikiant lankytojams galimybę dalyvauti 
jose, pradėtas taikyti „kelionės laiku“ metodas, die-
giamos kitos inovacijos, rengiami įvairūs edukaciniai 
užsiėmimai. 
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OPEN-AIR MUSEUMS IN LITHUANIA AFTER 1990: CHALLENGES AND CHANGES

Dr. Aistė Lazauskienė
The Open-Air Museum of Lithuania

The article analyses the situation of open-air 
museums after 1990, explaining how their collections 
and expositions have been changing during the period 
of Independence. The main focus is on the Open-Air 
Museum of Lithuania, however, other similar exposi-
tions are mentioned in the context as well. Most of 
this type of museums were founded in the Soviet era, 
so the main research question is how the concepts of 
museums and their implementation have changed. It 
is stated that the original concept of the museum in-
cluded not only fragments of ethnographic villages 
but also the relocation of the manor complex, church, 
and town buildings. However, it was only in the Year 
of Independence that the opportunity arose to success-
fully develop and present these topics to the public.

The interiors of the public buildings and 
shops of the interwar town restored in the museum, 
unlike ordinary craftsmen’s workshops, could be dis-
played only after 1990 due to political-ideological 
conditions. But the most obvious change is the op-
portunity to talk about exiles and anti-Soviet resis-
tance. In 1992, the exile yurt and in 1996 a partisan 
bunker were restored in the museum. Thus, previous-
ly “banned topics” were implemented with the estab-
lishment of the exile and resistance sector.

During the period of Independence, the con-
ditions for the collections and exhibits were also 
changing: it became possible to use the support of 
various funds. In the Open-Air Museum of Lithuania, 
a manor, a town church, and a fragment of the town 
were built only with the help of funds and special pro-
grams. Also, in other Lithuanian museums, the open-
air expositions were renewed with the support of the 
funds.

As the system changed, the concepts of expo-
sitions also changed: not only in the Open-Air Mu-
seum of Lithuania but also in other museums of this 
type, gradually moving from buildings to “dynamic”, 
live expositions, allowing visitors to participate in 
them, other innovations and various educations were 
introduced.

Most of Lithuania’s open-air ethnographic 
museums, which appeared in the open air during the 
Soviet era, underwent renovation during the period of 
Independence and now attract visitors through active 
educational activities. New museums created in the 
initial period of Independence in Kleboniškės village 
or Vilnius Pilaitė are successfully operating.
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Anotacija

Straipsnyje siekiama išanalizuoti, kaip Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus padalinys Vinco Ku-
dirkos muziejus puoselėjo Kovo 11-osios istorinę 
atmintį, organizuodamas atviruko ir plakato kon-
kursą ,,Kovo 11-oji“. Ištirta, kokiais būdais buvo sie-
kiama sudominti visuomenę konkursu ir aspektai, 
kurie rodytų muziejų pasiekus šį tikslą. Išsiaiškinta, 
kad muziejus naudojo įvairius būdus, siekdamas iš-
populiarinti konkursą ir pritraukti daugiau dalyvių: 
pasitelkė masines informacijos priemones, praplėtė 
konkurso dalyvių amžiaus ribas, sukūrė apdovanoji-
mo sistemą, rengė Kovo 11-osios minėjimus. Tai, kad 
muziejui pavyko atkreipti visuomenės dėmesį, rodo 
kasmet augęs dalyvių skaičius, vietinės spaudos, 
švietimo įstaigų ir politikų dėmesys. Pagaliau paste-
bėta, kad 2020 m. Vinco Kudirkos muziejus pakeitė 
Kovo 11-osios istorinės atminties puoselėjimo formą.

 Reikšminiai žodžiai: istorinė atmintis, mu-
ziejus, Kovo 11-oji, konkursas.

Įvadas

Tyrimo aktualumas ir naujumas. 1990 m. 
kovo 11-ąją buvo pasirašytas Aktas „Dėl Lietuvos nepri-
klausomos valstybės atstatymo“, kuris padėjo pamatus 
atsikuriančiai Lietuvai. Praėjus trisdešimčiai metų, au-
tentiški prisiminimai žmonių atmintyje priblėso, o jauno-
ji karta, nedalyvavusi šiuose įvykiuose, nesuvokia Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo dienos reikšmės. Tokiu 
atveju yra labai svarbi istorinė atmintis. Lietuvos nacio- 
nalinio muziejaus padalinys Vinco Kudirkos muziejus 
(toliau – Vinco Kudirkos muziejus) daugiau nei dešim-
tmetį puoselėjo istorinę Kovo 11-osios atmintį, organi-
zuodamas atviruko ir plakato konkursą ,,Kovo 11-oji“.

Mokslinė problema. Straipsnyje aiškinama-
si, kaip Vinco Kudirkos muziejaus organizuotas at-
viruko ir plakato konkursas ,,Kovo 11-oji“ prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos is-
torinės atminties puoselėjimo ir kaip šios dienos isto-
rinė atmintis atsispindėjo moksleivių darbuose.

KOVO 11-OSIOS ISTORINėS ATMINTIES 
PUOSELėJIMAS VINCO KUDIRKOS MUZIEJUJE, 
ORGANIZUOJANT ATVIRUKO IR PLAKATO KONKURSĄ 
,,KOVO 11-OJI“

Vaida Janulevičiūtė
Lietuvos nacionalinio muziejaus Vinco Kudirkos muziejus
V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. 
vaida.januleviciute@lnm.lt

Tyrimo objektas. Vinco Kudirkos muzie-
jaus organizuotas atviruko ir plakato konkursas  
,,Kovo 11-oji“ ir jo reikšmė, puoselėjant Kovo 
11-osios istorinę atmintį.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti Vinco Kudirkos 
muziejaus veiklą, organizuojant atviruko ir plaka-
to konkursą ,,Kovo 11-oji“, visuomenės įtraukimą į 
konkursą ir nustatyti, kuo pasižymi mokinių, dalyva-
vusių konkurse, Kovo 11-osios istorinė atmintis.

Tyrimo metodai. Renkant, klasifikuojant, 
interpretuojant, sisteminant medžiagą tema ,,Kovo 
11-osios istorinės atminties puoselėjimas Vinco Ku-
dirkos muziejuje“, naudotasi aprašomuoju metodu, 
analizės metodu.

Problemos ištyrimo laipsnis. Istorinės at-
minties tema tyrimų atlikta nemažai. Šioje srityje 
ypač pasireiškė Alvydas Nikžentaitis, tyręs atminties 
ir atminimo kultūras Lietuvoje ir Rytų Europoje1, jų 
kaitos priežastis bei atminties kultūros ir politikos 
santykį2. Kultūrinės atminties ir urbanistinio pavel-
do ryšį analizavo Vytautas Rubavičius3. Vadovaujat 
Raimundui Lopatai buvo pateiktos rekomendacijos 
istorijos politikos formuotojams4. Vis dėlto darbų, ku-
rie konkrečiai analizuotų istorinės atminties puoselė-
jimą, pasirenkant tam tikrą formą, aptikti nepavyko.

1 Niktžentaitis, Alvydas. Atminties ir atminimo kultūrų 
modeliai: Lietuva, Lenkija, Rusija ir Vokietija. Nuo 
Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ri-
bentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transforma-
cijos XX–XXI a. Sud. Alvydas Nikžentaitis, Vilnius, 
2011, p. 439–458.

2 Nikžentaitis, Alvydas, Istoriko misija ir jo santykis su 
istorijos politika. In Valstybė ir istorija. Sud. Raimun-
das Lopata [ir kt.]. Vilnius, 2014, p. 41–51.

3 Rubavičius, Vytautas. Miestas ir miestiečiai: kultūrinė 
atmintis ir tapatumas. In Terra Urbana: urbanistinės 
kaitos žemėlapiai / Terra Urbana: Maps of Urban 
Turn (Acta Academiae Artium Vilnensis 71).
Sud. Tomas S. Butkus. 2013, p. 111–125.

4 Rekomendacijos istorijos politikos formuotojams, In 
Valstybė ir istorija. Sud. Raimundas Lopata [ir kt.]. 
Vilnius, 2014, p. 227. 
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Atviruko ir plakato konkurso ,,Kovo 11-oji “ 
ryšys su istorinės atminties puoselėjimu

Šiandieniniam Lietuvos piliečiui svarbu su-
vokti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 
reikšmę, suprasti to meto įvykius, branginti lietuvių 
tautos iškovotą Nepriklausomybę. Norint tai pasiekti, 
svarbu puoselėti Kovo 11-osios istorinę atmintį. Isto-
rinė atmintis gana nesenas terminas, tačiau šiandieni-
niame pasaulyje jis įgyja vis didesnę reikšmę5. 

Šiandien Lietuvoje vis dar nėra aiškios po-
litikos istorinės atminties saugojimo ir puoselėjimo 
tema. Vis dėlto pamiršti puoselėti istorinę atmintį 
pavojinga. Prezidentas Gitanas Nausėda nurodo, kad 
istorinės atminties išsaugojimas yra svarbus faktorius 
tautinei savimonei, padedantis atsispirti globalizaci-
jai6. Su šia mintimi sutinka ir kai kurie istorikai, teig-
dami, kad istorinė atmintis garantuoja tautos ir valsty-
bės istorinį tęstinumą integracijos sąlygomis7.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 
istorinės atminties puoselėjimu visuomenėje rūpinosi 
Vinco Kudirkos muziejus, kuris dešimtmetį organiza-
vo atviruko ir plakato konkursą ,,Kovo 11-oji“, rengė 
iškilmingus Kovo 11-osios minėjimus. Norint įpras-
minti istorinę atmintį svarbiems įvykiams aktuali-
zuoti, turi būti kuriami tokie ženklai, kaip paminklai, 
parodos ir kita8. Dešimtmetį trukusį konkursą taip pat 
galima laikyti įprasminimo ženklu saugant istorinę 
Kovo 11-osios atmintį. 

Atviruko ir plakato konkursas buvo surengtas 
siekiant puoselėti istorinę Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo dienos atmintį ir ugdyti patriotiškumą. 
Tai rodo konkurso nuostatuose akcentuoti tikslai, 
orientuoti į Lietuvos nepriklausomybės dienos pa-
minėjimą, šios dienos prasmės atskleidimą, jaunimo 
skatinimą domėtis istorija. Teikiami darbai turėjo at-
spindėti Kovo 11-osios temą, atliepti meilės, pasiau-
kojimo, pagarbos Tėvynei siekius9. 

5 Maskoliūnas, Rolandas. Kuo istorinė atmintis svarbi 
valstybės išlikimui ar visuomenės darnai? [interak-
tyvus], 2013 02 04, [žiūrėta 2020 05 21]. Prieiga per 
internetą: lrt.lt/naujienos/ mokslas-ir-it/11/10954/
mokslo-ekspresas-kuo-istorine-atmintis-svarbi-vals-
tybes-islikimui-ar-visuomenes-darnai.

6 Beniušis, Vaidotas. Nausėda ragina puoselėti istorinę 
atmintį, kalbą, atsispirti globalizmo pagundoms [in-
teraktyvus], 2012 09 09, [žiūrėta 2020 05 22]. Prieiga 
per internetą: lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1095686/
nauseda-ragina-puoseleti-istorine-atminti-kalba-atsi-
spirti-globalizmo-pagundoms. 

7 Rekomendacijos istorijos politikos formuotojams, 
p. 227.

8 Nikžentaitis, A. Istoriko misija..., p. 45.
9 Mokinių atviruko ir plakato konkurso ,,Kovo 11-oji“ 

nuostatai, 2014. Lietuvos nacionalinio muziejaus 
padalinys Vinco Kudirkos muziejus (toliau – LNMV-
KM), KNVKm 803, 966, l. 21. 

Dalyvių kvietimas dalyvauti atviruko ir 
plakato konkurse ,,Kovo 11-oji“

Vinco Kudirkos muziejus įvairiomis priemo-
nėmis stengėsi atkreipti visuomenės dėmesį į konkur-
są. Pirmuosius kelerius metus nuo konkurso paskel-
bimo respublikiniu, siekiant kuo plačiau informuoti 
Lietuvos mokyklas, kvietimą dalyvauti konkurse pla-
tino populiarūs naujienų portalai10. Lietuvos naciona-
linis muziejus savo interneto svetainėje taip pat skelb-
davo kvietimus11. Dalyvauti kviesdavo ne tik vietinė 
spauda12, bet ir kitų Lietuvos regionų žiniasklaida13. 

Siekiant motyvuoti mokinius dalyvauti kon-
kurse, buvo renkami laureatai, jų darbai spausdinti 
ant atvirukų ir plakatų, geriausių darbų autoriai ap-
dovanoti padėkos raštais Kovo 11-osios minėjime. 
Pirmuosius ketverius metus išskirti trys laureatai. Iš-
spausdinti du atvirukai ir vienas plakatas su mokinių 
darbais14. Nuo 2017 m. sulaukiant vis daugiau darbų, 
išskiriami jau keturi laureatai15, o 2019 m., kai gauta 
daugiausiai darbų, išrinkti net penki laureatai16. 

Įdomu tai, kad nuo konkurso pradžios kei-
tėsi mokinių, galinčių dalyvauti konkurse, amžiaus 
ribojimai. Matome, kad 2011 m. konkurso nuosta-
tuose nurodytas dalyvių amžius buvo nuo 11 iki 18 

10 Lietuvos nacionalinis muziejus moksleivius kviečia 
dalyvauti Kovo 11-osios atviruko ir plakato kon-
kurse. [interaktyvus], 2013 11 11, [žiūrėta 2020 05 
23]. Prieiga per internetą: 15min.lt/kultura/naujiena/
renginiai/lietuvos-nacionalinis-muziejus-moksleivius-
kviecia-dalyvauti-kovo-11-osios-atviruko-ir-plakato-
konkurse-29-383932.

11 Atviruko ir plakato konkursas, skirtas Kovo 11-ajai. 
[interaktyvus], 2017 12 01, [žiūrėta 2020 05 23]. 
Prieiga per internetą: lnm.lt/atviruko-ir-plakato-kon-
kursas-skirtas-kovo-11-ajai/.

12 Moksleiviai kviečiami dalyvauti Kovo 11-osios 
atviruko ir plakato konkurse [interaktyvus]. Santaka, 
[žiūrėta 2020 05 23]. Prieiga per internetą: santaka.
info/?sidx=42467.

13 Konkursas moksleiviams: jie kviečiami kurti  Kovo 
11-osios atviruką ir plakatą [interaktyvus]. Alytus-
plius.lt, 2014 01 08, [žiūrėta 2020 05 23]. Prieiga per 
internetą: m.alytusplius.lt/naujienos/konkursas-moks-
leiviams-jie-kvieciami-kurti-kovo-11-osios-atviruka-
ir-plakata.

14 Mokinių atviruko ir plakato konkurso ,,Kovo 11-oji“ 
nuostatai, 2011, 2012, 2013, 2014. LNMVKM, KNV-
Km 803, 966, l. 21–24.

15 Lietuvos mokinių atviruko ir plakato konkurso 
,,Kovo 11-oji“ nuostatai, 2017. LNMVKM, KNVKm 
803, 966, l. 5.

16 Lietuvos mokinių atviruko ir plakato konkurso 
,,Kovo 11-oji“ nuostatai, 2019. LNMVKM, KNVKm 
803, 966, l. 1–2.
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metų17. Nuo 2014-ųjų leista dalyvauti 1–12 klasių 
mokiniams18. 2016 m. įtraukti ir priešmokyklinio ug-
dymo mokiniai – amžiaus ribos išplėstos nuo 6 iki 18 
metų19. Tai leido pritraukti daugiau dalyvių.

Kitas veikinys, traukęs visuomenės dėmesį, 
buvo iškilmingas Kovo 11-osios minėjimas, geriau-
sių konkurso darbų paroda ir laureatų apdovanoji-
mas20. Minėjimuose, siekiant pritraukti lankytojus, 
daug dėmesio buvo skiriama muzikinėms ir meni-
nėms programoms. Neretai muzikinę programą atlik-
davo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazi-
jos mokinių kolektyvai21, 2014 m. renginyje pasirodė 
aktorė Virginija Kochanskytė ir pianistė Inga Makna-
vičiūtė22 (1 il.).

