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Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo 
muziejus (toliau ŽKM) tai atskira – etnografinių pas-
tatų – rinkinių grupė. Jų yra 16. Pastatai 1965–1975 m. 
perkelti iš įvairių Žemaitijos vietų. Jie sudaro tris au-
tentiškas XIX a. pab.–XX a. pr. žemaičių sodybas, 
atspindinčias to meto valstiečių socialinę, ekonominę 
padėtį, buitį, papročius. Sodybos, atsižvelgiant į vals-
tiečių ekonominę padėtį, skiriasi pastatų skaičiumi, 
dydžiu, užimamos teritorijos plotu.

Daugiausia pastatų stovi stambaus ūkininko so-
dyboje – troba, svirnas, kiaulininkas, tvartas, daržinė, 
jauja, žardinė, pirtis.

Vidutinio valstiečio sodyboje – gyvenamasis na-
mas, svirnas, jauja ir tvartas.

Mažažemio sodyboje stovi trobelė ir tvartukas. 
Visuomeninį sektorių sudaro kalvė, malūnas, 

skiedrų gaminimo įrenginys.
Stambaus ūkininko sodyba. Nuo senų laikų že-

maičiai gyveno kaimuose ir gana retai viensėdžiuose. 
Archeologų nuomone, padrikas kaimelis buvo anks-
tyviausia gyvenvietės forma teritorinės bendruome-
nės laikais (I tūkst. po Kr.). Iš padrikų kaimelių galėjo 
susiformuoti kupetiniai kaimai. Jų būta visoje Lietu-
voje, bet daugiausia Žemaitijoje ir Dzūkijoje.

Žemaičių valstiečiai sodyboms išsirinkdavo pa-
togias ir gražias vietas šalia kalvelės, prie upės, pa-
miškėje. Taip susispietė jos po vieną, dvi, lyg kupetos 
į kaimus. Šiuose kaimuose sodybos išsidėsčiusios 
laisvai. Pastatai pritaikyti prie vietos reljefo, sodybos 
erdvios. Jose žymiai daugiau įvairios paskirties tro-
besių negu aukštaičių ir dzūkų sodybose. Šiaudiniai, 
skiedriniai stogai, plačios, žemai nuleistos pastogės. 
Troboje daug patalpų. 

Troba�� Tradiciniai žemaičių gyvenamieji na-
mai yra masyvūs: ilgu ir plačiu korpusu, neaukšto-
mis, vertikaliai lentomis apkaltomis sienomis. Stogas 
masyvus, keturšlaitis, su čiukuru. Trobos planas gana 
sudėtingas. Centrinę jos dalį užima kaminas, kuris su 
abiejose pusėse esančiomis priemenėmis skiria trobą 
į du galus. Troboje dažniausiai būdavo nuo 5 iki 15 
patalpų. 

Troba į ŽKM parvežta iš Telšių rajono Gadūna-
vo seniūnijos Juodėnų kaimo ir atstatyta 1970 m. Ją 

1870 m. buvo pasistatęs ūkininkas P. Rusikis, valdęs 
80 ha žemės. Troboje yra 11 patalpų. Trumpai apibū-
dinsime svarbiausias iš jų.

Geroji priemenė. Per ją retai vaikščiodavo, nes 
tai buvo išėjimas į gerąjį kiemą. Pro čia įvesdavo 
svečius, priimdavo piršlius. Taip pat iš priešininkės 
vaikščiodavo seneliai.

Geroji troba – pati didžiausia namo patalpa. Į ją 
yra durys iš gerosios priemenės. Taip pat iš čia gali-
ma patekti į šeimyninę trobą, t. y. virtuvę ir alkierių. 
Grindys ir lubos iškaltos lentomis, sienos išklijuotos 
tapetais. Kambarį šildo sienelė iš šeimyninės trobos. 
Šalia sienelės pastatytas minkštasuolis, galvugaliu į 
alkierių – lova. Virš jos pakabinti paveikslas ir kru-
cifiksas. Kitoje durų į alkierių pusėje stovi komoda, 
ant sienos kabo laikrodis ir veidrodis. Kambario cen-
tre (dažnai ir prie išorinės sienos) stovi stalas, kėdės, 
kampe – drabužių spinta.

Žemaičių gyvenamiesiems namams būdingas 
nedidelis kambarys – alkierius, skirtas svečiams 
apnakvindinti, nors dažniausiai naudojamas kaip šei-
mininkų miegamasis. Jame yra lova, skrynia, stalas. 
Virš lovos pakabinta rankšluostinė su rankšluoščiu. 
Alkierius neapšildomas, todėl žiemą durys iš gerosios 
trobos į jį būdavo laikomos atviros.

Blogasis alkierius – špižaunė. Dažniausiai čia 
buvo laikomi maisto produktai. Troboje, kuri par-
vežta į muziejų, įrengtas vaikų kambarys. Palubėje, 
prie balkio, parištas lopšys, stovi lova, staliukas. Ša-
lia lovos – vaikų vežimėlis mediniais ratukais, lovelė 
– vygė.

Šeimynos troba – užpečkinė – turi virtuvės ir 
darbo kambario paskirtį. Kartais čia ir miegama. Mi-
nėtu atveju pastatyta piemenuko lovelė. Virtuvėje vir-
davo valgį, valgydavo ir atlikdavo pagrindinius namų 
apyvokos darbus. S. Daukantas rašė: „Prie to žiburio 
moteriškosios verpė, audė, vyriškojė lankus plėšė, 
virves vijo, tinklus mezgė žuvims žvejoti ar žvėrims 
gaudyti, bočiai ir kiti senieji su vaikais plunksnas plė-
šė, vilnas kedeno, gijas vijo“.

Blogoji priemenė – pagrindinis šeimos narių išė-
jimas į blogąjį kiemą, tvartus. Per ją eidavo į kaminą, 
kamarą, šeimynos trobą.

ETNOGRAFINIS ŽEMAITIJOS KAIMO MUZIEJAUS 
PAVELDAS.
JO PANAUDOJIMAS MUZIEJINĖJE EDUKACIJOJE

Gediminas Šatkauskas
Žemaičių muziejus „Alka“
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Kaminas. Vienas iš būdingiausių žemaičių gy-
venamųjų namų bruožų – tai kaminas, kaip atskira 
patalpa. Kamine vasarą virdavo maistą, žiemą – jova-
lą kiaulėms, šildė vandenį, rūkė ir laikė mėsą. Pagrin-
dinė vieta kamine – ugniakuras, įrengtas ant paaukš-
tinimo, sukrauto iš akmenų. Viršum jo įtaisytas vąšas 
– tam tikras kablys, ant kurio kabindavo katilą.

Priešininkė – tradicinio žemaičių gyvenamojo 
namo patalpa prie gerosios priemenės. Ji skirta nuse-
nusiems tėvams (karšinčiams), įnamiams. Patalpoje 
yra mūris su šildoma sienele, lova, stalas, skrynia. 
Kampe stovi verpimo ratelis, lanktis. Trobos gale 
esančios dvi kamarėlės buvo įvairios paskirties. Jose 
laikoma manta. Vienoje iš jų miegodavo šeimos na-
riai, samdyta šeimyna, todėl vadinamos vaikio arba 
mergos kamaromis�� 

Svirnas�� Greta gyvenamojo namo valstiečių gy-
venime svarbus buvo svirnas, skirtas grūdams, maistui, 
mantai laikyti, miegoti. Stambaus ūkininko sodyboje 
svirnas stovi priešais trobą lygiagrečiai su ja ir, sujung-
tas su troba statinių tvora, sudaro gerąjį kiemą.

Lietuvoje svirnai pagal planavimą ir išorę skirs-
tomi į du pagrindinius tipus: aukštaičių ir žemaičių. 
Pagrindinis skirtumas – patalpų dydis ir skaičius. Jei 
aukštaičių klėtys yra vienos, dviejų, tik retai kada tri-
jų patalpų, tai žemaičių svirnai turi penkias, šešias ir 
daugiau patalpų. Svirno dydį ir patalpų skaičių lėmė 
valstiečio ekonominis pajėgumas. 

Muziejuje esantis svirnas anksčiau stovėjo 
Telšių rajono Gadūnavo seniūnijos Brėvikių kaimo 
ūkininko Stanislovo Mikalausko sodyboje. S. Mika-
lauskas svirną pastatė 1909 m. Statybos metai įrėžti 
fasado vidurinių durų viršutinėje staktoje. 1970 m. 
spalio mėnesį svirnas parvežtas į ŽKM.

Svirne yra šios patalpos: grūdinė, drabužinė, 
mėsinė, vazaunė (patalpa ratams, padargams laikyti) 
ir dvi kamaros samdiniams��

Grūdinė užima centrinę svirno patalpą, kuri eina 
skersai viso svirno��

Pagal galinę ir išorinę sieną įrengti aruodai. Prie 
sienos, kur nėra aruodų, yra laiptai į palėpę. Derlin-
gais metais, kai grūdai netilpdavo aruoduose, juos 
pildavo į palėpę. Durys į grūdinę, kaip ir į kitas tris 
patalpas, dvigubos. Durų sudvigubinimo viršutinės 
lentelės, sukaltos įstrižai, sudaro geometrines figūras, 
primenančias aštuonnyčio audinio raštą. Visos durys 
užrakinamos įleidžiamomis masyviomis spynomis. 
Priešais svirno duris padėti plokšti akmenys palipti 
ant priesvirnio. Jie pagyvina svirno fasadą.

Kraštinė patalpa kairėje fasado pusėje yra su 
grindimis, lubomis, mažu langeliu. Čia stovi lova, 
stalas, skrynia, palubėje kabo žibalinė lempa. Šią pa-
talpą vadindavo špikieriumi, joje miegodavo šeimi-
ninkas, kartais samdiniai. 

Šiame gale taip pat yra atskira patalpa, į kurią 
patenkama iš svirno galo. Tai samdinių kamara.

Drabužinė – patalpa tarp grūdinės ir vazaunės. 
Čia laikydavo senus ir nešiojamus drabužius, įvairius 
rakandus��

Kamaros gale plona medine siena atitverta pa-
talpa mėsai kubiluose laikyti. Palubėje sukabindavo 
rūkytą mėsą, dešras.

Vazaunė svirno dešiniajame šone. Jos tik viena 
(vidinė) siena yra iš apipjautų rąstų, o kitos trys verti-
kaliai apkaltos lentomis��

Svirnas tiek architektūra, tiek patalpų skaičiumi ir 
išdėstymu yra žemaitiško tipo ūkinis trobesys, atspin-
dintis stambaus ūkininko ekonominį pajėgumą ir buitį. 

1 pav. Svirnas
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Kitų kaimo trobesių atžvilgiu jis ypatingas ne tik dėl 
funkcinės paskirties ir architektūros, bet ir dėl to, kad 
pastatytas nauju būdu: pamatai pakelti aukščiau nuo 
žemės ant akmenų, kad galėtų prapūsti vėjas.

Kiaulininkas pastatytas blogajame stambaus 
ūkininko sodybos kieme. „L“ raidės formos tvarto 
dvi sienos, kiaulininkas ir pusgulstinė tvora sudaro 
uždarą kiemą – laidarą.

Muziejuje esantis kiaulininkas anksčiau stovėjo 
Plungės rajono Užpelių kaimo ūkininko Juozo Kupe-
tausko ūkyje. 1969 m. kiaulininkas parvežtas ir pa-
statytas ŽKM.

Kiaulininkas be pamatų, pakeltas ant akmenų. 
Sienos tašytų rąstų, stogas keturšlaitis, dengtas skie-
dromis. Vidinė tašytų rąstų siena dalija pastatą į dvi 
dalis. Durys dvivėrės. Kiaulininko gale, po tuo pačiu 
stogu, yra pastogė, paremta mediniais stulpais. Čia 
sukraudavo malkas, kraikus.

Tvartas. XIX–XX a. Lietuvos teritorijoje aptin-
kama keletas tvartų tipų. Vieni iš sudėtingesnių buvo 
„U“ arba „L“ raidės, o kartais net uždaro keturkampio 
formos. 

Stambaus ūkininko sodyboje esantis tvartas yra 
„L“ raidės plano. Tvartas statytas XIX a. pab. Telšių 
rajono Gadūnavo seniūnijos Juodėnų kaimo ūkininko 
D. Putvinskio sodyboje. 1971 m. parvežtas ir pasta-
tytas ŽKM.

Tvartas pakeltas ant stambių akmenų. Sienos iš 
tašytų rąstų, galuose suleistų į sąsparas. Vietoj lubų 
uždėtos kartys, ant kurių kraunamas šienas. Stogas 
keturšlaitis, dengtas skiedromis.

Nors pastato pavadinimas „tvartas“ žinomas vi-
soje Lietuvoje, tačiau žemaičiai jį dar vadina staldu, 
vidurio Lietuvoje – kūtėmis.

Kluonas – pastatas javams, linams laikyti ir 

kulti – stovi sodybos pakraštyje, kad kilus gaisrui 
neužsidegtų kiti pastatai. Jame yra visos pagrindinės 
patalpos: jauja su krosnimi ir ardais, dvi peludės, klo-
jimas��

Kluonas yra dvilinko plano su gegninės konstruk-
cijos pusvalminiu stogu. Pamatus čia atstoja po apati-
niu rąstų vainiku padėti dideli akmenys. Kluono sienų 
konstrukcija yra kombinuota rentininė-karkasinė.

Įėjus pro fasadines duris, kairėje pusėje yra dar-
žinė. Daržinėje sukraudavo vasarojų, linus, rugius. 
Skersai viso pastato yra plūkto molio asla, vadinama 
grumdymu ar klojimu. Čia sukilodavo linus, kai juos 
kuldavo spragilais. Dabar čia pastatyta arklinė javų 
kuliamoji��

Į dešinę pusę nuo klojimo yra duoba su krosni-
mi. Iš abiejų pusių – peludės.

Kluonas stovėjo Juozo Eičino sodyboje (Plun-
gės rajone, Žemaičių Kalvarijoje). Pastatytas 1896 m. 
Tai liudija jaujos krosnies išorinėje sienoje įspausti 
skaičiai „1896“.

Į ŽKM kluonas atvežtas ir atstatytas 1973 m.
Daržinė – ūkinis pastatas šienui, šiaudams su-

krauti ir laikyti – stovi atokiau nuo trobos, tarp tvarto 
ir jaujos. 1973 m. ji pervežta iš Telšių rajono Rainių 
kaimo. Ją buvo pasistatęs ūkininkas P. Kaminskas. 
Vėliau dalį šio ūkininko žemės su daržine ir kitais 
pastatais tuometinė Lietuvos vyriausybė nupirko ir 
padovanojo dainininkui Kiprui Petrauskui. Po karo 
visa tai buvo nacionalizuota ir atiteko čia veikusiam 
kolūkiui.

Daržinė stačiakampė, be ištisinių pamatų. Joje 
yra du šoniniai įvažiavimai. Sienos apkaltos lentomis. 
Stogas gegninės konstrukcijos, dengtas skiedromis.

Žardinė stovi šalia svarbiausių ūkinių pastatų: 
svirno, tvarto, kluono, daržinės. Žardinę sudaro du ly-

2 pav. Kluonas
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giagrečiai sustatyti žardai. Jų stulpai ąžuoliniai, stovi 
ant įleistų į žemę akmenų. Žardinės ilgis – 12 metrų. 
Stulpai su pagegniniais sujungti įkirpus griovelį į vir-
šutinį stulpo galą, o apatiniame pagegnyje padaromas 
atitinkamas įpjovimas su iškilimu. Taip sujungtos pa-
gegninės neturi nei išilginio, nei skersinio laisvumo. 
Toks sujungimo būdas gana patvarus. Žardai sujungti 
6 metrų atstumu, pagegniniai – rąstais sąsparų kam-
puose. Tai tvirtas kryžminio sujungimo būdas. Tokie 
nepaprasti sutvirtinimai kalba apie apgalvotą statinio 
konstrukciją.

Žardinė buvo statoma ten, kur iš visų pusių pūs-
davo vėjai.

Žardinė XX a. pr. stovėjo Plungės rajono Platelių 
kaimo ūkininko Prano Šetkausko sodyboje. 1951 m., 
vykdant kolektyvizaciją, ji atiteko kolūkiui, 1975 m. 
perduota muziejui��

Architektūriniu požiūriu žardinė reikšminga 
tuo, kad matyti, kaip apgalvotai dailidės sudarė sta-
tinio konstrukciją, pasirinko jos tūrį ir formą. Žardi-
nė yra vakarų Žemaitijai būdingas ūkinis pagalbinis 
pastatas, kurio tiesioginė paskirtis – linų galvutėms 
džiovinti.

Pirtis parvežta iš Telšių rajono Tryškių seniūni-
jos Sukončių kaimo ūkininko Stasio Bukausko sody-
bos 1967 m. Pirtį pasistatė S. Bukausko uošvis Stasys 
Silkinis 1929 m. Tai pirmasis eksponatas iš etnografi-
nių pastatų rinkinio, atvežtas į ŽKM. Pirtis yra medi-
nė. Pirčių architektūra ir planavimas visoje Lietuvoje 

identiški, dauguma jų – medinės.
Pirties sienų konstrukcija yra rentinė. Čia dvejos 

durys. Pirmosios veda iš lauko į priepirtį, o antrosios 
– iš priepirčio į maudymosi patalpą.

Mažažemio valstiečio sodyba aptverta žiogrių 
tvora. Trobelė 1974 m. parvežta iš Telšių rajono Ga-
dūnavo seniūnijos Uikių kaimo. Ją buvo pasistatęs S. 
Granauskis. Pastatas vientisas, su dviem galais. Sto-
gas gegninės konstrukcijos, pusvalminis, su paražine 
viename šone ligi žemės. Įėjus pro fasadines duris, 
atsiduriama koridoriuje. Į dešinę iš jo durys veda į gy-
venamąjį kambarį. Priešais – durys į tamsią kamarėlę. 
Į kairę – durys į kamarą su langeliu.

Gyvenamajame kambaryje – plūkto molio asla.
Ši trobelė yra tipiškas XIX a. pab. šiaurės va-

karų Žemaitijos mažažemio valstiečio gyvenamojo 
namo pavyzdys��

Tvartas parvežtas iš Plungės rajono Alsėdžių se-
niūnijos Žvirblaičių kaimo 1978 m. iš buvusio Lietu-
vos savanorio Aleksandro Kavaliausko ūkio.

Vidutinio valstiečio sodybos pastatų – trobos, 
svirno, tvarto ir jaujos – architektūra panaši į stam-
baus ūkininko pastatų.

Vėjo malūnas yra vienas iš paskutinių palikuo-
nių tų vėjo malūnų, kurie Lietuvoje pradėti statyti dar 
XVI a. Vėjo malūnas yra angliškojo tipo, su pasuka-
ma prieš vėją kepure.

Tokie malūnai Lietuvoje buvo statomi iki An-
trojo pasaulinio karo. Malūną 1924 m. Telšių rajone, 

3 pav. Vėjo malūnas
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Nerimdaičių kaime, pasistatė 90 ha ūkio savininkas T. 
Prialgauskas. Jį statė vietinis meistras S. Banys. Ma-
lūnas veikė iki 1948 m. Į ŽKM jis parvežtas 1968 m. 
Sparnai, stogo danga pakeisti naujais, vidaus įrengi-
mai išlikę senieji. Malūno aukštis – 12 metrų, sparnų 
ilgis – 8 metrai.

Kalvė stovi šalia malūno, muziejaus pakraštyje. 
Ji parvežta iš Telšių rajono Mitkaičių kaimo 1971 m. 
Kalvę 1911 m. buvo pasistatęs vietos ūkininkas K. 
Visvinas. Čia galima pamatyti žaizdrą, dumples, įvai-
rius kalvio įrankius.

Edukacinė veikla. Etnografiniai pastatai – iš-
skirtinė muziejinių rinkinių grupė, ypatingai tinkanti 
edukacinei veiklai. 

ŽKM vyksta pažintinės-mokomosios rajono 
mokyklų mokinių pamokos. Per jas mokiniai supa-
žindinami su javų ir linų apdorojimu, kalvystės, me-
džio apdirbimo amatais. Jie praktiškai tai išbando au-
tentiškoje jaujoje, kalvėje. Be to, organizuojamos jau 
tradicinėmis tapusios Užgavėnių, Jurginių, Joninių, 
Oninių šventės.

Skiedrų drožimo įrenginiu gaminamos skiedros, 
kuriomis restauruojami muziejaus pastatų stogai.

Jau antri metai ŽKM vykdomas projektas „Tra-
dicijos ir šiandiena. Senųjų Žemaitijos amatų integra-
vimas į rajono mokyklų technologijų disciplinos pro-
gramą“. Projektą remia Kultūros ministerija, Telšių 
rajono savivaldybė, Telšių miškų urėdija. 
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ETHNOGRAPHIC HERITAGE AT 
THE MUSEUM OF SAMOGITIAN  
VILLAGE. 
ITS USAGE IN MUSEUM’S 
EDUCATIONAL ACTIVITIES

Gediminas Šatkauskas
Samogitian Museum “Alka”

The Museum of Samogitian Village is a branch 
museum of the Samogitian Museum “Alka”. Stretch-
ing for 15 hectares, it is situated in 16 authentic, 
ethnographic buildings. The buildings were brought 
here in 1965 – 1975 from various places of Žemaitija 
(Samogitia) and comprise 3 authentic Samogitian 
homesteads (the end of the 19th – beginning of the 
20th c.), that reveal social and economic status of peas-
ants, their everyday life and customs  The farmsteads, 
taking peasants’ economic status into account, differ 
by territory, number and size of the buildings.

Nowadays, traditional feasts and special lessons 
with the aim of showing ancient crafts, linen process-
ing are being organized in the Museum of Samogitian 
Village��

4 pav. Muziejinė edukacija
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Tapyti baldai – vertinga etninio paveldo dalis, 
sulaukusi nemažai etnologinių tyrinėjimų. Baldų 
konstrukcijas detaliausiai išanalizavo Alfonsas And-
riuškevičius daktaro disertacijoje1. A. Andriuškevi-
čius baldus suklasifikavo, nustatė jų paplitimo area-
lus, jų naudojimą kaimyniniuose kraštuose. Deja, 
darbas nepublikuotas ir prieinamas tik nedideliam 
tyrinėtojų ratui. Svarbus Klemenso Čerbulėno, tuo 
metu dirbusio Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, 
1941 m. straipsnis apie Užnemunės skrynias2. Auto-
rius nuodugniai išanalizavo skrynių konstrukcijas, 
puošybą, raidą, rašė apie skryndirbius, skrynių naudo-
jimo papročius, regioninius ypatumus, pateikė vertin-
gų iliustracijų. Tai pirmas išsamus, daugelio cituotas 
darbas apie vieną valstiečių baldų rūšį. Įvairių Aukš-
taitijos vietovių skrynių ir spintų raidą, konstrukcijas 
ir puošybą, pasinaudodamas gausia, dažniausiai savo 
surinkta medžiaga, nagrinėjo Antanas Daniliauskas��� 
Muziejininkė Akvilė Mikėnaitė4 katalogo apie bal-
dus įvade apžvelgė baldų konstrukcijas, jų vietą in-
terjere, daugiausiai dėmesio skyrė baldų puošybai. 
Katalogas gausiai iliustruotas Vilniaus dailės muzie-
jaus (dabar Lietuvos nacionalinis dailės muziejus) 
eksponatų nuotraukomis. Alfonsas Keturka5, tyrinė-

TAPYTI bALDAI LIETUVOS LIAUDIES bUITIES 
muziejuje

Vingaudas Baltrušaitis
Lietuvos liaudies buities muziejus

damas baldus, didžiausią dėmesį skyrė spalvoms ir 
ornamentams, taip pat aptarė baldų formą, raidą bei 
vietą interjere. Knygoje „Spalva lietuvių liaudies bal-
dų puošyboje“ daug tapytų baldų pavyzdžių, išsamiai 
aptarti kuparų ornamentai, pateiktos jų nuotraukos 
ir piešiniai, keletas vertingų žemėlapių. Viename iš 
jų – štampuotine technika papuoštų kuparų papliti-
mas6. Elvyra Usačiovaitė7 tyrinėjo valstiečių baldų 
puošybą ir simboliką, parodė profesionaliosios dailės 
įtaką. Lietuviško simbolizmo mokslinių tyrinėjimų 
pradininkė Marija Gimbutienė darbuose aptarė Gy-
vybės, Kosminio medžio idėjas. Tyrinėtoja atkreipė 
dėmesį į tapytus baldus pažymėdama, jog žydinčios 
gėlės ant kraičio skrynių simbolizavo nuotakos tur-
tą ir jos būsimą laimę8. Halina Kairiūkštytė-Jacinie-
nė9 analizavo Lietuvos skrynių ornamentus ir spal-
vas, aptarė įvairių regionų baldus, atkreipė dėmesį į 
Mažosios Lietuvos skrynias, kitų tyrinėtojų tarytum 
ignoruotas. Apie štampuotinės technikos naudojimą 
puošiant skrynias ir pagrindines jų dirbtuves rašė 
lenkų etnografas Vitoldas Dynovskis10. Straipsnyje 
apie tapytas skrynias Vilniaus krašte ir Polesėje (Bal-
tarusijos Respublika) išnagrinėjo skrynių su dėžės 
formos antvožu konstrukciją, apkaustymą, puošybą, 

1 pav. Skrynia, 
XIX a. Šilutės 
raj., Kintų apyl. 
Prycmų k.
LBM 33604
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nustatė šio tipo skrynių paplitimo ribą. Muziejinin-
kas Vingaudas Baltrušaitis11 baldus tyrinėjo gyvena-
mojo namo interjero kontekste, daug dėmesio skyrė 
interjero įrangai, spalvoms, baldų vietai, regioniniam 
savitumui, kaimo ir miestelio interjero panašumams 
ir skirtumams. Paulius Galaunė12 dar 1930 m. išskyrė 
dominuojančius baldų tapyboje ornamentus bei įrodė, 
kad lietuviai, skirtingai nei kaimyninės tautos, baldų 
tapybai nenaudojo žanrinių scenų. Muziejininkas 
Antanas Rūkštelė1� pateikė bendrą liaudies baldų ir 
jų puošybos charakteristiką. Tai daugiau publicisti-
niai, o ne moksliniai A. Rūkštelės darbai. Žinių apie 
atskirų regionų baldus pateikė muziejininkė Kazytė 
Kairiūkštytė-Galaunienė14. Rokiškio muziejaus baldų 
rinkinį pristatė Onutė Mackevičienė15. Valstiečių bal-
dų katalogą iš Nacionalinio muziejaus rinkinių paren-
gė Stasė Bernotienė ir Zofija Budrytė16. Kitus minimo 
muziejaus baldus kataloge aprašė Ona Mažeikienė17�� 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus talkininkas Adomas Vi-
tauskas18 XX a. ketvirtojo dešimtmečio ekspedicijose 
yra užrašęs keletą liaudies meistrų naudotų dažų ga-
mybos būdų. Tai unikali medžiaga, nes vėlesnių laikų 
pateikėjai jau nežinojo apie dažų gamybą iš natūralių 
medžiagų. Minima tema nedidelį įdomų straipsnelį 
publikavo muziejininkė Dalia Bernotaitė19��

Daugelis tyrinėtojų, rašiusių apie baldus, visuo-
met minėjo skrynias ir spintas. Pasirinkta tema yra 
labai įdomi ir verta tolesnių studijų, nes aprėpia ne 
tik materialinės, bet ir dvasinės kultūros sritis. Tapytų 
baldų ornamentai yra ilgaamžis istorinis reiškinys, pa-
sižymintis didele įvairove. Studijuojant tapytų baldų 

ornamentus, išryškėja jų senosios formos bei prasmės, 
kurios tradiciškai buvo perduodamos iš kartos į kartą. 
Iš ornamentų atsekami pagoniškų tikėjimų reliktai, 
svarbūs ne tik mitologijai, bet ir praeities pasaulėjau-
tai bei estetikai pažinti. Baldų puošybos tyrinėjimai 
gali padėti rekonstruoti senąją lietuvių pasaulėžiūrą, 
pasaulėjautą bei simboliką, funkcionavusią nuo se-
niausių laikų. Smulkūs geometriniai raštai – kryžiai, 
apskritimai, taškai, žvaigždės, rombai, S linijos, zig-
zagai – praeityje buvo archainių tikėjimų mitinės me-
taforos, dangiškų ir chtoniškų gamtos jėgų simboliai. 
E. Usačiovaitės teigimu20, tai saulės, ugnies, vandens, 
gyvačių (žalčių) ženklai, turėję sakralinę reikšmę.

Manoma, kad XVII a. Lietuvoje baldus pradėta 
puošti tapytais ornamentais sekant Renesanso taiko-
mosios dailės pavyzdžiais21�� Tapyti baldai Lietuvoje 
labiau išplito nuo XVIII a�� Lietuvos liaudies buities 
muziejuje tėra vos keletas XVIII a. pagamintų tapytų 
baldų. Vyrauja XIX a. tapyti baldai. Puošiant baldus, 
labai svarbūs dažai. Senieji baldų tapytojai dažus 
gaminosi iš augalų lapų, žiedų, samanų, žolių, me-
džių žievės, akmenų kerpių, kalkinės kilmės spalvotų 
akmenų, balų rūdos, suodžių.

Senuoju tapytų baldų periodu (XVII–XIX a. pr.) 
vyravo žalio fono baldai, nes žalią spalvą pasigamin-
ti lengviau nei raudoną. Cheminiai dažai Lietuvoje 
paplito XIX a. II p. Pradžioje, norint sumažinti dažų 
savikainą, jie maišyti su namuose pagamintais dažais. 
Kai kurie liaudies menininkai maišė dažus, nes gal-
vojo, kad taip pavyks išgauti įdomesnius atspalvius. 
Cheminiai dažai dažniausiai kontrabanda gabenti iš 

2 pav. 
Skrynia, XIX a. I p. 

Raseinių raj., 
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Eitkūnų (Vokietija)22. Žinomi cheminių dažų pardavi-
mo centrai Kudirkos Naumiestyje ir Marijampolėje. 
Ten jie buvo pigesni nei kitose Lietuvos vietose. Che-
miniai dažai įnešė naujovių į tapytų baldų puošybą. 
Dažytų baldų mediena buvo labai įvairi: dažniausiai 
eglinė ar pušinė, rečiau beržinė, drebulinė, uosinė ar 
net ąžuolinė. Kartais vienam baldui pagaminti nau-
dojo kelias medienos rūšis, kojoms ir baldų apačiai 
– kietmedį. Neretai dažais paslėpdavo blogesnę me-
dieną. Nedažyti baldai dažniausiai būdavo pagaminti 
iš patvaresnės medienos. Skrynias stengtasi daryti iš 
medžio, kuriame yra gyvenę gandrai23. Manyta, kad 
gandrai – šventi paukščiai, nešantys sodybai laimę 
ir gerovę, todėl iš tokios medienos padaryta skrynia 
atneš laimę ir jos savininkei. K. Čerbulėnas Biržų 
apskrityje užrašė kreipinį: „O tu, gandreli, saugok 
ir pildyk mano skrynelę, kaip saugai ir krauni savo 
lizdelį“24. Gaminant baldus, labai svarbu gerai išdžio-
vinti medieną. Džiovinama ilgą laiką saugant nuo 
tiesioginių saulės spindulių. Rūpestingas tėvas me-
dieną skrynioms imdavo ruošti vos ūgtelėjus dukrai. 
Senieji baldai, ypač padirbti XVIII a., yra iš skeltų, 
kirviu tašytų, neobliuotų, labai plačių lentų. Skry-
nioms daryti naudotos pjautos lentos buvo plones-
nės nei skeltos. Jų storis iki 2,5 cm. Tapytus baldus 
dažniausiai užsakydavo pagaminti meistrams. Retas 
ūkininkas pats mokėjo pasidaryti spintą ar skrynią bei 
ją ištapyti. Iki šiol išliko tik nedaugelio baldų tapy-

tojų pavardės. Žinomas kryždirbys Vincas Svirskis 
darė spintas ir skrynias25, jas puošė ne tik augalų ir 
paukščių ornamentais, bet ir įvairiai išlenktomis li-
nijomis. Elvyra Dulaitienė-Glemžaitė26 aprašė garsų 
Kupiškio apylinkių skrynių dirbėją Petrą Petrulį, at-
likusį baudžiauninko lažą staliaus darbu. A. Mikėnai-
tė27 nurodo Kazimierą Adomavičių, dirbusį Kupiškio 
apylinkėse; Joną Jurevičių, dirbusį Vabalninko apy-
linkėse; Jokūbą Jušką, dirbusį Panevėžio apylinkėse; 
Žemaitijoje dirbusius Kazį Žulpą, Marcijoną Kon-
čių, Praną Lenkimą, Juozą Liutkų, Antaną Raibužį, 
Antaną Voverlingą bei Stakliškėse dirbusius Antaną 
Žukauską, Aleksandrą Tulių. A. Keturka28 skryndir-
bių gretas papildo Žemaitijos meistrais – Antanas Ka-
zonas, Tadaušas Bušma, Lukošius, Jocius, Ragainis, 
Liudas Ripkauskas, Jonas Razma, taip pat mini ir kitų 
regionų baldų dirbėjus ir puošėjus: Joną Žukauską iš 
Stakliškių, Bučą ir Joną Nudą iš Pasvalio, Cibulskį iš 
Onuškio, Veličką, Aliukonį, Bują iš Trakų rajono. Kai 
kuriuos Suvalkijos skryndirbius išaiškino K. Čerbulė-
nas29. Jo nuomone, žymiausi Suvalkijos skryndirbiai 
– Grikietis, kilęs iš Barzdų valsčiaus, ir Krajauskas, 
kilęs iš Paežerių valsčiaus. Abu dirbo apie XIX a. vi-
durį keliaudami po visą Užnemunę. Be to, žinoma ir 
kitų skrynių dirbėjų-dažytojų: Stasys Karčiauskas iš 
Žvirgždaičių valsčiaus, Baltrus Kreivarėžis iš Griška-
būdžio valsčiaus (abu meistrai gyveno ir dirbo XIX 
a. pirmojoje pusėje), Jonas Dėmenius iš Sintautų 

3 pav. Suolas su 
atlošu, XIX a. 
Kupiškio raj., 

Skapiškio apyl., 
Cypiškių k. 