Apibendrinus, galime teigti, kad,  siekiant pri-
traukti dalyvius į atviruko ir plakato konkursą ,,Kovo 
11-oji“ bei puoselėti Lietuvos nepriklausomybės at-

17 Mokinių atviruko ir plakato konkurso ,,Kovo 11-oji“ 
nuostatai, 2011. LNMVKM, KNVKm 803, 966, l. 24.

18 Mokinių atviruko ir plakato konkurso ,,Kovo 11-oji“ 
nuostatai, 2014. LNMVKM, KNVKm 803, 966, l. 21.

19 Lietuvos mokinių atviruko ir plakato konkurso 
,,Kovo 11-oji“ nuostatai, 2016. LNMVKM, KNVKm 
803, 966, l. 12.

20 Mokinių atviruko ir plakato konkurso ,,Kovo 11-oji“ 
nuostatai, 2013. LNMVKM, KNVKm 803, 966, l. 22.

21 Vinco Kudirkos muziejaus lankytojai. Registracijos 
knyga, 2008–2018. LNMVKM, l. 106, 108, 124.

22 Ibid., l. 96.

kūrimo dienos istorinę atmintį, buvo naudojamos 
masinės informacijos priemonės, dalyviai ir miesto 
bendruomenė kviesti į Lietuvos nepriklausomybės 
dienos minėjimus, kurie pasižymėjo puikia muzikine 
ir menine programa, geriausių darbų autoriai paskelb-
ti laureatais, jų darbai išleisti ant atvirukų ir plakatų, 
eksponuojami parodoje. Taip pat, norint pritraukti 
daugiau dalyvių, buvo praplėstos galinčiųjų dalyvauti 
konkurse amžiaus ribos. 

Atviruko ir plakato konkurso ,,Kovo 11-oji “ 
reikšmė visuomenei

Nemažai dėmesio vietinėje spaudoje sulaukęs 
Kovo 11-osios minėjimas ir jo metu vykę konkurso 
laureatų apdovanojimai parodo, kad Vinco Kudirkos 
muziejui pavyko sudominti visuomenę ir puoselėti 
šios dienos istorinę atmintį (2 il.). Ryškiausias konkur-
so momentas – Kovo 11-osios minėjimas – nepraslys-
davo pro vietos žiniasklaidos akis: Šakių r. laikraštis 
,,Draugas“ ne kartą aprašė Kovo 11-osios minėjimą 
muziejuje23. Apie dalyvavimą ir užimtas prizines vie-
tas aktyviai rašė Lietuvos švietimo įstaigos: Kauno 

23 Poškevičiūtė, Lina. Jaunimas piešė Laisvę [interak-
tyvus]. Draugas, 2018 03 13, [žiūrėta 2020 05 26]. 
Prieiga per internetą: drg.lt/svietimas/15954-jauni-
mas-piese-laisve; Paskatino padėkos raštais. Drau-
gas, 2019 03 15, Nr. 20, p. 6. 

1. Pirmojo respublikinio atviruko ir plakato ,,Kovo 11-oji“ darbų paroda, 2013. G. Totoraičio nuotr.
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Senamiesčio gimnazija24, Naujosios Akmenės vaikų 
lopšelis-darželis ,,Buratinas“25, Jurbarko Vytauto Di-
džiojo progimnazija26 ir kitos.

Konkurso sėkmę rodo augęs dalyvių skaičius. 
Pirmuosius trejus metus atviruko ir plakato konkursas 
,,Kovo 11-oji“ buvo organizuotas tik Šakių rajone. 
Tuomet konkursui atsiųstų darbų skaičius neviršijo 
penkiasdešimties, o dalyvavusių mokyklų skaičius ne-
siekė dešimties27. 2013 m., pradėjus organizuoti respub-
likinį konkursą, muziejų pasiekė daug didesnis kiekis 
piešinių – gauti 238 darbai iš 45 mokyklų28. Peržvel-
gus kiekvienais metais gaunamų darbų skaičių, galima 
įžvelgti augimo tendenciją: 2014 m. muziejų pasiekė 
407 piešiniai iš 56 mokyklų29, 2015 m. skaičius toliau 

24 Lietuvos mokinių atviruko ir plakato konkursas 
,,Kovo 11-oji“ [interaktyvus], 2019 01 31 [žiūrė-
ta 2020 05 23]. Prieiga per internetą: senamiestis.
kaunas.lm.lt/2019/01/31/lietuvos-mokiniu-atviruko-
ir-plakato-konkursas-kovo-11-oji/.

25 Butnorienė, Jovita. Respublikinis nacionalinio atviru-
ko ir plakato konkursas ,,Kovo 11-oji“ [interaktyvus], 
2014 [žiūrėta 2020 05 23]. Prieiga per internetą: 
lopselis-darzelis.lt/respublikinis-nacionalinio-atviru-
ko-ir-plakato-konkursas-kovo-11-oji/.

26 Lietuvos moksleivių plakato ir atviruko konkursas 
[interaktyvus], 2015 05 20, [žiūrėta 2020 05 23]. 
Prieiga per internetą: jvdm.lt/lt/index.php/393-lietu-
vos-moksleivi-plakato-ir-atviruko-konkursas. 

27 Vinco Kudirkos muziejaus lankytojai. Registracijos 
knyga, 2008–2018, LNMVKM, l. 29, 35, 43.

28 Ibid., l. 51.
29 Ibid., l. 58.

augo ir siekė 666, o konkurse dalyvavo 86 mokyklos30. 
Ypatingos sėkmės sulaukta 2017 m. – tuomet konkurse 
dalyvavo net 139 mokymo įstaigos, iš kurių atplaukė 
net 810 piešinių31. Tiesa, 2018-aisiais, minint Lietuvos 
valstybės šimtmetį, darbų buvo gerokai mažiau – 186 
piešiniai iš 19 mokyklų32. Įtakos dalyvių skaičiaus su-
mažėjimui galėjo turėti tai, kad daugiausia dėmesio 
buvo skiriama Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui, 
minėtam Vasario 16-ąją dieną. Galiausiai, 2019 m. pa-
siektas konkurso pikas – 856 darbai iš 130 mokyklų33.

Džiugu, kad atviruko ir plakato konkursui 
pavyko sulaukti politikų dėmesio, kadangi atminties 
kultūros formavimui politinė parama yra svarbus veiks-
nys34. Politikai ir svarbūs visuomenės veikėjai neretai 
atvykdavo į muziejuje vykusius minėjimus: 2011 m. 

30 Ibid., l. 67.
31 Ibid., l. 69.
32 Ibid., l. 83.
33 Ibid., l. 7.
34 Maskoliūnas, Rolandas, Kuo istorinė atmintis svarbi 

valstybės išlikimui ar visuomenės darnai? [cit. Alvydas 
Niktžentaitis] [interaktyvus], 2013 02 04, [žiūrėta 2020 
05 21]. Prieiga per internetą : lrt.lt/naujienos/ mokslas-
ir-it/11/10954/mokslo-ekspresas-kuo-istorine-atmintis-
svarbi-valstybes-islikimui-ar-visuomenes-darnai.

2. Atviruko ir plakato konkurso ,,Kovo 11-oji“ laureatų 
apdovanojimai per Lietuvos nepriklausomybės minėjimą, 
2014. Iš kairės: muziejininkė Danguolė Dabrišienė, 
Kudirkos Naumiesčio seniūnas Algirdas Stankevičius, 
Vinco Kudirkos muziejaus vedėja Irena Teresė 
Zinkevičienė. G. Totoraičio nuotr.

3. Gertrūda Gudaitė. Piešinys ,,Laisvės juosta“, skirtas 
atviruko ir palakto konkursui ,,Kovo 11-oji“, 2017.  
Vinco Kudirkos muziejus, KNVKm 803, 963, pieš. 122. 



95

Kovo 11-osios minėjime dalyvavo Kovo 11-osios Akto 
signataras Jonas Mačys35, 2017 m. – miestelio seniū-
nas Algirdas Stankevičius36, 2018 m. – Šakių r. meras 
Edgaras Pilypaitis37, o 2019-aisiais muziejus sulaukė 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarės Laimos 
Andrikienės38.

Kovo 11-osios istorinės atminties apraiškos 
mokinių piešiniuose

Atviruko ir plakato konkursas suteikė moki-
niams galimybę piešiniuose atspindėti tai, kas daly-
viams siejosi su Kovo 11-ąja, kadangi patys žmonės 
turėtų atsirinkti, kokius įvykius būtina prisiminti ir 
kaip juos vertinti šiandien, mat jų prasmė, priklauso-
mai nuo skirtingų patirčių, gali skirtis39.

Peržiūrėjus Vinco Kudirkos muziejaus rinki-
niuose esančius mokinių darbus, juose labai dažnai 
buvo galima aptikti valstybinius simbolius – Tris-
palvę40, Vytį41 (3 il.). Kitas ryškus akcentas – Lie-
tuvos istoriją menantys architektūros objektai, tapę 
Nepriklausomybės ir valstybingumo simboliais – 
Televizijos bokštas42, Gedimino bokštas43, Vilniaus 
arkikatedra44. Neretai piešiniai puošti gyvosios ir 
negyvosios gamtos objektais. Pastebimi laisvę sim-
bolizuojantys paukščio45 motyvai. Dažnai vaizduoti 
medžiai46. Mokiniai piešė įvairias istorines scenas: 

35 Vinco Kudirkos muziejaus lankytojai. Registracijos 
knyga, 2008–2018. LNMVKM, l. 35.

36 Ibid., l. 69.
37 Ibid., l. 83.
38 Ibid., l. 7.
39 Safronovas, Vasilijus, Kas turi formuoti Tautos istori-

nę atmintį? [interaktyvus], 2014 01 07, [žiūrėta 2020 
05 21]. Prieiga per internetą: delfi.lt/news/ringas/
lit/v-safronovas-kas-turi-formuoti-tautos-istorine-
atminti.d?id=63685004.

40 Jurkašaitė, Akvilė. Piešinys, skirtas atviruko ir 
plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 2016. LNMVKM, 
KNVKm 803, 962, pieš. 312.

41 Baužaitė, Gabrielė. Piešinys, skirtas atviruko ir 
plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 2016. LNMVKM, 
KNVKm 803, 962, pieš. 319.

42 Pratašiūtė, Lina. Piešinys, skirtas atviruko ir plakato 
konkursui ,,Kovo 11-oji“, 2012. LNMVKM, KNVKm 
803, 958, pieš. 38.

43 Krunkauskaitė, Viltė. Piešinys „Laisvė“, skirtas 
atviruko ir plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 2017 
LNMVKM, KNVKm 803, 963, pieš. 113.

44 Morkūnaitė, Urtė. Piešinys „Švenčiu Kovo 11-ąją“, 
skirtas atviruko ir plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 
2019. LNMVKM, KNVKm 803, 965, pieš. 135.

45 Skėrutė, Laima. Piešinys „Mes laisvi“, skirtas 
atviruko ir plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 2016. 
LNMVKM, KNVKm 803, 962, pieš. 12.

46 Bujauskaitė, Renata. Piešinys „Tvirtai stovėk“, 
skirtas atviruko ir plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 
2016. LNMVKM, KNVKm 803, 962, pieš. 141.

Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą47, partizaninį 
karą48, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus 
menančius karžygius49, nors šie istoriniai vaizdiniai 
ir nėra tiesiogiai susiję su Kovo 11-ąja, bet mokinių 
sąmonėje jie liudijo Nepriklausomybės siekį ir meilę 
Tėvynei. Taip pat ryškūs etniškumo ženklai – tauti-
niai kostiumai50, baltiški raštai51. Pasitaikė piešinių, 
kurie buvo puošti Europos Sąjungos vėliavomis52, 
vadinasi, Lietuva suvokta, kaip Europos dalis. 

Konkurse atsiskleidusi Kovo 11-osios istori-
nė atmintis apėmė daugybę aspektų – mokiniams ji 
siejosi su valstybingumo simboliais, įvairiais istori-
niais pastatais bei įvykiais, gamta, lietuvių liaudies 
paveldu ir netgi Europos Sąjunga. Tai tik parodo, 
kokio plataus spektro Kovo 11-osios istorinė atmintis 
yra susiformavusi mokinių sąmonėje.

Nauja veikla tęsiant Kovo 11-osios istorinės 
atminties puoselėjimą

2020 m. Vinco Kudirkos muziejus, puoselėda-
mas Kovo 11-osios istorinę atmintį, ėmėsi naujos vei-
klos. Atviruko ir plakato konkursas baigėsi, surengta 
jubiliejinė paroda, kurioje eksponuojami dešimtmetį 
trukusio konkurso laureatų darbai. Vietoj konkur-
so muziejus sukvietė 9–12 klasių mokinius į vikto-
riną ,,Lietuvos valstybę auginame kasdien ir kiek- 
vienas“, į kurią atvyko 7 komandos iš Šakių ir Vil-
kaviškio r. mokyklų. Komandos atliko įvairias už-
duotis, kurioms prireikė drąsos ir kūrybiškumo, gerai 
išmanyti Lietuvos istoriją. Vinco Kudirkos muziejus 
tikisi tęsti šią naują tradiciją ir toliau puoselėti Kovo 
11-osios istorinę atmintį53.

47 Čėsna, Justas. Piešinys, skirtas atviruko ir plakato 
konkursui ,,Kovo 11-oji“, 2014. LNMVKM, KNVKm 
803, 960, pieš. 8.

48 Balčikonis, Lukas. Piešinys, skirtas atviruko ir 
plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 2016. LNMVKM, 
KNVKm 803, 962, pieš. 85.

49 Pranciulytė, Viltė. Piešinys „Kovoje už Lietuvą“, 
skirtas atviruko ir plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 
2019. LNMVKM, KNVKm 803, 965, pieš. 70.

50 Arelytė, Viktorija. Piešinys „Lietuvaitė“, skirtas 
atviruko ir plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 2016. 
LNMVKM, KNVKm 803, 962, pieš. 9.

51 Kazernovičiūtė, Milda. Piešinys „Laisvės žiedas“ 
skirtas atviruko ir plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 
2012. LNMVKM, KNVKm 803, 958, pieš. 22.

52 Oliandraitė, Saulė. Piešinys „Mano Lietuva“, skirtas 
atviruko ir plakato konkursui ,,Kovo 11-oji“, 2016. 
LNMVKM, KNVKm 803, 962, pieš. 332.

53 Vinco Kudirkos muziejaus lankytojai. Registracijos 
knyga, 2018–2020. LNMVKM, l. 20.
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Išvados

1. Istorinės atminties puoselėjimas šiandieni-
nėmis globalizacijos sąlygomis yra svarbi sritis, vis 
dar kelianti daugybę diskusijų. Lietuvos nacionalinio 
muziejaus padalinio Vinco Kudirkos muziejaus orga-
nizuotas atviruko ir plakato konkursas ,,Kovo11-oji“ 
buvo viena iš priemonių, padedančių įprasminti isto-
rinę atmintį, tai liudija konkurso tikslai.

2. Vinco Kudirkos muziejus siekė pritraukti 
kuo daugiau dalyvių į renginius, puoselėjančius Kovo 
11-osios istorinę atmintį. Tuo tikslu rengti iškilmin-
gi Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimai su 
muzikinėmis ir meninėmis programomis, konkurso 
darbų paroda ir apdovanojimai, aktyviai naudota-
si masinėmis informacijos priemonėmis, praplėstos 
konkurso dalyvių amžiaus ribos, kad galėtų dalyvauti 
daugiau mokinių.

3. Atviruko ir plakato konkursas ,,Kovo 11-
oji“ sulaukė visuomenės susidomėjimo ir sėkmingai 
įtraukė moksleivius į Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo dienos istorinės atminties puoselėjimo veiklą. 

Tai rodo švietimo įstaigų skleista žinia apie dalyvavi-
mą ir prizinių vietų užėmimą, vietinės žiniasklaidos 
dėmesys, kasmet augęs konkurso dalyvių skaičius, 
politikų dalyvavimas muziejaus organizuotuose ren-
giniuose.

4. Vinco Kudirkos muziejaus surengtas atvi-
ruko ir plakato konkursas ,,Kovo 11-oji“ sudarė są-
lygas mokiniams išreikšti skirtingus vaizdinius, susi-
jusius su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 
Piešinių analizė parodė, kad Lietuvos nepriklausomy-
bės diena mokinių sąmonėje siejosi su valstybingumo 
simboliais, istoriniais pastatais bei įvykiais, gamta, 
liaudies paveldu ir netgi Europos Sąjunga.

5. Minint Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 30-metį Vinco Kudirkos muziejus pakeitė 
veiklos, puoselėjančios šios dienos istorinę atmintį, 
formą – organizavo viktoriną. Šis renginys taip pat 
pritraukė švietimo įstaigas ir sudarė sąlygas puoselėti 
mokinių istorinę atmintį. 
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FOSTERING THE HISTORICAL MEMORY OF MARCH 11TH AT VINCAS KUDIRKA 
MUSEUM, BY ORGANIZING A POSTCARD AND POSTER COMPETITION “MARCH 
11TH”

Vaida Janulevičiūtė
Vincas Kudirka Museum of the National Museum of Lithuania

Fostering historical memory is an important 
area in today’s globalization. Vincas Kudirka Muse-
um, a division of the National Museum of Lithuania, 
is one of the many Lithuanian museums that contrib-
uted to the preservation of the March 11th historical 
memory. In 2010, the museum started organizing a 
postcard and poster competition “March 11th”, which 
ended in 2019. The museum sought to attract as much 
public attention as possible to this competition, there-
fore the mass media were used, solemn commemora-
tions of March 11th were organized, the participants 
of the competition were awarded, and their works 
were shown in the exhibition. The organized postcard 
and poster competition was a great success – the num-
ber of participants grew every year, and the competi-
tion received the attention of the media, politicians, 
and the public.

A close look at the drawings in the funds of 
Vincas Kudirka Museum shows that the organized 
competition encouraged students to reveal images that 
were associated with the Day of Restoration of Lithu-
ania’s Independence. The drawings show symbols of 
statehood, historic buildings and events, nature, folk 
heritage, and even traces of the European Union.

In 2020, in Vincas Kudirka Museum, summa-
rizing the decade of the competition, a temporary ex-
hibition was organized, where the works of the win-
ners of the entire decade were exhibited, and on the 
occasion of the 30th anniversary of the Restoration of 
Lithuania’s Independence, the museum chose a new 
form of cultivating the historical memory – a  quiz 
“We create the Lithuanian state every day and every-
one”, which was attended by seven teams of students 
from Vilkaviškis and Šakiai districts.

Thus, Vincas Kudirka Museum, a division of 
the National Museum of Lithuania, has actively con-
tributed to the development of historical memory of 
Restoration of Lithuania’s Independence Day in so-
ciety, paying special attention to school-age youth, 
collecting a large number of works that reflect the pa-
triotic feelings of young people and is ready for fur-
ther work in the future as it continues its mission of 
fostering the historical memory.
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Anotacija

Straipsnyje aprašomas itin retas XIX a. 
vidurio porcelianinis Meiseno karališkosios ma-
nufaktūros laikrodis su Abiejų Tautų Respublikos 
herbu. Šių laikrodžių buvo pagaminta tik keletas 
vienetų. Nagrinėjant temą, kyla klausimas: kokia 
proga buvo pagaminti šie laikrodžiai? Abiejų Tau-
tų Respublikos gyvavimas baigėsi po paskutinės 
carinės Rusijos padalijimo XVIII a. pabaigoje. 
Taigi, kam ir kodėl kilo mintis atgaivinti prisimi-
nimus apie nebeegzistuojančią valstybę? Straips-
nyje bandoma atsakyti į šiuos klausimus.

Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respubli-
ka, herbas, porcelianinis laikrodis, Meiseno karališ-
koji manufaktūra, Lietuvos Vytis.

Įvadas

Į klausimą, kas yra laikas, žmogus siekė at-
sakyti įvairiais amžiais. Pažinti laiką, išmokti jį skai-
čiuoti ir valdyti nuo seno bandė visos išsivysčiusios 
civilizacijos. Kai Albert’o Enstein’o paklausė, kas yra 
laikas, šis atsakė maždaug tokia fraze: laikas yra tai, 
ką rodo laikrodžiai. Laikrodžiai – neatskiriami mūsų 
gyvenimo palydovai. Įvairiose epochose skyrėsi ne 
tik laikrodžio mechanizmo sudėtingumas, tikslumas, 
bet ir korpuso apdailos forma. Iki XIX a. laikrodžiai 
buvo gaminami pagal specialius turtingų žmonių už-
sakymus. Dažno laikrodžio atsiradimas turėjo ypatin-
gą reikšmę. Deja, tik nedidelės jų dalies istorija aiški, 
ištyrinėta. Kai kurių laikrodžių pagaminimo data ir 
aplinkybės, taip pat jų autoriai lieka nežinomi. Neat-
skleistos, intriguojančios eksponatų paslaptys žadina 
smalsumą, norą jas išnarplioti. Straipsnyje, remiantis 
užsienio kolegų patirtimi ir pagalba, siekiama atsekti 
vieno eksponato istoriją.

Straipsnio tikslas – pristatyti itin retą XIX a. 
vidurio porcelianinį Meiseno karališkosios manufaktū-
ros laikrodį su Abiejų Tautų Respublikos herbu. Tokių 
laikrodžių buvo pagaminta tik keletas vienetų, nors tuo 
laikotarpiu laikrodžiai buvo gaminami masiniu būdu 
ir dideliais kiekiais. Taip pat siekiama išsiaiškinti, 
kokiu tikslu ir kieno užsakymu Meiseno karališkoji 

porceliano gamykla pagamino šiuos išskirtinius lai-
krodžius?

Aprašant eksponatą naudota informacija, ku-
rią susirašinėjant atsiuntė ir patvirtino Meiseno por-
celiano manufaktūros archyvaras, istorinių rinkinių 
vadovas dr. Peter’is Braun’as, Meiseno porceliano 

NEĮMINTA LAIKRODŽIO ISTORIJOS MĮSLė

Giedrūda Kazonienė
LNDM Laikrodžių muziejus
Liepų g. 12, Klaipėda
giedruda@gmail.com

1. Porcelianinis rokoko stiliaus Meiseno 
karališkosios manufaktūros laikrodis, XIX a. vid. 
P. Makausko nuotr.
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manufaktūros istorinio rinkinio mokslinė bendradar-
bė Sylvia Braun, Meiseno porceliano fondo kuratorė 
Susanne Bochmann ir Meiseno porceliano fondo ge-
neralinė direktorė Anja Hell.

Naujas eksponatas Laikrodžių rinkinyje

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Laik- 
rodžių rinkinys pasipildė nauju, labai vertingu ir retu 
eksponatu – porcelianiniu rokoko stiliaus laikro- 
džiu (1 il.). Jis vertingas tuo, kad yra papuoštas Abie-
jų Tautų Respublikos herbu, kuriame pavaizduoti 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyčiai ir Len-
kijos Karalystės Ereliai. Tokio eksponato Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejus Laikrodžių rinkinys dar 
neturėjo. Laikrodis įsigytas 2018 m. vasarą iš priva-
taus asmens kolekcijos Vilniuje.

Laikrodžių muziejaus vedėjas Romualdas 
Martinkus atliko šio unikalaus laikrodžio istorinius 
tyrinėjimus, kuriuos po išsamių susirašinėjimų ir su-
sitikimų moksliškai patvirtino specialistai iš Meiseno 
porceliano manufaktūros ir Meiseno porceliano mu-
ziejaus: Meiseno manufaktūros archyvaras, istorinių 
rinkinių vadovas dr. Peter’is Braun’as, istorinio rinki-
nio mokslinė bendradarbė Sylvia Braun, Meiseno por-
celiano fondo kuratorė Susanne Bochmann, Meisseno 
porceliano Fondo generalinė direktorė Anja Hell. 

Rokoko stiliaus porceliano laikrodžio istorija

Eksponatas – židinio laikrodis – pagamintas 
iš atskirų balto porceliano dalių, kurios rankiniu būdu 
dekoruotos emaliu ir pritvirtintos prie laikrodžio kor-
puso. Laikrodžio viršutinė dalis – ažūrinis kupolas, 
ant kurio – sėdinčios ir ragą pučiančios moters su kny-
ga ant kelių statulėlė. Apskritoje emaliu dengtoje ska-
lėje valandos pažymėtos juodais romėniškais skait- 
menimis. Laikrodžio korpusas puoštas labai spalvin-
gais elementais – trimatėmis gėlėmis: rožėmis, gvaz-
dikais, bijūnais ir kt. Virš valandų skalės puikuojasi 
aukso karūna padabintas baltasis imperatoriškasis 
erelis, pravertu snapu ir išskleistais sparnais. 

Dešinėje laikrodžio pusėje pavaizduota Flo-
ra, pavasario deivė, laikanti gėlių vainiką, o kairėje – 
pora cherubinų, kovojančių virš karališkosios sferos 
formos kartušo. Laikrodžio apatinė dalis dekoruota 
rankoje alyvmedžio šakelę laikančios taikos deivės 
Paksės skulptūrėle. Kitoje laikrodžio pusėje atpažįs-
tame šarvais pasipuošusį karo dievą Marsą1.

1 Meissen porcelain mantel clock after Kändler and 
Eberlein [interaktyvus]. Mayfair Gallery, [žiūrėta 
2020 07 27]. Prieiga per internetą: https://www.
mayfairgallery.com/meissen-porcelain-mantel-clock-
after-kandler-and-eberlein.

Laikrodžio apačioje korpuso priekis papuoš-
tas Abiejų Tautų Respublikos herbu. Laikrodžiai tokiu 
herbu pradėti žymėti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Augusto Stipriojo (1670–1733) 
valdymo laikais, kai šis Saksonijos kurfiurstas 1697 m. 
buvo išrinktas Abiejų Tautų Respublikos karaliumi2.

Šis nuostabaus grakštumo ir spalvingumo por-
celianinis laikrodis pagamintas Meiseno karališkojoje 
manufaktūroje, įkurtoje 1710 m. Manufaktūra išgar-
sėjo dėl puikios porceliano dirbinių kokybės. Ant lai-
krodžio pagrindo išpieštas Meiseno karališkosios ma-
nufaktūros ženklas – sukryžiuoti mėlyni kardai (2 il.). 
Visos porcelianinio laikrodžio dalys lipdytos ir tapytos 
rankiniu būdu. Tokio laikrodžio modelį XVIII a. sukū-
rė manufaktūros modeliuotojai Johann’as Joachim’as 
Kaendler’is ir Johann’as Friedrich’as Eberlein’as3.

Minimas laikrodis pagamintas vėliau, maž-
daug XIX a. pabaigoje. Ant laikrodžio korpuso nuga-
rinės dalies metalinių durelių vidinės pusės išgraviruo-
ta monograma „Aloys Seidel in Meissen“ nusako šio 
laikrodžio laikrodininko autorystę. Laikrodžio mecha-
nizme yra užrašas „Lenzkirch“ (3 il.). Tai laikrodžių 
gamybos įmonės pavadinimas, kurioje buvo pagamin-
tas laikrodžio mechanizmas. „Lenzkirch“ įmonė buvo 
įkurta 1851 m. Vokietijoje, Badeno Lenckircho (Lenz-
kirch) kaime ir veikė iki 1932 m.

Remiantis Meiseno manufaktūros gaminio 
modelio numeriu „452“ (matoma 2 il.) ir sukryžiuotų 
kardų ženklo modifikacija bei užrašu ant eksponuoja-
mo laikrodžio mechanizmo, buvo padaryta išvada, kad 

2 Augusto II vizija: Saksonijos turtai ir ATR platybės 
[interaktyvus]. Orbis Lituaniae, [žiūrėta 2020 07 27]. 
Prieiga per internetą: http://m.ldkistorija.lt/index.
php/istoriniai-faktai/-abieju-tautu-respublikos-ir-sak-
sonijos-unija/423.

3 Johann Friedrich Eberlein [interaktyvus], [žiū-
rėta 2020 07 27]. Prieiga per internetą: https://
de.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Eberlein.

2. Laikrodžio fragmento dalis, Meiseno porceliano 
monograma – sukryžiuotų kardų simbolis. 
P. Makausko nuotr.
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laikrodis pagamintas Meiseno porceliano manufaktū-
roje laikotarpiu nuo 1850 iki 1924 m. 

Štai ir didžioji mįslė: kas užsakė pagaminti šį 
brangų daiktą, praėjus šimtui metų nuo Abiejų Tautų 
Respublikos žlugimo? Abiejų Tautų Respublika gyva-
vo 1569–1795 m. Kodėl laikrodis pagamintas su neeg-
zistuojančios valstybės simboliais? 

Manoma, kad minimas laikrodis buvo paga-
mintas pagal specialų užsakymą kokiai nors svarbiai 
ar jubiliejinei Abiejų Tautų Respublikos datai įamžin-
ti. Galbūt jis galėjo būti pagamintas 1869 m. Liublino 
unijos 300 metų sukakčiai paminėti (po Lietuvos ir 
Lenkijos unijos pasirašymo buvo sudaryta Abiejų Tau-
tų Respublika). Tuo metu buvo praėję tik penkeri me-
tai po 1863–1864 m. sukilimo, kurį žiauriai numalšino 
caro valdžia. Ši valdžia panaikino bet kokius Lietuvos 
ir Lenkijos valstybės ženklus bei simbolius, ir staiga 
kažkas išdrįso užsakyti pagaminti prabangų daiktą su 
buvusios valstybės simboliais – Ereliu ir Vyčiu. Taigi, 
kas galėjo būti tas ar tie žmonės? Manoma, kad tai ga-
lėjo būti turtingi ir įtakingi asmenys, veikę emigracijo-
je, nes tuo metu akylai viską stebinti ir cenzūruojanti 
caro valdžia nebūtų toleravusi tokio išsišokimo nei 

3. Laikrodžio mechanizmas su laikrodžių firmos 
„Lenzkirch“ įspaudu. P. Makausko nuotr.

Lietuvoje, nei Lenkijoje. Gal šie žmonės puoselėjo 
viltį, kad įmanoma atkurti anuomet gyvavusią galin-
gą ir didingą Abiejų Tautų Respublikos valstybę? O 
gal tik norėjo, kad buvusios Abiejų Tautų Respubli-
kos didybė nenueitų užmarštin?

Dėl spalvingų modeliuotų gėlių, klasikinės 
mitologijos figūrų ir būtybių, laikrodis yra puikus 
rokoko dekoratyvinio, taikomojo meno kūrinys. Šis 
puikiai išsilaikęs, išskirtinio dizaino porcelianinis 
laikrodis šiuo metu eksponuojamas Lietuvos na- 
cionalinio dailės muziejaus padalinyje Klaipėdos 
Laikrodžių muziejuje, o jo iki galo neįminta mįslė 
lieka tyrėjams.

Išvada

Apibendrinant, galima teigti, kad Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus Laikrodžių muziejuje 
eksponuojamas itin retas, originalus rokoko stiliaus 
porcelianinis laikrodis su Abiejų Tautų Respublikos 
herbu kelia nemažai klausimų. Kokiam tikslui Mei-
seno karališkoje manufaktūroje XIX a. viduryje buvo 
pagamintas jau nebeegzistuojančios valstybės laikro-
dis su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyčiais 
ir Lenkijos Karalystės Ereliais? Kodėl jų buvo paga-
minta tiek nedaug, lyginant su tuo laikotarpiu masine 
gamyba gaminamų laikrodžių kiekiu?

Bandant atsakyti į šiuos klausimus, buvo at-
liktas istorinis unikalaus laikrodžio tyrimas, kurį pa-
tvirtino ir kompetentingi užsienio specialistai. Bend-
romis pastangomis nustatyta, kad minimas laikrodis 
buvo pagamintas pagal specialų užsakymą svarbiai, 
jubiliejinei Abiejų Tautų Respublikos datai įamžin-
ti. Manoma, kad jis galėjo būti pagamintas 1869 m. 
Liublino unijos 300 metų sukakčiai paminėti. Lieka 
neaiškus šio laikrodžio užsakovas. Taip pat mano-
ma, kad tai galėjo būti tik labai pasiturintis Lietuvos 
arba Lenkijos didikas, puoselėjantis viltį, kad įma-
noma atkurti anuomet gyvavusią galingą ir didingą 
Abiejų Tautų Respublikos valstybę. O gal norėta, kad 
buvusios Abiejų Tautų Respublikos didybė nenueitų 
užmarštin? To paneigti ar patvirtinti Meiseno porce-
liano muziejaus specialistai negalėjo. 

Šaltinių ir literatūros sąrašas
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A MYSTERY OF THE CLOCK HISTORY 

Giedrūda Kazonienė
Clock and Watch Museum of the Lithuanian National Museum of Art

The collection of clocks and watches of the 
Lithuanian National Museum of Art was supple-
mented with a new, very valuable and rare exhibit – a 
porcelain Rococo style clock. It is valuable in that it 
is decorated with the coat of arms of the Republic of 
the Two Nations, which features Vytis of the Grand 
Duchy of Lithuania and the Eagles of the Kingdom of 
Poland. The funds of the Lithuanian National Muse-
um of Art had not yet had such an exhibit. The clock 
was purchased in the summer of 2018 from a private 
person's collection in Vilnius.