LBM 24306
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valsčiaus, gyvenęs XIX a. pabaigoje, Kerutis ir Gir-
dauskas iš Pilviškių valsčiaus, Martynas Martynaitis 
iš Pilviškių miestelio. Motiejus Jonuševičius, Motie-
jus Volinskas, Jonas Bruderis, gyvenę Užnemunėje, 
skrynias tik tapė. Lenkų tyrinėtojas V. Dynovskis30 
aprašė kuparų (skrynių su dėžės formos antvožu 
– aut. pastaba) gamybos dirbtuves – „staliarnes“, ku-
riose dirbo patyrę meistrai su padėjėjais. Vieni skry-
nias gamino, kiti kaustė, treti dažė, ketvirti margino. 
Specializuotas darbas buvo spartesnis. Dažniausiai 
taip buvo gaminami štampuotine technika puošti ku-
parai. V. Dynovskis tokias dirbtuves minėjo buvusias 
Dūkšte, Daugailiškiuose, Kaišiadoryse, Molėtuose, 
Salake, Tverečiuje, Ukmergėje, Valkininkuose, Varė-
noje, Vievyje, Vilniuje, Zarasuose. Štampuotine tech-
nika puoštos skrynios šiame regione buvo labiausiai 
išplitusios�� 

Iš visų tapytų baldų didžiausias dėmesys ski-
riamas skryniai. Tai reprezentacinis patalpą puošian-
tis baldas. Merginos gyvenime skrynia labai svarbi: 
joje kraunamas kraitis, skrynia lydi ją visą gyvenimą 
nuo paauglystės iki mirties, tėvų namuose ir ištekė-
jusią. Kas berneliui žirgelis juodbėrėlis, tas mergelei 
margoji skrynelė. Skrynios vertinamos ir saugomos, 
perduodamos iš kartos į kartą. Todėl iki mūsų dienų 
išliko nemažai skrynių. Skrynios apipintos tautosaka: 
„Pilna stainia bėrų žirgelių, pilna klėtis margų skry-
nelių“�1; „Tose klėtelėse, tose aukštose daug yra mar-
gų skrynelių. Tose skrynelėse, tose margose daug yra 
plonų drobelių“32; „Trinka bilda skrynelės, ūžia dūz-
gia margosios, gailiai verkia mergužėlė nuo močiutės 
eidama“��. Vestuvių apeigų misterijoje skrynia greta 
jaunosios tapdavo dėmesio centru. Iš skrynių sunku-
mo spręsdavo apie merginos darbštumą ir turtingumą, 
o iš raštų – apie grožio pajautimą. 

Išskirčiau esminius regioninius tapytų skrynių 
bruožus. Žemaičių skrynių tapyboje paplitęs plačia-
lapių gėlių ornamentas. Mėgstamas eglutės su žydin-
čiais žiedais (dažniausiai lelijų) motyvas. Žemaitijos 
skrynios pasižymi formų ir dydžių įvairove. Įdomūs 
metaliniai kalvio darbo apkaustai. Daug mažų, daž-
niausiai vyrų naudotų skrynelių. Jos dažniau nei 
kituose regionuose puoštos tapytais ornamentais�� 
Žemaitijoje vyrauja tamsesnio atspalvio skrynios: 
tamsiai žalios, tamsiai mėlynos, rausvai rudos, rečiau 
rudos ir pilkšvos. Kartais skrynios paviršius būdavo 
padalijamas į atskirus tapybos laukus. Šios skrynios 
šviesesnės: tamsiai raudonos, žalios, rudai raudo-
nos. Mažosios Lietuvos skrynioms labiausiai įtaką 
darė Vakarų Europos mados. Pastebimos barokinės 
formos, iškilūs ar pagilinti tapybos laukai, tapybos 
jungimas su architektūriniais elementais. Juntama 
profesionalesnė tapymo maniera. Skrynios dažniau-
siai labai masyvios ir sunkios, be metalinių apkaustų. 

Lietuvininkai baldų tapybai naudojo itin tamsias spal-
vas: tamsiai žalią, tamsiai mėlyną, tamsiai rudą ar net 
juodą. Skrynių ornamentai lietuviški. Suvalkietiškų 
skrynių konstrukcija paprasta. Jos panašaus dydžio, 
be metalinių apkaustų, išsiskiria subtilia puošyba 
– išraiškingi augaliniai ornamentai su geometriniais 
motyvais, dažniausiai esančiais skrynių galuose. Pa-
čios gražiausios skrynios Lietuvoje – suvalkietiškos, 
išsiskiriančios puošyba tapybos laukuose. Jų du-ketu-
ri, vyrauja du. Puošiamas ne tik skrynių priekis, bet 
ir antvožas bei galai. Kojos dažniausiai gausiai orna-
mentuotos – puoštos pjaustinėtais ornamentais. Spal-
vos intensyvios ir sodrios, šviesesnės nei Žemaitijo-
je. K. Čerbulėno teigimu�4, užnemuniečių senosioms 
skrynioms būdingas žalias fonas. Nuo 1825 m. įsigali 
mėlynas fonas, nuo 1840 m. – įvairių atspalvių raudo-
nas arba rudai raudonas fonas. Suvalkijos skryndirbių 
meistrystę pripažino ir kaimyninių vietovių žmonės, 
todėl suvalkietiškų skrynių randama už regiono ribų. 
Ypač jų nemažai Jurbarko rajone, pas Panemunės dzū-
kus, retesnės Kauno rajone, jų randama net Tauragės 

4 pav. Spinta indams – „kredensas“, XIX a. vid. Klai-
pėdos raj., Gagrždų apyl., Genčių k. LBM 4675
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rajone. Vėlyviausios suvalkietiškos skrynios su dėžės 
formos antvožu, lygiu viršumi, vienspalvės, bliz-
gančios, vyšnių rudumo spalvos, politūruotos. Tokių 
skrynių kituose regionuose nerandama. Auštaitiškų 
skrynių spalvos šviesesnės nei kitų regionų. XIX a. II 
p. įsigali šviesiai mėlynos ir ryškiai raudonos spalvos 
skrynios. Ornamentai primena spalvingą piešinį. Gra-
žūs metaliniai kalvio darbo apkaustai. Kartais apkaus-
tai labai puošnūs, o pačios skrynios nudažytos viena 
spalva. Nuo apkaustų, dalijančių skrynios plokštumą 
į keletą dalių, priklausė ornamentų išdėstymas. Aukš-
taitijoje išplito skrynios su gaubtais dėžės formos an-
tvožais. Aptinkama ir štampuotine technika puoštų 
skrynių. Kalbant apie tapytų baldų spalvas, žinotina, 
kad mūsų laikus pasiekė vėlesnės, cheminiais dažais 
margintos skrynios. Senesnių skrynių spalvos buvo 
tamsesnės. Dzūkiškų tapytų skrynių aptinkama retai. 
Šiame krašte ilgai naudoti skobti baldai bei šuleli-
niai kraičkubiliai. Tapytos skrynios su gaubtais dėžės 
formos antvožais dažniausiai puoštos štampuotine 
technika. Dzūkiškų baldų tapyboje vyrauja įvairiai 
išlankstytos, dažniausiai juodos linijos. Svarbiausia 
tapytų dzūkiškų skrynių ypatybė – grafiniai augali-
niai ornamentai. Arčiau Suvalkijos esančiose vieto-
vėse naudota nemažai suvalkietiškų skrynių ar jų ko-
pijų. Baldų tapyboje vyrauja augalų, augalų vazoje, 
paukščių motyvai. Dažnas žalčio motyvas, tikėta, kad 
žaltys neša laimę. 

Tapytų spintų spalvos tamsesnės, o ornamentai 
paprastesni negu skrynių. Spintos nuo skrynių skiria-

si konstrukcija, forma ir dydžiu. Spintos vienų arba 
dviejų durų. Tai darė įtaką ornamento kompozicijai. 
Paprastai puošiama priekinė spintų dalis, dažniausiai 
tik durys, todėl buvo svarbi durų forma bei įsprūdos, 
formuojančios ant durų nuo vieno iki šešių tapybinių 
laukų. Spintų apačioje būdavo vienas arba du stalčiai. 
Juos dekoruojant, atsirasdavo papildomų tapybos 
laukų. Kuo daugiau tapybos laukų, tuo jie mažesni, 
tuo smulkesnis ornamentas. Spintų, kaip ir skrynių 
tapyboje, vyrauja augalinis ornamentas, kuris kartais 
paįvairinamas geometriniais ir gyvūnų motyvais. De-
koratyviausios bei įvairiausios yra aukštaitiškos spin-
tos��

Tapytų stalų, suolų, lovų, rankšluostinių mu-
ziejus yra sukaupęs nedaug, todėl negalima išsamiai 
įvertinti jų puošybos ypatumų. Turimos dvi rankš-
luostinės puoštos ne tik tapytais, bet ir įvairiai pjaus-
tytais ornamentais��

Tapytų baldų spalvų derinys dažniausiai kon-
trastingas, nestokojama ekspresijos ir išraiškos, tačiau 
visuose regionuose išlaikomas santūrumas, saikingu-
mas. Tai yra viena iš pagrindinių lietuviškų tapytų 
baldų savybių, skirianti juos nuo kaimyninių kraštų 
analogiškų baldų. Fono spalva paprastai pasyvesnė, 
ne taip krentanti į akis. Ornamentų spalvos aktyves-
nės. Liaudies tapytojai suprato, kad neutraliame fone 
dekoratyvių, aktyvių spalvų galima panaudoti daug, o 
aktyviame fone gerai dera kur kas mažiau spalvų. Ta-
pant baldus, tapytojo fantazija nevaržoma taisyklių. 
Elgdamasis laisvai, jis parodo pavydo vertą drąsą, 

5 pav. Skrynia, 
puošta štampuotine 
technika, XIX a. pab. 
Kupiškio raj., 
Aukštupėnų apyl., 
Čiavydžių k. 
LBM 634
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– dekoruoja ne tik savo sugalvotais motyvais, bet ir 
interpretuoja betarpišką gamtos stebėjimą su istori-
niais meno stiliais. Taip, panaudodamas motyvus, ku-
rių nėra gamtoje, sukuria naują meninę vertę, Tapytų 
baldų simbolika labai sudėtinga ir sunkiau supranta-
ma nei pasakų ar dainų.

Išvados

1. Baldų puošyboje vyravo augaliniai ornamen-
tai, itin mėgstamas lelijos motyvas. Mažiau paplitę 
geometriniai bei zoomorfiniai ornamentai.

2. Iki pat XX a. lietuvių baldų tapyboje išliko 
archaiškų, mažai pakitusių ornamentų. Daugelis gilią 
simbolinę prasmę turinčių ornamentų šių dienų žmo-
gui tėra tik puošybiniai elementai.

3. Lietuvių baldų puošyboje neįsigalėjo nei vie-
nas istorinis stilius. Čia randame tik pavienius tam 
tikrų stilių elementus, transformuotus liaudies menin-
kų fantazijos ir grožio supratimo.

4. Lietuvos liaudies buities muziejus, sukaupęs 
du šimtus keturiasdešimt šešis tapytus baldus, yra la-
bai vertingos kolekcijos savininkas. Deja, šioms ver-
tybėms saugoti nėra tinkamų sąlygų.
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PAINTED FURNITURE IN THE OPEN 
AIR MUSEUM OF LITHUANIA

Vingaudas Baltrušaitis
Open Air Museum of Lithuania

The Open Air Museum of Lithuania has 246 
items of painted furniture. Lithuanian painted furni-
ture is a valuable part of Lithuanian ethnic heritage. It 
is unique by its colors, ornamentation, regional pecu-
liarities�� Vignette ornaments predominate over others 
in the painted furniture. There are also many archaic 
ornaments which are important while investigating 
mythology and symbolism, as well as trying to recog-
nise the ancient world-view and aesthetic values.
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Šiuo straipsniu siekiama atkreipti dėmesį į ben-
dras muziejininkų bei restauratorių darbo problemas. 
Norint tinkamai saugoti ir eksponuoti muziejines 
vertybes, būtinas visų muziejaus darbuotojų bendra-
darbiavimas ir atsakomybė. Tad reikėtų prisiminti 
žinomus, tačiau labai svarbius eksponatų saugojimo 
ir restauravimo dalykus. Prisiminti todėl, kad prak-
tikoje dėl įvairių priežasčių – finansinių, aplaidumo, 
nepastabumo ar nežinojimo – eksponatų būklei, tin-
kamam jų saugojimui ir išlaikymui kartais skiriama 
nepakankamai dėmesio. 

Meno kūriniai, istorinę ir dokumentinę vertę tu-
rintys objektai į muziejus patenka iš aplinkos, kuriai 

buvo sukurti. Muziejuose jie tampa prieinami visuo-
menei, ir būtent muziejus gali ir privalo užtikrinti pa-
čias geriausias saugojimo sąlygas.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 
tęsia senas liaudies meno puoselėjimo tradicijas. Sie-
kiama, kad su muziejaus fonduose saugomais liaudies 
baldais ir kitais dirbiniais, susipažintų kuo daugiau lan-
kytojų. Po planuojamos pastato rekonstrukcijos numa-
toma etninį paveldą eksponuoti atvirose saugyklose. 

Beveik visi muziejuje esantys liaudies baldai su-
kaupti iki XX a. vidurio. Šiuo metu dėl vietos stokos 
naujų liaudies baldų muziejus neįsigyja, o per ekspe-
dicijas randami vertingesni etninio paveldo objektai 

POLICHROMIJA PUOŠTŲ LIETUVIŲ LIAUDIES bALDŲ
SAUGOJIMAS IR RESTAURAVIMAS

Vanda Kyzelytė, Laima Statkienė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

1 pav. Bažnytinio baldo – spintelės su stalčiais – fragmentas, XVII a. pab.–XVIII a. pr. Gardinas
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yra fotografuojami ar piešiami. 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 

Liaudies meno skyriaus rinkiniuose iš etninių baldų 
daugiausiai yra sukaupta kraičio skrynių, kurios buvo 
vienos iš puošniausių1. Nemaža dalis polichromija 
puoštų baldų yra datuoti, dauguma – XIX a. Dažniau-
siai baldų polichromija ornamentinė, tačiau yra ir siu-
žetinės tapybos.

Kiekvieno dailės kūrinio – paveikslo, architek-
tūros ar taikomosios dailės objekto – meninę idėją 
kūrėjas išreiškia tam tikra materialia medžiaga, kuri 
pagal visus gamtos dėsnius sensta ir nyksta. Tačiau 
senėjimas ne visuomet turi būti tolygus nykimui. Ar 
greitai meno kūrinio materija degraduos, lemia vidi-
niai ir išoriniai veiksniai�� Vidiniai nykimo veiksniai 
– tai kūrinio atlikimo technika ir technologija, tai me-
džiagų savybės, jų kokybė, panaudojimo ar jungimo 
būdai. Iš praktikos žinome, kad skiriasi sakingos ir 
nesakingos pušies mediena, pušies ir ąžuolo patvaru-
mas ir tvirtumas, varinė skarda nuo cinkuoto plieno, 
paprastas juodas plienas nuo tauraus, nerūdijančio 
ir t. t. Štai todėl vieni kūriniai puikios būklės išlieka 
šimtmečius, o kiti iškart, po sukūrimo, pradeda nykti. 
Taigi kūrinio savybės, lemiančios jo patvarumą, pri-
klauso nuo kūrėjo ir net nuo užsakovo, kuris pagaili 
ar ne lėšų geroms ir patvarioms medžiagoms. Vėles-
nis kūrinio savininkas jau neturės tam jokios įtakos. 
Tačiau jis galės daryti įtaką išoriniams veiksniams, 
nuo kurių priklausys, kokiu tempu vyks meno kūri-
nio materijos nykimas. Būtent ši atsakomybė ir tenka 
muziejininkams ir restauratoriams. Nykimo procesas 
vyksta nuolat, todėl nedera taupyti paveldo sąskaita. 
Žinoma, visuomet galima atsižvelgti į esamas ga-
limybes, bet tik atsakius į klausimą „ką galime sau 
leisti?“ – tiktai profilaktinę apsaugą, konservavimą 
ar restauravimą, sugrąžinantį kūriniui estetinę vertę. 
Taigi konservavimas – tai mūsų pareiga, restauravi-
mas – tai mūsų pasirinkimas2��

Conservatio lotyniškai – saugojimas, conserva-
tor – saugotojas.� Konservatorius – tai ne tik profesio-
nalus specialistas, kurio darbas yra sutvirtinti meno 
kūrinio materiją, konservatorius yra kiekvienas, ku-
ris administruoja ar organizuoja su vertybių apsauga 
susijusią veiklą. Kasdienis rūpinimasis kultūros ver-
tybėmis apibrėžiamas prevencinio konservavimo4 
sąvoka. Jis ypač svarbus norint padaryti meno kūri-
nį ilgaamžį ar pailginti jo egzistavimą. Prevencinio 
konservavimo reikšmė daugelį kartų didesnė už patį 
brangiausią profesionalų konservavimą, restauravi-
mą ar bet kokį atnaujinimą. Kas laukia meno kūrinio 
– paveikslo, baldo, skulptūrėlės – net po geriausio 
konservavimo, jei jis sugrąžinamas į drėgnas ir mi-
kroorganizmais užterštas patalpas, kur netrukus vėl 
pradeda nykti? Prevencinis konservavimas apima ne 

pavienį meno kūrinį, bet visą jų rinkinį ar muziejinę 
kolekciją. Jis sustabdo ar bent jau sulėtina eksponatų 
nykimą. Tačiau nykimo procesus sustabdyti įmanoma 
tik tuomet, kai tiksliai žinome, su kuo kovojame ir 
kokiu būdu to pasieksime. Taigi pirmiausiai turime 
suprasti, kas kenkia ir kaip to išvengti ar bent kiek 
galima sumažinti kenksmingą poveikį. 

Vystantis mokslui, meno kūrinių nykimo proce-
sus pažįstame vis geriau. Žinome, kad šviesa, šiluma, 
vanduo, oro temperatūros ir drėgmės svyravimas, 
cheminė oro tarša, biologinė grėsmė, pagaliau me-
chaniniai pažeidimai gali sunaikinti daiktus, kuriuos 
norėtume dar ilgam išsaugoti. Realiai visi išvardyti 
veiksniai visuomet sąveikauja ir sustiprina kenks-
mingumą, pvz.: įskilęs vandens nutekamasis vamzdis 
drėkina sieną ir sudaro puikias sąlygas mikroorganiz-
mams. Drėgnos ir pelėsingos patalpos palankios me-
dieną graužiantiems vabzdžiams daugintis. Drėgnose 
patalpose daugelis cheminių reakcijų vyksta greičiau, 
todėl pagreitėja šviesos ir ore esančių nuodingų me-
džiagų sukeltas nykimas. Vėliau bet koks kritinis 
momentas atskleidžia pažeidimus, kurie ilgą laiką ne-
buvo matomi. Pasitaiko, kad atsitiktinai net lengvai 
sujudinus eksponatą nukrenta kokia detalė, o viduje 
vietoj medienos randami gelsvi milteliai�� 

Pagal fizikos dėsnius visos higroskopiškos me-
džiagos, o meno kūriniai daugiau ar mažiau sukurti 
būtent iš tokių medžiagų, reaguoja į aplinkos drėgmę 
– tai ją sugeria, tai atiduoda. Pagrindinė etninio baldo 
konstrukcinė medžiaga – mediena – ypač reaguoja į 
temperatūros ir drėgmės kitimą. Jau XX a. 7-ąjį de-
šimtmetį buvo nustatytos meno kūriniams optimalios 
klimatinės sąlygos: santykinis oro drėgnumas 55–
65%, oro temperatūra 16–18ºC. Meno kūriniams yra 
pavojingi nukrypimai nuo šių normų, bet dar pavojin-
gesnės yra nestabilios klimatinės sąlygos. Paskutinių 
metų tyrimai įrodė, kad net nedideli, tačiau dažnai pa-
sikartojantys oro temperatūros ir drėgmės svyravimai 
labai kenkia meno kūriniams.

Gana dažna muziejų, restauravimo dirbtuvių ar 
privačių galerijų problema – oro išsausėjimas prasi-
dėjus šildymo sezonui. Per daug sausame ore kinta 
organinių medžiagų apimtis, jos traukiasi, pleišėja, 
gali ir visai suirti. Išsausėjęs oras pavojingas ir kon-
servuotiems eksponatams. Kaip ir dauguma ekspona-
tų, ekspozicijose ar saugyklose esantys baldai negali 
būti laikomi greta šildymo įrenginių. Šildoma medie-
na perdžiūsta ir traukiasi, išjungus šildymą – sugeria 
drėgmę ir brinksta. Šimtus kartų pasikartojantys ap-
imties pakitimai ir atsiradę mikropažeidimai susilp-
nina medieną – ji praranda tvirtumą ir skyla. Mikro-
pažeidimus sukelia ne tik šiluma, bet ir visi materiją 
naikinantys veiksniai�� 

Meno kūriniams gali labai pakenkti ir šviesa. 
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Saulės spinduliai teikia didžiulę energiją, kurią, be 
siauro matomos šviesos ruožo, taip pat sudaro nema-
tomi ultravioletiniai (UV) ir infraraudonieji (IR) spin-
duliai. UV spinduliai turi didžiausią energiją ir būtent 
jie sukelia didžiausias reakcijas. IR spinduliai near-
do cheminių jungčių, tačiau jas naikina kaitindami. 
IR spindulių apšviestose medžiagose kyla reakcijos, 
vadinamos fotocheminėmis, o jų padarinys – spalvų 
išblukimas, pageltimas, medžiagų įskilimas ir ištru-
pėjimas. Šviesos veikiama pušies mediena ryškiai 
parausvėja, o kitos medienos rūšys šviesėja, ruduoja, 
pilkėja ar net juoduoja. Šviesos sukeltus medžiagų 
pakitimus kartais sunku pastebėti. Kaip greitai švie-
sa pažeidžia daiktą, priklauso nuo apšviestų medžia-
gų patvarumo, apšvietimo trukmės, intensyvumo ir 
šviesos bangų ilgio. Fotocheminės reakcijos greičiau 
vyksta drėgname ore, jas sustiprina oro tarša ir akty-
viosios dujos. Šviesos negalima visiškai pašalinti, ta-
čiau jos kenksmingą poveikį sumažinti galima. Nors 
langų stiklas filtruoja ir sulaiko nemažą UV spindulių 
dalį, bet net ir tai, kas patenka vidun, yra pavojin-
ga. Šiuo metu techniškai įmanoma visiškai pašalinti 
kenksmingus spindulius įmontuojant į langus foli-
jas arba stiklus, sugeriančius UV ir filtruojančius IR 
spindulius. Šviesos intensyvumą patalpose galima 
patikrinti specialiu matuokliu (liuksometru) ir paly-
ginus su normomis nustatyti šviesos keliamą grėsmės 
laipsnį. 

Yra tendencija šiuolaikinius muziejus statyti be 
langų ir apšviesti tik dirbtine šviesa. Renkantis ap-
švietimą, reikėtų žinoti, kad saugiausia yra paprasta 
klasikinių lempučių šviesa, o blogiausia – melsvų 
dienos šviesos lempų, kurios dažniausiai skleidžia 
daug ultravioletinių spindulių. Todėl visuomet reikia 
pasidomėti gamintojo pateikiama lempų skleidžia-
mų šviesos bangų charakteristika. Šviesos šaltinis 
turi būti įmontuotas atitinkamu atstumu, nes kai ap-
šviečiama iš arti, įkaista oras ir eksponatas. Įvairios 
polichromuoto paviršiaus spalvos sugeria bei atspin-
di spindulius skirtingai, todėl ir sušyla skirtingai. 
Nesvarbu, ar eksponatas šildomas šviesos spindulių 
ar šildymo įrengimų, kiekvienos jo paviršiuje esan-
čios spalvos plotas sušils kiek kitaip. Plečiantis nuo 
šilumos medžiagoms, atsiranda įtampa tarp šviesių 
ir tamsių spalvų plotų. Kartais situaciją dar kompli-
kuoja kiti polichromuoto kūrinio sluoksniai – įklijini-
mas, gruntas, apsauginis sluoksnis. Apatiniai kūrinio 
sluoksniai sušyla vėliausiai, o vėstant vyksta atvirkš-
tinis procesas. Daugkartinis kaitinimas ir atvėsimas 
– tai polichromijos atsisluoksniavimai, pūslelės, įski-
limai ir kitokie pažeidimai, kurie gali atsirasti net nuo 
nežymaus paviršiaus įšilimo iki 30–40°C. Pastebėję 
ant polichromijos sluoksnio pūsleles ir atsisluoksnia-
vimus, turėtume kviesti restauratorių, kad jis atliktų 

būtiną profilaktinį sutvirtinimą, kuris apsaugos eks-
ponatą nuo tolimesnio nykimo. Žinoma, pirmiausiai 
reikia šalinti priežastį, jei ši yra aiški. 

Eksponatams taip pat kenkia dulkės. Dulkes 
daugiausia sudaro maži smėlingi grūdeliai, kurie su-
sikaupę ant paviršiaus jį žaloja. Dulkėse yra įvairių 
kenksmingų priemaišų, tokių kaip: suodžiai, degu-
tas, kurios lyg klijai lipdo dulkių daleles; taip pat yra 
geležies junginių, kurie veikia kaip katalizatorius ir 
pagreitina sieros junginių reakcijas. Be to, dulkės yra 
higroskopiškos: sugeria drėgmę ir padeda susidaryti 
sieros rūgščiai. Galiausiai nuo dulkių ant eksponatų 
gali atsirasti riebių, tvirtai prilipusių rūgščių ir grau-
žiančių darinių. Taigi dulkės ne tik gadina daiktų es-
tetinį vaizdą, bet ir sudaro puikią terpę mikroorganiz-
mams bei kitiems naikinantiems veiksniams. Dulkės 
ir kiti oro teršalai – tai sena problema, tačiau dėl civi-
lizacijos vystymosi šiais laikais ypač sustiprėjusi. Pri-
žiūrint saugyklas ir ekspozicijas, neturėtų būti naudo-
jami šepečiai, šluotos ar skudurai, kurie tik išsklaido 
dulkes iš vienos vietos į kitą. Grindis reikėtų valyti 
tik siurbliu arba drėgnai (bet ne šlapiai). Dulkes nuo 
eksponatų reikėtų švelniai nušluoti minkštu elektros-
tatišku šepetėliu ar skudurėliu. Negalima eksponatų 
valyti drėgnai! Taip pat negalima valyti trapių, besi-
lukštenančių ar atsisluoksniuojančių paviršių.5 Sau-
gyklose atvirai saugomus baldus reikia uždengti. Jei 
tam naudojamas popierius, jis tūrėtų būti neutralus 
(pH 6,5–7). Baldai saugyklose turi būti sustatyti taip, 
kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Labai svarbu, kad 
eksponatai, prieš patekdami į saugyklas, būtų tinka-
mai išvalyti ir dezinfekuoti. 

Nepakanka žinoti vien eksponatų medžiagų su-
dėtį ir jas veikiančius faktorius. Būtina įvertinti neigia-
mų faktorių daromą žalą ir sudaryti kuo palankesnes 
saugojimo sąlygas, nuolat stebėti eksponatų būklę ir 
mikroklimatą saugyklose, ekspozicijų salėse. Tik atli-
kus reikiamus matavimus ir juos išanalizavus, galima 
pagerinti mikroklimatą ir tinkamai paruošti patalpas6��

Visuomet bus tokių eksponatų, kuriems preven-
cinio konservavimo nepakanka. Ir nors restauravimas 
– tai intervencija, o kiekviena intervencija kūrinį modi-
fikuoja, tačiau jei be jos kūrinys nyksta, renkamės ma-
žesnį blogį – konservavimą ir restauravimą. Meniniai 
baldai – tai ir naudojimui skirti daiktai, ir meno kūri-
niai, šiandien tapę paveldo objektu. Ši dviguba paskir-
tis yra pagrindinė jų konservavimo priežastis. Atsaky-
mas į klausimą „ar baldas meno kūrinys?“ nulemia jo 
restauravimo ir konservavimo darbų pobūdį ir eigą. 

XIX a. pabaigoje meno kūrinių konservavimui 
tapus mokslu, senieji baldai dar ne vieną dešimtmetį 
buvo taisomi ar atnaujinami tradiciškai, amatininkų. 
Tik apie XX a. 9-ąjį dešimtmetį nustatyti nauji bal-
dų konservavimo kriterijai. Šiandien baldai, suvokti 
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kaip meninę ir dokumentinę vertę turintys kūriniai, 
turi būti konservuojami taip pat skrupulingai kaip ta-
pybos ar skulptūros kūriniai7��

Šiandien meno kūrinių restauravimas – tai tarp-
disciplininė sritis, besiremianti daugelio įvairių spe-
cialistų žiniomis. Restauruojant vertingą kūrinį, pir-
miausia sužinoma kuo daugiau apie pradinį jo būvį, 
vietą istoriniame, kultiniame, stilistiniame kontekste. 
Žinodamas kūrinio „biografiją“ ir tikrąją jo vertę, 
restauratorius jaučia didesnę atsakomybę ir pareigą 
kiekvieną savo sprendimą ir veiksmą kuo tiksliau ar-
gumentuoti8. Norint išsamiai išanalizuoti kūrinį, re-
miamasi ne tik humanitarinių, bet ir gamtos mokslų 
metodais. Tyrimų duomenys, padedantys patikslinti 
eksponato sukūrimo laiką ir vietą, labai reikšmingi ne 
tik restauratoriui, bet ir meno istorijai9. Dažnai restau-
ruotas kūrinys tampa objektu tolimesnėms istorinėms 
menotyrinėms studijoms.

Kiekvienas meno kūrinys yra nepakartojamas, 
taigi ir konservavimo intervencija turi būti individua-
li, nulemta technologinės jo sandaros ir būklės. Todėl 
stengiamasi kuo tiksliau ją įvertinti. Dažniausiai spren-
dimas priimamas po apžiūros: atsižvelgiama į vabzdžių 
lervų angų kiekį, medienos spalvą ir lentų įtrūkimus, 
paviršiaus pažeidimus. Tiksliau medienos būklę gali-
ma įvertinti padarius rentgeno nuotraukas ar naudojant 
ultragarsinius metodus, kurie pagrįsti medienos tankio 
matavimu10. Įvairūs fizikiniai, objektui nekenksmin-
gi tyrimai kartais išryškina nematomus jo paviršiaus 
pažeidimus ir laikui bėgant atsiradusius struktūrinius 
pokyčius. Tai praplečia vizualinį objekto būklės įverti-
nimą ir gali padėti restauratoriui sudaryti darbų progra-
mą bei kontroliuoti patį konservavimo procesą.

Vienas iš svarbiausių polichromijos tyrimų yra 
dažų rišiklio nustatymas, kuriuo remiantis eksponatui 
parenkamos tinkamos, nekenksmingiausios restau-
ravimo medžiagos. Tai ypač svarbu valant ir konser-
vuojant polichromiją. 

Dažniausiai pasitaikantys etninių baldų pažeidi-
mai: medienos įskilimai, iširusios jungtys, deformuo-
tos ar sunykusios detalės, pelėsių ir kenkėjų pažeista 
mediena, surūdiję geležiniai apkaustai, polichromijos 
ištrupėjimai, atsisluoksniavimai, subraižymai, nešva-
rus paviršius��

Restauruojant naudotinos tik pačios geriausios 
medžiagos ir technologijos, priešingu atveju vertėtų 
apsiriboti prevenciniu konservavimu. Sutvirtinimo ir 
klijavimo medžiagos turi atitikti joms keliamus reika-
lavimus, iš kurių svarbiausi – nekenksmingumas eks-
ponatui, savybių ilgaamžiškumas, grįžtamumas, kad 
vėliau esant reikalui būtų galima pašalinti ir naujai 
restauruoti. Sudarant restauravimo darbų programą, 
svarbu atsižvelgti į eksponato laikymo sąlygas11�� 

Diskutuotinos ir sudėtingos yra estetinės eks-

ponatų restauravimo problemos, nes vienas iš svar-
biausių kultūrinio paveldo ir muziejinių eksponatų 
vertės kriterijų – autentiškumas. Kai eksponatas yra 
apnykęs, kai jį dengia vadinamoji patina, tuomet jis 
įspūdingas ir tarsi kalba pats apie save – kad yra senas 
ir autentiškas. Patina dažnai pakelia daikto estetinę ir 
net meninę vertę. Jei eksponatas turi ankstesniojo res-
tauravimo žymių ir nebuvo padaryta ypatingų klaidų, 
vertėtų ne pašalinti, o restauruoti ankstesnį restaura-
vimą. „Meno kūrinio amžius priklauso jam ir niekas 
neturi teisės to senumo iš jo atimti“, – sakė žymus 
vokiečių restauratorius Maxas Doerneris. Taigi ne 
todėl, kad nemokame, o todėl, kad toks mūsų pasi-
rinkimas, kartais neužglaistome medienoje kirvarpų 
paliktų skylučių, nelopome įtrūkimų, neatkuriame 
visų polichromijos ištrupėjimų. Jei bėgant laikui atsi-
radę pakitimai neveikia eksponato destrukciškai, res-
tauruojant stengiamasi minimaliai keisti jo struktūrą. 
Bet visada privalome sustabdyti nykimą. Nevertėtų 
vadovautis klaidingu įsitikinimu, kad viską galima 
restauruoti. Aišku, didesnėmis ar mažesnėmis pastan-
gomis galima sukurti iliuziją, kad kūriniui nieko blo-
go neatsitiko, bet vieno negalima – atkurti sunykusią 
autentišką medžiagą. Restauratorius užtaisydamas 
pažeidimus tik sukuria iliuziją, tarsi protezą, kuris 
anksčiau ar vėliau pasimatys ir nustos gerai funkci-
onuoti�� Net pats tobuliausias protezas visuomet yra 
liūdna būtinybė. 

Svarbu atminti, kad net labai gerai konservuotų 
muziejinių eksponatų išlikimas tiesiogiai priklauso 
nuo saugojimo sąlygų. Ir tik nuolatinis fondų bei rin-
kinių saugotojų, menotyrininkų ir restauratorių ben-
dradarbiavimas gali padėti išsaugoti daiktus – gyvus 
praeities liudytojus – ateinančioms kartoms.
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STORAGE AND RESTORATION OF 
POLYCHROMATIC FURNITURE

Vanda Kyzelytė, Laima Statkienė
M. K. Čiurlionis National Art Museum

This paper aims to draw attention to the common 
problems arising to museum professionals and restor-
ers. For proper exhibiting and storage conditions the 

cooperation and responsibility of the whole museum 
staff is necessary.

The paper gives a short survey of the place of 
ethnic furniture in the collections and museum exhi-
bitions. The problem of a piece of furniture as a work 
of art is discussed. Problems related to ethic problems 
and methods of conservation and restoration of muse-
um exhibits are also analyzed. The emphasis is made 
on the importance of proper storage and preventive 
conservation of museum exhibits.

Vienas iš svarbiausių liaudies audimo tradicijų 
ir tekstilės paveldo tyrinėjimo šaltinių yra muziejų 
tekstilės rinkiniai. Šio straipsnio tikslas yra apžvelgti 
vieno etnografinio regiono – Zanavykijos – tradicinės 
tekstilės paveldą, sukauptą Lietuvos muziejuose, ir iš-
analizuoti jo kaupimo, tyrinėjimų ir sklaidos raidą bei 
tendencijas. Tyrinėjime sprendžiami tokie klausimai: 
koks zanavykų tekstilės dirbinių kiekis saugomas 
muziejų rinkiniuose ir kaip pasiskirstęs muziejuose? 
kokia zanavykų tekstilės paveldo kaupimo muziejuo-
se chronologinė raida? kokių tradicinės tekstilės au-
dinių, mezginių ir aprangos dalių daugiausiai sukaup-
ta? kokiais būdais ir iš kokių vietovių įgyta tekstilės 
dirbinių? koks zanavykų tekstilės rinkinių teritorinis 
ir chronologinis tolygumas? kaip ir kiek muziejinis 
zanavykų tekstilės paveldas panaudotas, tyrinėtas ir 
pristatytas spaudoje? 

Tekstilės dirbiniai muziejuose. Lietuvos na-
cionalinio (LNM), Lietuvos dailės (LDM), Nacio-
nalinio M. K. Čiurlionio dailės (NČDM), Lietuvos 
liaudies buities (LBM), Zanavykų krašto (ZKM), Vil-
kaviškio krašto (VKM), Šiaulių „Aušros“ (ŠAM), A. 
ir J. Juškų etninės kultūros (AJJEKM) muziejų ir A. 
ir A. Tamošaičių galerijos „Židinys“ rinkiniuose yra 
saugoma apie 2 tūkstančius vienetų zanavykų teks-
tilės dirbinių (drabužių, interjero ir buities audinių). 
Dalis tekstilės dirbinių yra nelokalizuoti, bet pagal jų 
ypatybes muziejininkai priskiria zanavykų regionui. 
Šiame tyrime į suvestinę buvo įtraukiami eksponatai 
su konkrečiomis nuorodomis į Zanavykijos vietovę, 
tokių eksponatų užfiksuota 1 868 vnt. Zanavykija 
yra pats mažiausias Lietuvos etnografinis regionas, 

beveik sutampantis su Šakių rajono ribomis. Šį rajo-
ną pagal 1976 m. administracinį-teritorinį skirstymą 
sudarė 14 apylinkių: Barzdų, Būblelių, Gelgaudiškio, 
Griškabūdžio, Jankų, Kidulių, Kriūkų, Lekėčių, Luk-
šių, Plokščių, Sintautų, Šakių, Slavikų. Be to, zana-
vykų kraštui priskiriama ir Kauno rajono Zapyškio 
apylinkė. 

Keturi didieji Lietuvos muziejai yra sukaupę pa-
našius kiekius zanavykiškų tradicinės tekstilės ekspo-
natų: LDM – 458, LNM – 432, NČDM – 404, LBM 
– 381 vnt., mažesni kiekiai kitų rinkiniuose: ZKM 
– 86, VKM – 51, galerijoje „Židinys“ – 53, ŠAM – 2, 
AJJEKM – 1 vnt. (1 diagrama). Nuo kelių vienetų iki 
kelių dešimčių įvairių rankų darbo audinių yra Šakių 
rajono pagrindinių ir vidurinių mokyklų kraštotyros, 
istorijos, memorialiniuose muziejuose. Tikėtina, po 
kelis zanavykų krašto dirbinius galima rasti ir kituose 
Lietuvos muziejuose�� 

1 diagrama. Zanavykų tekstilės eksponatai Lietuvos 
muziejuose

Trijų muziejų – LNM, NČDM ir LBM – chrono-
loginė duomenų analizė rodo, kad pagrindinė tekstilės 
kaupimo forma buvo ekspedicijos ir išvykos, be to, 

ZANAVYKŲ TEKSTILĖ LIETUVOS MUZIEJUOSE

Dr. Inga Nėnienė
Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus
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jos buvo įsigyjama iš privačių asmenų, organizacijų ir 
parodų. Į LNM saugyklas pirmieji zanavykų tekstilės 
eksponatai pateko iš Lietuvos mokslo draugijos rinki-
nio, kurį sudarė tekstilės dirbiniai iš įvairių vietovių, 
surinkti iki 1914 metų (50 vnt.) (2 diagrama). NČDM 
pirmuosius zanavykų tekstilės eksponatus įgijo XX a. 
3–4 dešimtmetyje iš Antano Žmuidzinavičiaus, Anta-
no Tamošaičio, Antaninos Akelaitytės, Lietuvių dai-
lės draugijos, Meno rūmų, Žemės ūkio rūmų, Kauno 
miesto muziejaus rinkinių – 154 vnt.

2 diagrama. Chronologinė zanavykų tekstilės ekspo-
natų įgijimo raida

5 dešimtmečio sudėtinga karo metų ir pokario 
situacija pertraukė eksponatų įgijimą. 6 dešimtmetyje 
prasidėjo muziejininkų, etnografų, kraštotyros klubo 
„Romuva“ ekspedicijos, kurios pradėjo gausinti teks-
tilės fondus. 7 dešimtmetyje LNM jų įgijo 70, LBM 
– 69, NČDM – 14 vnt. (iš viso 153 vnt.). 8 dešimt-
metyje eksponatų sukaupta daugiausia – 465 (NČDM 
– 201, LBM – 142, LNM – 122 vnt.). 9 dešimtme-
tyje zanavykų dirbinių įgyta šiek tiek mažiau – 341 
vnt. Šiuo laikotarpiu daugiausia sukaupė LBM – 161, 
LNM – 148, NČDM – 32. 10 dešimtmetyje jų įsigyta 
žymiai mažiau – tik 44 vnt. (LNM – 32, LBM – 9, 
NČDM – 3 vnt.). 

Didesniosios eksponatų dalies (63 %) aprašuose 
neužfiksuota pagaminimo data, 37 % yra su nurodyta 
pagaminimo arba naudojimo data (3 diagrama). Tai 
leidžia pagal analogiškus datuotų dirbinių požymius 
identifikuoti ir apytiksliai nusakyti kitų tekstilės dir-
binių pagaminimo ir naudojimo datas.

3 diagrama. Chronologiniai tekstilės dirbinių paga-
minimo duomenys

Datuotų eksponatų suvestinėje yra pora pavyz-
džių iš XVIII a. pabaigos, 228 tekstilės dirbiniai – 
XIX a., dukart daugiau (460 vnt.) – XX a. Daugiausia 
yra eksponatų, gamintų XX a. I ir II ketvirtyje – 192 
ir 218 vnt., nemažai turima eksponatų iš XIX a. IV 
ketvirčio ir XIX a. II pusės – 89 ir 58 vnt. Iki dviejų 
dešimčių eksponatų yra XIX a. I–III ketvirčio, XX a. 
III–IV ketvirčio (4 diagrama). 

4 diagrama. Tekstilės eksponatų pasiskirstymas pa-
gal pagaminimo datą

Nevienodai sukaupta zanavykų tekstilės dirbi-
nių ir teritoriniu atžvilgiu (5 diagrama). Daugiausia 
tekstilės eksponatų įgyta iš Griškabūdžio apylinkės – 
21,5 % (402 vnt.), antroje vietoje pagal gausumą yra 
Lukšių apylinkė – 13 % (242 vnt.), Sintautų – 9,2 % 
(171 vnt.), Kriūkų – 5,6 % (104 vnt.), Barzdų – 5,4 % 
(101 vnt.), Plokščių ir Šakių – po 5,2 % (po 97 vnt.), 
Slavikų – 4,3 % (80 vnt.), Zapyškio – 3,9 % (72 vnt.), 
Jankų ir Būblelių – po 3,4 % (po 63 vnt.), Gelgau-
diškio – 2,3 % (43 vnt.), Lekėčių – 1,5 % (28 vnt.), 
Kidulių – 1,4 % (26 vnt.). 14,9 % (279 vnt.) tekstilės 
dirbinių turėjo nuorodą į Šakių rajoną (be apylinkės ir 
kaimo vietovės). Dėsninga, kad daugiausia žvalgyta 
ir surinkta tekstilės iš Zanavykijos centro.

5 diagrama. Teritorinis zanavykų tekstilės eksponatų 
pasiskirstymas
(LNM, LDM, NČDM, LBM, Židinys, ZKM, VKM, 
ŠAM, AJJEKM) 
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Pagal tekstilės dirbinių rūšį matyti, kad daugiau 
surinkta drabužių ir jų dalių – 64 % (1 190 vnt.), ma-
žiau įvairių rūšių interjero ir buities audinių – 36 % 
(678 vnt.) (6 diagrama).

6 diagrama. Zanavykų tekstilės dirbinių rūšies pasis-
kirstymas muziejuose

Iš aprangos dalių daugiausiai muziejuose yra 
juostų – 417 vnt. (35 %), prijuosčių – 347 vnt. (29,2 
%), mažiau marškinių – 100 vnt. (8,4 %), drobulių – 60 
vnt. (5 %), sijonų – 55 vnt. (4,6 %), skarelių – 50 vnt. 
(4,2 %), apatinių drabužių – 21 vnt. (1,8 %), skarų – 20 
vnt. (1,7 %), įvairių drabužio dalių 15 vnt. (1,3 %), lie-
menių ir pirštinių – po 13 vnt. (po 1,1 %), iki 1 % – ke-
purių ir kepurėlių – 8, sermėgų – 8, čempių, palaidinių, 
tautinių kostiumų, švarkų ir švarkelių, karūnų – po 7, 
kelnių – 6, apsiaustų, kojinių – po 5, riešinių – 3, kakla-
juosčių ir šalikų – po 2, krikšto marškinėlių, suknelių, 
trinyčių ir vatinukų – po 1 vnt.

Iš įvairių interjero ir buities audinių bei nėrinių 
daugiausia surinkta rankšluosčių – 157 vnt. (23,2 %), 
staltiesių – 133 vnt. (19,6 %) ir pagalvių, patalų už-
valkalų – 132 vnt. (19,5 %), mažiau lovatiesių – 55 
vnt. (8,1 %), įvairių nepasiūtų audinių – 48 vnt. (7,1 
%), palyginti mažai kilimėlių – 18 vnt. (2,7 %), nė-
rinių – 17 vnt. (2,5 %), staltiesėlių – 16 vnt. (2,4 %), 
nosinių – 12 vnt. (1,8 %), maišų ir užuolaidų – po 11 
vnt. (po 1,6 %), gūnių ir gūnelių – 10 vnt. (1,5 %), 
iki 1 % maišelių, paklodžių, takų, takelių – po 7 vnt., 
pašarvonių – 5 vnt., čiužinių audinio ir užtiesalų – po 
4 vnt., antklodžių, dvikarčių, servetėlių – po 3 vnt., 
juostų kilimų, kilimų ir pundinių – po 2 vnt., vadžių, 
naujagimio vokelių – po 1 vnt.

Audiniai ir drabužiai nevienodai pasiskirstę mu-
ziejų rinkiniuose. LDM, LNM, NČDM ir galerijoje 
„Židinys“ dominuoja aprangos dalys, o LBM, ZKM 
bei VKM rinkiniuose – interjero ir buities audiniai (7 
diagrama).

Iš aprangos dalių LDM, LNM, LBM ir ZKM 
vyrauja juostos, NČDM, galerijoje „Židinys“ ir VKM 
– prijuostės. Iš interjero ir buities audinių LNM, 
NČDM, LBM ir ZKM daugiausia yra rankšluosčių, 
LDM ir VKM – užvalkalų.

7 diagrama. Kiekybinis zanavykų audinių ir drabužių 
pasiskirstymas muziejuose

Zanavykų tekstilės eksponatai leidiniuose. 
Tyrinėtojų darbuose ir muziejų publikacijose muzie-
jinis zanavykų tekstilės paveldas atskleistas ir paro-
dytas gana mažai. Dažnai straipsniuose ir apžvalgose 
zanavykai buvo apibūdinami kartu su kapsais, kaip 
suvalkiečiai. Zanavykų tekstilės savitumą geriausiai 
atskleidžia tradicinės aprangos kostiumas, labai ma-
žai dėmesio skirta interjero ir buities audiniams. 

Pirmuose prieškario leidiniuose dar nebuvo susi-
klosčiusi tradicija prie tekstą iliustruojančių paveikslų 
skelbti visų duomenų apie šaltinį. A. Tamošaičio seri-
jos „Sodžiaus menas“ knygose „Rinktiniai audiniai“ 
(1931), „Prijuostės ir ,,žičkų rinkiniai“ (1931), „Juos-
tos“ (1932), „Lietuvių moterų tautiniai drabužiai“ 
(1939) yra tam tikras skaičius paskelbtų nuotraukų ir 
piešinių iš M. K. Čiurlionio galerijos, paties autoriaus 
rinkinių, kurie vėliau pateko į NČDM ir galerijos „Ži-
dinys“ rinkinius. 

XX a. II pusėje išleista nemažai fotoalbumų, 
knygų, straipsnių apie liaudies meną ir tradicinę teks-
tilę su duomenimis apie dirbinio datą, vietovę, sau-
gyklos nuorodą. Fotografijomis ir piešiniais paskelbta 
apie 10 % zanavykų tekstilės eksponatų iš muziejų 
rinkinių (8 diagrama). 

8 diagrama. Zanavykų tekstilės eksponatai leidiniuo-
se (fotografijos ir piešiniai)
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Daugiausia iliustracijų aptinkama lietuvių tau-
tinį kostiumą pristatančiuose albumuose. XX a. 6 
dešimtmetyje knygoje „Lietuvių tautiniai drabužiai“ 
Mikalina Glemžaitė, supažindindama su atskiromis 
kostiumo dalimis ir regioniniais ypatumais, patei-
kė 9 zanavykų kostiumo dalių iliustracijas iš LNM 
rinkinio1�� 8 dešimtmetyje išleistuose dviejuose di-
džiausiuose tradicinio kostiumo albumuose „Lietu-
vių liaudies menas: Drabužiai“ (1974) ir S. Berno-
tienės „Lietuvių liaudies moterų drabužiai XVIII a. 
pab.–XX a. pr.“ (1974) paskelbta daugiausia iliustra-
cinės medžiagos. Zanavykų kostiumas pristatomas 
80 iliustracijų iš LNM ir LDM rinkinių. Remdamasi 
šiais eksponatais, S. Bernotienė įvade nagrinėjo za-
navykų kostiumo ypatybes, jį lygino su kapsų kostiu-
mu2. 9–10 dešimtmečio leidiniuose randama mažiau 
zanavykų tekstilės iliustracijų. A. Stravinskienė apra-
šė, kaip LDM įsigijo vieną drobulę iš Griškabūdžio, 
ir paskelbė jos nuotrauką�. Keletas atskirų kostiumo 
dalių ir trys – moters, merginos ir vyro – kostiumai 
pateikti albumuose „Lietuvos istorijos paminklai iš 
Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus rinkinių“ 
(1990), „Lietuvių liaudies menas: Rinktinis tomas 
(I)“ (1993)4. Septynis marškinių, prijuosčių ir juos-
tų piešinius pateikė tautinio kostiumo tyrinėtoja T. 
Jurkuvienė praktinio pobūdžio albume „Tautinis kos-
tiumas vaikams ir jaunimui“ (1993)5. Muziejininkės 
J. Savickienė ir A. Kargaudienė 1993 m. surengtos 
prijuosčių parodos apžvalgoje pristatė zanavykių 
prijuosčių savitumą ir iliustravo 7 būdingiausiais 
NČDM esančiais pavyzdžiais6. LNM Etninės kultū-
ros skyriaus leidžiamame metraštyje „Etnografija“ (t. 
4–10) D. Aleknienė rašė apie 1994 m. vykusią parodą 
„Suvalkiečių moterų drabužiai XIX–XX a. pradžio-
je“, kurioje buvo eksponuoti 9 zanavykių kostiumai. 
Čia apžvelgė prijuosčių, galvos dangos, liemenių sa-
vitumą bei pateikė vieną zanavykės tautinio kostiumo 
nuotrauką iš parodos7. Bene vienintelį atskirą straips-
nį apie zanavykų aprangą paskelbė ZKM muziejinin-
kė Bronė Sakalauskienė8. Jame zanavykų savitumą 
aprašė remdamasi savo prisiminimais ir ZKM rinki-
nio eksponatais�� 

XXI a. pradžios leidiniuose daugiau dėmesio 
skiriama atskiroms kostiumo dalims. Autorės tyrinėti 
LNM ir NČDM rinkinių suvalkietiškų drobulių raš-
tai, greta paskelbtos 5 fragmentinės drobulių nuotrau-
kos iš Šakių rajono („Drobulės Suvalkijoje: audimo 
ir pynimo raštai“ (2003), „Didžiosios skaros Lietu-
voje: kaimo ir miesto kultūrų sąveika“ (2006)9. 2004 
m. muziejininkė D. Bernotaitė-Beliauskienė parengė 
LDM tekstilės rinkinyje saugomų drobulių katalogą, 
kuriame paskelbta ir 21 zanavykų krašto drobulių 
nuotrauka, piešiniai, pateikti duomenys apie pluoš-
tą, raštą, puošybą, išmatavimus, vietovę, apibūdintas 

raštų savitumas10��
Iš muziejinių zanavykų tekstilės dirbinių bene 

daugiausiai dėmesio buvo skirta juostoms. LDM 1967 
m. išleistame 113 juostų kataloge paskelbtos 4 zana-
vykų juostos, įvade trumpai aptarta juostų paskirtis, 
vieta papročiuose, nurodyta, kad tai „ryškiausi juostų 
pavyzdžiai bei jų grupių atstovai“11. Sudarytojai liau-
dies meno serijos albumui „Juostos“ (1969) atrinko ir 
jame pateikė 10 nespalvotų ir 5 spalvotas zanavykų 
juostų nuotraukas iš LNM, LDM ir NČDM rinkinių12�� 
Leidinyje „Respublikinė juostų paroda: Katalogas“ 
(1986) paskelbti LDM ir NČDM 40 zanavykų juostų 
duomenys (technika, pluoštas, matmenys, vietovė, iš-
audimo data) ir 9 juostų nuotraukos1�. T. Jurkuvienė 
knygoje „Lietuvių liaudies juostos“ (2001) paskelbė 
zanavykiškų juostų 10 nuotraukų ir 17 piešinių iš 
LNM, LDM, NČDM, VKM rinkinių, apibūdindama 
suvalkietiškas juostas, išskyrė kai kurias zanavykų 
juostų ypatybes14. Viename plačiausių lietuvių rinkti-
nių juostų tyrinėjime etnologas V. Tumėnas zanavykų 
juostas aprašė kartu vienoje suvalkiečių juostų grupė-
je bei pateikė dvi juostų iliustracijas iš Šakių rajono15 
(9 diagrama). 

Atskiro leidinio Zanavykijos regiono etnogra-
finiams audiniams ir aprangai iki šiol dar neišleista. 
Šio darbo imtis paskatino Suvalkijos (Sūduvos) re-
gioninės etninės kultūros globos taryba. 2005 metais 
buvo pradėta tęstinė tyrimų programa „Audimas Su-
valkijoje (Sūduvoje): tradicijos, paveldas ir perspek-
tyvos“, kurios tikslas kuo išsamiau ištyrinėti, prista-
tyti ir padėti „atrasti“ regiono žmonėms jų pačių per 
kelias kartas sukurtą tradicinės tekstilės paveldą. 

9 diagrama. Zanavykų tekstilės eksponatų publikaci-
jos leidiniuose
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TEXTILE OF ZANAVYKIJA IN 
LITHUANIAN MUSEUMS

Inga Nėnienė
Antanas and Jonas Juškos Ethnic Culture 
Museum

The article deals with traditional textile of one 
Lithuanian ethnographic region – Zanavykija. The 
task is to describe textile of this region collected in 
Lithuanian museums and to observe what amount and 
what kind of this textile is presented in Lithuanian 
press. About 2000 exhibits of traditional dress, inte-
riors’ and domestic textile there are accumulated in 
various Lithuanian museums of art and history during 
the 20th c. The details of traditional costume, espe-
cially sashes and aprons, and also the towels (kind of 
clothes) are dominating. The most intensive collect-
ing of these exhibits took place in the 8th decade of the 
20th c. when many of them where gathered in circuits 
of Griškabūdis and Lukšiai. The most of textile works 
collected in museums are made during the first two 
decades of the 20th c. The earliest exhibits are from 
the end of the 18th c. These textile works are stored 
in museums collections, but they still are very little 
investigated or introduced in press. About 10 percent 
of textile exhibits from this region are presented in 
photos and pictures in various publications of the sec-
ond part of the 20th – beginning of the 21st c.

Visiems muziejaus rinkiniams, taip pat ir teksti-
lės rinkiniui, įtaką daro Lietuvos liaudies buities mu-
ziejaus specifika. Lietuvos liaudies buities muziejus 
atspindi XVIII–XX a. ketvirtojo dešimtmečio kaimo 
ir miestelio gyventojų buitį.

Audiniai – vertinga etninio paveldo dalis. Se-
niausios audinių liekanos yra nuo neolito. Mūsų eros 

pradžios tekstilės fragmentų randama pajūrio kapi-
nynuose1. Daugiau tekstilės fragmentų radinių yra iš 
vėlesnių laikų.

Formuojant Lietuvos liaudies buities muziejaus 
tekstilės rinkinį buvo laikomasi dviejų pagrindinių 
krypčių:

1�� Pirmoji kryptis – audinių – individualių ver-

NAMŲ DARbO AUDINIAI LIETUVOS LIAUDIES bUITIES 
muziejuje
Rinkinio formavimo principai ir kryptys

Erika Nenartavičiūtė
Lietuvos liaudies buities muziejus
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tybių, pagamintų konkrečioje vietoje ir konkrečiu lai-
ku iš tam tikrų žaliavų ir tam tikru gamybos būdu, 
rinkinio formavimas. Laikantis šios krypties labai 
svarbi audinio meninė vertė – faktūrinis bei spalvinis 
ornamentas, puošyba. Ši audinių rinkinio formavimo 
kryptis nuo seno yra paplitusi visuose Lietuvos mu-
ziejuose��

2. Antroji kryptis – audinių rinkinio formavimas 
atsižvelgiant į vienos šeimos turėtų audinių kiekį, įsi-
gijimo būdą bei naudojimą buityje konkrečiu laiku. 
Ši kryptis labai aktuali įrengiant buities ekspozicijas 
etnografinių pastatų viduje. Ji svarbi ir kuriant tam 
tikrus buities momentus atspindinčius ekspozicijų 
fragmentus muziejų salėse.

Lietuvos liaudies buities muziejuje saugomi 
namų darbo audiniai priklauso rinkiniui, kurio ekspo-
natai (iš viso 2006-01-01 buvo 9 633 vnt., ekponuoja-
mi 714 vnt.) žymimi šifru AD (audiniai ir drabužiai). 
Šiam rinkiniui, be namų darbo audinių, priklauso fa-
brikiniai audiniai, mezginiai, nėriniai, siuviniai, dra-
bužiai, apavas2��

Namų darbo audiniai sudaro apie 90 % visų mu-
ziejaus audinių.

1. Audinių – individualių vertybių, pagamin-
tų konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku iš tam ti-
krų žaliavų ir tam tikru gamybos būdu, rinkinio 
formavimas. 

XX a. pirmaisiais dešimtmečiais audimas na-
muose dar tebebuvo visą Lietuvą apimantis reiškinys. 
Mažiau austa ekonomiškai sparčiau besivystančiose 
Lietuvos dalyse – Užnemunėje, Žemaitijoje ir Mažo-
joje Lietuvoje, taip pat arčiau didesnių miestų ir su-
sisiekimo kelių esančiose vietovėse��� Audimas buvo 
vienas iš svarbiausių moterų užsiėmimų. Mokėti 
gražiai verpti ir austi buvo kiekvienos moters pasidi-
džiavimas. Audiniai buvo gaminami vietinių meistrų 
ar šeimos narių sukonstruotais įrankiais. Audinių ža-
liava – linai ir avių vilna, kartais kanapės. Naudoti 
ir fabriko gamybos medvilniniai, kokybiški vilnoniai 
siūlai – šilkvilnė bei pereinamų spalvų vilnoniai siū-
lai – luška, vlučka (iš lenkų k. „wloczka“ – vilna). 
Lininius ir kanapinius siūlus verpdavo iš ūkyje užau-
ginto ir paruošto pluošto, vilnonius – iš avių vilnos. 
Medvilninius siūlus, šilkvilnę ir pereinamų spalvų 
vilnonius siūlus pirkdavo.

1987 m�� Lietuvos liaudies buities muziejuje 
buvo atkurti ir užfiksuoti skaidrėse bei nuotraukose 
siūlų verpimo, jų paruošimo austi, staklių užtaisymo 
ir audimo procesai, tam naudoti įrankiai. Procesus de-
monstravo audėja Kazimiera Kepežinskienė. Seniau-
sias siūlų verpimo būdas – verpimas verpstuku. Vėliau 
jį palaipsniui keitė stačios arba gulsčios konstrukcijos 
verpimo rateliai. Iš K. Donelaičio „Metų“ sužinome, 
kad XVIII a. pirmojoje pusėje Mažosios Lietuvos lie-

tuvės valstietės jau suko koja „vindą“4. Kada ir kur 
buvo pagaminti verpimo ratelio prototipai, nėra tiks-
liai žinoma. K. Ceitlinas teigia, kad ranka sukamas 
verpimo ratelis Vakarų Europoje jau buvo žinomas 
XV a��5 Suverptiems siūlams išvyti iš ratelio ritės nau-
doti įvairios konstrukcijos lankčiai ir ričių laikikliai. 
Jų neturint, būdavo vejama ant stalo galo, ištiestų 
rankų. Audinio metmenims skirti siūlai iš sruogos bū-
davo nuvejami į kamuolius. XIX a. antrojoje pusėje 
siūlams nuvyti imti naudoti krijeliai. Vejant siūlus ant 
krijelių ar į kamuolius, sruoga uždedama ant vytuvų. 
Darant audinio metimą, taip pat naudoti ritynai. Į rites 
siūlai būdavo suvejami specialiais rateliais. Audinio 
metmenys sukti ant mestuvų. Senesnis metmenų da-
rymo būdas – metimas ant vidinės ar išorinės namo 
sienos, tvoros. Ausdavo pilno rėmo staklėmis ir pus-
staklėmis. 

Pagal audinio siūlų išsidėstymą (persipynimą) iš-
kiriami trys pagrindiniai pynimai: drobinis, ruoželinis 
ir atlasinis. Labai smulkiai įvairius pagrindinius ir iš jų 
išvestus pynimus aprašo O. Lapienytė6. Drobinio py-
nimo audeklai yra lygaus paviršiaus, abi pusės vieno-
dos. Paprasčiausias drobinis pynimas yra audžiamas 
ir veriamas dviem nytimis. Naudojant keleto spalvų 
metmenis bei ataudus ir juos įvairiai grupuojant, dro-
biniu pynimu galima išausti įvairius raštus. Ruoželinio 
pynimo audeklų siūlai susipina laisviau nei drobinio 
pynimo. Audžiant šiuo pynimu, metmenys ir ataudai 
perdengiami dviem ir daugiau siūlų su poslinkiu per 
vieną siūlą. Paprasčiausias ruoželis audžiamas ketu-
riomis nytimis�� Ruoželinis pynimas žinomas jau nuo 
neolito7�� Atlasinio pynimo audeklo vieną pusę sudaro 
metmenys, kitą ataudai. Atlasinio pynimo audeklai 
audžiami įvairiu nyčių skaičiumi. Iš šių pagrindinių 
pynimų išvedami visi kiti pynimai. Populiariausi yra 
pluoštinis ir rinktinis�� Formuojant Lietuvos liaudies 
buities muziejaus tekstilės rinkinį, daugiausia įgyta 
drobinio ir ruoželinio pynimo audinių.

Lietuvos liaudies buities muziejuje saugomus ir 
eksponuojamus namų darbo audinius ir iš jų pasiūtus 
daiktus pagal žaliavas ir audimo būdus galima skirs-
tyti į šias pagrindines grupes:

1) platūs lininiai drobinio pynimo audiniai ir iš 
jų pasiūtos paklodės, marškiniai, kelnės, pagalvių už-
valkalai, lovatiesės;

2) siauri lininiai ruoželinio pynimo audiniai ir iš 
jų pasiūti šluostymuisi skirti rankšluosčiai;

3) lininiai ruoželinio pynimo audiniai ir iš jų pa-
siūtos paklodės, lovatiesės, pagalvių užvalkalai, mai-
šai, drabužiai;

4) siauri iš lino ar medvilnės ir lino ruoželinio 
bei atlasinio pynimo audiniai ir iš jų pasiūti dekoraty-
viniai rankšluosčiai;

5) platūs iš lino ar medvilnės ir lino ruoželinio 
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bei atlasinio pynimo audiniai ir iš jų pasiūti pagalvių 
užvalkalai ir staltiesės;

6) platūs lininiais ar medvilniniais siūlais apmes-
ti ir vilnoniais siūlais atausti ruoželinio bei atlasinio 
pynimo audiniai lovatiesėms, antklodėms, drabu-
žiams;

7) iš vilnonių siūlų austi audiniai ir iš jų pasiūti 
šilti viršutiniai drabužiai.

2. Audinių kolekcijos formavimas atsižvel-
giant į vienos konkrečios šeimos turėtų audinių 
kiekį, įsigijimo būdą bei naudojimą buityje tam 
tikru chronologiniu periodu. 

Sudaryta speciali anketa. Pirmajame anketos lape 
fiksuojami duomenys apie daiktą naudojusių žmonių 
turtinę ir socialinę padėtį, šeimos sudėtį ir kilmę, so-
dybą, gyvenamojo namo planavimą, patalpų paskirtį. 
Antrasis lapas skirtas konkrečiam tekstilės dirbiniui 
ar vienodų daiktų grupei. Jis pildomas visiems vienos 
šeimos turėtiems ir naudotiems tekstilės dirbiniams ar 

vienodų daiktų grupėms. Būtina užfiksuoti, kiek turė-
ta vienodų audinių; kas, kada ir kur juos išaudė, kaip 
ir kada šeima audinį ar kitą tekstilės gaminį įsigijo; 
kur daiktas buvo laikomas; kaip, kur ir kada daiktas 
buvo naudotas; kaip prižiūrimas8��

Tokiu būdu aprašant audinius ir apibendrinant 
turimus duomenis, galima sužinoti įvairių rūšių au-
dinių ir drabužių, naudotų konkrečiame ūkyje tam ti-
kru laikotarpiu kiekį, kilmę, istoriją9, ir tai atspindėti 
muziejaus ekspozicijose. Šis požiūris verčia fondus 
komplektuoti laikantis visai kitokių principų. Norint 
deramai atspindėti ekspozicijose vienos šeimos bui-
tį, reikia turėti nemažai vienodų audinių arba austi ir 
eksponuoti jų kopijas.

Kaip architektai, keldami į muziejų pastatą, 
kruopščiai nubraižo jo planą, pažymi kiekvienos sta-
tybinės detalės vietą, taip ir muziejininkai, įgydami 
daiktą, privalo kruopščiai jį aprašyti. Tik tada jis de-
ramai atrodys muziejaus ekspozicijose.

Priedas Nr. 1. LBM AD rinkinio eksponatai

Eil. 
Nr. Daikto pavadinimas Kie-

kis
Eil.
Nr. Daikto pavadinimas Kie-

kis
Eil.
Nr�� Daikto pavadinimas Kie-

kis
1. Antklodė 36 23. Kojinės 14 45. Rankšluostis 462
2. Apatinukas 21 24. Korsetas 4 46. Sagė 11
3. Apykaklė 5� 25. Kostiumas moteriškas 42 47. Saga 1420
4. Apsiaustas 178 26. Lovatiesė 4�5 48. Sagtis 26
5. Audinys fabrikinis 79 27. Liemenė 5� 49. Sąsaga 112
6. Audinys namų darbo �17 28. Lietsargis 19 50. Sijonas 1180
7. Autkojis 10 29. Maišas 85 51. Siūlai 156
8. Batai 150 30. Marškiniai 224 52. Skara 152
9. Bažnytinė tekstilė 92 31. Mova 8 53. Skarelė 154
10. Čepkelis 9 32. Naginės 59 54. Skarinis 29
11. Chalatas 5 33. Nėrinys 303 55. Skrybėlė, skrybėlaitė 51
12. Čiužinys 21 34. Nosinė 22 56. Staltiesė, staltiesėlė 715
13. Diržas 9 35. Nuometas � 57. Suknelė 36
14. Gūnia �8 36. Paklodė 14� 58. Šalikas 27
15. Impilas 4 37. Palaidinukė 42 59. Švarkas moteriškas �1
16. Juosta 170 38. Pagalvėlė 9 60. Švarkas vyriškas 32
17. Kailiniai 76 39. Papuošalas 7� 61. Takas grindų 9
18. Kaklaraištis 30 40. Piniginė 18 63. Užuolaida 97
19. Kaspinas 18 41. Pirštinė 81 64. Užvalkalas antklodės, patalų �9
20. Kelnės �5 42. Prijuostė 1�4 65. Užvalkalas pagalvės 426

21. Kepurė 4� 43. Rankdarbis 44 66. Vėliava 8
22. Kilimėlis, kilimas 69 44. Rankinukas 45 67. Vyža 54
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Priedas Nr. 2. Anketa

I��
1. Informatoriaus pavardė, vardas, tėvo vardas, gimi-
mo data, adresas. 
2. Vietovė, kurioje naudotas daiktas.
3. Turimas žemės kiekis, gyvuliai, pagalbiniai verslai.

Moters kilmė.
Vyro kilmė.

4. Miestų, miestelių gyventojų socialinė padėtis (ama-
tininkai, prekybininkai...).

Moters kilmė.
Vyro kilmė.

5. Gyvenamasis namas ir kiti sodybų pastatai (planai, 
patalpų pavadinimai ir paskirtis), kada statyti.
6. Šeimos narių skaičius ir sudėtis (nurodant gimimo 
metus).

Moters tautybė
Vyro tautybė

II��
1. Literatūrinis ir tarminis daikto pavadinimas.
2. Vienodų daiktų skaičius.
3. Žaliavos (metmenys, ataudai, pašovai…).
4. Spalvos.
5. Gamybos būdas.
6. Papuošimas.
7. Ilgis, plotis.
8. Kas verpė, audė, puošė?
9. Kada verpė, audė, puošė? 
10. Kur verpė, audė, puošė (vietovė, ūkio didumas)?
11. Kaip atiteko naudotojui (kraitis, dovanotas ar kt.)?
12. Kada atiteko naudotojui?
13. Kokiame balde laikė?
14. Kokioje patalpoje laikė?
15. Kokiu tikslu ir kaip daiktą naudojo?
16. Kokioje patalpoje (patalpose) naudojo?
17. Kada naudojo (šiokiadieniais, šventadieniais, visą 
laiką, ypatingomis progomis...)?
18. Kas kiek laiko keitė, skalbė, valė?

Priedas Nr. 3. Vienos šeimos audiniai

Šilutės r. Aukštumalės k. XX a. 4 dešimt. 30 
margų pelkininkų ūkis (2–3 karvės, 1–2 arkliai; augi-
no bulves, sėjo rugius, grikius). Dvigalis, šešių patal-

pų gyvenamasis namas, statytas XIX a. Šeši šeimos 
nariai (tėvai, trys dukterys ir sūnus)10��

Eil.
Nr.

Daikto 
pavadini-
mas

Skaičius Žaliava Gamybos
būdas

Audė,
siuvo

Puo-
šė

Kur 
gamino Kaip naudojo Kokioje vietoje 

laikė?

1. Rankš-
luostis, 
dekoraty-
vinis

1 Medvilnė Audimas, 
siuvinėji
mas,
siuvimas 

Fabr., 1936 
m.

Duk-
tė,
1936 
m.

Tame 
pačiame
ūkyje

Dengdavo šluostytis  
skirtus rankšluosčius, 
puošdavo patalpą

Stuboje kabino ant 
rankšluostinės vo-
lelio

2. Rankš-
luostis,
,,abrūsas“

5 Medvilnė,
linas��
Raudonai 
užausti 
galai

Audimas,
siuvimas

Šeimi
ninkė
XIX a. 
9 dešimt.

Tame 
pačiame
ūkyje

Šluostydavosi veidą, 
rankas

Stuboje kabino ant  
rankšluostinės
kabliukų, virtuvėje
prie viryklos

3. Rankš-
luostis,
,,abrūsas“

2 Medvilnė,
linas�� 
Kutai

Audimas
rišimas

Šeimininkė
XIXa. 
9 deš.