It is a fireplace clock made of separate parts 
of white porcelain, which are hand-decorated with 
enamel and attached to the clock case. Its front is 
decorated with the coat of arms of the Republic of 
the Two Nations. Clocks with such coat of arms be-
gan to be marked during the reign of Augustus II the 
Strong (1670–1733), when this Saxon prince-elector 
was elected the King of the Republic of the Two Na-
tions in 1697.

This porcelain clock with amazing grace and 
colour is made at the Royal Manufactory of Meis-
sen, founded in 1710. The manufactory is famous for 
the excellent quality of porcelain products. The sign 
of the Royal Meissen Manufactory – “Blue Crossed 
Swords” – is painted on the base of the clock. All 
parts of the porcelain clock are moulded and painted 
by hand. The model of such a clock was created in 
the 18th century by manufactory modellers Johann 
Joachim Kaendler (or Kändler) and Johann Friedrich 
Eberlein.

The clock exhibited in the Clock and Watch 
Museum was made a little later, around the end of the 
19th century. The mechanism of this watch has the 
inscription “Lenzkirch”. This is the name of the clock 
manufacturing company where this clock mechanism 
was manufactured. The “Lenzkirch” company was 
founded in 1851 in Lenzkirch village of Baden, Ger-
many, and worked until 1932.

Based on the Meissen manufactory product 
model number “452” and the modification of the sign 
of the crossed swords as well as the inscription on 
the mechanism of the clock, it was concluded that 
this clock was manufactured in the Meissen porcelain 
manufactory between 1850 and 1924.

It is believed that the clock was made accord-
ing to a special order to commemorate an important 
or jubilee date of the Republic of the Two Nations. 
Maybe it could have been made in 1869 to commem-
orate the 300th anniversary of the Union of Lublin 
(after the signing of the Lithuanian-Polish Union, the 
Republic of the Two Nations was formed)?  

Due to colourful modelled flowers, figures, 
and creatures of classical mythology, the clock is a 
great work of Rococo decorative, applied art. This 
well-preserved, uniquely designed porcelain clock 
is currently on display at Klaipėda Clock and Watch 
Museum.  
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Anotacija

Apie Jono Jablonskio (1860–1930) – kalbi-
ninko, publicisto, pedagogo, vadovėlių autoriaus, 
literatūrinės lietuvių kalbos normintojo, įvairiau-
sių mokslo sričių terminologo – gyvenimą ir nuo-
pelnus Lietuvos kultūrai rašyti rizikinga, nes apie 
jį jau išleista daug leidinių, publikuota gausybė 
straipsnių. Tačiau dar kartą prisiminti ir visuome-
nei priminti apie šį iškilų žmogų vis dėlto verta, 
juo labiau, kad šiais metais minime J. Jablonskio 
160-ąsias gimimo ir 90-ąsias mirties metines. To-
dėl akivaizdu, kad pagrindinis straipsnio tikslas 
yra apžvelgti žymaus lietuvių kalbos patriarcho 
gyvenimo ir veiklos faktus, kitas tikslas – pristaty-
ti skaitytojui Lietuvos švietimo istorijos muziejuje 
saugomus J. Jablonskio laiškus.

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos švietimo isto-
rijos muziejus, Jonas Jablonskis, literatūrinės lietuvių 
kalbos normintojas, lietuvių kalbininkas.

Įvadas 

1885 m. baigęs Maskvos universitetą, J. Ja-
blonskis grįžo į Lietuvą, tačiau joje buvo sutiktas ne-
svetingai (1 il.). XIX a. antroje pusėje išsilavinusių 
jaunuolių, užsienyje baigusių aukštuosius mokslus, 
Lietuvoje niekas „nepageidavo“. J. Jablonskio darbo 
paieškos buvo bevaisės. Vilniaus apygardos mokyklų 
kuratorius jo nepriėmė. Tik 1887 m. pavyko įsidarbin-
ti Marijampolės teisme, bet ir ten neilgam. Pagaliau 
1889 m. sausio 26 d. J. Jablonskis paskirtas Mintau-
jos (dab. Jelgava) berniukų gimnazijos senųjų kalbų 
mokytoju ir galėjo lengviau atsikvėpti – jau vien dėl 
to, kad gimnazijos mokytojų atlyginimai buvo gana 
dideli. Čia ir prasidėjo pedagogo, kalbininko, publi-
cisto, švietėjo ir mokslininko kelias. 

J. Jablonskis gyveno ir dirbo ypač sudėtingu 
ir neramiu istoriniu laikotarpiu. Maskva–Lietuva–
Mintauja–Revelis–Pskovas–Šiauliai–Vilnius–Pane-
vėžys–Brestas–Gardinas–Veližas–Voronežas–Vil-
nius–Kaunas – tai ne turistinis kelionių maršrutas, o 
ilga, sunki, alinanti kelionė, kurioje jam teko būti ir 
mokytoju, ir kontrabandininku, patirti tremtinio dalią. 

Manau, geriau pažinti asmenybę, įvertinti jos paliki-
mą galime tik susipažinę su amžininkų prisiminimais. 
O jų gausu tarpukario Lietuvoje ėjusiame leidinyje 
„Lietuvos mokykla“ (1921, gruodis, sąs. 12).

Gyvenimas ir kultūrinė veikla Mintaujoje 

Taigi 1889 m. J. Jablonskis apsigyveno Min-
taujoje ir įsidarbino berniukų gimnazijoje graikų ir 
lotynų kalbų mokytoju. Tais pačiais metais pradėjo 
rašyti straipsnius į literatūros, politikos ir mokslo 
laikraštį „Varpas“. Daugiausia publikacijų skyrė lie-
tuvių kalbos dalykams. Šiame leidinyje pirmą kartą 
mūsų raštijos istorijoje pradėta diskusija dėl lietuvių 
kalbos rašybos. J. Jablonskis „Varpui“ parašė ir dvie-
jų lietuviškų leidinių recenzijas: Jono Šliūpo kny-
gos „Lietuviszkiejie Rasztai ir Rasztininkai“ (1894, 
Nr. 1) bei Jono Basanavičiaus knygos „Etnologiškos 

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT... ARBA 
NEPUBLIKUOTI JONO JABLONSKIO LAIŠKAI

Jūratė Jagminienė
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Vytauto pr. 52, Kaunas
juratejagminiene@yahoo.com

1. Jonas Jablonskis. Nuotrauka iš Lietuvos 
švietimo istorijos muziejaus archyvo
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smulkmenos“ (1894, Nr. 2). 1890 m. Vinco Kudirkos 
iniciatyva Mintaujoje gyvenę lietuviai inteligentai 
susibūrė į „Literatiškąją komisiją“, kurios pirminin-
ku išrinko J. Jablonskį. Komisijos tikslas buvo rašy-
ti straipsnius ir rūpintis „Varpo“ platinimo reikalais. 
J. Jablonskis globojo ir gimnazijoje slaptai veikusią 
„Kūdikio“ (1890–1891) draugiją.

Buvęs J. Jablonskio mokinys Mintaujoje 
Antanas Smetona (Lietuvos Respublikos Preziden-
tas 1919–1920 ir 1926–1940 m.) prisiminimuose 
rašė: 

Mintaujoje radau jau susidariusią slaptą lietuvių 
mokinių draugiją, vardu „Kūdikis“. Į ją priderėjo tik vy-
resniųjų klasių mokiniai, gimnazistai ir realistai, nors šių 
antrųjų tebuvo keli. Draugijėlė turėjo ir savo knygynėlį, 
sudarytą daugiausia iš lietuviškų ir lenkiškų knygų. Moki-
niai rinkdavos, kartas nuo karto pasiskaitydavo lietuviškų 
laikraščių, slapčia atgabentų iš užsienio, mėgindavo versti 
iš svetimų kalbų į lietuvių kalbą. Jų vertimų tikslas buvo 
pramokti lietuviškai rašyti. <...> Kilus svarbesnių klau-
simų, vienas kuris nueidavo į Jablonskį pasitarti, nes jis 
buvo autoritetas visiems. Ypač svarbus klausimas buvo, 
kurs mokslas pasirinkti išėjus gimnaziją ar šiaip jau vidu-
rinę (aukštesnę) mokyklą. Tai rūpėdavo ypač Jablonskiui.

„Rinkitės tokį mokslą, kurį išėję galėtumėte palik-
ti Lietuvoje, savo žmonių tarpe. Lietuvon grįžti po mokslo 
neužkirstas kelias gydytojui, advokatui ir kunigui.“ Mat, 
tos nuomonės buvęs ir gydytojas Petkevičius (p-lės G. Pet-
kevičaitės tėvas), kurs savo sūnui įsakęs vieną iš tų trijų 
profesijų pasirinkti, nors šis labai norėjęs būti matematiku 
ar inžinieriu. Reikia pirmiausia žiūrėti ne to, kas labiausiai 
tinka, bet kas reikalingiausia Lietuvai.1

Tuo metu J. Jablonskio gyvenime įvyko ir 
asmeninių pokyčių. 1890 m. liepos 24 d. Švobiškio 
evangelikų reformatų bažnyčioje trisdešimtmetis 
J. Jablonskis susituokė su išsilavinusia lietuvaite 
Konstancija Sketeryte. Ko gero, pirmieji santuokos 
metai, pragyventi Mintaujoje, buvo patys gražiausi 
ir laimingiausi. Ten 1892 m. gimė sūnus Konstanti-
nas, vėliau dukros Ona (1894 m.) ir Julija (1896 m.). 

Jablonskių šeima buvo draugiška ir svetin-
ga, į jų namus dažnai užsukdavo bičiuliai ir mažiau 
pažįstami lietuvių inteligentai, vykdavo slapti pa-
sitarimai įvairiais lietuvybės skleidimo klausimais. 
Kad nesukeltų įtarimų rusų žandarams, 1894 m. 
vasarą, prisidengus naujagimės Onutės Jablonsky-
tės krikštynomis (krikštatėviai Vincas Kudirka ir 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė), Jablonskių bute vyko 
„varpininkų“ suvažiavimas. Prie vaišių stalo buvo 
sprendžiami svarbūs lietuvių tautinės kultūros 
klausimai ir ekonomikos reikalai. Petras Avižonis 
(gydytojas, pedagogas) prisiminė:

1 Smetona, Antanas. Jablonskis Mintaujoj, Revely, 
Pskove. Lietuvos mokykla, 1921, gruodis, p. 535.

Jablonskis savo santykiuose su jaunimu ir su vy-
resniąja inteligentų karta visai neatsižvelgdavo į gresiantį 
jam pavojų politinės ištikimybės atžvilgiu. Kiek kartų su-
stodavo pas jį garsusis anų laikų knygų kontrabandininkas 
Bieliakas [Jurgis Bielinis – aut. past.] su knygų vežimais! 
Kartą Mintaujos policija buvo areštavusi Bieliaką, ir Ja-
blonskis išvadavo užsistojęs už jį. 1894 m. vasarą įvyko 
pas Jablonskį „varpininkų“ susirinkimas, į kurį suvažiavo 
iš įvairių Lietuvos vietų keliolika inteligentų, neva į krikš-
tynas sukviestų svečių. Į tą susirinkimą Jablonskis pakvietė 
ir mane, tuo būdu aš, ką tik matūros (brandos) atestatą ga-
vęs, buvau pirmą kartą paties Jablonskio į politinį Lietuvos 
gyvenimą įvesdintas.2

Mintaujoje J. Jablonskį nuolatos supo išsi-
lavinę lietuvių inteligentai, vyko aktyvus kultūrinis 
gyvenimas. Visus vienijo bendras lietuvybės idealas, 
Tėvynės ilgesys ir meilė. J. Jablonskio namuose buvo 
laukiami ir lietuvių moksleiviai. Čia vykdavo įvairios 
šventės, vakarėliai su lietuviškomis dainomis, slapti 
dalykiniai pasikalbėjimai. Visus šildė jauki Jablons-
kių namų šiluma, o ypač namų šeimininkės Konstan-
cijos nuoširdus dėmesys, išradingumas, supratimas ir 
taktas. A. Smetona prisiminimuose rašė:

Apie Jablonskį spietėsi Mintaujoje nedidelis lietu-
vių inteligentų būrelis. Kiek atmenu, buvo: a. a. Lozorai-
tis, A. Kriščiukaitis, tik įsišventinęs jaunas kun. J. Tumas, 
paskui Čepas. Kartas nuo karto atvažiuodavo iš Rygos 
Pr. Mašiotas, atvažiuodavo a. a. G. Lensbergis; buvęs ar 
du kartu ir a. a. V. Kudirka. Ką jie veikdavo, ir mes, su-
sipratę lietuviai mokiniai, nežinodavome; ir nesiteirauda-
vome, nes numanydavome, kad anuomet buvo pavojinga 
tokiais dalykais domėtis. Šventadieniais vaikščiodavome 
į Jablonskių namus, kur tuomet gyveno A. Kriščiukaitis, 
mokytis dainuoti. Kriščiukaitis fortepijonu vedžiodavo, o 
mes dainuodavome: „Ant kalno karklai siūbavo“, „Šėriau 
žirgelį“ ir kitas dainas. Tai mums labai patikdavo ir laukda-
vome šventadienio ateinant. Labai nepaprasta buvo ir labai 
mus mokinius suskatino savanorių tea tras. Kriščiukaitis ir 
Čepas įsimanė parodyti „Amerika pirtyje“. Pasiruošėme 
ir suvaidinome, žinoma, Jablonskių namuose. Agotos rolę 
vaidino ponia Jablonskienė. Tai buvo linksma šeimininkės 
vedama pramogėlė. Susirinko mokinių kiek tik galėjo tilp-
ti, gimnazistų ir šiek tiek gimnazisčių, buvusių Jablonskių 
šeimynos globoje. Po vaidinimo šokiai, žaidimai ir dainos. 
Kiek džiaugsmo, kiek pasakojimų buvo po to vakarėlio 
mokinių tarpe! Kvėptelėjo visus jautri lietuviška dvasia, 
šeimynos šilima… O mokiniai lietuviai niekur kitur, kaip 
tik Jablonskiuos, neturėdavo užeigos.3 

1896 m. rugsėjo mėnesį gubernijos žandarai 
susekė mokytoją J. Jablonskį ir už tautinį darbą, ne-
leistiną veiklą puoselėjant lietuvybės idėjas iškėlė į 
Revelį (dab. Talinas), į Aleksandro gimnaziją, – joje 
dirbo iki 1900 m. pabaigos. Dar toliau nuo Lietuvos... 

2 Avižonis, Petras. Jablonskis Mintaujoj, Revely, Psko-
ve. Lietuvos mokykla, 1921, gruodis, p. 532.

3 Smetona, A. Op. cit., p. 534.
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Tokie gyvenimo pokyčiai Jablonskių šeimai buvo 
skaudus išbandymas. Nepaisydamas sunkumų, J. Jab- 
lonskis vėl įsitraukė į įprastus darbus – mokytojavo 
gimnazijoje ir rašė straipsnius į „Varpą“, saugumo su-
metimais pasirašinėdamas Kazimiero Obelaičio, Jono 
Obelaičio, Senio, Nenuoramos, Peštuko, P. Kriaušai-
čio, P. Šiauliškio, Rygiškių Jono slapyvardžiais. Mo-
kytoją ir Revelyje supo būrelis lietuvių gimnazistų, 
kuriems jis buvo dėmesingas ir neatsisakydavo padėti 
bėdoje. J. Jablonskis buvo darbštus, reiklus sau ir ki-
tiems, drąsus, kilniaširdis žmogus. Jonas Kriaučiūnas 
(lietuvių spaudos darbuotojas, 1891–1895 m. „Var-
po“ ir „Ūkininko“ redaktorius) prisiminimuose rašė:

Į Jablonskius Revelin aš atvykau iš Kryžių kalėjimo 
(Petrapilėje) 1900 metais. Su pačiu Jablonskiu buvau jau se-
niai susipažinęs, dar studentavimo laikais, <...> nuo pat pir-
mojo pažinties momento aš dideliai pamėgau tą karštą patri-
otą, teisų, dorą žmogų ir lyg lipte prilipau prie jo visa širdimi. 
Todėl ir, atvykęs Revelin, ėjau stačiai į jo namus, kame mane 
pasitiko lyg seniai lauktą svečią, nors laikymas pažinties su 
manimi tada buvo pavojingas daiktas mokytojavusiam tuo 
laiku rusų gimnazijoje Jablonskiui. Kadangi aš buvau Revelin 
ištremtas trejiems metams ir administracijos buvau laikomas 
po atvira policijos priežiūra, kuri stengėsi užbėgti man visus 
kelius bent ką užsidirbti, o man teišduodavo pragyvenimui 
tiktai 6 rublius mėnesiui, tai aš be gausaus parėmimo iš šalies 
nebūčiau galėjęs gyvuoti. Didelę to parėmino dalį aš radau 
Jablonskio namuose, kame tuomet gyveno ir Andrius Bulota, 
dabar pagarsėjęs savo politikos pakraipa ir savo taktu.