Šei-
mi-
ninkė 

Tame 
pačiame
ūkyje

Nuleisdavo į duobę 
karstą.

Kapinėse. Laikė 
skrynioje, stovinčioje 
priebutyje

4. Staltiesė,
,,staldro-
bulė“

? Medvilnė,
linas�� 
Ažūrinė 
siūlė

Audimas,
siuvimas

Šeimininkė
XIX a. 
9 dešimt.

Šei-
mi-
ninkė 

Tame 
pačiame
ūkyje

Tiesdavo ant stalo pa-
puošti,  padėvėtą – 
valgant

Stuboje, stubelėje

5. Staltiesė,
,,staldro-
bulė“

� Damastas Audimas,
siuvimas

Fabr. XX a. 
1 dešimt. 

,,Gal 
Klaipė-
doje“

Tiesdavo ant stalo pa-
puošti

Stuboje, priebutyje.
Tik per metines 
šventes

6. Paklodė,
,,drobulė“

12 Medvilnė,
linas

Audimas,
siuvimas

Šeimininkė
XX a. 1 de-
šimt.

Tame 
pačiame
ūkyje

Tiesdavo ant  lovos 
čiužinio

,,Kur stovėjo lovos“

7. Pagalvių 
užvalkalai 

? Medvil-
ninis 
audinys, 
languotas

Audimas,
siuvimas

Fabr., XX a.
2–3 dešimt.

Siuvo
tame 
pačiame 
ūkyje

Apvilkdavo pagalves. 
Ant kiekvienos  lovos 
būdavo po dvi viena 
ant kitos sudėtas pa-
galves

,,Kur stovėjo lovos“,
stuboje, stubelėje,
antro galo kamba-
ryje

8. Patalų
užvalka-
las 

8 Medvilni-
nis audi-
nys

Audimas,
siuvimas

Fabr., XX a.
1 dešimt.

Siuvo 
tame 
pačiame 
ūkyje

Apvilkdavo
patalus

,,Kur stovėjo lovos“,
stuboje, stubelėje, 
antro galo kamba-
ryje

9. Patalai 4 Medvil-
ninis 
audinys, 
plunksnos

Audimas,
siuvimas

Fabr., 
XIX a. pab.

Siuvo 
tame 
pačiame 
ūkyje

Klodavosi, kai šalta ,,Kur stovėjo lovos“,
stuboje, stubelėje,
antro galo kamba-
ryje
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Eil.
Nr.

Daikto 
pavadini-
mas

Skaičius Žaliava Gamybos
būdas

Audė,
siuvo

Puo-
šė

Kur 
gamino Kaip naudojo Kokioje vietoje 

laikė?

10. Patalai,
pašoniniai

3–4 Medvilni-
nis audi-
nys,
plunksnos

Audimas,
siuvimas

Fabr.,
XIX  a.
pab.

Siuvo 
tame 
pačiame 
ūkyje

Tiesdavo ant lovos čiu-
žinio, ,,kad būtų minkš-
čiau ir šilčiau gulėti“

,,Kur stovėjo lovos“,
stuboje, stubelėje,
antro galo kamba-
ryje

11. Lovatiesė,
,,drobu-
lė“, ,,ap-
klotė“, 
,,lovos    
drobulė“

4 Medvil-
ninis 
audinys, 
gėlėtos, 
baltos

Audimas,
siuvimas

Fabr.,
XX a. 1–2
dešimt.

,,Gal 
Klaipė-
doje“

Užtiesdavo visą ant 
lovos sudėtą patalynę. 
Lovatiesės kraštas be-
veik siekė grindis

Stuboje, stubelėje,
antro galo kambary-
je. Klodavo per me-
tines šventes, kartais 
sekmadieniais

12. Lovatiesė,
,,drobulė“

4 Medvilnė,
linas

Audimas,
siuvimas

Šeimininkė,
1880 m.

Tame 
pačiame 
ūkyje

Užtiesdavo visą ant 
lovos  sudėtą patalynę. 
Lovatiesės kraštas be-
veik siekė grindis

Stuboje, stubelėje,
antro galo kamba-
ryje. Klodavo kas 
dieną

13. Maišas,
,,žaks“

Daug Linas 
(pakulos)

Audimas,
siuvimas

Šeimininkė,
XIX a. pab.

Tame 
pačiame 
ūkyje

Ūkiniams reikalams Kur buvo reikalingas

14. Grindų 
takai, 
,,dekiai“

Stori 
lininiai 
siūlai, 
skudurų 
juostos

Audimas Samdyta 
audėja 
(neturtinga 
ūkininkė),
XX a.
1–4 dešimt.

Tame 
pačiame 
kaime

Tiesdavo ant grindų, 
nuo durų iki lango, 
,,kad grindys  nesi-
teptų“ 

Stuboje

15. Kilimėlis 2 Audinių 
atraižos

Siuvimas Dukterys 
XX a. 4 de-
šimt.

Tame 
pačiame 
ūkyje

Tiesdavo prie tėvų ir 
dukterų lovų

Stuboje, stubelėje

16. Portjeros,
,,gardi-
nos“

� komp-
lektai 

po 2 užuo-
laidas

Medvil-
ninis 
ažūrinis 
audinys

Audimas,
siuvimas

Fabr.,
XX a. 
1 dešimt.

Klaipė-
doje

Kabindavo ant virve-
lės,  virš lango

Stuboje

17. Užuolai-
dėlės

5 vienos
dalies

Medvilni-
nis audi-
nys

Audimas,
siuvimas

Fabr.,
šeiminikė, 
XX a. 
1 deš.

Klaipė-
doje,
tame 
pačiame 
ūkyje

Kabindavo ant virve-
lės, dengė 2/3 lango

Stubelėje, virtuvėje,
priebutyje, antro 
galo kambariuke
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HOMEMADE CLOTHS IN THE OPEN 
AIR MUSEUM OF LITHUANIA
Principles and trends of forming the collection

Erika Nenartavičiūtė
Open Air Museum of Lithuania

Forming of all the museum collections as well 
as the collection of textile depends on the particular-
ity of the Open Air Museum of Lithuania. Forming 
the collection of textile, two main trends prevail:

1. The first one – forming the collection of cloths 
as individual values that are made in particular place, 
at particular time, from particular materials, in partic-
ular way of production. Collecting like this, the artis-
tic value of cloth is very important – color ornament, 
decoration. This trend is popular in all the museums 
of Lithuania.

2. The second trend – forming the collection of 
cloths, considering the amount of cloths owned by one 
family, way of their acquirement and usage at particu-
lar time. It is very actual arranging expositions in eth-
nographic buildings. It is also important creating par-
ticular moments of ancient way of life when fragments 
of expositions are represented in museum halls.
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Juosta – ilgiausiai ir geriausiai išlikęs tradicinis 
tekstilės pavyzdys, teikiantis žinių apie mūsų protėvių 
grožio suvokimą, papročius ir tradicijas, meistrišku-
mą. Pastaraisiais metais juostų tyrinėjimams skiria-
mas nemažas dėmesys, pasirodo straipsnių spaudoje, 
leidžiamos knygos. 2005 m. gruodžio mėn. buvo iš-
leistas Marijampolės kraštotyros muziejaus katalogas 
„Marijampolės krašto juostos“. Tai pirmas tokio po-
būdžio leidinys regione, kuriame visi, besidomintys 
tradicinėmis Sūduvos krašto juostomis, galės rasti ne 
tik jų fotografijas, bet ir techninius brėžinius bei juos-
tų metrikas.

Muziejaus fonduose saugoma gausi tautinių 
juostų kolekcija – 357 vienetai. Juostos datuojamos 
XIX a. pab.–XX a. II p. Katalogas sudarytas senųjų 
juostų pagrindu. Muziejuje yra 296 senosios tradici-
nės juostos, išaustos iki XX a. vid. Kataloge pateiktos 
206 pačios vertingiausios, seniausios ir įdomiausių 
raštų juostos.

Juostos pradėtos rinkti 1929 m. Apylinkių, iš 
kurių jos pateko į muziejaus fondus, geografija gana 
siaura – 12 dabartinių seniūnijų. Beveik visi kaimai 
yra netoli Marijampolės. Net 129 juostos į muziejų 
pateko iš Šunskų seniūnijos. Tai galime paaiškini tuo, 
kad būtent šiose apylinkėse gyveno žymus Marijam-
polės krašto tautosakininkas, visuomenės veikėjas 
Vincas Šlekys. Iš senų žmonių prisiminimų ir tuome-
tinės spaudos žinome, kad V. Šlekys nuo 1926 m. šio-
se apylinkėse rinko ir muziejui perdavė daug įvairių 
senienų, tarp jų ir nemažą tautinių juostų kolekciją. 
Vien tik iš V. Šlekio gimtojo Mokolų k. į muziejų pa-
teko 55 tautinės juostos.

23 tautinės juostos į muziejų pateko iš aplink 
Marijampolę esančių savivaldybių kaimų.

Vėlesniais metais muziejaus juostų kolekciją gau-
siai papildė Marijampolės mokyklų kraštotyrininkai. 

Po katalogo pristatymo muziejaus juostų kolek-
cija pasipildė labai vertingais eksponatais. Marijam-
polietė mokytoja L. Viliūnienė muziejui perdavė savo 
tetos Petronėlės Bartninkienės (1900–1985), gyvenu-
sios Marijampolės apskr. Liepynų k., 19 išaustų juos-
tų. Visose P. Bartninkienės juostose įausti patriotiniai 
posmai, nepaisant to, kad jos išaustos sovietmečiu. 
Kaip rašo mokytoja L. Viliūnienė, „iš šių darbų ga-
lima akivaizdžiai matyti, kuo gyveno, ką mąstė, dėl 
ko jaudinosi ši paprasta ir kartu nepaprasta Lietuvos 

moteris“.
Dauguma Marijampolės muziejuje saugomų 

tautinių juostų yra tradicinės rinktinės, balto lininio ar 
medvilninio dugno ir spalvoto vilnos rašto. Net 180 
juostų, kurių pagrindas – medvilnė, 98 – linas. Yra 
keletas ir vilnos dugno�� 

Dominuojanti kolekcijos raštų spalva – įvairių 
atspalvių raudona – 120, mėlyna – 25, žalia – 19 vie-
netų. Po kelias juostas yra rudu, juodu raštu. 47 kolek-
cijoje esančių juostų raštas dvispalvis. Juostų su rink-
tu raštuotu pakraščiu nėra daug: su vienu raštu – 9, su 
dviem – 5. Visas juostas puošia gausūs spalvoti kutai, 
į kuriuos dažnai įaustos įvairiaspalvės skiautelės. 

Be tradicinių rinktinių juostų, kolekcijoje yra 9 
kaišytinės, 3 beraštės ir 1 pintinė juosta. 

Kataloge juostos suskirstytos į grupes pagal or-
namento motyvus remiantis dr. Vytauto Tumėno siū-
loma sistema. Išanalizavus muziejaus juostų raštus, 
matyti, kad mėgstamiausi raštai šiame krašte yra įvai-

TAUTINIŲ JUOSTŲ KOLEKCIJA
MARIJAMPOLĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE

Danutė Katkuvienė 
Marijampolės kraštotyros muziejus 

1 pav. Katalogas „Marijampolės krašto juostos“
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rūs rombai – 38, bei roželės – 29, keturių V kryželiai 
– 22.

Paanalizavus muziejaus GEK įrašus, iš dalies 
galima suabejoti jų tikslumu. 128 tautinių juostų ap-
rašuose tiksliai nurodyti juostų išaudimo metai, pvz.: 
1873, 1917. Abejotina, ar tai tikslios datos. Vargu ar 
XX a. pr., perduodant į muziejų senelės austas juos-
tas, buvo galima taip tiksliai žinoti išaudimo metus. 
Galima daryti prielaidą, kad 1960 m., perrašant mu-
ziejaus GEK knygas, padaryta klaida – gal tai audėjos 
gimimo metai. Leisdami katalogą, mes rėmėmės GEK 
duomenimis. Tik 3 juostų, esančių kataloge, tiksliai 
nurodyti audėjų vardai, pavardės ir pateikti išsamūs 
aprašai. Visur kitur pateikiama, kas perdavė juostą 
muziejui ir kuriais metais. Kadangi beveik prie visų 
juostų nurodytas kaimas, kuriame jos buvo rastos ir iš 
kur pateko į muziejaus fondus, tai daroma prielaida, 
kad dažniausiai jos tame kaime ir išaustos. 

Rinkinio juostų paskirtis GEK dažniausiai nenu-
rodoma. Esamuose aprašuose nurodyta, kad dvi juos-
tos (GEK 5109, 9512) buvo naudojamos kūdikiams 
vystyti�� 

Pateikiamas labai įdomus vienos juostelės (GEK 
13946) aprašas. Tai 1831 m. sukilėlių būrio, vadovau-
jamo E. Pliaterytės, dalyvio juostelė. (Rasta Vartų k., 
Krosnos sen., Lazdijų r. Ją 1920 m. įsigijo marijam-
polietis Z. Kazakevičius. 1985 m. muziejui perdavė 
Viktoras Kazakevičius.)

Senųjų juostų, kuriose būtų išaustas tekstas 
yra tik 1 (GEK 1178). Tekstas: „1914 M...P KADA 
NORIU VERKIU KAT NORIU DAINUOJU NO 
SUNKIU DARBELIU NESIVADUOJU NEDELIOS 
RYTELI EJAU VANDENELIO“. Eksponato apraše 
pateikta tik tai, kad ši juosta išausta 1914 m., muzie-
jui ją perdavė Popierienė iš Lūginės k., Šunskų sen., 
Marijampolės sav. 

Siaurų juostelių, vadinamų aptvarėlėmis, yra 27. 
Dauguma jų yra poromis. Tikriausia buvo naudoja-
mos prie apavo��

Juostos išaustos XX a. vid. ir vėliau, dažniausiai 
buvo pritaikytos aprangai arba buvo dekoratyviniai 
buities elementai. Muziejuje saugomi 22 kaklaraiš-
čiai, buvę madingi XX a. vid. Iš jų 17 yra šilkiniai, 
jų plotis 2,5–6 cm, ilgis 117–145 cm. Audžiant siau-
rinamas juostelės vidurys, vienas galas paliekamas 
ilgesnis. Siaurojoje dalyje raštas nerenkamas. Vyrau-
jančios spalvos – pilka ir ruda. Dažniausiai naudoti 
tradiciniai juostų raštai. 5 kaklaraiščiuose dominuoja 
tulpių motyvas, perkeltas iš suvalkietiškų prijuosčių. 

Kitą šio laikmečio kolekcijos dalį sudaro su-
venyrinės, proginės ir interjerui pritaikytos juostos. 
Tokių proginių su įrašais juostų yra 13 vienetų. Tai 
dažniausiai šilkinės juostos, skirtos įvairioms sovieti-
nėms šventėms paminėti. 

Leisdamas katalogą „Marijampolės krašto juos-
tos“, muziejus bendradarbiavo su Vilkijoje esančia D. 
ir Z. Kalesinskų aukštesniąja liaudies amatų moky-
kla. Šios mokyklos dėstytoja Asta Vandytė parengė 
tekstus, o mokyklos studentės paruošė juostų raštų 
kopijas. Katalogas – tai dviejų metų bendro darbo re-
zultatas�� 

NATIONAL SASHES IN 
MARIJAMPOLĖ LOCAL LORE 
MUSEUM

Danutė Katkuvienė
Marijampolė Local Lore Museum 

A sash is a traditional textile sample that has the 
longest and greatest history of survival. It is a very 
significant detail in folk costume. In Lithuania, a sash 
was treated also as a gift during rituals. It used to con-
duct a human since birth to death. 

In Sūduva region sashes have endured up to the 
20th c. with some variations in wear and purpose. In 
the middle of the 20th c., neckties decorated in folk 

2 pav. Vilkaviškio krašto juostos
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Jau daugiau negu šimtą metų kelios kupiškėnų 
kartos su pasididžiavimu ir gilia pagarba taria Glem-
žų pavardę. Ypač šią šeimą išgarsino dukterys Stefa-
nija (1885–1974), Mikalina (1891–1985) ir Elvyra 
(1893–1958).

M. Glemžaitė prisiminimuose rašė: „Mano moti-
na devynerius metus giedojo bažnyčios chore ir mus, 
mergaites, vesdavosi ant viškų. Ypač tomis dienomis, 
kai būdavo vestuvių. Motina mums kuždėdavo stebė-
ti, kokie gražūs sijonų raštai, spalvų deriniai. O kokios 
prijuostės, liemenės! O nuometų žičkų gražumas! Nuo 
aukšto galėjai matyti ir liūliuojančias kalpokų gėles, 
girliandų kekes...“ (5).

Jau mokytojaudama, Mikalina daug dėmesio 
skyrė kraštotyrai, nuolat rinko etnografinius ekspona-
tus, užrašinėjo tautosaką, rengė tautodailės, rankdar-
bių parodas. Tokio pobūdžio paroda, surengta Kupiš-
kyje 1921 m., buvo pirmoji Lietuvoje. 

S. Glemžaitė, Kupiškio apylinkės akušerė, nuo-
lat susidūrė su kaimo žmonėmis ir jų gyvenimu. Ji 
ne kartą matė, kad šimtamečiais nuometais būdavo 
išmušamas karsto vidus, iš jų daromos staltiesės arba 
užtiesalai altoriams, kad iš vienavilnių undarokų siu-
vamos antklodės, kad kūdikių vystyklams plėšomi 
vertingi audiniai: lininės raštuotos skaros, užžičkuoti 
nuometai, kvartūkai. Tai S. Glemžaitę paskatino šį 
palikimą rinkti.

Už gaunamus senus audinius ji atsilygindavo 
įvairiai: kam pinigais, kam naujo audeklo parūpin-

davo arba medicininį reikmenį duodavo. Kai akušerė 
primygtinai prašydavo kokio suplėšyto vystyklo, kai-
mietė moteris su nuostaba sakydavo: „Ale kū tu čia, 
panal, išsimislyji, tokį suplyšusi doiktų duoti negražu. 
Vėlik jimk šitai naujų abrūsų“ (3, p. 3). Kartais kokį 
audinio pavyzdį tekdavo išsikirpti iš siūlių ar padalkų. 
Stefanija pati tėvų namuose audė tautinius drabužius 
pagal senovės liaudies audinių pavyzdžius.

Trečioji Glemžų duktė Elvyra gyveno Kaune, 
nedažnai būdavo Kupiškyje, tačiau jos ryšiai su sese-
rimis niekada nenutrūko. Apie 1950 m. ji ėmėsi labai 
didelio ir atsakingo darbo – išleisti knygą apie Ku-
piškio krašto etnografiją, papročius, tradicijas, tauto-
saką, istoriją. Didžiausią pagalbą, ruošiant šį leidinį, 
teikė seserys.

Knygos leidimas buvo labai komplikuotas dėl 
keleto priežasčių. Pirma, autorė labai sunkiai sirgo, 
antra, leidėjai nenoriai dirbo prie pirmo tokio pobū-
džio leidinio. Signalinis knygos egzempliorius E. 
Glemžaitę pasiekė jau mirties patale. Didelės apim-
ties knyga „Kupiškėnų senovė“ buvo išleista 1957 
m. Knyga, mokslininkų teigimu, prilygo tuometinei 
daktaro disertacijai.

1961 m. Kupiškyje buvo organizuota pirmo-
ji kupiškėnų liaudies šventė. Vidurinėje mokyklo-
je veikusioje parodoje net keli kambariai paskirti 
Glemžaičių surinktiems eksponatams. M. Glemžaitė 
paruošė ir redagavo parodos katalogą. Parodoje eks-
ponuoti drabužiai, audiniai, moterų ir merginų galvų 

SESERŲ GLEMŽAIČIŲ RIKINYS KUPIŠKIO
ETNOGRAFIJOS MUZIEJUJE

Lucija Dobrickienė
Kupiškio etnografijos muziejus

motives became highly fashionable, whereas the 
sashes turned to decorative details of an interior or 
were treated as souvenirs. 

In the museum there are 341 sashes dating back 
to the 19th c. – the second half of the 20th c. The cata-
logue contains basically those ancient sashes. 

The underneath surface made of cotton is pecu-
liar to the selective sashes of the Sūduva region. The 
museum’s collection confirms this by displaying 170 
samples. Sometimes the underneath surface is made 
of wool (11 samples). Favorite colors of a weave are: 
red in its various shades (118), blue (25), and green 
(19). A weave of 47 strips contains a unity of two 

colors. Samples of the sashes with selective figured 
hems so much typical to this region are not abundant: 
9 sashes with a single weave, 5 sashes with a double 
weave. All the sashes displayed in the museum are 
decorated with colorful tassels made with some mul-
ticolored fabrics weaved into them by matching them 
carefully and including some additional threads. 

In Marijampolė surroundings, the most popular 
decorative motives are those of a rhombus – 38, roses 
– 29, and “four crosses” – 22 samples. 

The catalogue provides 216 samples of old tradi-
tional sashes out of 280. Colorful pictures reveal the 
beauty and ornamental designs of this ancient textile. 



��

apdangalai, papuošalai, austinės ir pintinės juostos, 
albumai su audinių skiautėmis, senosios liaudies ar-
chitektūros fotografijomis. Tai labai sudomino paro-
dos lankytojus. Muziejuje saugomas parodos atsilie-
pimų knygos dublikatas su išreikštais pageidavimais 
įsteigti Kupiškyje muziejų. Keletas jų: „Kupiškėnų 
etnografinė paroda tai liaudies turto, kupiškėnų seno-
vės iniciatyvos rezultatas. Ypač įspūdingi yra seserų 
Glemžaičių – Mikalinos ir Stefanijos, Elvyros Dulai-
tienės rinkiniai – turtingi, vertigi tiek moksliniu, tiek 
meniniu atžvilgiu. Visai natūralu, kad jie padėtų pa-
grindą Kupiškio etnografijos muziejui“ (Mokslų aka-
demijos darbuotojų grupė. 12 parašų. 1961.VII.2.) (4, 
p. 18); „Su didžiausiu susidomėjimu ir pasigėrėjimu 
apžiūrėjau kupiškėnų kultūros paminklus – etnogra-
finius ir liaudies meno eksponatus. Nepaprastai di-
delį įspūdį paliko tas ilgametis Glemžaičių nuveiktas 
darbas, siekiant išsaugoti ateities kartoms kupiškėnų 
liaudies meno turtus! Norėčiau palinkėti Kupiškio ra-
jono valdžios atstovams imtis reikiamos iniciatyvos, 
kad šios parodos eksponatai būtų sutelkti specialiame 
muziejuje ir būtų nuolat prieinami gausiems lankyto-
jams. Taigi reikia Kupiškiui etnografinio muziejaus“ 

(Kupiškėnas, ist. m. kand. V. Merkys. Parašas. 1961.
VII.27.) (4, p. 35).

Kultūros ministerija 1962 m. dalį eksponuotų 
vertybių nupirko ir jos tapo pirmaisiais atsikuriančio 
muziejaus eksponatais��

Glemžaičių rinkinys apima XIX a.–XX a. I p. 
Beveik visi drabužiai pasiūti iš namuose austų ir vel-
tų audinių. Seniausi audiniai yra milai arba mileliai 
(plonesni). Rinkinyje esanti moteriška rudinė su apy-
kakle, užsegama 4 raginėmis sagomis yra pasiūta iš 
naminio rudos spalvos milo. Kišenės įleistos į vidų. 
Rankovių galuose nusiūta po dvi eiles siūlių. Nešiota 
XIX a. I p. M. Glemžaitė rašė: „Seniau lauko darbus 
dirbdavo tik vienmarškiniai, jei šalta – užsimesdavo 
rudinėm. Rudines vilkėjo eidami liuobtis, linų brauk-
ti, minti. Keliaudami jas apsisiaudavo virš kailiniukų 
ar kitos drapanos, kad apsugotų ją nuo lietaus ar dul-
kių“ (1, p. 18).

Vienas iš seniausių rinkinio eksponatų yra mo-
teriška sermėga. Pasiūta rankomis iš rusvo naminio 
milo, į apačią platėjanti, šonuose su šukele (taip vadino 
suapvalintus sermėgos šonus), su apykakle, susegama 
3 raginėmis sagomis, įleistomis kišenėmis. Apykaklė, 
rankovės ir priekis per visą ilgį puošti plona juodos 
spalvos juostele ir danteliais�� Nešiota XIX a�� II p��

Kasdieniniams vyriškiems apdarams pasiūti 
buvo audžiami audeklai iš gana neplonų baltos spal-
vos lininių, pašukinių ar pakulinių siūlų. Audeklai 
kelnėms buvo audžiami dvinytai ar keturnytai iš baltų 
siūlų. Tik vėliau imta siūti iš čvilkinio audeklo (smul-
kaus langelių rašto mėlynos ir baltos arba juodos ir 
baltos spalvos siūlų audeklas, dar vadinamas mėlyn-
margiu, langočiuku). Žmonės sakydavo: „Jė mūvėjo 
čvilkinam kėlniom“ (3, p. 25). Piemenų dainelės pos-
mas skamba šitaip: „Kai aš možas buvau, / šile ožius 
ganiau, / atsisėdęs unt kelmalio / roinas kėlnias siu-
vau“ (1, p. 16). Tokių rainų čvilkinių vyriškų kelnių, 
austų ir pasiūtų XX a. I p. Glemžaičių rinkinyje yra 
net trejos�� 

Vienas iš seniausių viršutinių apdarų – trinyčiai. 
Jų palas užmesdavo vieną ant kitos ir susijuosdavo 
marga pintine juosta. Pradžioje trinyčius vilkėjo ant 
nuogo kūno, vėliau juos imta vilktis ant marškinių. 
„Stasys Nagurskis, 82 m. a. iš Pyragių kaimo pasako-
jo: „kaip apsivilkdavai trinyčiais, tai šiurkštu buvo nu-
garą pakasyti. [...] Kai išeidavo kas su trinyčiais šokti, 
tai palos švyst, švyst švytuoja. Kiti šokėjai trinyčių 
palų ragus (kampus), kad nekliūdytų, užsikišdavo 
už juostos“ (1, p. 12). Rinkinyje yra 2 vyriški baltos 
spalvos smulkių rombelių rašto trinyčiai, šešianytai 
austi ir siūti XX a. I p. Jie yra stačiomis apykaklėmis, 
be užsegimo. Viduje įsiūtos kišenės.

Moterų ir vyrų marškiniai buvo kasdieniniai 
ir išeiginiai. Rinkinyje yra 11 marškinių. Dauguma 

1 pav. Mikalina Glemžaitė



�4

jų – moteriški išeiginiai (palaidinukės). Moteriški 
plonesnės drobės marškiniai, skirti šienapajūtei, yra 
austi dvinytai, pasiūti rankomis panašiai kaip išei-
giniai. Apykaklė ir peteliai medvilniniai. Rankovės 
¾ ilgio, laisvos, kad netrukdytų dirbti, galai puošti 
peltakiu – „dobiliukų“ raštu. Marškiniai ilgi, žemiau 
liemens užausti storesniais siūlais. Išsiskiria viene-
ri vyriški marškiniai, vadinami šliūbiniais. Jie austi 
dvinytai, ilgomis rankovėmis, pasiūti rankomis. Apy-
kaklė stati, priekyje kirpta, yra 4 nusiūtos siūlės, už-
segami 3 sagomis. Rankogaliai, peteliai ir apykaklė 
medvilniniai. Marškinių šoninės siūlės apačioje apie 
10 cm nesusiūtos. Nešioti XIX a. I p.

Kupiškėnuose išaustus sijonus vadino undaro-
kais. Jie buvo šventadieniniai ir kasdieniniai. Rinki-
nyje yra 18 sijonų. Nors ir ne visi aukštaitiški, bet iš jų 
galima spręsti, jog kupiškietės nesilaikė vieno kokio 
rašto, bet audė, kaip kuriai atrodė gražiau. Vieni si-
jonai suraukti, kiti sudėti klostėmis. Visi gana platūs, 
susegami saga arba geležine kabe. „Pasiūtą undaroką 
padėdavo ant skrynios, sudėdavo klostus tinkamoje 
vietoje, apdengdavo marška ir apkraudavo šiltais duo-
nos kepalais. Kai duona atvėsdavo, kepalus nuimdavo 
ir tada undaroką apkraudavo sunkiom drapanom, kad 
atsigulėtų ir klostai gerai gultų“ (3, p. 90).

Prijuostė yra neatsiejama moters aprangos da-
lis. Vaikščioti be prijuostės, kupiškėniškai kvartūko, 
buvo nepadoru. „Kai vasarą prie parapijos šulinio su-
sirinkdavo jaunimas vandens atsigerti, tai Kupiškio 
klebonas Kleopas Kozmianas (1872–1890), pamatęs 
mergaitę be „kvartūko“ – pasakydavo: „berniukai, 
nupirkit jai kvartūką“ (3, p. 111). Jeigu kuri mergaitė 
nueidavo į vakarėlį be prijuostės, tai jaunimas pajuo-
kiamai apdainuodavo: „Sesiulyte, kas per štuka / Ko-
dėl, tamsta, be kvartūko? / Ar nutrūko, ar nusmuko? / 
Ar į šalį pasisuko?“ (2, p. 4).

Glemžaičių rinkinyje yra 51 prijuostė ne tik iš 
Aukštaitijos. Prijuostės buvo kasdieninės ir šventa-
dieninės. Kasdienines siūdavo iš languoto, dryžuoto 
audinio, austo iš tamsesnių spalvų lininių ar paku-
linių siūlų. Šventadieninės dažniausiai buvo baltos 
lininės su įaustais raudonų, mėlynų žičkų ruoželias, 
apačioje besibaigiančios rištais ar austais vienos arba 
kelių spalvų kuteliais. Rinkinyje yra ir XIX a. II p. 3 
raudono kašmiro prijuostės. Jų galai baigiasi pirktais 
pintais arba austais spalvotais prisiūtais kuteliais. 

Rinkinyje yra 12 liemenių, dėvėtų ant marš-
kinių (palaidinukių). Kupiškėniškai jos vadinamos 
šnuravona. Vienos yra pasiūtos iš naminių smulkiai 
raštuotų audinių, kitos – iš pirktinių; vienos durtos 
per liemenį, su klosteliais, kitos – nekirptos, įlieme-
nuotos. Kai kurios pagražintos įvairiais apvadais. 
Liemenes su pamušalu, pasiūtas iš pirktinio audinio, 
vadino kamzelkomis arba kabotais, jas dėvėjo vyrai 

ant marškinių prie kostiumų.
Kasdienines liemenes vilkėjo ir moterys, ir vyrai 

prie ruošos darbų. Vienos buvo trumpos, kitos poil-
gės. Pastarosios turėjo kišenėles. Kasdienines lieme-
nes siūdavo iš pakulinio audeklo arba milelio. Jos bū-
davo tamsios, su šviesesniu pamušalu, kad nesiteptų 
marškiniai. Senesni vyrai ir moterys siuvosi liemenes 
su vatiniu įklotu. Priešakyje liemenės buvo susega-
mos kabėmis, sagomis arba sueidavo sudurmai.

Švarkelis (nažutka arba nažutkėlė) yra moteriš-
kas viršutinis apdaras, vilkimas prie sijono, nešiojamas 
vėsesniu metų laiku. Švarkelius siūdavo iš juodos, pil-
kos, rudos spalvos austinių arba pirktinių audinių, pa-
mušalams naudojo austines linines arba pirktines me-
džiagas. Prie švarkelių juosdavosi tamsias arba baltas 
prijuostes. Rinkinyje yra 12 švarkelių. 

Kupiškio apylinkėse juosta buvo būtina moterų 
ir vyrų aprangos dalis. Juostasi įvairaus ilgio, pločio, 
rašto ir spalvų derinio, daugiausia pintomis iš nami-
nių vilnonių suktų siūlų juostomis. Glemžaičių rinki-
nyje yra 31 juosta: daugiausia pintinių, keletas aus-
tinių-rinktinių. Jos yra neplačios, grubokos faktūros, 
austos iš naminių lininių ir vilnonių siūlų.

Plačiausiomis ir ilgiausiomis pintinėmis juos-
tomis vyrai juosėsi trinyčius, marškinius, sermėgas, 
kiek siuresnėmis pasirišdavo kelnes, susijuosdavo ru-
dines. Vasarą, eidami į bažnyčią ar suėjimus, siauro-

2 pav. Stefanija Glemžaitė
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mis juostelėmis susijuosdavo marškinius.
Moterys plačias juostas juosėjo, kai vilkosi 

marškinius be švarkelių ir liemenių. Jomis apsukdavo 
apsukui ir pridengdavo juosmenį. Plačiomis juosto-
mis vystė prie krikšto ar į svečius vežamus kūdikius. 
Kiek siauresnėmis juosėsi kadieninius darbužius.

Šaltomis ir lietingomis dienomis šeimininkės 
piemenis apvilkdavo suaugusiųjų rudinėmis ar kaili-
niukais, ir kad skvernai nesitįstų žeme, drabužį pakel-
davo ir stipriai sujuosdavo juosta�� 

Įvairiai rištos ir pintos juostelės (mastelės) buvo 
naudojamos suraukimams ar surišimams��

Kupiškio apylinkėje buvo paplitęs paprotys 
įvairiomis progomis dovanoti juostas. Daugiausia jų 
išdalydavo jaunamartė. Vykdama vyro šalin, ji vežda-
vosi apie 50–70 spalvingų juostų. Dovanų gaudavo 
visi: šešuras, anyta, namiškiai, svotai, net muzikantai 
ir pyvorius. Galiausiai didžiajam svotui ant rankos 
būdavo susveriamos likusios juostos, kad išdalytų 
kaimo vaikams. Kai svotui dar likdavo juostelių, jo-
mis jis surišdavo gryčioje esančias šluotas ir kačergas, 
apjuosdavo indaują, stalą, suolus sakydamas: „Mūsų 
marti, mūsų marti“ (3, p. 166). 

Tokią daugybę juostų mergaitės prisiausdavo 
dar beganydamos, o belaukdamos piršlių merginos 
audė ir pynė plačias juostas. Jeigu nespėdavo, joms 

talkino krikštamotės ar bobutės.
Prie puošnių švarkelių neretai buvo dėvimos 

apykaklėlės, vadinamos kalnierėliais arba kalnierči-
kais. Kai kada ant rankovių galų uždėdavo rankoga-
lius, vadinamus „karvošėliais“��. Jeigu dėdavosi apy-
kaklę ir rankogalius, tai pastarieji turėjo būti vienodo 
audinio arba siuvinėjimo. Rinkinyje yra 3 apykaklės 
ir apykaklė su rankogaliais. 

Galvos apdangalai yra neatsiejama aprangos da-
lis. Kupiškio apylinkėse skareles vadino „skaralam, 
skarytalam“. Dainuojama: „Sasuta ryši šilko skaralį, 
/ aukso kasnykų pina kasalan“ (3, p. 78). Mergaitės ir 
moterys mėgo nešioti skareles. Jos buvo kasdieninės 
ir išeiginės, namie austos ir pirktinės. Kasdieninės 
skarelės buvo pačių austos lininės baltos ir margai 
languotos (čvilkinės) su tamsios spalvos dryželiais 
ar raudonais žičkais užaustais pakraščiais. Pirktinės 
skarelės buvo kartūninės šviesios ir margos. 

Skareles paprastai susirišdavo mazgu pasmakrė-
je. Kai susirišdavo mazgu užpakalyje, tai sakydavo: 
„Užrišta skarala par pakaušį“ (3, p. 137). Jeigu skare-
lės galus sukryžiuodavo ant pakaušio ir atvedę į prie-
šakį surišdavo ant viršukakčio, sakydavo: „Užsirišai 
skaryti tartum duonų minkunt“ (3, p. 137).

Merginos, norėdamos per šienapjūtę saulėje ne-
įdegti veido, ryšėdavo skareles su vytele. Jos buvo 
lenkiamos trikampiu pusiau, į sulenkimą dedama 
karklo vytelė ir susirišama pasmakrėje. Lankelio ga-
lai prisispausdavo, skarytė su lankeliu išsišaudavo į 
priekį ir paslėpdavo veidą nuo saulės.

Kartais merginos nuo galvos nusmukusias 
skareles palikdavo ant pečių karoti, o į ilgas kasas 
įsmeigdavo pievų gėlytę. „Dažniausiai pastaroji bū-
davo bernelio – šienpjūvėlio dovanota (3, p. 138). 
Mėgstančios puoštis mergaitės skareles rišdavosi su 
atlankėliu, už kurio, ties smilkiniu, užsikišdavo gėly-
tę, arba be atlankėlio, tuomet gėlytę užsikišdavo už-
pakalyje prie mazgo�� 

Išeigai moterys ir merginos turėjo šilkinių, kaš-
mirinių skarelių. Gan nemažos minkštos šilkinės ska-
relės buvo tamsesnės ir šviesesnės, vienspalvės ir gė-
lėtos. Visos buvo su kutais.

Tamsios šilko skarelės buvo dėvimos prie tam-
sios aprangos arba gedint�� Standaus šilko skarelės su 
pakraščiuose išaustomis gėlių puokštėmis buvo vadi-
namos luobinėmis.

Kai būdavo šalta, moterys dėvėjo austines dide-
les vilnones skaras. Jomis gaubėsi pečius, rišosi ant 
kitų galvos apdangalų. XIX a. pab. Kupiškio apylin-
kėse dėvėjo linines tapytas, vadinamas muštines ska-
ras�� Glemžaičių rinkinyje yra viena tapyta XIX a�� pab�� 
austa skara su kutais. Iš viso rinkinyje 25 skarelės.

Būdinga Kupiškio apylinkių ištekėjusių moterų 
galvos danga buvo nuometai. Audeklus jiems ausda-

3 pav. Elvyra Glemžaitė
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vo dvynytai, keturnytai, aštuonianytai, šešiolikanytai 
iš balintų lininių siūlų. Ploniausius nuometus vadino 
atkočiniais. Juos audė vadinamieji atkočiai. Eidami 
per kaimus, iš ploniausių linų išausdavo 8–16 nyčių 
plonas ir raštuotas „atkočines“ drobes.

Jaunajai per vestuvių apeigas pirmą kartą nuo 
galvos buvo nuimamas rūtų vainikas ir užrišamas 
nuometas. Tai atlikdavo svočia ar tetulės. Nuo tada 
ištekėjusi moteris jau nebesiskyrė su nuometu. Per 
vestuves žiemą ant nuometo užsidėdavo kailinę ke-
purę ir ant jos apsigaubdavo skarą.

Sukurta nemažai dainų apie nuometą: „Gol tau 
nusibodo rūtų vainikėlis, / Gol tau pagražėjo boltas 
nuomėtėlis. / Rūtų vainikėlis unt galvalas žydi, / Bol-
tas nuomėtėlis vargėlin palydi“ (3, p. 119).

Moterys netolimoje kelionėje norėdamos apsau-
goti nuometą nuo dulkių ar lietaus gaubdavosi kaš-
mirinėmis skaromis. Pasiturinčios moterys užrišto 
nuometo antkaktę papuošdavo siauručiu galionėliu: 

„Užu gero vyro, užu storovlivo / Nuometėliai čiūža-
vo, galionėliai blizgavo“ (1, P. 39).

Mėgstamiausias ir puošniausias merginų galvos 
papuošalas buvo galionas. Galionai buvo dedami ant 
galvos sukryžiuotais galais, ir kad nenusmuktų, suse-
gami smeigtukais. Kai kada galionai buvo puošami 
rūtomis arba gėlėmis. Galionas buvo ir liaudies dai-
nose apdainuojamas: „Ne panytė būčia, / Kad neži-
nočia, / Ko man reikia / Prie jaunų dienelių. / Rūtų 
vainikėlio / Aukso galionėlio, / Tai man reikia / Prie 
jaunų dienelių“ (3, p. 153a).

Glemžaičių rinkinyje yra 3 geltonu metalizuotu 
siūlu austi, raudonais pamušalais pasiūti gana ilgi ga-
lionai ir 1 baltu metalizuotu siūlu austas galionas.

XIX a. pab. Kupiškio apylinkėse jaunamartės, 
marčios ėmė nešioti čipkus (čipkelius). Ant jų gaub-

davosi skareles. Čipkus siūdavo siuvėjos iš balto tiu-
lio, puošė medžiaginėmis gėlytėmis, mezginėliais ir 
karoliukais. Siuvo ir su baltais kaspinais, vadinamais 
nuometėliais šonuose. „1898 m. Kupiškio miesto kal-
vio žmona Milerienė turėjo čipkų dirbtuvėlę. Prie jos 
namų kabojo vitrina su čipkais, apie ją sekmadieniais 
ir turgų dienomis būriavosi jaunamartės, besirinkda-
mos čipkus“ (1, p. 45).

Be čipkų, po skarytėmis dar buvo dėvimi pabro-
vėliai bei antkaktės. Glemžaičių rinkinyje jų yra 6. 

Mėgstamas jaunų merginų galvos papuošalas 
buvo karūna. Rinkinyje jų yra 15, 2 padarytos ir ne-
šiotos XIX a�� II p��

Vestuviniai kalpokai yra merginų galvos papuo-
šalai, dėvėti bažnyčioje ir namuose per vestuves. Jie 
buvo puošiami dirbtinių gėlių vainikais, spiralinėmis 
vielelėmis pritvirtintais prie lanko viršaus. Tuomet 
einant ar pasukus galvą, gėlių vainikai banguodavo 
į šalis: „Matai, liūliuojančiom gėlėm kalpokėlis parė-
dytas, kaip daržėlis“ (3, p. 158).

4 pav. Karūnos (kasinyčios)

5 pav. Įvairiaspalviai šilko kaspinai, dėvėti prie karū-
nų, vainikų, kalpokų   

Mergaitės vestuvinius kalpokus laikydavo apva-
lioje kraitelėje. Prieš eidamos į vestuves, kaskart vis 
atnaujindavo (padarydavo naujų gėlių arba kokį kas-
nyką (kaspiną) pakeisdavo). Jaunoji ant galvos turėjo 
rūtų vainikėlį, prie jo buvo prisegta puošnių kaspinų. 
Prie altoriaus jaunąją lydėjo 12–15 kalpokais pasi-
puošusių pamergių. „Jeigu pamergė buvo našlaitė, 
tai josios kalpokas buvo parėdytas tik baltos spalvos 
gėlėmis“ (3, p. 158). Vyriausia pamergė ant galvos 
turėjo užsidėjusi ypač puošnų kalpoką.

Glemžaičių rinkinyje yra 9 kaspinai, vadinami 
kasnykais. Tai ypatingai plono šilko kaspinai, išausti 
įvairių spalvų gėlių puokštelėmis. Vieni jų yra danty-
tais, kiti lygiais pakraštėliais. Manoma, kad juos mo-
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terys pirko iš keliaujančių prekeivių arba krautuvėse. 
„Kasnyku, pamuštu pamušalu, suvystydavo kūdikį, 
vežamą prie krikšto. Laukdami kunigo prie ligonio, 
gražų kasnyką patiesdavo virš satltiesės ant stalo ir 
ant jo statydavo kryželį“ (3, p. 156).

Be tekstilės, Glemžaičių rinkinyje yra saugoma 
spaudinių ir meno eksponatų bei 11 albumų su XIX 
a. pab.–XX a. pr. drabužių audinių, namų apyvokoje 
naudotų audeklų pavyzdžiais, su Kupiškio apylinkių 
liaudies architektūros fotografijomis. Yra ir surinktos 
medžiagos apie liaudies mediciną, audimą, savamoks-
lius kalvius, naktigonius, baudžiavą ir žemdirbius. Ji 
sudėta į 37 bylas. 

Glemžaičių rinkinio eksponatai rodomi muzie-
jaus ekspozicijoje, parodose, naudojami edukacinė-
se programose. Tekstilės pavyzdžiais, ikonografija, 
rašytine medžiaga domisi dailininkai, muziejininkai, 
studentai, moksleiviai. Nuo 1994 m. kas antri metai 
Kupiškio kultūros centras organizuoja Respubliki-
nę etnografinių, folklorinių ansamblių šventę, skirtą 
kraštotyrininkių seserų Elvyros, Stefanijos ir Mikali-
nos Glemžaičių atminimui įprasminti. Du kartus per 
šventę buvo surengtos Glemžaičių rinkinio parodos. 
Taip pagerbiamas didžiulis seserų Glemžaičių triū-
sas��

Šaltiniai

1. Glemžaitė M. Kupiškio apylinkės kaimiečių rūbai, vilkėti 
XIX a. II-je pusėje. Kaunas, 1946 m. – Kupiškio etnografijos 
muziejus, b. 6749 / Sp. 667.

2. Glemžaitė M. Prijuostė, kaip lietuvių liaudies moterų drabužių 
būtina dalis. XIX–XX a. 1951 m. – Kupiškio etnografijos mu-
ziejus, b. 6757 / Sp. 675.

3. Glemžaitė M., Dulaitienė E. Kupiškio apylinkės kaimiečių rū-
bai, vilkėti XIX a. II-je pusėje. Kaunas, 1948 m. – Kupiškio 
etnografijos muziejus, b. 6739 / Sp.658.

4. Kupiškio Glemžaičių namų svečių knyga (dublikatas). 1944–
1961 m. – Kupiškio etnografijos muziejus, b. 1912 / Sp. 345.

5. Spauda apie Glemžaitę. – Kupiškio atnografijos muziejus, 
b�� 44��

SISTERS GLEMŽAITĖS’ TEXTILE 
COLLECTION IN KUPIŠKIS 
ETHNOGRAPHIC MUSEUM

Lucija Dobrickienė
Kupiškis Ethnographic Museum

Several generations of Kupiškis remember the 
Glemža family with pride and respect. The old house 
in Maironis street recalls the days when at the end of 
the 19th c. Stefanija, Mikalina and Elvyra were born. 
Later they became the well known ethnographers.

Stefanija Glemžaitė (1885–1974) was a mid-
wife, ethnographer, folk songs performer. She col-
lected and described the samples of folk medicine. As 
well, she was one of the main organizers of Kupiškis 
Ethnographic Museum.

Mikalina Glemžaitė (1891–1985) was a teacher. 
She accumulated ethnographic exhibits, folklore, or-
ganized ethnographic and needlework exhibitions. 
The exhibition organized in Kupiškis in 1921 was the 
first such exhibition in Lithuania.

While living in Kaunas, Elvyra Glemžaitė 
(1893–1958) closely communicated with sisters Ste-
fanija and Mikalina. In 1950, she decided to publish 
a book about Kupiškis country customs, traditions, 
folklore and history. Her sisters helped her and the 
book “Kupiškėnų senovė” was published in 1957.

In 1961, sisters Stefanija and Mikalina prepared 
a big ethnographic exhibition in Kupiškis secondary 
school with folk clothes, fabrics, household uten-
sils, albums showing cloth patterns, photographs of 
ancient folk architecture. Later the Culture Ministry 
bought these exhibits for Kupiškis Museum.

According to the Culture Ministry statement 
(31st March, 1962), 358 exhibits were bought for the 
museum: household utensils, clothes, head covers, 11 
albums with patterns of towels of cloths of the end of 
the 19th – the beginning of the 20th c., postcards with 
drawings and photographs of national costumes. Also 
there are printings and art exhibits in this collection. 
All in all – 2853 storing units. 

The collection is often used for museum’s edu-
cational programmes, exhibitions, while creating cos-
tumes for amateur performers. Every 2 years starting 
with 1994, Kupiškis Cultural Centre organises com-
petition named under Glemžaitės for folk groups.
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Linas ilgus šimtmečius buvo svarbus lietuvio 
gyvenime, jį rengė ir maitino. Apie lino atsiradimą 
yra sukurta įvairių pasakojimų. Viena legenda byloja, 
kad senais laikais moterys buvusios didelės pletkinin-
kės ir dėl to dievalis sugalvojo linus, kad moteriškės 
turėtų daug darbo ir nebeužsiimtų plekais.

Manoma, kad mūsų protėviai daugiau kaip prieš 
10 000 metų, ieškodami geresnės ir lankstesnės me-
džiagos, iš kurios būtų galima pinti įvairius namų 
apyvokos reikmenis maisto atsargoms susikrauti, 
atkreipė dėmesį į ploną, liauną augalą su mažyčiais 
melsvais žiedeliais, kurio stiebą perlaužus galima iš-
traukti ilgus, žvilgančius siūlelius. Bėgant metams, 
šio augalo sėklas pradėta sėti, nes jos pasirodė tinka-
mos ir maistui. Taip linas buvo paverstas kultūriniu 
augalu��

Lietuvoje linai pradėti auginti apie 2 000 m. pr. 
Kr. Archeologai nustatė, kad pirmaisiais amžiais po 
Kr. lietuviai iš linų pluošto jau audė audinius ir siu-
vosi drabužius. Kretingos apylinkių VIII–X a. kapi-
nynuose rasti lininių drabužių fragmentai rodo, kad 
linų pluošto apdorojimas buvo gan ištobulėjęs ir tuo-
metiniai siūlai ir audiniai kokybe prilygo geriausiems 
XIX a. namų darbo lininiams gaminiams.

XVIII–XIX a. linai buvo vienas iš svarbiausių 
Lietuvos valstiečių prekybos objektų ir pajamų šalti-
nių. Lietuviški linai ir sėmenys tuo metu garsėjo Eu-
ropoje��

Kadangi beveik visi valstiečiai augino linus, jų 
apdorojimo įrankių XX a. buvo galima rasti kiekvie-
noje sodyboje. Todėl Kretingos muziejuje sukaupta 
gausi ir visa senųjų linų apdorojimo įrankių kolek-
cija, surinkta Kretingos, Skuodo ir Plungės rajonų 
kaimuose��

Nurautų ir išdžiūvusių linų galvutes reikėdavo 
nuimti. Seniau, matyt, jas nušukuodavo į šukas pa-
našiu mediniu įrankiu, kuris pavadintas šukuočiu. 
Vėliau šukuočių nagai ir net galvos buvo kalami iš 
geležies.

Muziejuje sukaupta 160 šukuočių. Tai turtin-
giausia etnografijos rinkinio kolekcija. Anot krašto-
tyrininko I. Jablonskio, seniausi yra šukuočiai su me-
talinėmis galvomis. Kalvis atskirai nukaldavo nagus 
su gana ilgais koteliais, kuriuos paskui suvirindavo į 
vieną bendrą smailėjančiu nagu kotelį. Tokių šukuo-

čių kolekcijoje yra 4: 2 su mediniu kotu, o 2 išlikusios 
vien galvos. I. Jablonskis mano, kad šiems šukuo-
čiams gerokai per 300 metų ir juos datuoja XVIII a. 
pirmąja puse1��

XVIII a. antrojoje pusėje Kretingos apylinkėse 
paplito šukuočiai medinėmis galvomis, padarytomis 
iš beržo medienos. Iš pradžių jie buvo tik su 5–6 ma-
žai išlenktais geležiniais nagais ir neturėjo juosiamųjų 
skardelių, dėl ko nagai greit išklibdavo. Kiek vėliau 
šukuočio galvos apatinėje pusėje, aukščiau nagų lini-
jos, buvo pritvirtinama siaura geležinė juostelė, į ku-
rią remdavosi nagų nugarėlės, todėl jie galvoje žymiai 
geriau laikėsi. XVIII a. pabaigoje šukuočių gamyba 
sparčiai vystėsi. Atsirado šukuočių su 7 nagais.

XIX a. pradžioje pasirodo datuotų šukuočių. 
Vieno šukuočio galvos plokštumoje įręstas skaičius 

GAUSIAUSIA KRETINGOS MUZIEJAUS
ETNOGRAFIJOS EKSPONATŲ KOLEKCIJA –
SENIEJI LINŲ APDOROJIMO ĮRANKIAI

Nijolė Vasiliauskienė
Kretingos muziejus

1 pav. Ankstyviausias šukuotis. XVIII a.

2 pav. Šukuočiai su tvirtinimo juostele ir be jos
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Linus šukuodavo ankstyvais rytmečiais, nes 
trumpėjančios dienos versdavo dirbti kitus lauko dar-
bus. Namų šeimininkas linus šukuoti šeimyną sukel-
davo 4 val. ryto. Bernas ar merga iki pusryčių (9 val.) 
privalėjo nušukuoti po vieną vežimą linų.

Nuo neatmenamų laikų pėdus šukuodavo įverž-
tus mediniuose stovuose – ožiuose, į kuriuos įtvirtin-
davo veržtuvus. Vidutinio didumo ožyje būdavo 6–10 
veržtuvų. Veržtuvus pasidarydavo patys valstiečiai. 
Jų muziejuje turime 15.

Linai buvo kuliami įvairiai. Vieni juos kuldavo be 
įrankių – trindami tarp rankų, trypdami arkliais. Kiti 
naudojo primityvius įrankius – kultuves, kūles, dar 
kiti – spragilus, kuriais kūlė ir javus. Muziejuje saugo-
mi 35 spragilai. Visi jie paprasti: nepuošti, nedatuoti, 
be savininko inicialų. XX a. pradžioje, ypač tarpuka-
riu, linus pradėta kulti kūliamosiomis mašinomis.

Žemaitijoje mintuvai vadinti šobliniais ir kriau-
kliniais. Šobliniai yra su vienu kardu, o kriaukliniai – 
su dviem. Žemaitiški mintuvai buvo daromi be kojų 
ir įstatomi į vadinamąjį binkį, kurį sudarė 6–8 m ilgio 
rąstas su kojomis ir išpjovomis mintuvams įstatyti. 
Muziejaus linų apdorojimo įrankių kolekcijoje yra 56 
mintuvai, iš kurių 39 šobliniai, 17 kriauklinių. Dau-
giausiai jų pateko iš Darbėnų apylinkės. Paskutiniai 
kriaukliniai ir šobliniai mintuvai 1997 m�� gauti iš 
Juozo Serapino, gyv. Medamiškių kaime.

Trylika mintuvų datuoti: juose įrėžtos datos nuo 
1888 iki 1932 m.

Mintuvai mažiau puošti negu šukuočiai. Vieno 
korpusas išpjaustytas išilgai einančiais grioveliais, o 
kito papuoštas keturlapiu dobilu. Daugiausia mintuvų 
yra su savininko inicialais ar įvairiais ženklais – kry-
žiukais, įvairiomis figūromis, kurie padėdavo savi-
ninkui atpažinti savo darbo įrankį.

Atsiradus linaminėms mašinoms, XIX a. pabai-
goje pradėta atsisakyti rankinių mintuvų. Žemaitijoje 
plačiai žinomos linamynio talkos, kurios vyko nakti-
mis. Sunkiam darbui paįvairinti talkininkai prasima-
nydavo įvairių pramogų: atnešdavo iš šiaudų padarytą 
baidyklę – „kuršį“, ką nors „išbinkiuodavo“, t. y. pa-
griebę žmogų už rankų ir kojų daužydavo jo užpakalį 
į linų minamą binkį, baidydavo su velniuko figūra ir 
pan. Užbaigus minti, vyko pabaigtuvės su vaišėmis 
ir šokiais��

„18“ reiškia 1800 m., yra šukuočių su 1827, 1841 ir 
1849 m. datomis. Gausiau datuotų šukuočių išliko 
nuo 1860 m. Dažniausiai šukuočio gamybos metai 
būdavo išdrožiami peiliu. Ant kelių šukuočių yra kal-
vėje tarp 1860–1870 m. su štampu išdegintos datos.

XIX a. nagingų kalvių buvo beveik kiekviena-
me kaime. Jų pagaminti šukuočiai paplisdavo 2–3 
gretimuose kaimuose��

Žemaičiai mėgo puošti ne tik buityje vartojamus 
daiktus, baldus, bet ir darbo įrankius. Puošiama buvo 
naudojantis kaltu, peiliu ir grąžtu. Mėgstamiausi puo-
šybos elementai buvo ąžuolo gilės įspaudai, apskrita 
graželė, įvairūs rantymai peiliu.

Šukuočių galvas, manoma, rantyti peiliu pradėta 
tik XVIII a. antrojoje pusėje. Jų puošyba suklestėjo 
XIX a. viduryje ir tęsėsi iki 1880 m. Vėliau, šukuo-
čius ėmus masiškai gaminti pardavimui turguose, 
puošybos sumažėjo, o XX a. pradžioje beveik visai 
išnyko��

XIX a. viduryje šukuočių galvoms puošti nau-
doti įvairūs įkaitinti geležiniai štampai. Kretingos 
apylinkėse jie puošti štampu įspaustomis įvairaus 
skersmens vadinamų katpėdėlių grupėmis. Pačios 
seniausios jų vaizduoja rūtos lapelį, rečiau – 4 širdu-
tes, o dažniausiai būna įspausti 4 trikampėliai. Labai 
dažnai aplink katpėdėles karštu vamzdeliniu štampu 
išdeginami 1,6–2,2 cm skersmens lygūs arba dantyti 
apskritimėliai. Neretai centrinėje galvos dalyje esan-
ti katpėdėlė aprėminama dar ir antruoju, žymiai di-
desniu, 3,0–3,5 cm skersmens apskritimu. Šukuočių 
galvos puošyba katpėdėlėmis yra labai saikinga, figū-
rėlės išdėstytos simetriškai. Stambiausias puošybos 
elementas dažniausiai yra centrinėje galvos dalyje. 

XIX a. viduryje lygiagrečiai su katpėdėlėmis šu-
kuočių galvas imta puošti ir įvairaus didumo tuščiais 
apskritimėliais. Puošimas apskritimėliais labai įvai-
rus ir ne toks saikingas��

Bene gražiausiai XIX a. pirmojoje pusėje šu-
kuočių galvas puošė nežinomas Naujosios Įpilties 
kaimo kalvis. Jo pagamintų šukuočių galvos grakščių 
formų, pagražintos riestais galinių briaunų nusklem-
bimais, plokštuma ir pažasčių viršutinės juostelės 
puoštos ąžuolo gilės įspaudais ir įrėžtomis linijomis, 
padarytais kaltu ir peiliu��

Puošyba ąžuolo gilės įspaudais Kretingos rajone 
žinoma nuo XVI–XVII a. Taip buvo puošiamos durų 
staktos, indaujos ir kt.

XIX a. pirmojoje pusėje Kretingos rajono ryti-
nėje dalyje šukuočių galvos taip pat buvo puošiamos 
išdegintomis atvirkščios „S“ raidės formos figūrėlė-
mis. Taip puošti šukuočiai rasti nedideliame plote, 
todėl manoma, kad jie daryti vieno kalvio, gal dar jo 
mokinių.

Šukuočiai intensyviai naudoti darbui iki 1940 m.

3 pav. Žemaitiški šobliniai mintuvai 1932 m.
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Išmintame pluošte likusiems spaliams pašalinti 
linai dar buvo brukami, t. y. išdaužomi specialia len-
tele, vadinta brauktuve, plaktuve. Jų turima per 40 
vienetų. Bruktuvių matmenys labai įvairūs: 49–77,4 
cm ilgio ir 7,5–21 cm pločio. Jos nepuoštos, tik ant 
vienų koto užrašyti metai, o ant poros brauktuvių – 
savininko inicialai.

Vyrauja peilio formos ir pjūklinės brauktuvės. 
Jos yra vienašmenės ir dviašmenės. Muziejuje saugo-
mos vienintelės Lietuvoje 3 vienašmenės peilio for-
mos brauktuvės, dantytu, primenančiu pjūklą, kraštu. 
Archeologinė Senosios Ladogos medžiaga liudija, 
kad tokios formos bruktuvės yra seniausios ir naudo-
tos slavų teritorijoje. Manoma, kad jos Lietuvoje taip 
pat buvo žinomos, tik labiau nepaplito.

Išbrukto linų puošto šukavimas yra paskutinis 
pirminio jų apdorojimo etapas. Šukuojant galutinai 
išvalomi spaliai ir trumposios pluošto dalelės – pa-
kulos, o linų skaidulos susmulkinamos į plonyčius 
plaukelius. Nubrukti linai buvo šukuojami įvairaus 
tankumo mediniais, geležiniais ir šeriniais šepečiais.

Žemaitijoje buvo paplitę krūminiai (lenteliniai) 
šepečiai vadinti jėkeliais. Jų mediniai arba metaliniai 
dantys lentelėje sukalti eilėmis ar krūvelėje (krūmu) 
padrikai 10 x 20 cm plote. Krūminiai šepečiai dar 
skirstomi į paprastuosius ir tiltelinius. Tiltelinių krū-
mas pakeltas ant papildomos lentelės.

Muziejuje saugomi 44 jėkeliai. „Ant vieno pei-
liu išpjaustyta data: „1741 M“2�� Tai seniausias Lie-
tuvoje išlikęs krūminis šukuotis, kuris, kaip liudija 
raidė „M“, darytas lietuvio meistro. Jis 51,5 cm ilgio 
ir 11,5 cm pločio, su 7 cm ilgio išpjovomis galuose, 
padarytas iš ąžuolinės 1,8 cm storio lentelės, kuri prie 
krūmo pastorinta iki 3 cm. Lentelėje, ties galų išpjo-
vomis, yra po nedidelę skylę šepečiams pritvirtinti 
dirbant. Į pastorinimą lentos viduryje iš kitos pusės 
sukaltos 49 kaltinės vinys, išdėstytos taisyklingai 7 

eilėmis ir iškilusios nuo pagrindo 3,8 cm. Identiškos 
formos šepetys su įrašu „1788“ buvo rastas Liepojos 
apskrityje���

Dantų krūmo tankumas priklausė nuo šepečio 
paskirties�� Pirmajam šukavimui arba stambiausioms 
pakuloms nuo pluošto atskirti, naudoti šepečiai su 
19–30 dantų krūmu. Antrajam šukavimui, arba pašu-
koms nušukuoti, – su 50–80 dantų krūmu. Ketvirta-
jam šukavimui, t. y. antrosioms pašukėlėms nušukuo-
ti, buvo naudojami tankūs šepečiai su 180–190 dantų 
krūmu.

Jėkeliai buvo mažiau puošti negu šukuočiai. 
Puošnesnius padarydavo dovanoms skirtus įrankius. 
Žemaitijoje ištekančiai dukrai prie kraičio kartais bū-
davo duodami ir šepečiai. Pvz., muziejaus gaunamų 
eksponatų knygoje greta vieno šepečio aprašo įrašyta 
pastaba: „Kraitinis jėkelis. Tėvas 1882 m. padirbdino 
dukteriai Kriščiukaitei-Rimkevičienei į kraitį. Plun-
gės rajone Delpsčių kaime“4. Dovanoms skirti jėke-
liai puošti peiliu išpjaustinėtais ar spaudu išdegintais 
augaliniais ar geometriniais raštais, padirbimo data, 
asmens, kuriam įrankis dovanojamas, inicialais. Tai-
gi, linų apdirbimo įrankiai atliko ir estetinę funkciją.

Žemaitijoje XIX a. vartoti dar ir šeriniai šepe-
čiai, padaryti iš kiaulės šerių. Manoma, kad jie buvę 
naudojami visoje Lietuvoje iki krūminių šepečių at-
siradimo��

Pardavimui linų pundas dar buvo aplyginamas, 
apšukuojamas specialiu įrankiu, panašiu į dantytą 
brauktuvę – šukuotuvėliu, krecu.

Iššukuotą linų pluoštą sutvarkius, baigdavosi 
lino žaliavos parengimas verpti. Pritatyta kolekcija 
pasinaudojo etnografė a. Vyšniauskaitė, rašiusi darbą 
apie linininkystę Lietuvoje. Turimi linų pluošto ap-
dorojimo įrankiai leidžia nuosekliai parodyti beveik 
visus linų perdirbimo etapus – tai didžiausias turtas 
edukacinėms programoms.

Nuorodos:

1 Jablonskis  I .  Šukuočiai ir jų puošyba Kretingos rajono apy-
linkėse, Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 2, b. 10, 
11��

2 Kretingos muziejaus gaunamų eksponatų knyga, eil. Nr. 616.
� Laniauskai tė  J . ,  Vyšniauskai tė  a .  Valstiečių linininkystė 

ir transportas. Vilnius, 1977.
4 Kretingos muziejaus gaunamų eksponatų knyga, eil. Nr. 1325.

4 pav. Dantyta brauktuvė

5 pav. Seniausias jėkelis 1741 m.
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FLAX PROCESSING TOOLS – 
THE BIGGEST ETHNOGRAPHY 
COLLECTION OF KRETINGA 
MUSEUM

Nijolė Vasiliauskienė
Kretinga Museum 

Flax was very important in Lithuanian’s life: it 
was used both for clothes and food. The fragments of 
linen clothes found in the cemeteries of Kretinga re-
gion (the 8th–10th c.), show that people already knew 
how to manufacture good quality linen.

There are more than 300 flax processing tools in 
the vaults of Kretinga Museum. It is the richest ethno-
graphy collection. The museum has 160 hackles. The 
regional ethnographer I. Jablonskis explored them. In 
his opinion, the oldest hackles are those with wooden 
heads. We have 4 such exhibits and they are more than 
300 years old. In the beginning of the 19th c., there ap-

pear more hackles that are dated and decorated with a 
help of chisels, knives, drills, heated iron stamps.

The museum has 3 one-blade toothed, similar to 
a saw, scutchers. Are they really the only such exhi-
bits in Lithuania?

Shrubby (tabular) brushes were wide spread in 
Žemaitija region. One article of the 44 shrubby brus-
hes is the oldest one with the date of “1741 M” ins-
cribed.

We have bristled brushes as well. Supposedly, 
they were used before shrubby brushes. Žemaiti-
ja brakes are without legs and are put into so called 
“binkis”, which is made of 6-8m log with legs and 
cuts for the brakes to put into. The brakes were most-
ly brought from Kretinga district, Darbėnai region. 

The ethnographer a. Vyšniauskaitė used the 
mentioned material in her paper work about flax ma-
nufacturing in Lithuania. All flax processing tools 
give us a possibility to get acquainted with almost all 
the stages of flax manufacturing. It is especially use-
ful for educational purposes.

ĄSOTIS: NUO DAIKTO IKI PRAMOGOS

Janina Samulionytė
Lietuvos liaudies buities muziejus

Įžanga. Keletą metų intensyviai domiuosi gėri-
mo indais ir gėrimais. Tyrinėjau anodijos nešimo, lai-
kymo, vartojimo indus1. Šiuo metu renku medžiagą 
apie puodžių žiestus ąsočius, rengiu jų katalogą. 

Tyrinėtojai Paulius Galaunė2, Klemensas Čerbu-
lėnas�, Elvyra Vaitulevičienė4 didžiausią dėmesį sky-
rė ąsočių puošybai, ornamentikai ir formai. Etnologas 
Juozas Kudirka5 tyrinėjo ąsočių gamybos procesus, 
etnografinių sričių savitumą. Minėtus autorius ąsotis 
domino kaip daiktas. Ką naujo apie ąsočius galima 
dar parašyti?

Straipsnio tikslas – nagrinėti ąsotį ne tik kaip 
materialų daiktą, bet ir su juo susijusį žmogaus kas-
dieninį gyvenimą, gėrimo papročius, apeigas ir pra-
mogas XIX a. pab.–XX a.

Ąsotis – daiktas. Ąsotis yra molinis, žiestas, 
dažniausiai glazūruotas indas su ąsa ir snapeliu, gaub-
tais šonais. Puodžius Bronius Radeckas, gimęs 1918 
m. Kuršėnuose, prisiminė: „Darėm uzbonus su pilvu-
ku“6��

Įdomu, nuo kada molinis ąsotis naudojamas 
Lietuvoje? Archeologų Aleksejaus Luchtano7 ir Min-
daugo Bertašiaus8 teigimu, vietinių puodžių ąsočiai 

Lietuvoje pradėti žiesti XV a. Archeologas Vytautas 
Urbanavičius, kasinėdamas Rumšiškėse, rado XV a. 
pabaigos glazūruotą ąsotį be snapelio9�� Apeigas su 
ąsočiu mini Jonas Lasickis aprašydamas XVI a. Že-
maitijoje buvusį šviežio alaus ragavimo paprotį: „Šei-
mos tėvas pasemia putojančio alaus ąsotį ir pirmasis 
išgeria“10�� 

Iki XIX a. valstiečiai naudojo daug medinių 
indų. XIX a. moliniai indai, taip pat ir ąsočiai, papli-
to kasdieniniame ir šventiniame valstiečių gyvenime. 
XX a., ypač po Pirmojo pasaulinio karo, miestelių 
aikštėse buvo pardavinėjami puodžių žiesti moliniai 
indai. Jie buvo pigesni negu stikliniai ar fajansiniai. 
Pavyzdžiui, prieškario Kupiškyje ąsotis kainavo nuo 
1 iki 2 litų, 1970 m. – 2 rublius, 2006 m. Kauno anti-
kvariate – iki 100 litų.

Puodžius B. Radeckas, žiedęs ąsočius prieš ir 
po karo, pasakojo: „Dažniausiai uzbonai buvo 2–3 
litrų talpos. Didelį uzboną sunku panešti. Nepirkda-
vo ąsočio siauru kaklu, jeigu negalima įkišti rankos 
ir jį išplauti. Jei ąsočio rankena riesta, ji tvirtesnė, 
nes imi pilna ranka, jei neriesta, tada lauži“11. Kuršė-
nų puodžiai žinojo, į kurią Lietuvos pusę reikia vežti 
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1 pav. Ąsotis, kurio dug-
nas mažesnis už angą, 

XX a. 5 dešimt.
Kabelių k., Varėnos r.

LBM 40632

ąsočius. Lekus (moliniai indai siauru kaklu – J. S.) 
veždavo į Luokę, į juos pylė degtinę, o į Linkuvos, 
Joniškio pusę – ąsočius, nes tenai darė alų. Valstiečiai 
naujus ąsočius įsigydavo ir tam tikru metų laiku: „ru-
denį pirko talkoms, pavasarį – Velykoms“12�� 

Naują ąsotį valstiečiai statė ant stalo svečiui, 
šventėms (gryčioje, seklyčioje). Glazūrai aptrūpė-
jus, naudojo kas dieną (gryčioje, kamaroje). Įtrūkusį 
apipindavo tošimi ir į jį supildavo kruopas, laikyda-
vo kiaušinius (kamaroje, priemenėje). Jei nuduždavo 
kaklas, iš šukės lakdavo šuo, katinas (prie tvarto, lau-
ke). Ąsočiui suskilus, smulkias šukes pamesdavo po 
klėtimi. 