Apie Joną Jablonskį, kaip ir kitados Mintaujoje, kada 
jis ten mokytojavo gimnazijoje, Revelyje taip pat buvo susi-
spietę buvusieji ten jauni lietuvaičiai, kuriems tas karštas Lie-
tuvos mylėtojas darė geriausios įtakos tautybės ir išvis dvasios 
tobulinimo atžvilgiu, steigdamasis kiekvieną remti ir iš me-
džiaginės pusės. Taip gavau pažinti per Jablonskį gimnazistą 
Jokantą, dabar Steigiamojo Seimo narį. Pažinau ir antrą gim-
nazistą Vaiciušką, dabar gydytoją ir Lietuvos generolą; toliau 
pažinau studentą Avižonį, dabar gydytoją, Šniukštą, dabartinį 
Armijos Teismo pirmininką, studentą Bytautą, gimnazistą 
Liutkevičių ir kitus.4

Vasaras Jablonskių šeima leisdavo Lietuvoje. 
Parvykęs į tėviškę atostogų, J. Jablonskis apsigyvenda-
vo pas gimines ar bičiulius. Vaikščiodamas po apylin-
kes ir bendraudamas su vietiniais žmonėmis nesiskir-
davo su sąsiuviniu ir pieštuku. Tyrinėjo tarmes, rengė 
lietuvių kalbos gramatiką. J. Jablonskis daug nusipelnė 
normindamas lietuvių kalbą. 1899 m. su P. Avižoniu 
išleido „Lietuvišką gramatikėlę“ Petro Kriaušaičio sla-
pyvardžiu (Petras – tai P. Avižonis, o Kriaušaitis – tai 
J. Jablonskis). Po poros metų, 1901-aisiais, Petro 
Kriaušaičio slapyvardžiu išleido vieną reikšmingiau-
sių darbų – „Lietuviškos kalbos gramatiką“, kurioje 
įtvirtino aukštaičių kauniškių tarmę.

4 Kriaučiūnas, Jonas. Jablonskis Mintaujoj, Revely, 
Pskove. Lietuvos mokykla, 1921, gruodis, p. 547.

Revelyje, kaip ir anksčiau, J. Jablonskį nuo-
latos persekiojo žandarai. Nors ir labai saugojosi, ne 
visada pavykdavo išvengti nemalonumų. Kartą nuti-
ko labai pavojinga ir kiek kurioziška situacija, o išsi-
sukti padėjo buvęs J. Jablonskio mokytojas iš studijų 
Maskvos universitete laikų – rusų profesorius Fiodo-
ras Koršas. Motiejus Gustaitis (kunigas, poetas, ver-
tėjas, pedagogas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas) 
prisiminimuose šią situaciją taip nupasakojo: 

Štai vieną gražų rytą policija darė pas jį 
[J. Jablonskį – aut. past.] kratą ir knygoje ar kame ten ran-
da parašyta žodį „Šungalvis“. Susidomėjo kratikai, gele-
žėlę radę: bene bus tai pseudonimas? Koks radinys! Bet 
ką jis reiškia? Suburtomis pajėgomis išsiverčia žodžiu 
„Прохвост“. Oho, tai blogas ženklas! Surašo protokolą ir 
užveda bylą. Jablonskis turėjo Revelyje gerą pažįstamą – 
profesorių Koršą. Šis, bylą betardant, draugiškai Jablonskį 
užtarė, išrodydamas, jog „Šungalvis“ tai ne keiksmo žodis, 
ne „Прохвост“, o tik vieno graikų šventojo – Kiokefalės 
sulietuvintas vardas, reiškiąs šunies galvą... Tuo byla ir pa-
sibaigusi. Vis dėlto galų gale Jablonskiui liepta pasiduoti į 
dimisiją.5 

Sunkių išbandymų metas 

Tolesnis J. Jablonskio gyvenimas tapo dar su-
dėtingesnis, sunkesnis ir pavojingesnis. 1900 m. žan-
darai, darydami kratą pas daktarą Vaineikį Palango-
je, rado lietuvių inteligentų sąrašą, kuriame minima 
ir J. Jablonskio pavardė. To pakako, kad krata būtų 
atlikta ir pas J. Jablonskį. Krėsdami žandarai rado 
slaptos lietuviškos spaudos, lietuviškų knygų, surink-
tos tautosakos rankraščių. Po tardymų ir apklausų 
J. Jablonskis atleistas iš Revelio gimnazijos ir 1902 m. 
gegužės 14 d. caro vyriausybės įsakymu už dalyvavi-
mą kovoje su lietuviškos spaudos draudimu dvejiems 
metams ištremtas į Pskovą. Sunku įsivaizduoti, kiek 
jam teko iškentėti tremtyje be šeimos, be Lietuvos 
ir be pragyvenimo šaltinio. „Tuo laiku buvo suimta 
ar bent įpainiota daug lietuvių inteligentų. Tai buvo 
bene pikčiausias laikas lietuvių inteligentijai“, –
prisiminimuose rašė A. Smetona. Gyvendamas Psko-
ve, J. Jablonskis redagavo brolių Antano ir Jono Juš-
kų lietuvių kalbos žodyną ir rašė straipsnius į slapta 
leidžiamus lietuviškus laikraščius, pasirašinėdavo 
Kazimiero Obelaičio ar kitais slapyvardžiais.

1903 m. kovo 12 d. J. Jablonskiui buvo su-
teikta „malonė“ ir likusį bausmės laiką leista atlikti 
Kauno gubernijoje. Kadangi neturėjo teisės apsigy-
venti Vilniuje, pasirinko Šiaulius. Ten toliau redagavo 
A. ir J. Juškų lietuvių kalbos žodyną, tvarkė grafų Zu-

5 Gustaitis, Motiejus. Iš jaunybės laikų, mokslo ir pir-
mųjų darbo metų. Lietuvos mokykla, 1921, gruodis, 
p. 527.
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bovų archyvą. Lietuvoje J. Jablonskis jautėsi gerai, 
tėvynės oras tarsi gydė nuo visų patirtų išgyvenimų. 
Mielai bendravo su jį lankančiais lietuvių inteligentais.

Prabėgus metams jau keliavo į Vilnių. Nuo-
taika pakili – labai džiaugėsi atgauta lietuviškos spau-
dos laisve. 1904–1906 m. dirbo pirmojo dienraščio 
„Vilniaus žinios“ ir „Lietuvos ūkininko“ redakcijose, 
knygų leidimo bendrovėje „Aušra“, taisė įvairių kny-
gų kalbą, dėstė lietuvių kalbą kaip fakultatyvą keliose 
Vilniaus mokyklose. Nors tų pamokų – vos aštuonios 
per savaitę, bet ir tai didelis džiaugsmas. Tačiau J. Jab- 
lonskiui nelabai sekėsi įsitvirtinti Vilniuje. Vėl teko 
iškeliauti. Kazimieras Jokantas (pedagogas, gydyto-
jas, Lietuvos Respublikos švietimo ministras 1925–
1926 ir 1939–1940 m.) prisimena: 

Atgavus spaudą, J. Jablonskį jau matome Vilniuje, 
besidarbuojantį „Vilniaus žinių“ redakcijoj. Stvėrėsi naujo 
užsiėmimo karštai, su dideliu džiaugsmu. Turėti lietuvių 
kalba dienraštį ir jį redaguoti – buvo išsvajota laimė tam, 
kurs visą amžių kovojo ir vargo dėl spausdinto žodžio tei-
sių. Dar Šiauliuose būdamas kalbėdavo: „Kokie laimingi 
tie latviai, estai! Turi savo spaudą, savo didelius dienraš-
čius – ir niekas jų netrukdo paprastame kultūros darbe. Ar 
sulauksiu nors dienų gale to laiko, kada laisvai galės eiti 
dienraščiai lietuvių kalba? Kaip tai keista: eina mūsų laik- 
raščiai čia pat Lietuvoje, niekas nieko nesako ir dargi rusų 
paštas juos išvažioja!.. Svajonė... Tačiau tas entuziazmas 
neilgai truko. Laikraščio leidėjas inžin. P. Vileišis žiūrėjo 
į dienraštį, kaipo į grynai privatų savo reikalą, į jo redak-
torius, kaipo į savo kanceliarijos valdininkus, kurie, netu-
rėdami savo valios ir nuomonės, privalėjo daryti tik tai, ką 
jiems įsako viršininkas. Ne toks buvo mūsų mokytojas, kad 
taptų bet kieno vergu, o ypatingai spaudoje, kurią jis taip 
idealizavo ir kuri taip artima buvo jo širdžiai. Be vietos ir 
duonos liko, bet vergauti atsisakė. „Vilniaus žinioms“ irgi 
neišėjo tai sveikaton, jos nepatapo rimtu vienijančiu tautą 
organu, kokiu turėjo labai daug šansų likti.6

1906–1908 m. J. Jablonskis dirbo Panevėžio 
mokytojų seminarijoje (2 il.).Tačiau ir ten nebuvo 
lemta ilgiau užsibūti. „Mokytojų seminarijos direk-
torius ir kiti „tikrieji rusai“ negalėjo kęsti, kad lietu-
vių kalba buvo įleista į mokyklą. Taigi ėmė visokiais 
būdais stengtis prieš tą naujovę, visokiais skun-
dais įdavinėti mokslo apygardai Jablonskį“7, – rašė
A. Smetona. 

Mokytojai rusai rezgė įvairias pinkles, kad tik 
nebūtų dėstoma lietuvių kalba, ieškojo priekabių, kaip 
įmanydami stengėsi atsikratyti J. Jablonskio. Toks 
įtemptas gyvenimas, nuolatiniai kraustymaisi, alinan-

6 Jokantas, Kazimieras. Į Lietuvą grįžęs: Šiauliuos, 
Vilniuj, Panevėžy. Lietuvos mokykla, 1921, gruodis, 
p. 555–556.

7 Smetona, Antanas. Vėl už Lietuvos sienų: Breste, 
Gardine, Veliže, Voroneže. Lietuvos mokykla, 1921, 
gruodis, p. 560.

tis darbas skaudžiai atsiliepė J. Jablonskio sveikatai – 
susirgo inkstų liga. 1908 m. jis buvo iškeltas į Bres-
to gimnaziją dėstyti lotynų kalbos. 1911 m. J. Jab- 
lonskis Rygiškių Jono slapyvardžiu išleido lietuvių 
kalbos mokslui labai reikšmingą veikalą „Lietuvių 
kalbos sintaksė“. Tačiau sveikata akivaizdžiai prastė-
jo, netiko klimatas, ir J. Jablonskis buvo priverstas 
pats pasiprašyti perkeliamas į Gardino gimnaziją, kur 
jį užklupo Pirmasis pasaulinis karas. Buvęs J. Jab- 
lonskio mokinys Antanas Jononis (poetas, kunigas) 
prisiminė: 

Buvo 1906/7 mokslo metai, kuomet turėjau laimės 
būti Jablonskio mokiniu ir lyžtelti nors truputėlį gimtosios 
kalbos iš jo lūpų. Tada teturėjau tik 12 metų ir buvau I-os 
klasės realisčiukas. <...>

Išvydau pirmą sykį Jablonskį, jau žilą, smailia 
barzdike, mėlyna rusų mokytojų uniforma, tik lietuviškai 
kalbantį mokytoją; <...>. Ko niekuomet neužmiršiu, tai jo 
veido lipšnios šypsenos. Pradėjome skaityti lietuvių pasa-
kas, rašyti diktantus. Gerai įsivaizdinu, koks buvo tuomet 
mano rašymas, kuomet daugiau darydavau žodyje klaidų, 
negu jame raidžių. Tik vienas Konstantas Jablonskis, 7 kl. 
moksleivis (jubiliato sūnus), klaidų nedarė ir būdavo šau-
kiamas rašyti ant lentos.

Kuriam laikui mūsų mokytojas pranyko, ir išgir-
dome, kad serga. Po ligos vėl išvydome gerb. jubiliatą, 
kiek suliesėjusį, bet su ta pačia šypsena. <...>

Mokymas buvo mišrus, bendrai visoms klasėms, 
nes ir vyresniųjų klasių mokiniai lietuvių kalbos ne kiek 
daugiau mokėjo. Pirmą sykį prie jo ir aš lietuviškai rašyti 
paėmiau plunksną. 1907 m. Užgavėnėms gerb. jubiliatas 
mums visiems uždavė darbo, paprašė visų užrašyti girdė-
tų ir vartojamų patarlių, priežodžių ir t. t., sakęs, tai būsią 
suvartota kažkokioms knygoms. Bet kam jos būsiančios 
reikalingos, aš tuomet neįsivaizdavau. Namie su tėvo pa-
galba surašiau, kaip mokėjau, didelėmis raidėmis patarlių 
pluoštą ir po atostogų su kitais draugais įteikiau Jablons-
kiui. Iš gerb. jubiliato gavome visi ačiū ir tai buvo didelė 
mums laimė... 8

Pirmojo pasaulinio karo verpetuose

Traukdamasis nuo karo, J. Jablonskis su mo-
kiniais iš pradžių pateko į Veližo miestelį, didžiausią 
Vilniaus apygardos užkampį, toli nuo geležinkelio 
(dabar Smolensko sritis, Rusija). Ten gyveno baisio-
mis sąlygomis, nusilpo, liga sparčiai progresavo. Kai 
M. Yčas pakvietė J. Jablonskį atvykti į Voronežą, jis 
pasiūlymą priėmė. 1915 m. rudenį apsigyveno Vo-
roneže ir lietuvių gimnazijose ėmė dėstyti lotynų ir 
lietuvių kalbas. Ten jau nevaikščiojo, į pamokas va-
žiuodavo vežimėliu. J. Jablonskis kiek pajėgdamas at-
sidėjo kalbai, lietuviškai terminijai. 1916 m. su kitais 
autoriais parengė ir išleido dviejų dalių chrestomati-
8 Jononis, Antanas. Į Lietuvą grįžęs: Šiauliuos, Vilniuj, 

Panevėžy. Lietuvos mokykla, 1921, gruodis, p. 559.
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ją „Vargo mokyklai“ ir jos priedą „Mūsų žodynėlis“ 
(1918), taip pat – rašybos taisyklių rinkinį. Martynas 
Yčas (teisininkas, politikas, Lietuvos valstybės ir vi-
suomenės veikėjas, publicistas) prisiminimuose rašė:

J. Jablonskis dėl nesveikatos išėjo iš mano gim-
nazijos ir turėjo gauti visą pensiją. Jo darbas oficialiai 
nutrūko, bet iš tiesų dar jo padaugėjo. Jis pasilieka vyrų 
gimnazijos globėjų tarybos nariu ir aktingai dalyvauja visų 
svarbesnių gimnazijos reikalų aptarime, redaguoja vadovė-
lius, taiso kalbą, grupuoja būsimuosius filologus.