Kaimų ir miestelių gyventojai prieškario pabai-
goje pirko ne tik molinius, bet ir metalinius, emaliuo-
tus, „plačiagurklius“ ąsočius1��� 

Prieškaryje pasiturintys valstiečiai, ypač valsty-
bės tarnautojai, nebenorėjo molinių indų. Keisdami 
tradicinį interjerą į europinį, tarnautojai įsigydavo 
stiklinių, fajansinių ir porcelianinių ąsočių. Pateikė-
ja Irena Eleonora Kazlauskienė, gimusi 1928 m. Ra-
dviliškyje, prisiminė, kad jos tėvas buvo geležinkelio 
ruožo Obeliai–Klaipėda viršininkas. 1932 m. jo mė-
nesinė alga buvo 418 litų. Mama turėjo pietų, kavos, 
arbatos servizus. „Klebonijos indai niekuo nesiskyrė 
nuo mano tėvų.“ Jeigu ir nusipirkdavo kokį molinį 
indą, tik „dėl lietuvybės parėmimo“14��

Ąsotis – eksponatas. Lietuvos liaudies buities 
muziejuje yra 160 molinių ąsočių. Visi spalvotosios 
keramikos, tik du juodosios. Ąsočius galima suskirs-
tyti į dvi grupes: žiestus XIX a. pabaigoje–XX a. I 
pusėje ir žiestus XX a. 7–8 dešimtmetyje. Pirmoje 
grupėje yra 81 ąsotis. Jie įsigyti įvairiuose Lietuvos 
rajonuose. Seniausias ąsotis nužiestas 1899 m. Visi 
ąsočiai žiesti Lietuvoje, tik vienas Latvijoje; daugiau-
sia ąsočių iš prieškario. Archaiškiausi (nepatogiausi) 
Rytų Lietuvos, Dzūkijos ąsočiai, kurie yra siauresni, 
aukštesni, mažiau puošti. (1 pav.)

Skystis iš ąsočio tekėdavo snapeliu ir piltuvėliu. 
Snapelis dažniausiai būdavo įspaustas pirštu, rečiau 

lipdytas. Puodžius išpjaudavo vietą snapeliui ir jį pri-
lipdydavo. (2 pav.) Ąsočiai su tokiu snapeliu buvo 
brangesni, nes puodžiui daugiau darbo. Tik patyrę 
meistrai mokėjo tą  padaryti. Ąsočiai su piltuvėliu 
buvo paplitę Šiaurės vakarų Lietuvoje. (3 pav.) Iš to-
kio ąsočio patogu pilti, bet piltuvėlį nepatogu plauti. 
Jei piltuvėlis nudūžta, mesk visą ąsotį15�� 

2 pav. Ąsotis,
XX a. I p. Telšiai.

LBM 41987

3 pav. Ąsotis,
XX a. I p.

Senosios Įpilties k., 
Kretingos r.

LBM 531

Antroje grupėje yra 80 ąsočių, kurie įgyti iš tri-
jų puodžių: Mykolo Mackevičiaus, Aloyzo Buroko 
ir Antano Daškevičiaus. Iš Kupiškio rajone gyvenu-
sio M. Mackevičiaus (g. 1919 m.) įsigytas 41 ąsotis. 
Jis, kaip ir jo tėvas, žiedė žemaitiškus molinius in-
dus. Ąsočiams būdingas geometrinis ornamentas. Jo 
dirbiniai eksponuojami muziejaus Įpilties puodžiaus 
ekspozicijoje. Iš A. Buroko (g. 1902 m.), gyv. Kupiš-
kio rajone, įgyti 32 ąsočiai. Jis ąsočius mėgo puošti 
reljefu. Iš A. Daškevičiaus, gyv. Švenčionių rajone, 
įgyti 7 ąsočiai, kurių forma būdinga Rytų Lietuvai. 

Ąsotis žmogaus kasdieniniame gyvenime. 
Kasdieną ąsotis dažniausiai buvo naudojamas kaip 
stalo indas. Iš ąsočio į stiklines, puodelius pildavo 
girą, pieną, sulą, kavą (miežių, gilių), alų. „Per visus 
metus penktadienį be mėsos. Kad būtų stipriau, užsi-
barsto ant duonos druskos ir išgeria stiklinę alaus.“16 
Prieškario antrojoje pusėje keitėsi kai kurių valstiečių 
pusryčių valgiai, kartu pasikeitė ir indai. Pusryčiams 
nebevirė tradicinės barščių ar kopūstų sriubos, bet 
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valgė sūrį, sviestą, dešrą, kiaušinienę užsigerdami ba-
linta kava, rečiau arbata. Miežinę ar gilių kavą supil-
davo į ąsotį ir pastatydavo ant stalo.

Ąsotyje laikydavo maisto produkus: medų, alie-
jų, grietinę. Kartais šeimininkės ne į puodynes, bet į 
ąsočius sukošdavo pieną tikėdamos, kad juose dau-
giau grietinės nusistos, nes kaklas siauresnis. 

Dažnai ąsotį naudojo kaip lauknešėlį. Pieme-
nėliui, ganančiam bandą, jame atnešdavo sriubos17�� 
Vasarą į laukus ąsotyje nusinešdavo vandens, giros, 
rūgštaus pieno, šaltibarščių. Už ąsos nešti nepatogu – 
ąsotis pasvyra ir liejasi. Todėl ąsočio kaklą apjuosda-
vo juosta ar naginių apyvaru, kurių sukryžiuotus ga-
lus surišdavo po ąsa. Ąsotį paimdavo ne už ąsos, bet 
už sukryžiuotos juostos18 ar naginių apyvaro. (4 pav.) 
Laukuose valgydavo ir gerdavo tiesiai iš ąsočio. 

Labai geram alui padaryti kviesdavosi aludarį, 
kuris per vaišes prižiūrėdavo, kad ant stalo nestovė-
tų tuščių asočių. Jeigu šeimininkas pasidarydavo alų, 
ąsočius į stalą nešdavo pats.

Iki XX a. vidurio, net iki 8 dešimtmečio22 Šiau-
rės Lietuvoje dar gyvavo alaus koštuvių paprotys. 
„Alaus daryme tatai yra tas laikas, kai alus rūgsta, 
bet dar į bačkas nekošiamas ar nebaigtas košti. Koš-
tuvėm … atsemiama keletas ąsočių … paties geriau-
sio alaus (pirmakarčio). Po to jis ąsočiais nešiojamas 
artimiesiems kaimynams. Nešiojama ir tiems, iš ku-
rių, darant alų, pasiskolinta bačkos, kubilai, mielės, 
apyniai.“23 Tačiau kaimynai labiau norėdavo ateiti į 
tą sodybą, kurioje buvo košiamas alus, nes galėjo ne 
tik alaus paragauti, bet ir pabendrauti. „Pirtyje kubilą 
apverčia, ant jo padeda uzboną, stiklinę ir koštuvės. 
Vyrai gerdami šnekėdavo apie darbus, žemę, iškū-
limą. Nutaria, ar skanus, ar stiprus alus. Sakydavo: 
„Rėksim per balių“. Kiekvienam gaspadoriui išeina 
kitoks alus. Jei nebūdavo koštuvių, vyrai sakydavo: 
„Pasiutės žmogs, nebuva koštuvių.“24 

Stipriausias alus buvo vadinamas pirmoku, pir-
mininku, antro užpylimo – antroku, antrininku, o pats 
silpniausias – girklu, nakvosu. Pirmo užpylimo alumi 
vaišindavo svečius. Pritrūkus svečiai išgerdavo ir an-
trininką. Trečio užpylimo alus buvo kaip gira. Vasarą 
jo atsigerdavo dirbdami laukuose, kartais per laido-
tuves pastatydavo nakvoso ąsotį. Duodavo atsigerti 
per kūlimo talkas, bijodami, kad neatsitiktų nelaimė. 
Talkininkams „prie dampio atnešdavo nakvoso, o pa-
baigtuvėms – gero alaus. Baigę kulti per vakarienę 
galės gert ir pasiust.“25

XIX a. pabaigoje–XX a. I pusėje Šiaurės rytų 
Aukštaitijoje vaišės (krikštynos, vestuvės, laidotuvės, 
atlaidai) prasidėdavo ir baigdavosi šeimininkui ranko-
se laikant alaus ąsotį. Jis pasitikdavo svečius lauke ar 
priemenėje ir juos „prirašydavo“. Atvykus svečiams į 
atlaidų vaišes, „kiekvieną sutikdamas su uzbonu ran-
koje užgeria: „Sveiks!“ išgeria pirma pats. – „Reiks“ 
atsako svetys, imdamas į rankas stiklą. Arba: „Į svei-
katą!“– „Dėku. Už mano sveikatą, į savo žyvatą!“ at-
šauna kaimynas“ Vieną stiklinę – ant pirmos kojos. 
Antrą – ant antros. Trečią – Dievas trijose asabose. 
Ketvirtą stiklinę – kad dantys neklebėtų. Dabar jau 
galima sodinti už stalo“26��

Žmones, atėjusius į laidotuves, taip pat sutikda-
vo su alaus ąsočiu: „kai nuėjome į šermenis, tuojau 
priėjo sūnus su ąsuočiu alaus ir, pripylęs stiklinę, vai-
šino mus alumi... Prieš išnešant karstą iš namų, nešant 
ir dedant į vežimą, kol susitaisė važiuoti, vaikščiojo 
jų tarnaitė su ąsuočiu alaus, pylė alų į stiklinę ir davė 
gerti visiems iš tos pačios stiklinės“27��

Vaišės prasidėdavo šeimininkui užgėrus svečius. 
Jis, laikydamas rankose ąsotį ir stiklinę, „nuo krikš-

4 pav. Patogiau nešti. 
Ąsotis aprištas naginių 
apyvaru. Nereikonių k., 

Pasvalio r. Piešė E. J. 
Morkūnas pagal Bronės 
Lašinienės, g. 1910 m., 

pasakojimą.
LBM 11201. P. 5

5 pav. Ąsotis,
XX a. 3 dešimt. Ša-
palų k., Kupiškio r.

LBM 27437

Ąsotis ir alus: papročiai ir apeigos. Šiaurės Lie-
tuvoje sakoma: „Uzbons – daugiausia alui“19. Miežių 
salyklo stiprus alus buvo daromas vidurio ir Šiaurės 
rytų Lietuvoje. „Alaus gi beveik niekas nedaro sau 
vienam girkšnoti!“20 Jį darė talkoms, šeimos vaišėms, 
kalendorinėms šventėms. Laukdami svečių, šeimi-
ninkai seklyčioje pastatydavo keturis ar penkis stalus 
ir ant kiekvieno iš jų padėdavo po alaus ąsotį. Jeigu 
vaišėms savų ąsočių neužtekdavo, juos skolindavosi 
iš kaimynų. Vaišių stalą puošdavo ne tik valgiai, bet ir 
dailūs ąsočiai. Puošniausi (dekoruoti reljefu) ąsočiai 
buvo Šiaurės rytų Lietuvoje21. (5 pav.)
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tasuolės pradeda užgerti, kur kraštinis prie stalo. Sve-
čiui sako: „Į sveikatą“. Atsako: „Ačiū“. Ir tada patys 
svečiai geria, stiklinė eina tolyn“28�� 

Per vaišes ne tik šeimininkas, bet ir svečiai mėg-
davo paimti alaus ąsotį ir nusifotografuoti. (6 pav.)

Vaišėms baigiantis ir svečiams nenorint išeiti, 
šeimininkas ištraukdavo iš statinės volę ir ją padėda-
vo ant stalo prie ąsočio sakydamas: „No, vyrė, viskas, 
kiek uzbone yra, tiek“. Besiskirstančius svečius šei-
mininkas išlydėdavo laikydamas rankoje alaus ąso-
tį ir stiklinę. Kiekvieno svečio jis prašydavo išgerti 
alaus: „Išgerk ant kelio, kad kelias nedulkėtų, kad ra-
tai nesudžiūtų, gerai riedėtų, nesubyrėtų“29�� 

Šiaurės Lietuvoje ąsotis ir alus buvo neatskiria-
ma kalendorinių švenčių dalis. Kūčių vakarienė neap-
sieidavo be alaus. ,,Per Kūčių valgymo vidurį gaspa-
dorius atneša molinį uzboną alaus. Gaspadinė sako: 
„Išgerkim, kad avelės daugiau gėriukų atvestų“30��

Šiaurės Lietuvoje apeiginis alus buvo geriamas 
per Sekmines. Sėjos baigimo proga buvo ruošiamos 
sudėtinės kaimo vaišės – sambariai. Prieš sėsdamas 
prie stalo, ,,gaspadorius paima miežinio alaus uzbo-
ną, duonos bakaną ir apeina laukus. Sugrįžus, lauke 
po obelim stalai sustatyti, skotertėm užtiesti. Gaspa-
dorius tuojau paima stiklinę nuo stalo, pripila alaus 
ir lieja dešine ranka per kairį petį sakydamas, kad 
miežiai gerai augtų, kad būtų geras derlius šitos va-
saros. O tada pripila antrą stiklinę ir sako: „Sveik, 
gaspadine“. Po to pabučiuoja duonos bakaną ir ant 
stalo padeda pagarbiai. Pilsto į stiklines alų visiems ir 
linksmybė prasideda iš karto“�1��

Ąsotis ir pramogos. Apie vyrų pramogas prieš-
kario Linkuvos apylinkėse (Pakruojo rajonas) pasa-
kojo pateikėjas Jonas Žukauskas: „Žiemos vakarai 
ilgi, žaisdavo. Alaus negailėdavo“. Vienoje gryčio-
je keletas kaimo vyrų geria alų ir žaidžia žaidimą 
„Kiaulės koją užnešti“. Ant stalo stovi alaus ąsotis 

ir stiklinė. Šiam žaidimui reikalinga virta, išnarsty-
ta kiaulės koja, padėta ant lėkštutės ir doklas šienui 
nešti32. Vienas žaidėjas pasiima doklą, o kiti į jį įmeta 
vieną kauliuką. Su doklu žaidėjas eina į priemenę ir 
lipa kopėčiomis ant namo aukšto, t. y. užneša kiaulės 
koją. Nulipęs išgeria stiklinę alaus, vėl jam įdeda į 
doklą kauliuką ir vėl lipa ant aukšto. Kauliukų daug. 
Jeigu stiklinę išgerdavo iki dugno, niekas neužnešda-
vo kiaulės kojos, nuslopdavo. Kiaulės kojos nešėjas 
užmigdavo padėjęs galvą ant stalo.

Jaunimas per vardines, kartais per vestuves žais-
davo žaidimą „Rožė“. Žaidėjas paima nosinę ir vie-
name jos kampe užriša mazgą, kurį suspaudžia delne. 
Pro pirštus iškiša nosinės kampus ir visiems žaidėjams 
duoda traukti. Kas ištraukia mazgą, tas geria alų. Jei 
niekas neištraukia, tada geria tas, kurio delne mazgas. 
Prieš ištraukiant mazgą, vyrai iš ąsočio pripila alaus į 
stiklines, kurias pastato ant plokščios, didelės lėkštės. 
Į lėkštę pastato 3–4 stiklines. Jei nori, kad „rožė“ būtų 
pilnavidurė, ant stiklinių viršaus uždeda dar kelias. 
Paruošus stiklines, žaidėjai dainuoja: „Rože, rožyte, 
/ Pilnavidure, / Kas nor rožės gert, / Tas už mazgo tur 
nutvert“. Žaidėjas turėdavo išgerti nors iki pusės, bet 
visas stiklines. Vyrai per daug nesispirdavo. Kartais 
„rožei“ prašydavo antrininko alaus���� 

Ąsotis muziejaus ekspozicijose ir edukacinėse 
programose. Muziejuose dažniausiai akcentuojamas 
daiktas – eksponatas. Buities muziejaus ekspozicijose 
ąsotis rodomas tam tikroje erdvėje: gryčioje ant sta-
lo, per Velykas, priemenėje, kanike�4, lauke ant tvo-
ros, parodose. Muziejaus miestelio puodžių dirbtuvėje 
žiedžiami moliniai indai, lankytojas pats gali bandy-
ti žiesti. Jeigu patinka, nusiperka ąsotį ar kitą molinį 
daiktą. Ekskursijų vadovai ir interpretatoriai lankyto-
jams ne tik suteikia išsamią informaciją apie daiktą, 
bet ir parodo, kaip su juo dirbama. Ekskursijų vadovė 
Vida Olechnovičienė veda teminius užsiėmimus jau-
navedžiams „Vestuvės“. Užsiėmimo pabaigoje ji pirš-
liui įteikia molinį, neglazūruotą ąsotėlį ir pataria jį su-
daužyti prie jaunųjų durų, kad jų bendras gyvenimas 
būtų turtingas ir dalingas. Linkėdama pirmagimio, 
pasako Dieveniškėse užrašytus žodžius: „Kai jaunoji 
išvažiuoja į vyro pusę, vežiman ar rogėsna į šiaudus 
slapčia įdėdavo ąsotį, kad pirmas gimtų sūnus.“�5

Nematerialų paveldą planuojame parodyti nau-
jausiomis technologijomis. Yra paruoštas projektas, 
kurį įgyvendinus muziejaus pirkiose būtų demons-
truojama vizualinė informacija ne tik apie sodybą ir 
daiktus, bet ir apie dvasinį lietuvių gyvenimą. 

Baigiamosios pastabos. Apie ąsotį, kaip daiktą 
ir eksponatą, galima sužinoti skaitant mokslinę lite-
ratūrą, naudojantis muziejų eksponatų įgijimo aktais. 
Apie apeigas, papročius, susijusius su ąsočiu, gali 
papasakoti tik vyresni žmonės–pateikėjai. Taigi rei-

6 pav. Onos Baranauskaitės ir Klemento Baltaragio 
vestuvės apie 1934 m. Pamažupių k. Pasvalio r. Ąsotį 
su alumi laiko jaunojo brolis Jonas Baltaragis.
Fot. A. Janeliūnas, Joniškėlis
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kia rinkti, įsigyti muzealijas (eksponatus, etnografinę 
medžiagą), kol jų dar yra. 
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A JUG: FROM THING TO 
ENTERTAINMENT

Janina Samulionytė
Open Air Museum of Lithuania

A jug is deep earthenware container with a 
handle and a lip made by a potter. Most often it is 
glazed. There are 160 jugs in the Open Air Museum 
of Lithuania. People used jugs for holding and pour-
ing water and other refreshments (cold drinks such 
as milk, kvass, sap and hot drinks such as barley and 
acorn coffee) at the end of the 19th and during the 20th 
c. But most often jugs were used for holding beer. 
Strong malt liquor was made in the middle and north-
east of Lithuania. There were beer drinking customs 
and rituals during family parties (vaišės) and calendar 
feasts. The host used to meet and see off his guests 
holding a full of beer jug in his hands. In the north of 
Lithuania, village complex parties (sambariai) were 
made during Pentecost. People holding a jug with 
beer walked around the field. In the prewar period 
villages, men used to play various games with a jug 
of beer on the table. 

Jugs are used in educational programs in the 
Open Air Museum of Lithuania now. 
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Žemaitijos XIX a. kraštovaizdis sunkiai įsivaiz-
duojamas be mažosios architektūros paminklų – sto-
gastulpių, koplytstulpių, koplytėlių, kryžių, varpinių, 
kapinių koplyčių. Šie unikalios architektūros ir puo-
šybos paminklai stovėjo pakelėse, kelių kryžkelėse, 
ant kalnelių, miškeliuose, sodybose, miestelių cen-
truose. Jie ženklino svarbių įvykių, kartais tragiškų, 
vietas. Šie paminklai buvo lankomi ir prižiūrimi, o 
dažnas praeidamas pro šalį nukeldavo kepurę. Dau-
guma jų sunyko ar buvo nugriauti, o tie, kurie atlaikė 
istorijos ir gamtos negandas, byloja apie buvusią tur-
tingą dvasinę kultūrą. Visi mažosios architektūros pa-
minklai buvo puošti kaltinėmis viršūnėmis-kryžiais. 
Viršūnė-kryžius su paminklu sudarydavo išbaigtą, 
grakščią visumą.

Daug geležinių viršūnių-kryžių sukaupta Lietu-
vos muziejų rinkiniuose. Jų meniškumu, ornamentika 
domėjosi daug menininkų ir tyrinėtojų: J. Perkovskis, 
Č. Kontrimas, A. Jaruševičius, A. Žmuidzinavičius. 
Jų iš natūros piešti kryžių eskizai teikia vertingą pa-
pildomą informaciją. 

Apie viršūnes-kryžius, jų kūrėjus – kalvius rašė 
istorikai, etnografai, liaudies meno tyrinėtojai: M. 
Breinšteinas, A. Rūkštelė, P. Galaunė, A. Mikėnaitė, 
A. Tamošaitis, Z. Pocius, A. Stravinskas, J. Petrulis, 
Z. Žemaitytė, V. Milius, A. Kynas, A. Širmulis, S. Ur-
bonienė, S. Mockutė. Išsami tyrinėjimų medžiaga pa-
teikta leidiniuose: „Lietuvių liaudies geležinės kulto ir 
memorialinių paminklų viršūnės“ (sud. A. Mikėnaitė, 
V., 1971), „Lietuvos geležiniai kryžiai“ (Č. Kontri-
mas, V., 1991), „Lietuvių liaudies menas. Mažoji ar-
chitektūra“ (sud. A. Stravinskas, M. Sakalauskas, V., 
1992), „Mažosios architektūros paminklų geležinės 
viršūnės. Antkapiniai geležiniai kryžiai“ (sud. S. Ur-
bonienė, V., 2002), „Geležinių kulto ir memorialinių 
paminklų viršūnių rinkinys Šiaulių „Aušros“ muzie-
juje“ (sud. S. Mockutė, Šiauliai, 2003).

Žemaičių „Alkos“ muziejuje sukauptas 152 vir-
šūnių-kryžių rinkinys ir 44 antkapių kryžiai. Muzie-
juje saugomi iš natūros 1910–1940 m. piešti dailinin-
ko J. Perkovskio kryžių viršūnių eskizai (227 vnt.) ir 
1972–1992 m. piešti Vilniaus dailės akademijos (bu-
vusio Telšių taikomosios dailės technikumo) studentų 
(vad. dėst. A. Zinkevičiūtė) piešiniai (270 vnt.).

Viršūnės-kryžiai�� Beveik kiekviename kaime 
buvo kalvė, kurioje kalė įvairius daiktus, kaustė ar-

klius. Viršūnės-kryžiai, kaip ir kiti geležies dirbiniai, 
buvo kalamos papraščiausiais kalvių darbo įrankiais 
iš plokščių geležinių juostų, geležinių strypų, skar-
dos. Žaliavą įkaitindavo ir karštą įvairiai apdorodavo: 
kalė, tempė, suko, lenkė, plojo. Viršūnes montavo iš 
atskirų detalių, kurias sukomponuodavo, sujungdavo 
į vieną visumą. Galutinis rezultatas priklausė nuo kal-
vio meistrystės.

Viršūnių-kryžių geometriniai, augaliniai, dan-
gaus kūnų ornamentai sudaro unikalias kompozicijas: 
saulės formos, širdies ir daugiakryžmes formas. Dau-
guma viršūnių kryžmų turi daug puošybos elementų 
– tiesių ir vingiuotų spindulių, užsibaigiančių žvaigž-
dutėmis, lapeliais, tulpių-lelijų žiedeliais, kryželiais. 
Muziejaus gaunamų eksponatų registracijos knygoje 
pirma gauta viršūnė-kryžius įrašyta 1932 m. Pateikėjo 
duomenimis, ši viršūnė, puošusi Stulpinų k. koplyčią, 
nukalta 1847 m. 74 viršūnės į muziejų pateko 1932–
1944 m., o 1948–2004 m. viršūnių kolekciją papildė 
dar 79 eksponatai. 38 viršūnes-kryžius muziejui pa-
dovanojo Telšių gyventojai, 70 – Telšių r. gyventojai. 
Rinkinyje dar saugomos 35 viršūnės iš Plungės r., 3 
– iš Mažeikių r., 3 – iš Kelmės r. ir 4 – iš Šilalės r.

Daugumą viršūnių-kryžių muziejui dovanojo 
pavieniai žmonės. Nugriuvus memorialiniam pamin-
klui į namus jie parsinešdavo tik išlikusias jo dalis 
– šventųjų skulptūras ir geležinę viršūnę-kryžių. Pa-
teikėjų žinios apie viršūnes-kryžius labai fragmen-
tiškos. Nežinomos kalvių pavardės bei tikslus data-
vimas. Muziejaus inventoriaus knygose užfiksuotos 
tik 4 kalvių: Juozo Kontrimo, gyvenusio Liusčių k., 
Švėkšnos vlsč.; J. Vagdario, gyvenusio Plungės r., 
Stasio Miliaus, gyvenusio Vieštovėnų k., Plungės r. 

MAŽOSIOS ARCHITEKTūROS PAMINKLŲ VIRŠūNĖS IR
ANTKAPIŲ KRYŽIAI ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“

Elvyra Spudytė
Žemaičių muziejus „Alka“

1 pav. Viršūnė-kryžius.
Kalta geležis,

110,5 x 37,5 cm.
Smilgių k. Telšių r.
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ir Rekašiaus, gyvenusio Žąsūgalos k., Telšių r., pa-
vardės

Septynios viršūnės paženklintos kalimo data. 
Seniausia viršūnė nukalta 1835 m. Data iškalta mė-
nulio pjautuve. Ši viršūnė gauta 1939 m. iš Valužio, 
gyvenusio Telšiuose. 5 viršūnės-kryžiai turi Dievo 
Motinos Marijos vardo MRA santrumpą. Visi simbo-
liai išdėstyti saulės disko centre, tik viena santrumpa 
pačiame viršuje.

23 viršūnės-kryžiai paženklintos įrašais IHS, 
HIS, IS, HSS, HSI – Jėzaus vardo santrumpomis. Kai 
kurios viršūnės turėjo vėjarodžius. Ne visi jie išlikę, 
nes buvo iškerpami iš plonos skardos, todėl greičiau 
sunyko. Ant kai kurių viršūnių randama tik vėjaro-
džių tvirtinimo varžtų. Dažniausi vėjarodžiai yra an-
gelas su trimitu ar stačiakampė vėliavėlė su V formos 
iškirpimu. Vėjarodžiai pritvirtinti virš kryžmos arba 
po ja��

Beveik visos viršūnės-kryžiai puošti pusmėnu-
liu, pritvirtintu ant vertikalaus stiebo, po kryžma.

Antkapių kryžiai. Antkapių geležinių kryžių 
kolekcija negausi – joje 44 kryžiai, kurių metrika 
dar skurdesnė negu viršūnių-kryžių. Pirmas kryžius 
į muziejų pateko 1962 m. Kasant žvyrą, Skroblės k., 
Plungės r., įgriuvo Papilalės piliakalnio šlaitas. Į žvy-
ro duobę nugriuvo ir ten stovėjęs kryžius. Tuomet jis 
buvo atvežtas į muziejų.

Antkapių kryžiai yra kaltiniai ir lietiniai. Ko-
lekcijoje yra 40 kaltinių kryžių, 4 – lietiniai. Pagal 
konstrukciją kolekcijos kryžius galima suskirstyti į 
vienastiebius ir rėminius-ažūrinius. 27 vienastiebiai 
kryžiai nukalti iš plokščio, keturkampio ar apvalaus 
skerspjūvio geležies strypų, puošti S, C įvairiai inter-
pretuotos formos ornamentais, simetriškai išdėstytais 
pagal kryžmos vertikalę ir horizontalę. Kryžmų ga-
lai dažniausiai užbaigti smailėmis arba stilizuotais 
lelijų-tulpių žiedais. Rėminiai-ažūriniai kryžiai – tai 
dviejų vertikalių geležies strypų su tarpu ir dviejų ho-
rizontalių geležies strypų su tarpu kryžma. Šių kryžių 
tarprėminė ornamentika panaši į vienastiebių kryžių 
ornamentus. Ji papildyta augalų lapais, rozetėmis ir 

kitomis detalėmis, kartais jos fabrikinės gamybos.
Kai kurie kryžiai yra su lietinėmis Nukryžiuo-

tojo skulptūrėlėmis, kai kurie puošti angelų figūrėlė-
mis. Prie vieno kryžiaus stiebo apačios yra pritvirtin-
ta metalinė koplytėlė, o prie 4 kryžių – lentelės su 
tekstais. Kalvių, nukalusių šiuos kryžius, pavardės 
nežinomos.

Daugumą viršūnių-kryžių ir antkapių kryžių rei-
kia restauruoti, kad galėtume išsaugoti etninės kultū-
ros paveldą Lietuvos ateičiai.

Kryždirbystės tradicijos tąsa. Lietuvos kryž-
dirbystė yra įtraukta į UNESCO saugomų kultūros 
paveldo objektų sąrašą. Šių paminklų meniškumas ir 
unikalumas yra svarbūs ne tik Lietuvos, bet ir pasau-
linei kultūrai.

Memorialiniai paminklai su viršūnėmis-kry-
žiais, antkapių kryžiai byloja apie savitą etninės kul-
tūros palikimą, kurį amžiais kūrė amatininkai. Kalvių 
meistrystės tradicijos nuo seno buvo ir yra perduo-
damos iš kartos į kartą. Jas puoselėja ir propaguoja 
jauni, mokslus baigę kalviai, o kai kurie šį amatą dar 
tik atranda�� 

Kalvystė – sunkus amatas. Reikia kalvės, prieka-
lo, žaizdro. Ši kūrybos sritis nėra masiška, ji gyvuoja 
tik dėl atskirų meistrų iniciatyvos ir entuziazmo. Ne 
visi kalviai kala kryžius ar kryžių viršūnes. Dauguma 
jų atlieka buičiai ar interjerui gražinti skirtus užsaky-
mus. Tik nedaugelis kalvių dalyvauja parodose.

Telšių apskr. sėkmingai triūsia daugelis kalvių. 
Visi jie naudoja senąsias metalo apdirbimo techno-
logijas. Daugelis darbo procesų atliekami rankomis, 
tik kai kurie kalviai savo kalves yra modernizavę. Šis 
amatas jiems yra gyvenimo prasmė ir džiaugsmas. 

Česlovas Pečetauskas gimė 1947 m. Šlapaber-
žės k., Kėdainių r. 1970 m. baigė Kauno Stepo Žuko 
taikomosios dailės technikumą, įgijo medžio apdaili-
ninko specialybę. Nuo 1978 m. gyvena Mažeikiuose. 
1980 m. pradėjo kalvystės darbus. Česlovas – kalvių 
giminės tęsėjas. Prosenelis, senelis, tėvas – visi buvo 
kalviai�� 

2 pav. Viršūnė-kryžius.
Kalta geležis,
76 x 57 cm.
Telšiai

3 pav. Antkapio kryžius.
Kalta geležis,
162 x 71 cm.

Viekšniai, Akmenės r.
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Nuo 1982 m. rengia personalines parodas, daly-
vauja bendrose tautodailininkų darbų parodose Lie-
tuvoje. Jo darbai puošia sodybas ir interjerus ne tik 
Lietuvje, bet ir užsienyje. 

Algirdas Stankus gimė 1948 m. Viekšniuose, 
Akmenės r. 1974 m. baigė Telšių taikomosios dailės 
technikumą, įgijo meninio metalo apdirbimo specia-
lybę. Domėjosi senaisiais metalų kalimo būdais, susi-
pažino su metalo darbų technologija ir metodika. Po 
daugybės bandymų atkūrė damaskinio plieno kalimo 
technologiją ir pasiekė kalvystės meno viršūnę. 

Kalvystės žinias ir patirtį perduoda sūnums, at-
stovaujantiems jau penktai kalvių kartai. Nuo 1988 m. 
yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, rengia perso-
nalines parodas Lietuvoje ir užsienyje. Gyvena ir dir-
ba Mažeikiuose.

Virgilijus Mikuckis gimė 1967 m. Žemalės k., 
Mažeikių r. 1987 m. baigė Telšių taikomosios dailės 
technikumą, įgijo meninio metalo apdirbimo specia-
lybę, dirba ir gyvena Mažeikiuose. 

Nuo 1993 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
narys. Kartu su kalviais Stankais dalyvauja Gyvosios 
archeologijos dienose Kernavėje. Darbai išsiskiria 
puošybos elementų saikingumu, briaunų aštrumu, pa-
viršiaus nelygumu, savitu dekoru. Dalyvauja bendro-
se tautodailinkų parodose. 

Artūras Platakis gimė 1973 m. Skirpsčių k., 
Plungės r. 1999 m. baigė Telšių taikomosios dailės 
aukštesniąją mokyklą, kur įgijo metalo apdirbimo 
specialybę. Gyvena ir dirba savo tėviškėje. Darbus ne 
kartą eksponavo Plungės tautodailininkų parodose. 

Titas Bikinas gimė 1948 m. Vainiškių k., Pa-
nevėžio r. 1963 m. baigęs Žviliūnų aštuonmetę mo-
kyklą, pradėjo darbti. Nuo 1974 m. gyvena ir dirba 
Plungėje. Ilgą laiką dirbo „Minijos“ įmonėje, po jos 
likvidavimo ėmėsi kalvystės amato. Nuo 1970 m. yra 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. 

Evaldas Rimkūnas gimė 1966 m. Telšiuose. 
1989 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, 
įgijo kalvio-juvelyro diplomą. Dirba ir gyvena Ryš-

kėnų k., Telšių r. Nuo 1991 m. dalyvauja parodose, o 
1997 m. tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos na-
riu. Darbuose vyrauja augaliniai ornamentai, gausu 
suktų bei lenktų linijų. 

Remigijus Dubinskas gimė 1971 m. Gaulėnų 
k., Telšių r. 1988 m. baigė Varnių proftechninę žemės 
ūkio mokyklą. Nuo 1997 m. pradėjo dirbti kalvėje 
kur išmoko „minkyti“ metalą ir pasiekti norimą rezul-
tatą. Remigijaus darbai išsiskiria augalinių ornamen-
tų gausa. Nuo 2002 m. yra Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos narys.
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THE TOPS OF THE SMALL 
ARCHITECTURE MONUMENTS 
AND TOMBSTONE CROSSES IN 
SAMOGITIAN MUSEUM “ALKA”

Elvyra Spudytė
Samogitian Museum “Alka”

The Samogitian museum “Alka” has a collec-
tion of 152 tops-crosses and 44 tombstone crosses. 
The museum also stores sketches of cross-tops (227 
items) drawn from nature by painter J. Perkovskis in 
1910–1940 and drawings (270 items) of Vilnius Arts 
Academy (former – Telšiai College of Applied Art) 
students, who were lead by lector A. Zinkevičiūtė, 
drawn between 1972–1992.

Geometrical, plantlike, celestial body-like or-
naments of cross-tops form unique compositions in 
shapes of the sun, heart or multi-cruciform design. 
The majority of cruciform tops contain various deco-
rative elements, straight and sinuous rays ending with 
starlets, leaflets, tulip-lily blossoms or crosslets.

The accession books of the museum record 

4 pav. Antkapio kryžius.
Kalta geležis,
lietos detalės,
157,3 x 69 cm.
Be metrikos
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names of only four smiths: Juozas Kontrimas, who 
lived in the village of Liusčiai (Švėkšna shire), J. 
Vagdaris (Plungė region), Stasys Milius (Vieštovėnai 
village, Plungė region) and Rekašius (Žasugala vil-
lage, Telšiai region). Seven tops have inscriptions 
that record the date of forging, the oldest of which is 
1835. Five cross-tops show the acronym MRA, which 
means the name of God’s Mother Maria. 23 cross-tops 
are marked by IHS, HIS, IS, HSS, HSI (the shortened 
forms of Jesus name). Some of the tops were forged 
together with weather vanes.  

The tombstone crosses are wrought and teemed. 
The crosses of the collection are divided into single-
pole and openwork frame. 27 single-pole crosses are 
wrought from a flat, square or round iron bars, which 
are decorated with differently interpreted S-shape or 
C-shape ornaments set up symmetrically to the verti-

cal and horizontal of the cross-piece. The tips of the 
cross-pieces usually end in a taper or stylized lily-
tulip blossoms. Openwork frame crosses are cross-
pieces made of two vertical iron rods with a gap be-
tween and two transverse horizontal rods with a gap 
between. Decoration between the rods of the crosses 
is similar to the ornaments single-pole crosses. The 
decoration is supplemented with plant leaves, ro-
settes, and other details which sometimes are items 
of mass production. Some of the crosses have teemed 
crucifixes, others decorated with angel figures.

Today ancient metal processing technologies 
and the cross-crafting traditions are still alive awing 
to Telšiai county smiths: Česlovas Pečetauskas, Al-
girdas Stankus, Virgilijus Mikuckis, Artūras Platakis, 
Titas Bikintas, Evaldas Rimkūnas, and Remigijus 
Dubinskas.

CITRŲ KOLEKCIJA POVILO STULGOS
LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUJE

Laura Lukenskienė
Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus

Tradicinėje lietuvių muzikoje svarbus muzikos 
instrumentas – kanklės. Remiantis E. Hornbostelio ir 
K. Zachso sudaryta muzikos instrumentų klasifika-
vimo sistema, naudojama visame pasaulyje, kanklės 
priskiriamos lentos citrų grupei. Kanklėmis skam-
binta Aukštaitijoje, Žemaitijoje, Suvalkijoje. Tradi-
cinėms kanklėms būdinga per amžius nusistovėjusi 
forma, dekoras, su instrumento gamyba susiję papro-
čiai; susiformavęs tradicinis repertuaras, derinimas. 
Nuo seniausių laikų daugiausiai buvo kankliuojama 
namuose, sau. Apie kanklių naudojimą ansambliuose 
duomenų turima mažiau, tačiau žinoma, kad žemaičių 
ir suvalkiečių tradicinėse kapelose XIX a. pab.–XX 
a. pr. kanklės skambėjo šalia smuiko, basetlės, kitų 
kapeloms būdingų instrumentų. Kankliuojama buvo 
vestuvėse, per pasilinksminimus. XIX a. Vakarų Eu-
ropos muzikinės kultūros banga atnešė daugelio tautų 
liaudies muzikoje naudojamus instrumentus – armo-
niką, klarnetą, citrą, gitarą ir kitus. Jie greitai prigijo 
ir lietuvių tradicinėse kapelose. 

Apie tradicines lietuvių kankles ir kankliavimą 
jau yra pasirodę rimtų mokslinių darbų, leidinių [1]. 
Kankliavimo tradicija, gyvavusi dar XX a. II p., mūsų 
dienomis aktyviai gaivinama muzikos mokyklose, 
folkloro ansambliuose. Kai kurių atneštinių liaudies 
muzikos instrumentų istorija Lietuvoje taip pat jau 

tyrinėta [2]. Tuo tarpu apie citras literatūroje užsime-
nama vos vienu kitu sakiniu [3]. Siekdami bent kiek 
užpildyti šią spragą, pristatome Povilo Stulgos lietu-
vių tautinės muzikos instrumentų muziejuje saugomą 
Lietuvoje naudotų lentinės citros tipo muzikos ins-
trumentų kolekciją (tradicinės kanklės nebus imamos 
domėn).

Tradicinėje ir klasikinėje muzikoje žinoma įvai-
rių citrų atmainų. XIX a. Lietuvoje bei kaimyniniuose 
kraštuose buvo populiarios kelių tipų citros: koncer-
tinės, akordinės, klavišinės citros, buvo žinomos ir 

1 pav. Lietuvių folkloro teatro, gyvavusio 1968–
1990 m., citra



50

strykinės citros.
Per muziejaus gyvavimo laikotarpį sukaupta 

20 citrų kolekcija, kurią sudaro įvairių tipų citros. Ši 
kolekcija skaidoma į 2 dalis: 1) citros, pagamintos 
užsienyje, 2) citros bei modifikuotos (naujoviškos) 
kanklės, pagamintos Lietuvoje.

XIX a. pab.–XX a. vid. citros pagamintos Vokie-
tijos, Čekijos, Latvijos muzikos instrumentų gamy-
klose. Daugiausiai sukaupta akordinių citrų (iš viso 
5). Šios dažniausiai yra trapecijos formos, turi 6 akor-
dus bei 15–20 melodinių stygų. Iš Vokietijos ir Latvi-
jos atvežtos klavišinės citros, turinčios slopintuvus, 
kurie slopina visas stygas, išskyrus tas, kurių reikia 
vienam akordui. Paprastai tokios citros turi 6–10 slo-
pintuvų, liaudiškai vadinamų „klavišais“. Šios citros 
taip pat dažniausiai yra trapecijos, kvadrato su nu-
sklembtu kampu formos. Skambinant šie instrumen-
tai dedami ant stalo ar ant kelių ilgosiomis stygomis 
į muzikantą.

Akordinių ir klavišinių citrų dekoras panašus. 
Citros dažytos (lakuotos) tamsiai rudai, rečiau – juo-
dai, turi apskritas 5–10 cm skersmens rezonanso sky-
les. Instrumentų paviršius papuoštas ryškiaspalviais 
lipdukais su gėlių, paukščių piešiniais, augaliniu or-
namentu, blizgančiomis juostelėmis. Ant viršutinės 
lentelės, po stygomis, priklijuota popieriaus juostelė 
su stygų numeracija bei raidiniais garsų pavadinimais. 
Iš šių žymų sužinome apie citrų derinimą, pagrindinė 
daugumos citrų tonacija – C-dur.

Ypatingai grakščios formos, puošniai ornamen-
tuota citra „Thierfeld’s imperial accordzither“ su 15 
klavišų bei „stalčiuku“ tonacijoms keisti, naudota 
Lietuvių folkloro teatro [4].

Daugumą minėtų instrumentų muziejui perdavė 
kauniečiai ar Kauno apylinkių gyventojai, 3 citros 
perduotos muziejui iš Lietuvių folkloro teatro archy-
vo. Deja, apie šių instrumentų naudojimą turime labai 
nedaug žinių: užfiksuota keletas liudijimų, kad muzi-
kantas skambino „namie, vestuvėse, vienas ir ansam-
blyje su kitais muzikantais“ [5]. 

Muziejuje saugomos 2 XX a. I p. skambėjusios 
koncertinės citros bei keletas albumų gaidų koncerti-
nei citrai, išleistų Vokietijoje, todėl galime spėti, kad 
XX a. I p. Lietuvoje būta muzikantų, skambinusių 
koncertinėmis citromis. 

Lietuvoje citras populiarino muzikantas bei 
muzikos instrumentų meistras J. Garalevičius. 1901–
1914 m. Kaune veikė jo muzikos instrumentų dirb-
tuvės, kuriose, be kitų muzikos instrumentų, buvo 
gaminamos kanklės bei citros. Muziejuje saugomos 2 
skirtingos minėtose dirbtuvėse pagamintos klavišinės 
citros, J. Garalevičiaus vadintos „kanklėmis su klia-
višais“ (vienos iš jų buvusios dailininko K. Šimonio 
nuosavybė). Šios citros mažesnės nei vokiškos, ma-

žiau stygų (25), kompaktiškesnės formos, medienos 
paviršius lakuotas, juodos ir medžio spalvos. Ins-
trumentai turi po 6 klavišus. J. Garalevičius išleido 
vadovėlį skambinti šiuo instrumentu: jame glaustai 
paaiškinamas muzikinis raštas, pateikiamos populia-
rių lietuvių liaudies dainų gaidos, pritaikytos skam-
binti klavišine citra („Močiute mano“, „Siuntė mane 
motinėlė“, „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“, „Noriu miego, 
saldaus miego“ ir kt.) [6]. Meistras taip pat išleido va-
dovėlį kanklėms, kurio įžangoje argumentavo dėl ko 
reikia modifikuoti kankles: „Vokiečiai, valakai, gudai 
ir k. šimtais tūkstančių leidžia į pasaulio rinkas viso-
kias harmoškas, mandalinas, balalaikas. Net ir pačias 
kankles, tikt kitaip pavadinę (citra, narodnaja citra) 
mums kitataučiai į rankas bruka“ [7]. Kanklėms ana-
logiško tarptautinio muzikos instrumento buvimas 
skatino meistrus tobulinti savąjį, lietuvišką, instru-
mentą. Kol kas tai buvo daroma stichiškai, pavieniui.

Šiauliuose, J. Zaukio muzikos instrumentų dirb-
tuvėje, tarpukariu pagaminta citra – „naujosios kank-
lės“. Instrumentas pavadintas kanklėmis, tačiau per-
nelyg nutolęs nuo tradicijos, su kanklėmis turi nedaug 
bendrumų. 

„Liaudiškąją“ kolekcijos dalį sudaro citros ir 
netradicinės, modifikuotos pavienių liaudies meistrų 

2 pav. „Kanklės su kliavišais“, pagamintos J. Gara-
levičiaus 1901–1913 m., buv. dailininko K. Šimonio 
nuosavybė

3 pav. Instrumentas, rastas restauruojant namą Kau-
no senamiestyje 1987 m.
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Liaudies meistrų darbo citrų dekoras itin kuklus. 
Instrumentų paviršius dažniausiai natūralios medžio 
spalvos, patamsėjęs. Kai kurie instrumentai lakuoti. 
Viršutinės lentelės viduryje yra ovalios 5–7 cm skers-
mens rezonanso skylės. Turtingu dekoru išsiskiria J. 
Telešiaus kanklės. Apie skambinimą šiais instrumen-
tais, jų derinimą taip pat turime labai mažai žinių, 
išskyrus užfiksuotą J. Telešiaus skambinimo techniką 
ir repertuarą. 

Atsižvelgiant į tarptautinę muzikos instrumentų 
klasifikacijos sistemą, išvardyti instrumentai – tai 
diatoninės skambinamosios citros, tačiau akivaizdu, 
kad kuriant jas sąmoningai ar nesąmoningai siekta 
tęsti tradiciją (kai kurie instrumentai skobtiniai). 
Kanklėmis šiuos instrumentus vadina jų autoriai. Dėl 

didelio stygų skaičiaus, pakitusios formos instrumen-
tai yra netradiciški, tačiau juos drąsiai galime vadinti 
modifikuotomis kanklėmis.

Nuorodos ir paaiškinimai

1. Apanavičius R., Alenskas V., Palubinskienė V., Visockaitė N., 
Virbašius E. Senosios kanklės ir kankliavimas. I. – Vilnius, 
1990; II – Vilnius, 1994; Palubinskienė-Tarnauskaitė V. Tradi-
cinis kankliavimas. Istorija, metodika, repertuaras. – Vilnius, 
2001 ir kt.

2. Baika A. Kaimo armonikos. – Vilnius, 1994.
3. Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liaudies muzikos ins-

trumentai. – Vilnius, 1991, p. 158; Karaška A. Citra // Tarybų 
Lietuvos enciklopedija, t. 1. – Vilnius, 1985; Apanavičius R. 
Citra // Muzikos enciklopedija, t 1. – Vilnius, 2000. p. 433.

4. Lietuvių folkloro teatras, vadovaujamas P. Mataičio gyvavo 
1968–1990 m.

5. Remiamasi Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instru-
mentų muziejaus dokumentine medžiaga.

6. Trumpas vadovėlis išsimokinimui skambinti ant kanklių su 6 
kliavišais / Išleidimas I. Garalevičiaus. – Kaunas, 1910. 

7. Trumpas vadovėlis išsimokinimui skambinti ant kanklių be 
kliavišų / J. Garalevičiaus išleidimas. – Kaunas,1910, p. 4.

THE ZITHERS COLLECTION IN 
P. STULGA LITHUANIAN 
FOLK MUSIC MUSEUM

Laura Lukenskienė
P. Stulga Lithuanian Folk Music Museum

The old Lithuanian folk music instrument 
kanklės (the kind of board zither) is known since ar-
chaeological times until the 20th c. Kanklės is the part 
of the old Lithuanian culture. Zither – European mu-
sic instrument used in Lithuanian folk music since the 
beginning of the 19th c. until the middle of the 20th c. P. 
Stulga Lithuanian Folk Music Museum has in its stor-
age a collection of 20 zithers. Ten instruments were 
imported from Germany, Czech Republic, Latvia, 
produced in the music instruments factories. The 
most popular in Lithuania there were chord and key 
zithers. Other 10 instruments were made in Lithuania 
since the end of the 19th till the end of the 20th c. Three 
of them were produced in small music instruments 
factories in Kaunas and Šiauliai. Other 7 instruments 
were created by Lithuanian folk musicians-masters. 
These instruments differ from European citras, al-
though they aren’t traditional kanklės. So they are 
called – modificated kanklės. These instruments are 
the examples of the first experiments towards creat-
ing modern modificated kanklės – Lithuanian instru-
ment with wider technical capabilities.

4 pav. Rankų darbo citra. Autorius nežinomas

pagamintos kanklės, iš viso 7 instrumentai. Kai ku-
rie instrumentai gana smarkiai nutolę nuo tradicinių 
kanklių ir neabejotinai vadintini citromis, kiti yra ant 
tradicijos ir inovacijos ribos. 

Instrumentai pateko į muziejų iš skirtingų Lietu-
vos kampelių – Kuršių nerijos, Varėnos, Šiaulių, Vil-
kaviškio, Kauno raj. Kai kurie instrumentai buvo rasti 
apleistuose namuose, ant aukšto, todėl trūksta išsa-
mesnių duomenų apie jų autorius, tikruosius savinin-
kus. Seniausias instrumentas, turimais duomenimis, 
pagamintas XIX a. pab., vėlyviausias – 1994 m. P. 
Žėko (Radiščios k., Varėnos raj.) 1948 m. pagamin-
tos kanklės ir Kauno senamiestyje restauruojant namą 
rastos kanklės yra panašios. Tai – žemaičių kanklių 
formos 30 ir 35 stygų instrumentai, turintys po keletą 
„boselių“ – stygų su varinėmis apvijomis (kai kurių 
stygų trūksta, todėl nežinome tikslaus jų skaičiaus). 
Kiek mažesnės, bet tokio paties pavidalo kanklės, 
rastos Nidoje. Deja, neišliko šių kanklių stygų. Šiems 
instrumentams artimos J. Telešiaus kanklės, turinčios 
20 melodinių stygų bei 4 „bosus“. Šios kanklės su 
užrietimu kairėje ir suapvalintu galu dešinėje pusėje 
atkartoja suvalkiečių kanklių formą.
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Nuo seno derlingos Kėdainių krašto žemės leido 
žmonėms gyventi pasiturimai, todėl čia susiformavo 
savita miestelių ir dvarų kultūra, „šlėktiškoji“ kalba. 
Prieš penkiolika metų pradėjusi važinėti po rajono 
kaimus, kaimelius skeptikų buvau įtikinėjama, kad 
lietuviško žodinio liaudies kūrybos paveldo vargu 
ar beišlikę. Nepraėjus nei metams pati nustebau, kad 
gražiose Nevėžio pakrantėse su vaizdingais slėniais, 
senais parkais, dvarais, aukštais bažnyčių bokštais 
išlikusi turtinga liaudies kūryba. Kėdainių krašte už-
rašiau daugiau kaip tūkstantį vienetų liaudies dainų, 
tiek pat įdomių tautosakos pavyzdžių, tikėjimų, pa-
pročių. 

Šiandieną labai svarbu, kad sukaupta medžiaga 
netaptų vien archyvinė vertybė. Todėl stengiamasi ne 
tik fiksuoti, bet ir išsaugoti etninį paveldą, rūpintis jo 
plėtra ir populiarinimu. 

Unikaliausi, įdomiausi išlikusių papročių, tauto-
sakos, tikėjimo pavyzdžiai aprašomi rajoninėje spau-
doje, vietinėse televizijos bei radijo laidose daug kal-
bama apie etninę Kėdainių krašto kultūrą. Prieš porą 
metų autentiškiausią medžiagą pradėta spausdinti ir 
respublikinėje spaudoje: „Šiaurės Atėnuose“, „Liau-
dies kultūroje“, „Ūkininke“.

Rajono folklorinių ansamblių repertuare pirmu-
mas teikiamas regiono folklorui. Tad jų repertuaras 
nuolat papildomas Kėdainių krašto muziejuje saugo-
ma žodine liaudies kūryba.

Kultūros darbuotojai, pedagogai taip pat vis la-
biau gilinasi į savo regiono kultūrą, surinkta medžia-
ga praturtindami renginius, pamokas, ją naudodami 
ruošiant ir realizuojant projektus��

Kėdainių krašto muziejuje vykdoma etnokultū-
rinė-edukacinė veikla, vedamos pamokėlės, įgyven-
dinami projektai. Per pamokėles moksleiviai ne tik 
sužino apie etnografiją, bet išsamiau susipažįsta su 
savo krašto papročiais, tautosaka, tikėjimais, klausosi 
bei mokosi dainuoti dainas, žaisti žaidimus, ratelius. 
Vedamos šios pamokėlės: „Seni daiktai prabyla“, 
„Rugio kelias“, „Senoji liaudies skulptūra. Kryžiaus 
simbolis“, „Lino kelias“, „Kad neprailgtų Advento 
vakarai“, „Kalėdų belaukiant“, „Šalta žiema šalin 
eina“, „Paukščių sugrįžtuvės“, „Velykų pramogos“, 
„Margučiai“.

2001 m. buvo vykdomas projektas ,,Rėdos ke-
lias“. Pasitelkus papročius, tikėjimus, dainuojamąją ir 
pasakojamąją tautosaką, žaidimus, ratelius, mokslei-

KĖDAINIŲ KRAŠTO ŽODINIO LIAUDIES KūRYbOS 
PAVELDO POPULIARINIMAS

Regina Lukminienė
Kėdainių krašto muziejus

viai buvo išsamiai supažindinami su svarbiausiomis 
kalendorinėmis šventėmis, jų sakralumu. Renginiuo-
se jie buvo ne pasyvūs stebėtojai, bet aktyvūs daly-
viai. Ir į kitus projektus bandoma integruoti etninę 
kultūrą, ieškoma naujų darbo formų, kaip sudominti 
jauną žmogų.

2005 m. populiarinant žodinį paveldą rajone 
buvo įgyvendintas projektas – išleista kompaktinė 
plokštelė „Margi dvarai“. Projektą finansavo Lietu-
vos kultūros ministerija, projekto partneris – Lietuvos 
liaudies kultūros centras. 

Kompaktine plokštele išleisti pavienių daini-
ninkų, muzikantų ir gyvuojančių folkloro ansam-
blių įrašai. Siekta atspindėti krašto liaudies dainų 
žanrų įvairovę. Čia vaikų, jaunimo, vestuvių, šei-
mos, darbo, našlaičių dainos, pasakojamosios bei 
smulkiosios tautosakos pavyzdžiai. Savita melo-
dine, formos struktūra, tekstų archaiškumu išsi-
skiria vaikų formulinės dainos, kadaise turėjusios 
apeiginę paskirtį. Beveik visos dainos priskiriamos 
Aukštaitijos regionui būdingam homofoninio dau-
giabalsumo stiliui. Iš viso įrašyti 39 žodinės liau-
dies kūrybos kūriniai.

Kompaktinėje plokštelėje galima išgirsti garbin-
go amžiaus pateikėjų, išsaugojusių prigimtinį ryšį su 
natūralia dainavimo tradicija, greta – folkloro perė-
mėjų, viduriniosios kartos ir vaikų ansamblių dalyvių, 

1 pav. Kompaktinė plokštelė „Margi dvarai“
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įtaigiai atliekama liaudies kūryba. Plokštelėje skamba 
neišsemiamų pateikėjų Kotrynos Pilinkuvienės, Emi-
lijos Paškevičienės, folkloro ansamblių Akademijos 
kultūros namų „Seklyčios“, Kėdainių kultūros namų 
„Jorijos“, Aklųjų ir silpnaregių „Temela“, Labūnavos 
pagrindinės mokyklos „Pėdelis“ dainos, tautosaka. 
Kiekvieno suaugusiųjų folklorinio ansamblio savi-
tumą lemia vienas ar keli dalyviai, į ansamblį įnešę 
atmintyje išlaikytas dainas, ratelius, žodinę tautosaką, 
papročius. Tai Bronė Gaučienė („Seklyčia“), Danutė 
Makelienė ir Bernardas Kažukauskas („Jorija“), Irena 
Parnavienė („Temela“). 

Tradicinės muzikos gerbėjai galės pasiklausyti 
1999 m. etnoinstrumentologinėje ekspedicijoje už-
fiksuotų šviesios atminties Stasio Počepavičiaus (ar-
monika) bei Juozo Rumbos (bandonija) griežiamų 
kūrinių.

Kompaktinė plokštelė skirta moksleiviams, pe-
dagogams, kultūros darbuotojams, folkloro gerbė-
jams��

Svarbu, kad šį išsaugotą ryšį su turtinga, darnia, 
išminties ir grožio prisodrinta senąja Kėdainių krašto 
liaudies kūryba susipažintų jaunoji karta, kiekvienas, 
kam brangus žodinės kūrybos paveldas. Manau, kad 
kompaktinė plokštelė – tai dar vienas žingsnis pri-
sidedant prie savo krašto etninės kultūros gyvosios 

tradicijos išsaugojimo, populiarinimo bei tolimesnės 
jos tąsos.

SPREAD OF THE KĖDAINIAI 
AREA FOLK VERBAL CREATION 
HERITAGE

Regina Lukminienė
Kėdainiai Area Museum 

The Kėdainiai Area Museum pays a great atten-
tion to the fixation and spread of the verbal heritage 
of folk creation.

The authentic material is being presented to the 
local and republic press, culture specialists use it in 
their events, folklore ensembles renew their reper-
toire using its resources.

The Kėdainiai Area Museum gives ethnographic 
lessons, accomplishes projects based on ethnogra-
phy��

In 2005, CD “Margi dvarai” was issued. The CD 
is a compilation of songs and instrumental music per-
formed by soloists, musicians and folklore ensembles 
of Kėdainiai region.

KUNIGO IR SKULPTORIAUS ANTANO RIMAVIČIAUS 
PALIKIMAS: TARP LIETUVOS IR LATVIJOS

Regina Tamašiūnaitė
šiaulių „Aušros“ muziejus

Kunigo ir savamokslio skulptoriaus Antano Ri-
mavičiaus gyvenimas ir kūrybinis palikimas, ilgą lai-
ką buvęs nežinioje ir net mįsle, sovietmečiu nutylėtas, 
pastaruoju metu susilaukė pelnyto dėmesio1. Palikęs 
ryškius ganytojiškos ir kūrybinės veiklos pėdsakus 
Latvijoje, ten atgulęs amžino poilsio, savamokslis 
skulptorius-kunigas didelę dalį savo kūrinių testa-
mentu paliko tėvynei Lietuvai. Jas priglaudė ir jomis 
didžiuojasi Šiaulių „Aušros“ muziejus.

Gyvenimo bruožai

A. Rimavičius (Rimawicze, Rimowicz) gimė 
1865 m. spalio 28 d. Jis buvo pirmagimis Šakynos 
ūkininko Juozo Rimavičiaus, turėjusio 60 ha žemės, 

sūnus. Vėliau dar gimė Vincas, būsimas kunigas, filo-
sofijos daktaras, Amelija, kiti vaikai.

Pradinį mokslą Antanas baigė Šakynos parapi-
nėje mokykloje, kur tuomet dirbo geri mokytojai, kai 
kurie net Petrapilyje mokslus ėję. Paskui jis įstojo į 
Šiaulių valstybinę gimnaziją. Mokytis buvo sunku. 
Namuose kalbėta lietuviškai, o čia visi dalykai buvo 
dėstomi rusų kalba. Reikėjo dar mokytis vokiečių, 
graikų, lotynų kalbų. Mokslams vaikinas nebuvo ga-
bus, gimnaziją baigė vos ne vos. 

Besilankant Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažny-
čioje, matyt, ir bus kilusi mintis rinktis kunigystę. 
Aleksandrui Dambrauskui (Adomui Jakštui) patarus, 
1884 m. A. Rimavičius įstojo į Peterburgo dvasinę 
akademiją. Tarp akademijos profesorių buvo lietuvių, 
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todėl studentai iš Lietuvos buvo paglobojami, tarp jų 
ruseno lietuvybės dvasia. 1890 m. baigęs akademiją, 
tik trumpam atvyko į Kauną, kur buvo įšventintas į 
kunigus, o visą likusį gyvenimą nugyveno katalikiš-
koje Latgaloje, kilnojamas iš parapijos į parapiją.

Pradėjęs kunigystę vikaru Varkavos parapijoje, 
po metų A. Rimavičius buvo iškeltas į didesnį bažnyt-
kaimį Livanus jau klebono pareigų eiti. Dar po metų 
išvažiavo dirbti į Dukstigalą, o 1897 m. buvo perkel-
tas į Balvus, kur prasidėjo jau sėslus gyvenimas. Šiai 
parapijai jis vadovavo net 17 metų.

Balvų bažnyčia stovėjo viduryje laukų, buvo la-
bai apleista. Kunigui reikėjo rimtos pagalbos visa su-
tvarkyti. Bikavo kaime surado lietuvį stalių Ananaitį. 
Kad ir sudėtingo charakterio, kad ir pamėgęs stiklelį, 
bet stalius buvo labai nagingas, mažai ką jam reikėjo 
aiškinti��  

Žinia apie Balvų kleboną, priimantį gyventi 
amatininkus, pasklido toliau. Žmonės atvažiuodavo, 
įsigydavo sklypelį bažnyčios žemės, statėsi namus, 
tuo tarpu klebonas pirko aplinkines žemes. Čia dirbo 
8 staliai, bažnyčia pastebimai gražėjo. 

Kartą, kai užgėrus meistrui sustojo pasiruošimas 
atlaidams, kunigas pats čiupo įrankius, iš paprastos 
pliauskos ėmėsi kažką drožti. Palengva jis rimtai įsi-
traukė į medžio apdorojimo, kūrybos paslaptis. Kai 
bažnyčioje paplatino didįjį altorių ir iš abiejų pusių 
įtaisė savo išdrožtas šventųjų skulptūrėles, parapijos 
žmonių akyse kunigas pamatė pritarimą. Jis ne tik 
gražiai sutvarkė Balvų bažnyčią, bet tapo lyg ir to 
miestelio įkūrėju. Už gerą darbą vyskupas A. Rima-
vičių apdovanojo kelione į Romą, pas popiežių. Iš 
ten jis parsivežė nedidelį albumą su miesto vaizdais, 
tačiau kur kas daugiau vaizdų regėjo savo vaizduo-
tėje. Nuėjęs į dirbtuvę, piešdavo, skaptuodavo, drož-
davo. (1 pav.)

Tačiau ne visiems kunigo veikla patiko, ne visi 
atsikėlėliai buvo padorūs žmonės. Priekaištauta, kad 
su bažnyčios žeme elgtasi neekonomiškai.

Gal todėl 1914 m. kovo 14 d. kunigas buvo pa-
skirtas į miškuose pasiklydusį Andrupenės kaimą. 
Teko pradėti viską iš naujo. Taip kunigas dar buvo 
kilnojamas iš vienos parapijos į kitą nuo 1920 iki pat 
mirties 1933 m. Jis kunigavo Rudzėtuose, Bikavoje, 
Sventėje, Grendzėje, Rubenėje. Ten paliko gilų pėd-
saką ne tik kaip ganytojas, bet ir kaip kūrėjas. 

A. Rimavičius sekė įvykius tėvynėje. Sukū-
rė vyskupo Motiejaus Valančiaus, pirmojo Lietuvos 
legato nuncijaus Zakchinio skulptūras, prašė atsiųs-
ti arkivyskupo Skvirecko nuotrauką, matyt, taip pat 
kūrybos tikslais, svajojo prisidėti prie Prisikėlimo 
bažnyčios statybos Kaune, net grįžti Lietuvon. Daug 
džiaugsmo ir kūrybinio įkvėpimo kunigui sukėlė 
1930 m. Kaune įvykusi jo darbų paroda, gražus jos 

įvertinimas. Deja, sveikata silpo. 1933 m. apsigyveno 
Ilūkstės pensione, kur žmonės matydavo jį savo kam-
barėlyje besimeldžiantį arba rašantį (buvo parašęs 
kažkokį rankraštį). 

1933 m. liepos 6 d. Daugpilio Raudonojo kry-
žiaus ligoninėje kunigas ir menininkas mirė. Palaido-
tas Rubeniuose. Ant kapo stovi jo paties darbo beto-
ninis paminklas, o kapinių vartus puošia jo darytos 
dvi skulptūros. 

Trumpai apžvelgus A. Rimavičiaus gyvenimo 
kelią, reikėtų grįžti prie jo kunigavimo aplinkybių 
svečioje šalyje. Kaip žinome, Latvijoje vyraujanti 
konfesija yra liuteronai. Katalikiškoji Latgala tiek 
ūkiniu, tiek kultūriniu požiūriu buvo atsilikęs kraštas, 
mišrios nacionalinės sudėties (gyveno daug rusų, len-
kų, šiek tiek lietuvių), tad ganytojiškas darbas nebu-
vo lengvas, ypač po daug žalos padariusio Pirmojo 
pasaulinio karo. A. Rimavičius kunigavo 10 parapi-
jų, ir toks jo keldinėjimas, kartais net nesušilus kojų, 
stebina. Galimos kelios priežastys. Pirmoji: kadangi 
lietuvis buvo energingas bažnyčių atnaujintojas, puo-
šėjas, jį siųsdavo ten, kur laukė neatidėliotini dar-
bai. Tai liudytų ir jo premijavimas kelione į Romą. 

1 pav. A. Rimavičius prie kūrinių, kurių likimas ne-
žinomas
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Antroji: būdamas meniškos prigimties, kunigas per-
nelyg pasitikėdavo žmonėmis, ypač meistrais, kurie 
jį ne sykį diskreditavo; jo Balvų eksperimentas yra 
susilaukęs nemažai kritikos ir skundų, tad perkėlimai 
galėjo būti kaip nepasitikėjimo pareiškimas, bausmė. 
Trečioji: bažnyčios vyriausybė nemėgo nuo įprastos 
kunigavimo rutinos nukrypstančių kunigų, ryškesnių 
asmenybių. Toks buvo skulptorius A. Rimavičius, 
atskirais gyvenimo epizodais kažkuo priminęs savo 
tautietį, taip pat menininką, poetą, kunigą A. Strazdą-
Strazdelį. 

Gyvendamas svetur, niekada nepamiršo Lietu-
vos, savo gimtosios Šakynos. Rašė į Lietuvos spaudą, 
bendravo su šakyniškiu žurnalistu ir literatūrologu 
Aleksandru Merkeliu. Į gimtinę parvykdavo retai: 
per tėvo laidotuves, kunigavimo pabaigoje per gautas 
atostogas. Po tėvo mirties motina persikėlė pas sūnų, 
palaidota Balvų kapinėse. Ten norėjo atgulti ir Anta-
nas, prašė, kad Balvų klebonas jį priglaustų paskuti-
nėms dienoms, tačiau gavo neigiamą atsakymą. 

Kūrybinis palikimas

1933 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojai 
sužinojo, kad kunigas A. Rimavičius savo skulptūras 
testamentu paliko jų įstaigai. Muziejaus įgaliotinis 
Stasys Brašiškis ataskaitoje mini į Lietuvą pargaben-
tą lobį – „137 įvairias medines skulptūras bei (tarp 
jų) išskaptuotas lentose, 14 stacijų ant medinių mažų 
lentų, 14 stacijų ant medinių didelių lentų, 18 įvai-
raus dydžio kryžių, 2 apvalios medinės išpjaustinėtos 
kaladės, iš viso – šimtas aštuoniasdešimt penkios“��� 
Kūriniai buvo įvairių dydžių – nuo 25 centimetrų iki 
3 metrų. 

Paveldėtų skulptūrų skaičius įvairiuose šaltiniuo-
se nurodomas nevienodas, tačiau šiuo metu „Aušros“ 
muziejuje saugomos tik 132. Mat per Antrąjį pasauli-
nį karą muziejaus eksponatai buvo išslapstyti daugiau 
nei 50 vietų. Dalis A. Rimavičiaus skulptūrų  žuvo 
Gilvyčiuose, bet didžiausia netektis patirta 1944 m. 
liepą, kai į „Gubernijos“ alaus daryklos sandėlį, kur 
slėptos skulptūros, pataikė bomba ir sunaikino 46 di-
džiausias medines skulptūras. Iš nuotraukų matyti, 
kad tai buvo labai įspūdingi kūriniai. 

Nemažai A. Rimavičiaus kūrinių liko Latvijoje 
– katalikų bažnyčiose, muziejuose, daug jų žuvo, kaip 
ir Lietuvoje. Iš viso, kaip mini pats autorius, buvo su-
kurta 500 visokių pjaustymų iš medžio, lietų iš gipso 
ir iš cemento darbų.

Didžiausią A. Rimavičiaus kūrybos dalį sudaro 
religinės tematikos kūriniai: Kristus, Dievo Motina, 
apaštalai, šventieji ir kiti, nors yra ir istorinių asmenų 
portretų.

Palikimas liudija atkaklias menininko pastangas 
ieškoti įvairių raiškos formų. Nors skulptorius buvo 
dėmesingas formai, bet vis dėlto nė akimirką nepa-
miršdavo, vardan ko visa tai daroma. Visos A. Rima-
vičiaus skulptūros sakralios, tačiau tai ne šventumo 
iliustracija, ne stilizuota vaizdinė didaktika ar potrau-
kis gražinti išorę, ką jis kasdien matydavo barokinia-
me bažnytiniame mene. Menininko formos samprata, 
ekspresyvus tos formos pulsavimas sudarė įtaigos pa-
grindą. Žinoma, būtų labai naivu vien skulptūrų for-
ma matuoti  menininko imlumą gyvenimui. Žymiai 
svarbiau jo pastangose ir laimėjimuose įžvelgti inten-
syvų dvasinio pasaulio alsavimą, dramatišką tiesos 
ieškojimą. (2 pav.)