Reikia paminėti dar vienas dalykas. Vasaros metu 
1917 metais, padedant Lietuvių centro komitetui ir Švieti-
mo ministerijai, suorganizuota pirmieji lietuvių mokytojų 
vasariniai kursai. Lektorium buvo pakviestas taip pat ir 
J. Jablonskis. „Saulės“ kursų bendrabučio sode po dideliu 
šakotu medžiu sudėti suolai, kuriuose sėdi gausinga ir įvai-
ri auditorija. Čia matai beūsius jaunus vyrukus mokytojus 
ir jaunas mergaites, iš įvairių Rusijos kampų suvažiavu-
sius, čia vėl mūsų seni veikėjai Pranas Mašiotas, Tomas 
Žilinskis, dr. Jonas Šliūpas, ką tik iš Amerikos atvažiavęs, 
ir kiti. Visi sėdi ir klauso lietuvių kalbos lektoriaus Jono Ja-
blonskio, kuris savo račiukuose sėdėdamas laiko paskaitą. 
Kaip aš tuomet pagailėjau, kad aš ne dailininkas. Koks tai 

puikus siužetas! Prašyte prašosi, kad ant drobės perkeltum 
visą tą vaizdą. Šiame siužete išreikštas visas mūsų vargo 
mokyklos pabėgėlių Rusuose mokyklos laikotarpis.9 

Voroneže J. Jablonskis buvo visų pedago-
gų ir intelektualų dėmesio centre. Jablonskių bute 
vakarais rinkdavosi įvairių dalykų komisijų nariai, 
kurie rūpinosi lietuviška terminologija. J. Jablonskis 
noriai jiems talkino, siūlydamas lietuviškus įvairių 
mokslo dalykų terminus. Tuo metu matematikos va-
dovėlių lietuvių kalba beveik nebuvo. Tiesa, 1906 m. 
P. Mašiotas išleido aritmetikos uždavinyną pradinėms 
mokykloms, buvo išleista keletas ir kitų autorių už-
davinynų, tačiau kiekviename jų vartoti vis kitokie 
matematikos terminai. Todėl trys Lietuvos matemati-
kai – P. Mašiotas, M. Šikšnys ir Z. Žemaitis, susirin-
kę pas J. Jablonskį, ėmėsi didelio ir labai reikalingo 
darbo: lietuviškų matematikos terminų norminimo. 
Taip toli nuo Lietuvos karo metais gimė daug naujų 
lietuviškų žodžių – terminų, kurie, mažai pakitę, išli-

9 Yčas, Martynas. Vėl už Lietuvos sienų: Breste, 
Gardine, Veliže, Voroneže. Lietuvos mokykla, 1921, 
gruodis, p. 573.

2. Panevėžio mokytojų seminarijos absolventai ir dėstytojai. 2-oje eilėje trečias iš dešinės – J. Jablonskis, 
1-oje eilėje trečias iš dešinės – J. Murka. Panevėžys, 1909. J. Trakmano nuotr. Lietuvos švietimo istorijos 
muziejaus archyvas
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ko iki šių dienų. 1917 m. J. Jablonskis išleido vadovė-
lį „Aritmetika. Mokslo pradžia ir terminai“. Voroneže 
pradėjo rašyti lietuvių kalbos gramatiką, ją baigė grį-
žęs į Vilnių 1919 m.

Nepriklausomoje Lietuvoje 

Po ilgos, varginančios, dvi savaites trukusios  
kelionės traukiniu 1918 m. birželio pabaigoje J. Jab-   
lonskis ir kiti lietuvių inteligentai, moksleiviai, karo 
pabėgėliai (iš viso 1 342 žmonės) iš Voronežo sugrįžo 
į Lietuvą. J. Jablonskis apsigyveno Vilniuje. 1919 m. 
P. Kriaušaičio ir Rygiškių Jono slapyvardžiu išleido 
„Lietuvių kalbos gramatiką“ – vieną geriausių ir išsa-
miausių lietuvių kalbos vadovėlių. 1919 m. vasarą J. Jab- 
lonskis persikėlė gyventi į Kauną. Laikinojoje sostinėje 
prabėgę metai – intensyviausios mokslinės karjeros lai-
kotarpis. 1922 m. išrinktas Lietuvos universiteto garbės 
nariu ir profesoriumi, buvo svarbiausias įvairių mokslo ir 
administracijos sričių terminologas, vadovėlių ir knygų 
kalbos taisytojas, literatūrinės lietuvių kalbos norminto-
jas. Paminėtini didžiojo lietuvių kalbos mokytojo vado-
vėliai, išėję nepriklausomoje Lietuvoje: „Gramatika ir 
mokykla“ (1921), „Lietuvių kalbos gramatika“ (2-asis 
pataisytas leidimas, 1922), „Lietuvių kalbos vadovėlis“ 
(1925), „Pasakėčios“ (1927), „Linksniai ir prielinksniai“ 
(1928), „Mūsų kalbos žodynėlio dalykai“ (1929). Ypač 

vertingi jo straipsniai kalbos norminimo klausimais – jų 
parašė per 234. Tačiau J. Jablonskio sveikata silpnėjo, jis 
ne tik nevaikščiojo, bet ir sunkiai valdė rankas, negalėjo 
rašyti (3 il.). Straipsnius rašyti jam padėjo ateinantys stu-
dentai, kuriems diktuodavo tekstus. Prie šio darbo labai 
prisidėjo ir nuolatinė jo pagalbininkė žmona Konstan-
cija. Akademinį darbą J. Jablonskis dirbo iki 1926 m., 
paskutinius ketverius metus paskaitas studentams skai-
tydavo savo bute. 

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinki-
niuose saugomi ypač vertingi J. Jablonskio laiškai. 
Vienas unikalus laiškas, rašytas paties J. Jablonskio 
ranka ir adresuotas pedagogui, publicistui, vadovėlių 
autoriui Juozui Damijonaičiui (1871–1926). Laiške 
J. Jablonskis prašo J. Damijonaičio savo pažįstamai 
Zofijai Jucevičaitei-Nečajevienei surasti mokytojos 
darbą kurioje nors lenkų ar rusų mokykloje, nes „ji 
labai reikalinga (duonos ir) darbo“. Taip pat laiške 
autorius užsimena, kad būtų gerai, jei J. Damojonaitis 
imtųsi iniciatyvos organizuoti lietuvių kalbos kursus 
neseniai iš Rusijos grįžusiems mokytojams. Laiškas 
rašytas 1919 m. rugsėjo 21 d. Kiti keturi J. Jablons-
kio laiškai rašyti kiek vėliau – tai dar niekur neskelbti 
kalbininko laiškai, adresuoti pedagogui, literatūros 
ir kalbos tyrinėtojui, vadovėlių autoriui, publicistui, 
kultūros veikėjui Zigmui Kuzmickiui (1898–1976), 

3. Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos sanatorija Palangoje. Tarp poilsiautojų – J. Jablonskis (sėdi centre),  
V. Krėvė-Mickevičius, B. Žygelis, K. Sleževičius ir kiti. Palanga, 1925. Lietuvos švietimo istorijos muziejaus archyvas    
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kuriuos ir norime pristatyti visuomenei. Visuose laiš-
kuose J. Jablonskis su savo bičiuliu aptarinėjo kalbos 
reikalus – tai jam rūpėjo labiausiai. Jam rūpėjo, kad 
lietuvių kalbos mokytojai būtų kuo greičiau supažin-
dinami su rašybos naujovėmis. 1926–1928 m. J. Jab-
lonskio laiškai buvo rašyti ne jo paties ranka, o pagal-
bininkų, bet laiškus pasirašęs pats (4 ir 5 il.).

Išvados

Išvardyti visų J. Jablonskio darbų neįmano-
ma, nes jis taisė daugybės raštų kalbą, neretai apie tai 
žinojo tik jų autoriai. Su mokiniais vertė vadovėlius, 
grožinę literatūrą, redagavo Julijos Žymantienės-Že-
maitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Jono Biliūno 
ir kitų lietuvių rašytojų kūrinius. J. Jablonskis išugdė 

4. J. Jablonskio 
laiškai 
Z. Kuzmickiui. 
Kaunas, 1926, 
1927. Lietuvos 
švietimo istorijos 
muziejaus
archyvas

5. J. Jablonskio laiškai 
Z. Kuzmickiui.
Kaunas, 1927, 1928. 
Lietuvos švietimo 
istorijos muziejaus 
archyvas
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būrį lietuvių kalbos mokytojų, kalbininkų, kurie tęsė 
gerbiamo mokytojo tradicijas – puoselėjo bendrinę 
lietuvių kalbą. 1928 m. gegužės 15 d. J. Jablonskis 
buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu. Justinas Strimaitis 
(pedagogas, kanklininkas, spaudos darbuotojas, poe-
tas, redaktorius) rašė:

Per Aukštųjų kursų iškilmingą atidarymą daly-
vavo ir mūsų jubiliatas Jablonskis. Kiti įžymūs mokslo 
darbininkai sveikino pradedant tą didį darbą žodžiu, mūsų 
jubiliatas – raštu. Sveikinimus lydėjo publikos gausūs del-
nų plojimai, o Jablonskis, jautrus būdamas, kelis kartus sil-
pnomis rankomis suplojęs, nuo darbų pavargusią žilą galvą 
susiėmęs, verkė. <...> Kada p. Žemaitis, Aukštųjų Kursų 
vadovas, perskaitė J. Jablonskio sveikinimą, kuris baigėsi 
žodžiais... „Aukite, dirbkite, bręskite. Jūsų J. Jablonskis“, – 
pasipylė audringas delnų plojimas, o sveikintojas tik nu-
lenkė galvą ir susiėmęs ją rankomis verkė. Visa salė valan-
dėlei nutilo. Daugelio akyse publikoje žibėjo dėkingumo 
ašaros: suprato publika mūsų kultūros istorijos prasmės 
pilnus žodžius. 

Dalyvavo J. Jablonskis ir Steigiamąjį Seimą ati-
darant Kauno miesto teatre, mūsų kritusiems dėl Tėvynės 
laisvės kovotojams paminklą šventinant Vienybės Aikštėj, 
aukštesniųjų mokyklų mokytojų suvažiavime...10 

Apibendrinant galima teigti, kad J. Jablonskio 
gyvenimas, kaip ir jo amžininkų, buvo sudėtingas ir 
sunkus. Jis išgyveno lietuviškos spaudos draudimo 
metus, paženklintus dideliais išbandymais, pavojais, 
trėmimais ir atkaklia kova už lietuvišką žodį. Patyrė 
Pirmojo pasaulinio karo baisumus, ankstyvą nega-
lią, bet vis tiek nenuilstamai dirbo Lietuvos kultūros, 
švietimo, lietuvių kalbos tvarkymo bei terminologijos 
srityse. Jo istorinis palikimas – neįkainojamos ver-
tės nacionalinis turtas, kuris yra visų mūsų tautiečių 
pasididžiavimas. Lietuvos švietimo istorijos muzie-
jaus rinkiniuose saugomi J. Jablonskio dokumentai, 

10 Strimaitis, Justinas. Nepriklausomoje Lietuvoj. 60 
metų amžiaus sukaktuvės. Lietuvos mokykla, 1921, 
gruodis, p. 576–577.

nuotraukos, vadovėliai. Perskaičius prieš šimtą metų 
J. Jablonskio parašytus žodžius „Maža garbė sve-
timomis kalbomis kalbėti, didi gėda savosios gerai 
nemokėti“, kyla vertas pamąstymo (išties retorinis) 
klausimas: ar tikrai gerai mokame gimtąją kalbą?
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VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT... OR THE UNPUBLISHED LETTERS OF JONAS 
JABLONSKIS

Jūratė Jagminienė
Lithuanian Museum of Educational History

This year we commemorate the 160th anni-
versary of the birth and the 90th anniversary of the 
death of a prominent personality Jonas Jablonskis 
(1860–1930), a Lithuanian linguist, publicist, peda-
gogue, author of textbooks, standardiser of the 
literary Lithuanian language, and terminologist of va-
rious fields of science.

 J. Jablonskis lived and worked in a particu-
larly difficult and dangerous period, distinguished 
by historical events. Moscow-Lithuania-Mintauja-
Re val-Pskov-Šiauliai-Vilnius-Panevėžys-Brest-
Grodno-Velizh-Voronezh-Vilnius-Kaunas is not a 
tourist route, but a long, difficult, exhausting journey 
in which he had to be a teacher and smuggler, experi-
ence exile...

Although it is risky to write about the life 
and merits of J. Jablonskis to Lithuanian culture, as 
many publications have already been published about 
him, many articles have been written, I think it is still 
worth remembering and reminding the public about 
this prominent person.

The collections of the Lithuanian Museum  
of Educational History contain valuable, unique 
exhibits – the unpublished letters of J. Jablonskis 
addressed to Zigmas Kuzmickis (1898–1976), an 
educator, researcher of literature and language, author 
of textbooks, publicist, cultural figure, which we want 
to present to the public.
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Anotacija 

Lietuvos liaudies buities muziejaus (toliau – 
LLBM) eksponatai iš pirmosios, ankstyviausios M 
(meno) inventorinės knygos – seniausiai pakliuvę 
į muziejų, surinkti dar per pirmąsias ekspedicijas, 
XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje, mažai 
tyrinėti. Šiame straipsnyje, remiantis menotyrine 
ir istorine-genealogine medžiaga, atkuriama vieno 
LLBM eksponato, oforto „Rožinio Švč. Mergelė 
Marija“ (LBM 2651; M 1010), istorija – nuo jo 
autoriaus ir sukūrimo vietos Romoje iki patekimo 
pas Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno dominikonus, 
vėliau – į Pliaterių Degulių dvarą prie Utenos ir pa-
galiau – į LLBM. Taip pat straipsnyje aptariama 
iki šiol nežinoma Vilniaus dominikonų tradi- 
cija – rink ti metų šventąjį globėją (buvo išrinktas 
1842 m.), kaip loterijos kortelę panaudojant 
minėtą ofortą; pasakojama, kas toji Marija 
Pliaterienė, kuriai buvo suteikta ypatinga garbė 
ištraukti me tų šventąjį globėją.

Reikšminiai žodžiai: XIX a. Romos grave-
riai Antonio ir Luigi Banzo, rožinis, dominikonų or-
dino šventieji, Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno do-
minikonai, Marija Michalovska Pliaterienė, devocija, 
metų šventųjų globėjų rinkimas, Degulių Pliateriai.

Įvadas. Eksponatas su įrašu

Eksponatas tik sėkmės atveju į muziejų patenka 
su išsamia savo „biografija“, o muziejininkams belieka 
ją tiksliai užfiksuoti ir palikti ateities kartoms. Dažniau 
apie eksponatus žinoma vienintelė informacija – tik juos 
dovanojusio ar pardavusio asmens pavardė, vieta, kur 
daiktai buvo įgyti, o jų istorijos lieka paslaptimi.

Kuklus, dėmesio iškart nepatraukiantis, bet 
mįslingas eksponatas – taip galima apibūdinti ofortą 
„Rožinio Švč. Mergelė Marija“ (LBM 2651; M 1010) 
(1 il.). Šis nedidelis1 grafikos kūrinys, ilgus metus pir-
miausia buvo tiesiog devocinis paveikslėlis – smulkus 
katalikų religinio kulto daiktas, skirtas privačioms 

1 Oforto matmenys – 19 x 14 cm (be rėmo);  
23,5 x 19,5 cm (su rėmu). 

tikėjimo apeigoms. Graviūros popierius pageltęs, pa-
žeistas drėgmės – priekinėje ir nugarinėje pusėse ma-
tyti ryškios skysčių paliktos dėmės. Nugarinės pusės  
(2 il.) originalaus stiklo2 dešinysis kraštas nuskilęs.

Į LLBM jis pateko daugiau nei prieš pen-
kiasdešimt metų – 1969 m. rugpjūtį (priėmimo aktas 
Nr. 351). Su kitais eksponatais atkeliavo iš Utenos 
rajono, Pakalnių apylinkės, iš šiuo metu Lietuvos že-
mėlapyje jau neegzistuojančio Rokavalkių kaimo3. 
Šiame kaime 1970 m. gyveno dešimt gyventojų, da-
bar jo nebėra4. Sąraše įrašytas ketvirtuoju numeriu – 

2 Ofortas buvo specialiai įstiklintas iš abiejų pusių, 
nugarinėje dalyje atidengiant reikšmingą įrašą. 

3 Priėmimo akte neteisingai nurodytas Rokavalkio kai-
mas. 

4 Rokavalkiai [interaktyvus], 2019 12 20, [žiūrėta 
2020 05 18]. Prieiga per internetą: <https://
lt.wikipedia.org/wiki/Rokavalkiai>.

OFORTAS „ROŽINIO ŠVČ. MERGELė MARIJA“:  
ROMA–VILNIUS–DEGULIAI–LLBM

Ina Dringelytė
Lietuvos liaudies buities muziejus
J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r.
inadringelyte@gmail.com

1. Ofortas „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ (LBM 
2651; M1010) su rėmu. R. Žaltausko nuotr.
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„Paveikslėlis su stiklu. Iš Platerio dvaro“ (3 il.). Ir tai 
visa informacija apie šį eksponatą, bet ir ji pasirodė 
esanti svarbi. 

Ofortą paėmus skaitmeninti, sudomino įrašas 
nugarinėje dalyje. Neplanuotai pradėta narplioti eks-
ponato istorija pasirodė esanti įdomi, keliasluoksnė ir 
verta pasidalinti.

Apie ofortą „Rožinio Švč. Mergelė Marija“

Estampe „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ 
(„Ro žinio įteikimas šv. Dominykui ir šv. Kotrynai 
Sie nietei“) vaizduojamas nepaprastas įvykis, kai 
Švč. Mer gelė Marija per dominikonų šventuosius 
visiems tikintiesiems įteikia svarbią sakramentaliją, 
turinčią didelę galią kovoje su pasaulio blogybėmis – 
Šventąjį Rožinį5 (4 il.).

Estampo centre, tradiciškai šio tipo kompozi-
cijoms, soste ant pakylos, vaizduojama sėdinti Dievo 
Motina su Vaikeliu Jėzumi ant kelių (šiuo atveju – 
Vaikelis stovi, laisvu judesiu pasirėmęs į Motiną ir 
jos prilaikomas). Marijos plaukus ir pečius dengia ap-
siaustas, galvą puošia kunigaikštiška uždaro tipo karū-
na, Vaikelis – pusnuogis, prisidengęs tik perizonijumi. 
Žemiau jų, kairėje, klūpo šv. Dominykas, savo vizijoje 

5 Vasiliauskienė, Aušra. Rožinio Švč. Mergelės Mari-
jos ikonografija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
baroko dailėje [interaktyvus], 2006 07 26, [žiūrėta 
2020 05 19]. Prieiga per internetą: <http://litlogos.eu/
L49/logos49_vasiliauskiene_ausra.pdf >.

2. Įstiklinta nugarinė oforto pusė su  įrašu.  
R. Žaltausko nuotr.

3. Oforto „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ (LBM 2651; 
M1010) priėmimo aktas. R. Žaltausko nuotr.

4. Ofortas „Rožinio Švč. Mergelė Marija“. R. Žaltausko nuotr.
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regėjęs Mariją, duodančią jam karoliukų vėrinį, kurį jis 
pavadinęs Švč. Dievo Motinos rožių vainiku6. Šv. Do-
minykas, dominikonų ordino įkūrėjas, vaizduojamas7 
su šio ordino abitu ir žvaigžde virš galvos, nes, pasak 
amžininkų, jo kakta spinduliavusi antgamtine šviesa. 
Taip pat tradiciškai vaizduojamas prie šventojo kojų 
įsitaisęs šuo su degančiu deglu nasruose, simboli-
zuojantis pamokslininko misiją ir kartu paaiškinantis 
Dominyko bei jo įkurto ordino vardo prasmę – loty-
niškai Domini canis – Viešpaties šuo8.

Marijos dešinėje suklupusi, dažnai poroje su 
šv. Dominyku komponuojama šv. Kotryna Sienietė 
(1347–1380), Bažnyčios mokytoja, dominikonų ordi-
no globėja, kuriai rožinį teikia Vaikelis Jėzus. Ji vaiz-
duojama dominikonų vienuolės abitu, ant jos galvos – 
erškėčių vainikas, kurį, pasak legendos, jai įteikęs pats 
Išganytojas9. Tarp abiejų šventųjų – skaistumą simbo-
lizuojanti lelija, bendras abiejų atributas. 

Abu šventieji rožinius iš Marijos ir Vaikelio 
priima paprastai ir žmogiškai, scenos dalyviai nepa-
dalinti į „dangišką“ ir „žemišką“ sferas, juos jungia 
artimas ir šiltas emocinis ryšys: Marija švelniai šyp-
sosi šv. Dominykui, o Vaikelis atsipalaidavęs bend- 
rauja su šv. Kotryna Sieniete. Ir tik debesų fonas ir 
angelų galvutės primena apie vykstantį stebuklą. 

Centrinę kompozicijos dalį supa penkiolika 
medalionų – penkiolika apskritų paveikslėlių, sim-
bolizuojančių Rožinį – maldą Švč. Mergelės Marijos 
garbei, kurioje besimeldžiant apmąstomi svarbiausi 
Jėzaus ir Marijos gyvenimo epizodai, vadinami slė-
piniais. Jie sugrupuoti į tris dalis: džiaugsmingąją, 
skausmingąją ir garbingąją – po penkis medalionus 
kraštinėje10. 

Penkiolikos medalionų grandinėlę, rėminan-
6 Krikščioniškosios ikonografijos žodynas. Sud. Dalia 

Ramonienė. Vilnius, 1997, p. 189. 
7 1216 m. gruodžio 22 d. popiežius Honorijus III pa- 

tvirtino Pamokslininkų ordiną (Ordo fratrum Praedi-
catorum, OP), įsteigtą šv. Dominyko (Domingo 
de Guzmán, 1170–1221). Dominikonai priklausė 
elgetaujančių vienuolijų grupei. Plačiau žr. Lietuvos 
vienuolynai. Vadovas. Sud. Rūta Janonienė, Dalia 
Klajumienė. Vilnius, 1998, p. 40–41. 

8 Krikščioniškosios ikonografijos… Op. cit., p. 62. 
9 Ibid., p. 162. 
10 Džiaugsmingąją dalį dešinėje pusėje sudaro „Apreiš-

kimas“, „Marijos apsilankymas pas Elžbietą“, „Jėzaus 
gimimas“, „Jėzaus paaukojimas šventykloje“ bei „Jė-
zaus suradimas šventykloje“; skausmingąją dalį kai-
rėje – „Malda Alyvų kalne“, „Jėzaus nuplakimas“, 
„Jėzaus vainikavimas erškėčiais“, „Kryžiaus nešimas“ 
ir „Nukryžiavimas“; garbingąją dalį viršuje – „Prisi-
kėlimas“, „Jėzaus žengimas į Dangų“, „Šventosios 
Dvasios atsiuntimas“, „Marijos ėmimas į Dangų“ bei 
„Marijos vainikavimas“.

čią centrinę figūrinę grupę, apačioje jungia akies for-
mos figūra, kurioje ovalu išdėstyta penkiolika rožių, 
krikščioniškoje simbolikoje pirmiausia siejamų tiek 
su pačia Marija, tiek su jai skirta Rožinio malda. Ro-
žių vainiko viduryje – iš rožinio sudėliota Marijos 
monograma, nuo kurios sklinda šviesos spinduliai.

Visos kompozicijos pagrindą apačioje užima 
lotyniškas užrašas didžiosiomis raidėmis: REGINA SS. 
ROSARII (Švč. Mergelė Marija, Rožinio Karalienė).

Graveriai Antonio ir Luigi Banzo

Žemiau titulinio užrašo, vaizdo apačioje, 
matome dar vieną įrašą dailiu šriftu italų kalba: Lui-
gi Banzo incise, e vende, in Roma via Campomarzo  
N. 8. d. (Luigi Banzo graviruotas ir parduotas, Romoje, 
Campomarzo g. Nr. 8).

Šis įrašas pristato mums oforto autorių, italą, 
romietį graverį Luigi Banzo (5 il.). Net iš itin negau-
sios literatūros11 galima spręsti, kad Banzo pavardė 
Romoje tuo metu turėjo savo svorį: tai buvo kelios 
talentingų, darbščių ir išties produktyvių graverių 
kartos – tėvas Antonio Banzo (1777–1859) ir sūnus 
Luigi (1805–1877)12. Vėliau prie jų prisijungė dar ir 
Giuseppe, greičiausiai Luigi jaunesnysis brolis, kurį 
matome įvardytą kaip leidėją bendruose Banzo šei-
mos leidiniuose.

Iš paties Antonio įrašų jo graviūrose sužino-
me, kad Banzo šeima gyveno ir kūrė Romoje, via 
Pozzo delle Cornacchie 16 ir via Campomarzo 85 
adresais. Pastarąjį adresą taip pat randame ir Luigi 
autoriniuose ofortuose maždaug nuo XIX a. ketvir-

11 Apie graverius Banzo yra rašę vos keli italai au-
toriai: Biagio Gamba – advokatas, devocionalijų 
kolekcininkas, tyrinėjantis mariologinių siužetų 
ikonografiją ir Giuseppe Moscatelli – pedagogas, 
teisininkas ir krašto istorijos bei kultūros žinovas, 
rašantis apie etruskų kultūrą. 

12 Žr. informaciją apie Antonio ir Luigi Banzo [inter-
aktyvi], [žiūrėta 2020 05 29]. Prieiga per internetą: 
<https://www.worldcat.org/wcidentities/viaf-
226118722>, <https://www.worldcat.org/wcidenti-
ties/viaf-51961867>. 

5. Oforto „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ fragmentas su 
autoriaus Luigi Banzo vardu, pavarde  ir gyvenamosios 
vietos adresu
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tojo dešimtmečio vidurio. Kartais Luigi savo rai-
žiniuose nurodo (kaip muziejaus eksponate) ir toje 
pačioje via Campomarzo esantį dar vieną savo būstą –
Nr. 8. Tai greičiausiai reiškia, kad keliose vietose 
Romos centre įsikūrę graveriai nesiskundė nei už-
sakymų trūkumu, nei populiarumu. Tarp Antonio ir 
Luigi matomas ne tik artimas meninis, kūrybinis, bet 
ir komercinis bendradarbiavimas – apie 1830 m. pres-
tižinėje Romos vietoje, Via del Corso 454, greta tra-
dicinių kalkografijos ir oforto atspaudų gamybos, jie 
įkuria spaustuvę, leidžia ir parduoda meno knygas bei 
kitus spaudinius13.

Atrodo, kad 1840–1844 m. Antonio ir Luigi 
Banzo kūrybinis tandemas pasiekia šių menininkų ir 
graverių kūrybos viršūnę: jie išleidžia monumentalų 
keturių tomų leidinį, kuris yra tarsi visų jų iki tol nu-
veiktų darbų apibendrinimas14, – „Compendio di vite 
preso da varii autoricon le relative immagini de’ santi 
per tutti i giorni dell’anno incise da Antonio e Luigi 
Banzo“ („Įvairių autorių šventųjų gyvenimo aprašy-
mai ir su jais susiję atvaizdai visoms metų dienoms, 
išgraviruoti Antonio ir Luigi Banzo“)15. Leidinį su-
darė 366 vario graviūros, atspaustos per visą puslapį 
ir lydimos šventųjų gyvenimo aprašymų ir legendų16. 
Kitas šaltinis nurodo, kad leidinyje buvo per 380 gra-
viūrų17.

Raižydami kompozicijas, įvairiais istori-
niais laikotarpiais graveriai dažnai pasinaudodavo 
populiariais savo meto tapybos kūriniais, perkelda-
mi juos į graviūras. Esama pavyzdžių, kur L. Banzo 

13 Moscatelli, Giuseppe. Luigi Banzo and the Madonna 
del Rosario di Piansano [interaktyvus], 2017, [žiūrėta 
2020 05 27]. Prieiga per internetą: <https://www.
canino.info/inserti/antropologia/madonna_rosa-
rio_banzo/index.htm>. Canino info – Italijos istorinio 
Tuskijos regiono (Lacijus) kultūros portalas. 

14 Italų kultūrininkas Biagio Gamba keturtomį apibūdina 
kaip labai svarbų ikonografiniu požiūriu ir žinomiausią 
iš pasaulyje egzistuojančių panašių leidinių. Žr. Gam-
ba, Biagio. Images of the Saints of Banzo. The Series 
[interaktyvus], 2017 03 17, [žiūrėta 2020 05 28]. Priei- 
ga per internetą: <http://www.biagiogamba.it/immagi-
ni-de-santi-dei-banzo-la-serie/>.

15 Banzo, Antonio, Luigi and Giuseppe. Lives com-
pendium taken by various authors with the relative 
images of saints for all the days of the year, vol. 1, 
2 [interaktyvus], 2018 12 06, [žiūrėta 2020 05 28]. 
Prieiga per internetą: <https://books.google.lt/boo
ks?id=4AELTTFlIngC&dq=Luigi+Banzo&hl=lt&
source=gbs_navlinks_s>, <https://books.google.lt/
books?id=_B4PChWdJf4C&dq=Compendio+di+vite
+preso+da+varii+autori+con+le+relative+immagini+
de+&hl=lt&source=gbs_navlinks_s>.

16 Moscatelli, G. Op. cit. 
17 Gamba, B. Op. cit.

yra graviravęs kitų dailininkų darbus ir tai nurodęs 
savo raižiniuose, bet leidinio graviūrose to nemato-
me, daugumą ofortų sieja kompoziciniai ir stilistiniai 
panašumai, tad manytina, kad šie raižiniai – pačių 
graverių Banzo sukurtos, o ne į raižinius perkeltos 
svetimos kompozicijos.

Šis klausimas natūraliai kyla, ieškant aptaria-
mos graviūros pirmavaizdžio. Ar tai tapybos darbas, 
perkeltas į ofortą, ar originalus L. Banzo kūrinys? Į 
šį klausimą, bent kol kas, atsakymo rasti nepavyko. 
Stilistinių ir tipažų panašumų (nors Marijos ir Vaike-
lio kompozicija skiriasi) šis ofortas turi su garsiuoju 
stebukliniu Pompėjos Dievo Motinos, Rožinio Ka-
ralienės paveikslu. Tačiau šis kūrinys išgarsėjo tik 
XIX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje, tad didesnė 
tikimybė, kad graviūra gali būti susijusi su konkre-
taus dominikonų vienuolyno (Romoje?) užsakymu ti-
ražuoti nenustatytą gerbiamą Rožinio Švč. Mergelės 
Marijos paveikslą arba tai originalus autorinis Luigi 
sumanymas pagal tradicinę dominikonišką ikonogra-
fiją ir kompoziciją. Mažai tikėtina, kad šis atspaudas 
galėjo patekti į „Šventuosius atvaizdus“, pažymint 
spalio 7 d. minimą Rožinio Marijos šventę18 – ofortas 
nuo atspaudų, kurie buvo sudėti į leidinį, skiriasi for-
matu (yra kiek didesnis), kompozicijų aprėminimu, 
sudėtingumu ir daugiafigūriškumu.

Tai, kad Banzo šeima buvo produktyvūs kūrė-
jai, turėjo savo leidyklą ir spaustuvę, o vario raižiniai 
buvo nesunkiai tiražuojami, leido šios šeimos kūrybi-
nei produkcijai pasklisti plačiai ne tik Italijoje ir ap-
linkiniuose, bet ir tolimesniuose kraštuose – Lietuvos 
nacionaliniame dailės muziejuje Vilniuje taip pat sau-
gomi keturi Antonio ir keturi Luigi Banzo ofortai19. 
Tikėtina, kad Lietuvos muziejai turi ir daugiau šių 
graverių darbų.

Kartu su liūdesiu tenka konstatuoti, kad šiuo 
metu internetinėse svetainėse Italijos prekeivių nedi-
delėmis kainomis parduodamos originalios L. Banzo 
graviūros beveik visos yra išplėštos iš 1840–1844 m. 
Banzo šeimos leistų ir puikiai oda įrištų minėtų 
„Šventųjų atvaizdų“20. 

Tačiau, kad ir kiek internetinėje erdvėje 
„klajoja“ L. Banzo kūrinių, peržiūrėjus tarptautinius 
meno kūrinių aukcionus bei kitus šaltinius, ilgai ne-
pavyko aptikti nė vieno „Rožinio Švč. Mergelės Ma-

18 To kol kas nėra galimybių patikrinti, nes suskaitme-
ninti ir prieinami yra tik pirmi du leidinio tomai. 

19  Šiuos autorius ir jų ofortus galima surasti LIMIS pa-
ieškoje. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/
greita-paieska>.

20 Tą galima pamatyti kad ir „eBay“ – internetinių auk-
cionų ir elektroninės prekybos svetainėje. Prieiga

 per internetą: <https://www.ebay.com/sch/i.
html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_
nkw=luigi+banzo&_sacat=0>.
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rijos“ atspaudo. Tai galimai patvirtino spėjimą, kad 
jis nebuvo patekęs į „Šventųjų atvaizdus“ ir todėl liko 
„neišplėštas“, ir kad buvo specialiai sukurtas domini-
konų vienuolijos užsakymu. Kai itališkame Bažnyti-
nių kultūros vertybių portale21 paieška pagaliau buvo 
sėkminga, rezultatas nustebino – graviūra, analogiška 
mūsiškei, buvo įkomponuota relikvijoriaus dėžutės 
dugne, o aplink ją, nedidelėse ovalinėse talpose, iš-
dėstytos šventųjų relikvijos (6 il.). Nors nuotraukoje 
įrašų nesimato, relikvijos neabejotinai turėjo būti su-
sijusios su dominikonų ordino šventaisiais. Bolonijos 
vyskupijos istorinio ir meninio paveldo inventoriaus 
duomenimis22, nemažas (43 x 38 cm) relikvijorius 
neįvardytų Romos dirbtuvių meistro pagamintas iš 
medžio, o dėžutės centre – analogiškas muziejiniam 
L. Banzo ofortas.

Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno dominikonai 
ir jų tradicija (?)

Didžiausias vaidmuo, platinant Rožinio 
Švč. Mergelės Marijos temą dailėje tiek Vakarų Eu-
ropoje XVI–XVIII a., tiek Lietuvoje XVII–XVIII a., 

21 Prieiga per internetą: <https://beweb.chiesacattolica.
it/>.

22 Bott. Roman sec. XIX, Shrine reliquary [interaktyvus], 
[žiūrėta 2020 05 19]. Prieiga per internetą: <https://
www.beweb.chiesacattolica.it/heritage/work/147516/
Bott.+romana+sec.+XIX%2C+Reliquiario+a+teca>.

teko dominikonų vienuolijoms, o tokio tipo kūriniai, 
kur vaizduojami šv. Dominyko vizijų siužetai, būda-
vo skirti dominikonų ordino vienuolynams, bažny-
čioms ir jau nuo XVII a. visur (ir Lietuvoje) gausiai 
besikūrusioms ir aktyviai veikusioms Rožinio broli-
joms, vienijusioms tiek dvasinio, tiek pasaulietinio 
luomo atstovus ir tiesiogiai susijusioms su šių temų 
plitimu dailėje23. 

Šv. Dvasios bažnyčia ir šalia jos esantys, šiuo 
metu ypač apleisti, apgriuvę dominikonų vienuolyno 
statiniai Vilniaus senamiestyje prie Dominikonų ir 
Šv. Ignoto gatvių, žymi pirmąją Lietuvoje dominiko-
nų įsikūrimo vietą. Kai 1647 m. buvo įkurta Lietuvos 
Šv. Angelo sargo dominikonų provincija, jos centrine 
būstine tapo būtent Vilniaus Šv. Dvasios vienuolynas 
su to paties titulo bažnyčia. Šv. Dvasios vienuolynas 
Vilniuje taip pat buvo švietimo ir kultūros centras24. 

Toks šis vienuolynas, jau atsigavęs po 1812 m. 
prancūzų antplūdžio, veikiausiai buvo ir XIX a. 
pirmoje pusėje, kai jame 1842 m. sausio 6 d., per 
Tris karalius, ant mūsų muziejinės, į Vilnių iš Romos 
(greičiausiai neseniai) atgabentos graviūros „Rožinio 

23 Klajumienė, Dalia. Vilniaus dominikonų vienuoly-
no prie Šv. Dvasios bažnyčios pirmo aukšto kori-
doriaus XVIII a. II pusės sienų tapyba [interaktyvus], 
2002, [žiūrėta 2020 05 14]. Prieiga per internetą: 
<http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-
1002/2002/3/M-09.pdf>. 

24 Lietuvos vienuolynai, Op. cit., p. 314–318. 

6. Relikvijorius su Luigi Banzo graviūra, analogiška 
muziejinei. Bolonijos vyskupija. Iš: beweb.chiesacattolica.it

7. Nugarinė oforto pusė su 1842 m. sausio 6 d. įrašu.
R. Žaltausko nuotr.
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Švč. Mergelė Marija“ nugarinės pusės, pusiau 
namudiniu spaudos būdu, keliomis spalvomis (rau-
dona, mėlyna ir išblukusia purpurine), raidžių spal-
va ir dydžiu pabrėžiant dėstomos informacijos 
reikšmingumą, buvo atspaustas toks tekstas (7 il.):  
PATRON / Lo sem szczęscia obrany na rok / Panski 
1842. Dnia 6. Stycznia / w Klasztorze Swięntego Du-
cha / X X. Dominikanow, w Wilnie. / Jasnie Wielmoźney 
Hrabini / Maryi / PLATEROWEJ / SWIĘTY WINCENTY 
FERRERYUSZ. /, tai turėjo reikšti, kad 1842 m. sausio 
6 d., t. y. per Tris karalius, „laimės likimu išrinktas“ tų 
metų globėjas – šv. Vincentas Fereras25, o tai padarė Jos 
šviesybė grafienė Marija Pliaterienė.

Toks užrašas tikriausiai galėtų mums paliudyti, 
kad dominikonai Vilniuje (ar tik Vilniuje?) turėjo tam 
tikrą tradiciją (?) per Tris karalius vykdyti loteriją 
ar kažką panašaus, kai garbi, žymi ir ypač Vilniaus 
dominikonams nusipelniusi aukštuomenės dama 
(galbūt Rožinio brolijos narė) ištraukdavo kortelę 
su tų metų šventuoju globėju – kažkuriuo iš ordino 
garbinamų šventųjų26. 1842 m. „šventųjų loterijoje“ 
ištraukta kortelė – mūsų muziejaus eksponatas, 
ofortas „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ sėkmę lėmė 
šv. Vincentui Fererai.

Įrašas taip pat leidžia lengvai datuoti ofortą – 
jis greičiausiai yra sukurtas apie 1840 m. – ypač pro-
duktyviu L. Banzo kūrybos laikotarpiu, o į Vilnių pate-
kęs dėl glaudžių kontaktų tarp dominikonų vienuolynų 
ar kitų šio ordino organizacijų skirtingose šalyse. 

Marija Michalovska Pliaterienė

Kas buvo toji Marija Pliaterienė, kuriai domi-
nikonai patikėjo simbolinę, bet neabejotinai garbingą 
užduotį – išrinkti metų šventąjį globėją. Pliaterių at-
šakų ir Marijų Pliaterienių jose daug, asmenvardžių 
rodyklėje jos nurodytos tik mergautinėmis pavardė-
mis. Tai turėjo būti visuomenėje gerbiama Pliaterie-
nė, tuo metu gyvenusi Vilniuje, netoliese dominikonų 
Šv. Dvasios vienuolyno ir susijusi su juo greičiausiai 
kaip aktyvi jo rėmėja. Užsiminus apie nesėkmingas 
paieškas, man į pagalbą atėjo istorikas Povilas Švere-
bas27, kuris „užvedė mane ant kelio“, paminėdamas, 

25 Šv. Vincentas Fereras: aistringas ir bebaimis pamoks-
lininkas. Pagal Famiglia Cristiana [interaktyvus], 
2020 04 05, [žiūrėta 2020 04 15]. Prieiga per internetą: 
<http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-04-05-
sv-vincentas-fereras-aistringas-ir-bebaimis-pamok-
slininkas/7522>.

26 Dr. Gintautas Žalėnas nurodė, kad tai yra iš tiesų uni-
kalus mažai žinomos devocijos liudijmas – rinkti metų 
šventuosius globėjus mažai žinomas paprotys. Asme-
ninis susirašinėjimas, 2019 11 09. 

27 Istorikui Povilui Šverebui esu dėkinga už nurodytą tei-
singą kryptį, ieškant „tos Marijos Pliaterienės“. Asme-
ninis susirašinėjimas, 2020 01 03. 

kad pagal metus ir vietą tiktų Marija Michalovska28, 
1830 m. ištekėjusi už Pranciškaus Ksavero Broel-
Pliaterio. Pradėjus gilintis, paaiškėjo, kad einama 
teisinga kryptimi: Pranciškus Ksaveras Broel-Plia-
teris (1785–1837) ir jo pirmoji žmona Ona (Anna 
Mohl, 1795–1830 m.) gyveno Vilniuje ir priklausė 
elitiniam Lietuvos aristokratijos sluoksniui, o jų vien-
turtė duktė Emilija Pliaterytė (1806–1831) buvo žy-
mioji 1831 m. sukilimo dalyvė. Tačiau bendras tėvų 
gyvenimas nesusiklostė, 1815 m., jiems išsiskyrus, 
Emilija su motina paliko Vilnių ir persikėlė gyventi 
pas gimines netoli Daugpilio. Neilgai trukus grafas 
Pranciškus Ksaveras vedė antrą kartą, o jo išrinktoji 
ir buvo Marija Julija Michalovska (1796–1867). Su 
antrąja žmona grafas susilaukė septynių (pagal kitus 
šaltinius – devynių29) vaikų, netikrų Emilijos brolių 
ir seserų, ir šį pasaulį paliko 1837 m. Tad 1842 m.
M. Pliaterienė buvo našlė, daugiavaikė motina, garsios 
giminės atstovė ir greičiausiai Šv. Dvasios vienuo-
lyno rėmėja, tad suprantama, kad dominikonų buvo 
pakviesta atlikti simbolinio ir garbingo veiksmo – 
ištraukti šventąjį metų globėją30. 

Degulių dvaras

Iki visos mūsų muziejaus eksponato istorijos 
atskleidimo beliko maža grandelė – kaip graviūra iš 
Vilniaus atsidūrė prie Utenos, dabar jau neegzistuo-
jančiame Rokavalkių kaime? Atsakymą pasiūlė saki-
nys „Iš Platerio dvaro“ priėmimo akte. Rokavalkiai 
pasirodė besantys vos už kelių kilometrų nuo Degulių 
kaimo, kur stovėjo dvaras, XVIII a. priklausęs italų 
kilmės didikams Morikoniams31, o vėliau – Pliate-

28 Konarski, Szymon. Platerowie [interaktyvus], p. 121–
123, [žiūrėta 2020 05 20]. Prieiga per internetą:

 <http://www.stowbial.pl/pk/plater.pdf>. Szymon Ko-
narski – žymus lenkų heraldikos ir genealogijos spe-
cialistas. Jo knyga „Platerowie“ 1967 m. buvo išleista 
Buenos Airėse ir Paryžiuje. 

29 Maria Julia Michalowska [interaktyvus], 2018 07 30,
[žiūrėta 2020 05 05]. Prieiga per internetą:< https://
www.geni.com/people/Maria-Julia-Broel-Pla-
ter/6000000022968299829>.

30 Gali būti, kad tai ta pati Marija Pliaterienė, 
susirašinėjusi su Fryderyk’u Chopin’u. Žr. Maria 
Broel Platerowa do Fryderyka Chopina w Paryżu, 
[Paryż, czerwiec 1833–23 września 1836]. 

 Prieiga per internetą: <https://www.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/2017/12/korespondencja-chopina_
tom2_cz.1_spistr.pdf>.

31 Dvarų planai (LVIA). Degulių dvaro planas [inter-
aktyvus], 2018 12 27, [žiūrėta 2020 05 30]. Prieiga 
per internetą: <http://virtualios-parodos.archyvai.lt/
lt/virtualios-parodos/34/dvaru-planai-lvia/exh-116/
dvaru-planai/case-599#slide7>.
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riams32. Degulių dvarą valdė Mykolas Tomas Plia-
teris (?–1886), netikras Emilijos Pliaterytės brolis, 
Emilijos tėvo ir jo antrosios žmonos Marijos Pliate-
rienės sūnus33, tad nieko stebėtino, kad motinai pri-
klausęs daiktas atsirado pas sūnų. Daug labiau stebina 
tai, kad jis buvo išsaugotas, nors M. T. Pliateris, už 
dalyvavimą 1863 m. sukilime, su žmona Stefanija 
Marija Piotuchova-Kublicka (1840–1916), netoliese 
esančios Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčios fundato-
re, buvo ištremti, o dvaras sudegintas. Nors vėliau jo 
sūnus Mykolas Justinas Ksaverijus Pliateris (1870–?) 
kartu su motina grįžę iš tremties susigrąžino Degu-
lių dvarą, tolesnės negandos ir toliau persekiojo šios 
ypač Lietuvai nusipelniusios Pliaterių atšakos atsto-
vus. Paskutinis iš Degulių Pliaterių – grafas Dominy-
kas Pliateris (1925–2002) į Tėvynę po dešimtmečių 
tremties Sibire taip pat grįžo tik 1989 m. ir šiuo metu 
ilsisi šalia savo močiutės Stefanijos Pliaterienės Pa-
kalnių bažnyčios šventoriuje34.
32 Mykolui Tomui Pliateriui Degulių dvaras atiteko kaip 

žmonos Stefanijos Piotuchovos-Kublickos kraitis. 
Žr. Konarski, S. Op. cit., p. 123. 

33 M. T. Pliateris [interaktyvus], 2018 11 08, [žiūrėta 
2020 05 05]. Prieiga per internetą: <https://www.
geni.com/people/Micha%C5%82-Tomasz-Bro%C3%
ABlPlater/6000000010502140152>.

34 Čepaitienė, Auksuolė. Dvaro kaip gimtosios vietos 
atkūrimas: Dominyko Pliaterio atvejis. In Dvaras 
modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. antra pusė –  
XX a. pirma pusė. Sud. Giedrė Jankevičiūtė, 
Dangiras Mačiulis. Vilnius, 2005, p. 129–141.

Tokia ta daugiasluoksnė, tarsi iš atskirų 
mozaikos gabalėlių sudėliota muziejaus eksponato 
istorija. Tačiau kas tokia buvo Ona Paškauskienė iš 
Rokavalkių kaimo, muziejininkams išsaugojusi ir 
perdavusi graviūrą „Rožinio Švč. Mergelė Marija“, 
kaip ir kodėl ši graviūra atsidūrė pas ją, mes tikriausiai 
jau niekada nesužinosime. 

Apibendrinimas

Straipsnyje nuosekliai atkurta muziejaus 
eksponato – oforto „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ 
(LBM 2651; M 1010) istorija leido plačiau apžvelgti 
Lietuvoje netyrinėtą romiečių graverių Antonio ir 
Luigi Banzo kūrybą ir itališkame Bažnytinių kultūros 
vertybių portale rasti eksponato analogą. Taip pat 
galima teigti, kad eksponato tyrimas padėjo atskleisti 
iki šiol nežinomą Vilniaus dominikonų tradiciją – per 
Tris karalius rinkti metų šventąjį globėją, ištraukiant 
devocionaliją su įrašytu kažkurio iš ordino garbinamų 
šventųjų vardu. Atliekant tyrimą, pavyko išsiaiškinti, 
kas tokia buvo grafienė Marija Pliaterienė, pas 
Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno dominikonus 
ištraukusi 1842 m. šventąjį globėją, taip pat, kas 
siejo M. Pliaterienę su prie Utenos buvusiu Degulių 
dvaru, iš kur eksponatas pateko į muziejų. Straipsnis 
gali paskatinti tyrėjus giliau pasidomėti aprašyta 
Vilniaus dominikonų tradicija, siekiant išsiaiškinti, ar 
jos laikytasi tik konkrečiai Šv. Dvasios vienuolyne, 
ar ji buvo būdinga ir kitiems Lietuvoje įsikūrusiems 
dominikonų vienuolynams.
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AN ETCHING “THE BLESSED VIRGIN MARY OF THE ROSARY”: ROME – VILNIUS – 
DEGULIAI – THE OPEN-AIR MUSEUM OF LITHUANIA 

Ina Dringelytė
The Open-Air Museum of Lithuania

The exhibit of the Open-Air Museum of Lith-
uania, an etching “The Blessed Virgin Mary of the 
Rosary” (LBM 2651; M 1010) entered the museum 
in 1969, during the museologists’ first expeditions in 
Lithuania. It came with other exhibits from Utena dis-
trict, Rokavalkiai village. The only information in the 
acceptance certificate about this exhibit was: “A pic-
ture with glass. From Pliateris Manor”. The engrav-
ing was not investigated, so when it was digitized, it 
was interesting in both the personality and work of 
its engraver and the inscription on the back, where 
the date of 6th January 1842 was indicated as well as 
Vilnius Dominican Monastery of the Holy Spirit and 
Countess Marija Pliaterienė were mentioned. 

It was decided to find out the history of the 
exhibit, the etching “The Blessed Virgin Mary of the 
Rosary ”. Based on art research and historical-genea-
logical material, this article recreates the history of a 

museum engraving from the presentation of the cre-
ative path of its author, Italian, Roman engraver Luigi 
Banzo (1805–1877) in Rome to its arrival at Vilnius  
Dominican Monastery of the Holy Spirit, later on, its 
way to the Deguliai manor near Utena, and finally 
to the Open-Air Museum of Lithuania. The article 
also discusses the hitherto unknown tradition of Vil-
nius Dominicans – to elect the Holy Guardian of the 
Year during the Magi (Three Kings), that in 1842 was 
elected as a lottery card using the etching discussed 
in the article, and also tells who Marija Pliaterienė 
was, who was given the special honor of pulling out 
the holy patron of the year with the “destiny of hap-
piness”. The task to find out the history of the exhibit, 
the etching “The Blessed Virgin Mary of the Rosary”, 
which turned out to be interesting and multi-layered, 
was fulfilled.
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