Atrodo, skulptorius vienu atokvėpiu sukurdavo 
didelių formų kūrinius, kelią nuo sumanymo iki re-
zultato mokėjo nueiti nė akimirkos neatsipalaidavęs, 
nepasidavęs fiziniam nuovargiui. Beveik visos A. Ri-
mavičiaus skulptūros sukurtos iš medžio. Ši medžia-
ga lietuvių liaudies menininkų ypač mėgta, daugelį 
šimtmečių naudota. Visos jo skulptūros frontalios, tai 
būdinga beveik visai senajai liaudies skulptūrai, nes 2 pav. Angelas. Medis, 120 cm
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3 pav. Kristus iš bareljefo „Kryžiaus kelio stotys“. 
Medis, 142 x 92 cm

to reikalavo ir jos paskirtis, ir vieta. 
Skulptūros spinduliuoja monumentalumu. Kiek 

įmanoma supaprastinus formą, pasiekiamas saiko ir 
dvasinės jėgos įspūdis. Formų taurumas ir paprastu-
mas, natūralumas ir ne aklas gamtos pamėgdžiojimas, 
buvo būdinga ir mūsų diebvdirbių kūrybai. Jie taip pat 
galvojo daugiau apie religinę prasmę, negu estetinę 
pusę. Kad apdailintos skulptūrėlės nėra labai magus 
reginys, suprato A. Rimavičius droždamas paskutinį 
savo gyvenimo dešimtmetį. Todėl ir jis šykščiomis 
lakoniškomis priemonėmis pasiekdavo aštrią visos 
figūros ekspresiją.  

Iš Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomo paliki-
mo ryškėja A. Rimavičiaus kūrybos braižas. Žmogaus 
figūros proporcijas jis traktavo laisvai, pagrindinį dė-
mesį kreipdavo į veidą, kuris atspindėdavo kuriamą 
psichologinę tiesą. Ypač iškalbingos skulptūrų akys: 
jose slypi susikaupimas, žvilgsnis susimąstęs, nu-
kreiptas į save. Jos lyg atveria dvasingumo gelmes. 
Portretą autorius įrėmina masyviu, smulkiai mode-
liuotu plaukų vainiku, kuris suteikia skulptūrai ne tik 
dekoratyvumo, bet ir monumentalumo, šventumo. Pa-
vyzdžiui, pažvelgę į Kristaus veidą, pamatysime, kad 
jam būdinga griežta antakių linija, kampuota kakta, 
akių žvilgsnis nukreiptas tiesiai, lūpų linija nuleista. 
Iš jo sklinda ne tiek tragiškumas, kiek vidinis susitel-
kimas, jėga, taurumas. (3 pav.) Kontrastas Kristaus 
portretui – švelnus, subtilus Dievo Motinos veidas. 

Rimtis jame atgaivinama vos juntama tolima vidine 
šypsena, pabrėžiančia skaistumą.

Tik Pieta yra susimąsčiusi, jaučiama vidinė 
įtampa. Šios temos kūriniuose Kristus nesumažintas, 
taip meistras tragiškumą dar labiau akcentuoja. Visas 
dėmesys yra sutelkiamas į portretą. (4 pav.)

Mūsų dievdirbiai taip pat daug dėmesio skyrė 
galvos modeliavimui, kaip emociniam visos figūros 
centrui. Jie mėgo ir grafiškai stilizuoti plaukus. Ant-
ras svarbus elementas, kuris skulptūroje išdidintas 
– rankos. Jos dažniausia išdrožtos grubokai, statiškai. 
Kai kurios atrodo lyg trinkos, įstatytos į kūną. Žiūrint 
į darbą, tarsi dingsta apatinė rankos dalis, nes vietoje 
jos yra rūbų klostės ir didelės rankų plaštakos. Rankų 
judesys dažnai pasako apie šventojo vidinę būseną, 
dvasinius išgyvenimus. Jomis gali būti išreikštas lai-
minimas, malda, globa, kančia, paguoda. 

Apatinei kūno daliai A. Rimavičius dėmesio ne-
teikia. Kai kurios skulptūros tiesiog natūraliai „išau-
ga“ iš medžio gabalo. Taip sukuriamas archaiškas 
paprastumas��  

Reikšminga skulptūrų drapiruotė: griežtos aukš-
tyn kylančios linijos skulptūrą daro statišką, dvasin-
gą, o ten, kur lakiai gaubia kūną, išryškinama vidinė 
jėga. Visuma figūroms suteikia emocinio uždarumo. 

Ypač originaliai plastines idėjas A. Rimavičius 
išreiškė „Kryžiaus kelio stočių“ bareljefu. Čia alsuoja 
meninis tikrumas, įtaiga. Skulptorius dvasinę Išgany-

4 pav. Pieta. Medis, 131 x 92 cm
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tojo būseną sukuria kankinimo ir pažeminimo sceno-
mis. Kristaus ir aplinkui esančių žmonių sugretinimas 
tarsi virpa prasmės paieškomis. Menas čia ypatingai 
iškalbingas: monumentalus Kristus lyg iš romaninio 
stiliaus laikų, o kankintojai visokiomis grimasomis 
– vos ne iš viduramžiškų paveikslų, taigi šie vaizdai 
kontrastuoja. (5, 6 pav.) 

Skulptorius čia daug dėmesio skiria veidams. 
Kiekvieno veikėjo veiksmai individualizuoti, išreiš-
kiantys vidinę būseną. Figūros vaizduojamos judan-
čios, todėl visuma įgauna ritmą, kurį sukuria figūrų 
padėtis, draperijų bangavimas. Kristus vaizduojamas 
nukryžiuotas, bet dar gyvas, atviras ir teigiantis tra-
giškąjį sąmoningumą. Tai pabrėžiama tiesiu žvilgs-
niu, sustambinta krūtinės ląsta, rankų, klubų apimti-
mi. A. Rimavičiaus stacijos – brandus, dramatiškas ir 
ekspresyvus darbas, įspūdingas formų grumtimi. Čia 
galima apčiuopti skulptorių esant turinio ir formos, 
valios ir jausmo meistrą.  

A. Rimavičius – skaptuotojas ir drožėjas sava-
mokslis, vienintelis žinomas lietuvių kunigas skulp-
torius. Didelės įtakos menininkui turėjo jo paties 
sukaupta senųjų latvių skulptūrų kolekcija, bažnyčių 
interjerus puošusios barokinės skulptūros. 

Kaip liudija išlikę darbai, brandžiausias me-
nininko kūrybos periodas – paskutinis jo gyvenimo 

dešimtmetis. Sprendžiant iš datų, įrėžtų darbuose, 
skulptorius daugiausia kūrė sulaukęs per 50 metų, tai 
jo įkvėpimo viršūnė. Tuo metu išskaptavo didžiau-
sios apimties skulptūras. Suprantama, vien kūrybai 
jis negalėjo visiškai atsidėti, nes turėjo atlikti savo 
dvasiškąsias pareigas. Tačiau kunigo ir skulptoriaus 
A. Rimavičiaus palikimas suteikia progą susimąstyti, 
ką kūryboje reiškia sava dvasinė patirtis, neleidžian-
ti apsiriboti abstrakčių tiesų teigimu. A. Rimavičiaus 
kūriniai – nacionalinis turtas.

Reikėtų visiškai pritarti menotyrininko profeso-
riaus V. Rimkaus išvadai, kad „A. Rimavičiaus kūri-
nius galima laikyti oficialiosios bažnytinės skulptū-
ros ir Šiaurės Lietuvos bei Pietryčių Latvijos liaudies 
skulptūros tarpine stilistine grandimi. Meninio vaiz-
do, bendrosios išraiškos požiūriu jie artimesni liau-
dies plastikai, ir, mano manymu, galima laikyti XIX 
a. pabaigos–XX a. pradžios labai savita, unikalia lie-
tuvių liaudies skulptūros atšaka“ 4��

1 Plačiau apie A. Rimavičių žr.: Daugėl iškis  A. A. A. kun. 
Rimavičius, Jaunoji karta, 1933, Nr. 300 (116), p. 505; Mi -
kai t is  A. (A. Merkelis). Užmirštas lietuvių skulptorius , Lie-
tuvos aidas, 1929, rugp. 7; Rimkus V. Antano Rimavičiaus 
(1865–1933) kūriniai, Raudonoji vėliava, 1982, rugs. 18; Rim-
kus V. Skulptorius kunigas Antanas Rimavičius, Varpai, 1992, 
p. 163–166; Rimkus V. Skulptorius iš Šakynos, Laikas, 1993, 

5 pav. Kristus ramina moteris. Medis, 140 x 88 cm 6 pav. Kristaus mirtis. Medis, 142 x 90 cm
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vas. 24; Rimkus V. Neeilinio talento meistras, Šiaulių nau-
jienos, 1995, rugs. 16; Žymantienė B. Sugrįžimas, Katalikų 
pasaulis, 1996, Nr. 1, p. 20; Žymantienė B. Testamentas. 
Kunigo ir skulptoriaus Antano Rimavičiaus gyvenimo ir darbų 
pėdsakais, Šiauliai, 1998. 

2 Žymantienė B. Testamentas..., p. 10. 
� Šiaulių „Aušros“ muziejujaus archyvas.
4 Rimkus V. Antano Rimavičiaus kūriniai, Raudonoji vė-

liava, 1982, rugp. 18.

THE LEGACY OF ANTANAS 
RIMAVIČIUS, BOTH A PRIEST AND A 
SCULPTOR: BETWEEN LITHUANIA 
AND LATVIA

Regina Tamašiūnaitė
Šiauliai Aušros Museum

Antanas Rimavičius, an outstanding Lithua-
nian artist, both a sculptor and a priest, was born in 
Šakyna, in 1865. After Šiauliai Boys Gymnasium, 
in 1884–1890, he studied at the Theological Semi-
nary in St. Petersburg and after graduation was ap-
pointed to serve as a priest in Latvia. During his life, 

A. Rimavičius worked as a priest in 10 parishes, the 
longest time (18 years) staying in Balva. He died in 
Rubenai village in 19����

In his will, A. Rimavičius left a large part of his 
sculptures to the Šiauliai Aušros Museum. Now in the 
museum’s storage there are 132 sculptures. During the 
WW II, part of this heritage was lost. During his life 
A. Rimavičius created 500 sculptures, a lot of them 
stayed in Latvia’s catholic churches and museums.

Almost all his sculptures were made of wood, 
material so traditional to Lithuanian artists. All sculp-
tures are frontal with special attention devoted to faces. 
The portraits are framed by massive, finely modeled 
crowns of hair, which add not just decorativeness, but 
also monumentality, sanctity and expression as well. 
Some of the sculptures straight naturally “grow out” 
of the piece of wood, what is very common to the 
ancient Lithuanian folk sculpture.

A. Rimavičius, a self-taught carver, was one and 
alone sculptor among Lithuanian priests. Collected 
by him ancient Latvian sculptures and sculptures in 
various churches also had an impact on his creation. 

A. Rimavičius’ creative heritage is very dis-
tinctive, unique branch of Lithuanian folk sculpture, 
also reflecting cultural links between Lithuania and 
Latvia��

JUDAIKOS RINKINIAI SAVIVALDYbIŲ MUZIEJUOSE:
VIRTUALI PARODA IR JOS NAUDOJIMO GALIMYbĖS

Dr. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė 
Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras

Lietuvos žydų istorija ir kultūrinis paveldas 
šiandien jau yra suvoktas ir įvertintas kaip integra-
li įvairių laikotarpių visuomenės istorijos dalis, jos 
multikultūriškumas pripažintas viena iš visuomenės 
raidos ypatybių. Žydų istorija, beje, kaip ir daugelio 
kitų Lietuvos istorijoje žymę palikusių etnokonfesinių 
bendruomenių istorija ir paveldas, buvo legitimuota 
netrukus po to, kai buvo įveiktas iki tol dominavęs 
mononacionalinis istoriografijos metanaratyvas. Jo 
kontekste į daugiatautės Lietuvos istoriją buvo žvel-
giama išimtinai kaip į dominuojančių lietuvių istori-
ją, tai koncentravo tyrinėtojų dėmesį ties politinės ir 
ūkio istorijos temomis. Žydų, totorių, karaimų, sen-
tikių, romų, lenkų, vokiečių ar kitų etninių bendrijų 
istorijos kaip visuomenės dalies integravimas Lietu-

vos praeičiai ir jos pažinimui suteikė naują kokybę. 
Ši refleksija ne tik turėtų skatinti šių bendruomenių 
reikšmės ir poveikio visuomenei įvertinimą, bet ir jo 
permąstymą, suvokimą bei pristatymą visuomenei. 

Šis požiūris yra dominuojantis, tačiau tenka pri-
pažinti, kad deklaruotas poreikis įtraukti ir pristatyti 
žydų istoriją ir kultūrą šiandienos visuomenėje neturi 
pakankamos atspirties. Visuomenėje ir moksliniuose 
tyrimuose dažniausiai svarstomos kelios dėl vieno-
kių ar kitokių priežasčių sureikšmintos temos – tai 
Holokaustas ir jo trauma, antisemitizmas, tarpukario 
Lietuvos žydų istorija, įvaizdžiai ir sambūvio su vi-
suomene, kurioje gyvena, aspektai. Tik visai neseniai 
imta domėtis žydų literatūra, daile, kasdieniu gyve-
nimu ir tradicija, intensyvesnės tampa ir paveldo stu-
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dijos. Domėjimąsi lėmė objektyvios priežastys, nes 
kasdienos pažinimui reikia specialiųjų įgūdžių (turiu 
omenyje jidiš ir hebrajų kalbų mokėjimą, religinės 
tradicijos ir žydų istorijos žinias), kai kurios žydų is-
torijos problemos buvo tapusios politinės ir reikalavo 
greitos jų įveikos. Šiandienos visuomenėje galime 
stebėti didėjantį domėjimąsi žydų paveldu, norą jį 
įprasminti, šias tendencijas puikiai atspindi ir muzie-
jininkų iniciatyva: rengiant temines parodas, krašto 
žydų bendruomenės paveldą, gyvenamąją erdvę ar 
asmenybes pristatančius  projektus. Jų rezultatai yra 
leidiniai, skaitmeninis parodų ir paveldo fiksavimas. 

Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų 
centras, inicijuodamas savivaldybių muziejuose esan-
čių judaikos eksponatų tyrimą, siekė derinti prakti-
nius ir edukacinius tikslus. Norėta plačiajai visuo-
menei judaikos eksponatus pristatyti kaip kasdienos 
atspindžius ir papildyti mokslinėje apyvartoje esančią 
ikonografiją. Į tai buvo orientuotas galutinis projekto 
rezultatas – virtuali paroda. Tikėtasi, kad taip Lietu-
vos žydų kultūra taps žinomesnė, suprantamesnė ir 
pažini (virtuali paroda veikia lietuvių ir anglų kalbo-
mis: www.jewishstudies.lt).

Visą projekto vykdymo laikotarpį muziejų dar-
buotojai buvo konsultuojami, teikiama metodinė pa-
galba, susipažinti su judaikos objektų eksponavimo 
tendencijomis muziejų darbuotojams buvo skirtas 
seminaras „Judaikos eksponavimas muziejuose“.1 
Seminare muziejininkai gavo žinių apie žydų kultū-
ros, religijos ir buities objektų eksponavimą, prista-
tyta analogiška užsienio muziejininkų ir mokslininkų 
patirtis, padėta atpažinti ir įvardyti judaikos ekspona-
tus muziejų fonduose. Šios problemos buvo aptartos 
paskaitose2 bei praktikume�. Sėkmingas buvo ir mė-
ginimas apjungti dvi Rytų Europos žydų kultūros ir 
istorijos tyrimų centro vykdomas programas – muzie-
jų fondų tyrimą su aukštųjų universitetinių mokyklų 
studentams skirta programa „Miestelių tyrimas“. Ją 
įgyvendinant, studentai rengė tam tikro miesto ar 
miestelio žydų bendruomenę pristatančius mokslo 
populiarinimo straipsnius (su jais galima susipažinti 
www.jewishstudies.lt). Studentai savarankiškai rinko 
istoriografiją, ikonografiją, archyvinę medžiagą, darė 
lauko tyrimus miesteliuose, lankėsi ir fiksavo vietos 
savivaldybių muziejuose saugomus judaikos ekspo-
natus��

Projekto vykdymo etapai ir eksponatų atran-
kos kriterijai. Virtualios parodos rengimas nebuvo 
įmanomas be savivaldybių muziejuose saugomų ju-
daikos eksponatų identifikavimo ir tyrimo. Todėl pro-
jektas buvo įgyvendinamas kelias etapais: 

– judaikos objektų identifikavimas (pirminė mu-
ziejų apklausa);

– seminaras muziejų darbuotojams;

– mobiliųjų grupių darbas muziejuose (objektų 
identifikavimas ir skaitmeninimas);

– parodos rengimas ir viešas paskelbimas.
Siekiant identifikuoti judaikos objektų kiekį, jų 

pobūdį, muziejų darbuotojai buvo paprašyti užpildyti 
specialiai tam parengtą „Judaikos objektų identifi-
kavimo anketą“. Pildančiojo buvo prašyta ekspona-
tus suskirstyti į kelias grupes: su žydų buitimi susiję 
eksponatai; religinės paskirties eksponatai; rankraš-
tinės knygos ir spaudiniai hebrajų ir jidiš kalbomis, 
leidiniai apie žydus kitomis kalbomis; rankraštiniai 
dokumentai, susiję su bendruomene ar jos institucijų 
veikla; autografai; gyvenamosios žydų aplinkos ir jų 
pačių nuotraukos.

Anketą užpildė ir sutiko bendradarbiauti dau-
gelis savivaldybių muziejų. Jų atstovai dalyvavo 
seminare „Judaikos eksponavimas muziejuose“. Jau 
vykdant projektą, prisijungė ir tie muziejai, kurie iš 
pradžių atsargiai vertino sumanymą arba kuklinosi, jų 
darbuotojų teigimu, dėl negausių žydų paveldo eks-
ponatų. 

Muziejus yra dinamiška vieta, kur fondų komp-
lektavimo darbas yra nenutrūkstamas. Visuomenei 
aktualizavus įvairias žydų istorijos temas, intensyviai 
kaupiami paskutinių penkiolikos metų bendruomenės 
veiklą, Holokausto aukų įamžinimo darbus atspin-
dintys eksponatai, nuotraukos, daugelis muziejų yra 
užmezgę ryšius su žymesniais žydais, išvykusias iš jų 
vietovės. Paskutinių metų realijas atspindinti medžia-
ga per projektą nebuvo fiksuojama. Tik buvo sistemi-
nami ir skaitmeninami eksponatai, kurių chronologija 
neperžengia Antrojo pasaulinio karo pabaigos. 

Dirbant muziejų fonduose, buvo susidurta su 
sunkiai įveikiama problema – kaip identifikuoti kai 
kuriuos eksponatus. Nesklandumų nekilo tuomet, kai 
eksponatas turėjo aiškią religinę paskirtį, buvo įrašų 
hebrajų rašmenimis, dokumente paminėti žydų tauty-
bės asmenys arba kai turėjo metriką, kurioje nurodyti 
buvę daikto savininkai. Renkant eksponatus virtua-
liai parodai, minėti kriterijai buvo pagrindiniai vieną 
ar kitą eksponatą priskiriant judaikos sričiai. Žydų 
paveldo eksponatu buvo laikomas tas, kuris turėjo 
aiškius požymius, tiksliai žinoma apie jo naudojimo 
sritį (tai aktualu atskiriant su religinėmis apeigomis 
susijusius daiktus), arba kai daikto naudotojai ar sa-
vininkai buvo žydų tautybės žmonės. Šių kriterijų 
nusistatymas buvo būtinas, nes žydų buities daiktai 
nėra nieku ypatingi: jie nesiskiria nuo miestelėnų ir 
miestiečių buities apyvokos ir namų aplinkos daik-
tų, dėvėti tie patys drabužiai ir panašiai. Dalis mu-
ziejuose esančių eksponatų, tik reliatyviai priskirtinų 
žydiškajam paveldui, nebuvo fiksuojami. Išimtis yra 
eksponatai, neturintys tikslios metrikos, tačiau juos į 
muziejų saugoti perdavę žmonės teigė artimai bend-

http://www.jewishstudies.lt
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ravę su žydais per Antrąjį pasaulinį karą, o atneštąjį 
daiktą apibūdino kaip naudotą žydų buityje.

Dėl judaikos eksponatų kaupimo savitumo, mi-
nimalių žinių apie jų pateikėjus ir pačius objektus su-
siduriama su dar dviem problemomis – tai eksponatų 
datavimas ir jų anonimiškumas. Pastaroji problema 
ypač aktuali dirbant su nuotraukų kolekcijomis. Nuo-
traukų anonimiškumas ir datų nebuvimas mažina jų 
vertę, darosi sunku jas eksponuoti. Deja, didelę savi-
valdybių muziejuose saugomų nuotraukų grupę suda-
ro nenustatytų žydų portretai4�� 

Net ir tuomet, kai pavyksta nustatyti ekspona-
to paskirtį, žinių apie jį būna per maža (pavyzdžiui, 
nežinoma daiktą naudojusios šeimos pavardė, kilmė, 
socialinė padėtis ir pan.). Kai kurie eksponatai, nors ir 
anoniminiai, buvo fiksuoti, nes jų priskyrimas judai-
kai nekėlė abejonių.

Žydų gyvensena ir tradicijos – savita sritis, dar 
nepakankamai gerai ištyrinėta, stokojama žinių, ilgą 
laiką nebuvo galima gauti metodinės pagalbos. Tai pa-
grindinės priežastys, dėl kurių muziejų ekspozicijose 
ir fonduose esama klaidingai atributuotų eksponatų. 
Taip pat yra sunku identifikuoti leidinius bei rankraš-
čius hebrajų ir jidiš kalbomis, įvertinti jų turinį.

Komplekso įveika, arba kodėl judaikos ekpo-
natų nėra daug? Žydų bendruomenės gyvenimo re-
alijas perteikiančių eksponatų negausumas yra visuo-
tinas dalykas. Nei viename iš Lietuvos savivaldybių 
muziejų nėra išskirtinai gausios judaikos kolekcijos, 
ypač iki XX a. vidurio. Galima būtų paminėti vos 
kelis muziejus, kurie turi gausesnes vertingas kolek-
cijas. Tai Biržų muziejus „Sėla“, kurio fonduose yra 
kasdienos ir tradicinio religinio gyvenimo eksponatų, 
spaudinių ir rankraštinių šaltinių. Žemaičių muziejuje 
„Alka“ yra nemažai ir įvairių religinių apeigų ekspo-
natų, gausi žydų kilmės fotografų stiklinių negatyvų 
kolekcija. Kaip žinia, eksponatų gausa tikrai ne vi-
sada yra unikalumo įrodymas. Matant muziejuose 
saugomų eksponatų visumą, kaip dažniausiai turimą 
eksponatą galima įvardyti įvairaus dydžio, formos, 
įvairiai raižytas kidušo (palaiminimui vynu skirtas) 
taureles5��

Atskirą grupę sudaro eksponatai, kurių per visus 
savivaldybių muziejus yra vos po vieną. Tai dažniau-
siai su žydiškomis tradicijomis sietini eksponatai. 
Pavyzdžiui, Kėdainių krašto muziejuje saugomi vie-
ninteliai šafarai – Naujųjų metų sutiktuvių apeigose 
pučiami ožio ragai6, Žemaičių muziejuje „Alka“ – To-
ros karūna7, eksponatų unikalumu išsiskiria Rokiškio 
krašto muziejaus judaikos kolekcija. Vienetinių eks-
ponatų, kurie reprezentuoja įprastas žydų gyvenimo 
ir veiklos sritis, yra tikrai nemažai. Virtualios paro-
dos struktūra (ji aptariama toliau) leidžia susidaryti 
vaizdą apie eksponatų pobūdį, vienos ar kitos rūšies 

objektų gausą skirtingų muziejų fonduose.
Istorinis požiūris į žydų bendruomenę ir jos kul-

tūrą, paveldo sampratos kaita Lietuvoje, žydų istorijos 
tragizmas yra objektyvios priežastys, paaiškinančios 
judaikos eksponatų (ne)kaupimo mechanizmus. Ki-
taip tariant, šių priežasčių visuma gali duoti atsakymą 
į šiandienos muziejininkams rūpimus klausimus: ko-
dėl gausios žydų bendruomenės išlikęs paveldas yra 
fragmentiškas, kodėl nėra daug jį reprezentuojančių 
eksponatų? 

1. Iki XX a. pradžios skirtingų laikotarpių Lie-
tuvos visuomenėje iš esmės dėl krikščioniškųjų in-
terpretacijų ir žydų išpažįstamos religijos jų kultūra 
buvo vertinama kaip necivilizuota. Domėtis žydų 
kultūra pradėta tik tarpukario Lietuvoje8�� Vyraujant 
tokiam žydų kultūros vertinimui, jos paveldas nebuvo 
suvoktas kaip vertingas ir saugotinas��

2. Kultūros paveldo dalijimas į „savą“ ir „sve-
timą“ buvo itin ryškus tarpukario Lietuvoje. Dėl so-
cioekonominių ir kultūrinių aplinkybių svarstyta, ar 
saugotina net dvarų kultūra, to meto suvokimu repre-
zentuojanti lenkiškuosius segmentus9. Klausimas – ar 
žydų kultūra yra Lietuvos paveldo dalis – dar nebuvo 
keliamas��

Šios aplinkybės lėmė daugumos laikyseną. Žydų 
paveldo, sukaupto įvairiose bendruomenės mokslo ir 
kultūros institucijose (JIVO archyvo ir rinkinių, M. 
Strašūno bibliotekos, kitų privačių ir viešųjų biblio-
tekų kolekcijų), dėl istorinių aplinkybių nepavyko 
išsaugoti. Šiandien išlikęs žydų paveldas sukauptas 
ir išsaugotas entuziastų, krašto istorijos brangintojų, 
senienų mėgėjų. 

Virtualios parodos struktūra. Virtualioje paro-
doje pristatomi eksponatai suskirstyti į tris grupes: 1) 
pagal muziejų, kuriame saugomi eksponatai, 2) temą 
ir 3) eksponatų rūšį (nuotrauka, materialus objektas, 
dokumentas). Peržiūrai galima pasirinkti reikiamą 
eksponatų grupę, arba matyti vienos ar kitos temos 
objektų visumą. 

Ieškant eksponatų pagal tematiką, galima susi-
pažinti su visuose savivaldybių muziejuose esančias 
užklausą atitinkančiais objektais. Eksponatai suskirs-
tyti į šias temines grupes: „Štetlas“, „Santykiai su 
valdžia ir kaimynais“, „Bendruomenės gyvenimas“, 
„Litvakų veidai“, „Ūkinė veikla“, „Buitis“, „Religija 
ir tradicija“.

Ties kiekvienu virtualios parodos eksponatu yra 
jo pavadinimas, saugojimo vieta, taip pat eksponato nu-
meris muziejaus gaunamų eksponatų knygoje (GEK), 
ir jei buvo nurodytas, inventorinis numeris. Tuo atveju, 
jei eksponatas dėl vienokių ar kitokių priežasčių netu-
rėjo nei vieno iš jį identifikuojančių numerių, virtualio-
je parodoje ties eksponato aprašu yra nurodyta tik jo 
saugojimo vieta (muziejaus pavadinimas).
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Grupuojant eksponatus pagal susikurtą sistemą, 
sudėtingiausia buvo kai kurias nuotraukas korektiškai 
priskirti klasifikacinėms grupėms. Ta pati nuotrauka 
pagal užfiksuotą vaizdą galėjo tikti kelioms pasi-
rinktoms grupavimo temoms, pavyzdžiui, nežinomų 
saldainių vyniotojų žydžių nuotrauka galėjo būti pri-
skirta ir „Ūkinės veiklos“, ir „Litvakų veidų“ grupei; 
toms pačioms grupėms galėtų būti priskirta ir ant 
firminio žydų kilmės fotografo artelės popieriaus pa-
darytas žydės mokinės portretas. Iškilus tikslinio pri-
skyrimo problemai buvo stengiamasi, kad į „Litvakų 
veidų“ grupę pakliūtų tik tos nuotraukos, kuriose nėra 
įžvelgtinos jokios veiklos, buities ar bendruomeninio 
gyvenimo formos. Daugeliu atveju tai portretai, gru-
pinės nuotraukos daryti neapibrėžtose erdvėse. 

Virtualios parodos panaudojimo galimybės. 
Virtuali paroda pateikia savivaldybių muziejuose 
esančių žydų paveldo eksponatų įvairovę, todėl ga-
lima sugretinti analogiškus ar tos pačios paskirties 
kituose muziejuose saugomus objektus�� Tai gelbsti 
ypač tada, kai reikia identifikuoti eksponatą, įžvelgti 
jo savitumą arba tapatumą su kitur saugomais tos pa-
čios grupės objektais. 

Sumanus virtualioje parodoje susistemintų eks-
ponatų naudojimas, ypač derinant muziejuje turimus 
eksponatus su virtualiomis versijomis, padėtų vizua-
liai perteikti rekonstruotą kasdienos vaizdą, apeigas, 
ūkinę veiklą ir kitas aktualias temas. Virtuali paroda 
atveria daug kūrybinių galimybių muziejinei eduka-
cijai. Pavyzdžiui, Kėdainių krašto muziejuje esantį 
žydų gaisrininkų brigados šalmą galima derinti su ki-
tame mieste daryta tarpukario laikotarpio gaisrininkų 
komandos nuotrauka. Šis susiejimo-dėlionės princi-
pas įmanomas dirbat su daugeliu virtualios parodos 
eksponatų, perteikiant  tiek lokalią istoriją, tiek kitas, 
ne būtinai konkrečią vyksmo vietą turinčias, temas.

Paroda veikia kaip nedidelis iliustruotas aiškina-
masis žodynas. Tai ypač aktualu pristatant religinės 
tradicijos eksponatus, kai galima ne tik matyti tam 
tikrą objektą, sužinoti jo pavadinimą, bet ir gauti la-
konišką informaciją apie jo paskirtį.

Išskyriau tik tiesiogines praktinio virtualios pa-
rodos panaudojimo galimybes. Norėtųsi tikėti, kad 
virtuali paroda „Judaika Lietuvos muziejuose“ taps 
postūmiu naujam, kokybiškai kitokiam žvilgsniui į 
miestų ir miestelių, o jų bendruomenių kontekste ir 
žydų kasdienę buitį ir religinę tradiciją. 
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THE JUDAIC COLLECTIONS IN 
THE MUNICIPALITY MUSEUMS: 
VIRTUAL GALLERY AND THE 
POSSIBILITIES OF ITS USAGE

Dr. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė
Centre for Studies of the Culture and History
of East European Jews

In the contemporary society we can observe the 
increasing interest in the Jewish heritage and the will 
to give a sense to it. These tendencies clearly can be 
seen in the initiatives of museum workers (in the the-
matic exhibitions and publications, the projects intro-
ducing the Jewish heritage). In the article is presented 
the research of the exhibits in the municipality mu-
seums initiated by the Centre for Studies of the Cul-
ture and History of East European Jews, the result of 
which is the virtual gallery “Judaic in Lithuanian Mu-
seums” in English and Lithuanian languages (English 
version: “Jewish Heritage in Regional Museums of 
Lithuania” can be found www.jewishstudies.lt). The 
object of the article is to discuss the principles of iden-
tification and systematisation of exhibits, to consider 
related problems, also to make the suggestions how 
to apply the gallery in the museums’ educational and 
research activity. The collateral purpose of the article 
is to identify the factors that conditioned the quanti-
tative and qualitative nature of the collections in the 
municipality museums.

 http://www.jewishstudies.lt 
 http://www.jewishstudies.lt 
 http://www.jewishstudies.lt 
 http://www.jewishstudies.lt 
http://www.jewishstudies.lt/


LIETUVOS MUZIEJŲ RINKINIŲ
MOKSLINIAI TYRIMAI



63

„MANO GYVENIMAS – SKULPTūRA“:
UNIKALI JACqUESO LIPCHITZO LITOGRAFIJŲ 
KOLEKCIJA ŽYDŲ MUZIEJUJE

Dr. Vilma Gradinskaitė
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 

2004 m. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų mu-
ziejaus Tolerancijos centre buvo atidaryta pasaulinio 
garso skulptoriaus Jacques Lipchitzo originalių lito-
grafijų paroda. Ši unikali, analogų neturinti ekspo-
zicija Lietuvoje atsirado parodos kuratorės Gajanės 
Leonenko intensyvaus bendravimo su J. Lipchitzo 
žmona Julla ir dukra Lolya dėka, kurios sutiko pa-
dovanoti keturiolika skulptoriaus eskizų Žydų muzie-
jui. Šių litografijų kopijos taip pat eksponuojamos ir 
J. Lipchitzo gimtinėje, Druskininkuose.

1891 m. rugpjūčio 22 d. Rusijos imperijos Gar-
dino gubernijos mieste, Druskininkuose, Lipchitzų 
šeimoje gimė Chaimas Jakovas. 1902–1906 m. jauna-
sis Chaimas Jakovas studijavo komercijos mokykloje 
Bialistoke. Jausdamas ypatingą potraukį menui, būsi-
masis skulptorius 1906–1909 m. mokėsi Vilniaus pie-
šimo mokykloje kartu su Jozefu Budko (1902–1909), 
Lasariu Segallu (1906) ir Pinchu Krémègne (1909). 

1909 m., vos sulaukęs aštuoniolikos, J. Lipchit-
zas išvyko į Paryžių, kur studijavo École des Beaux-
Arts ir Académie Julian. Ankstyvąjai J. Lipchitzo kū-
rybai įtaką darė akademiniai ir art nouvau stilistiniai 
elementai. Jis net lankė dizaino kursus L’académie 
Colarossi. 1913 m. įvyko naujas posūkis dailininko 
kūryboje. Pažintis su Pablo Picasso, kuris tuo metu 
kartu su Georgesu Braque aktyviai propagavo kubiz-
mo idėjas, pastūmėjo J. Lipchitzą konstruktyvizmo 
link. Jis sukūrė daug kubistinių skulptūrų, tačiau nuo 
1930 m. skulptoriaus darbai palaipsniui įgavo vis ap-
valesnes, aptakesnes formas. 

Šią stilistinę kūrinių kaitą aiškiai atspindi ir 
Žydų muziejuje esančios litografijos, kurios yra su 
autoriaus parašais, tačiau nėra nurodytos nei jų sukū-
rimo datos, nei pavadinimai. Deja, J. Lipchitzo arti-
mieji taip pat negalėjo suteikti daugiau informacijos 
apie šias litografijas, tik tiek, kad jos buvo paimtos iš 
menininko studijos�� 

Per daugiau nei šešiasdešimt kūrybos metų 
J.  Lipchitzas sukūrė gausybę skulptūrų iš bronzos ir 
akmens, kurios šiandieną puošia didžiausių pasaulio 
miestų aikštes ir parkus. Kurdamas skulptūras, jis di-
delį dėmesį skirdavo paruošiamajam etapui: visada 
piešdavo daugybę eskizų pieštuku, sangvinu, pastele, 
tušu ar guašu, lipdydavo būsimos skulptūros mode-
lius iš molio ir gipso. Dažnai sugalvotos skulptūros 

tema menininkas kurdavo ir grafikos darbus, ypač 
mėgo litografijos techniką. 

Identifikuojant Žydų muziejuje esančias lito-
grafijas, remtasi J. Lipchitzo skulptūromis ir pana-
šiais eskizais bei jo išleista autobiografija My Life 
in Sculpture (Mano gyvenimas – skulptūra, 1972). 
Iš keturiolikos dailės darbų pavyko tiksliai identifi-
kuoti dvylika. Pirmąją iš dviejų neidentifikuotų lito-
grafijų sąlygiškai pavadinau Trijų figūrų kompozicija 
(– V. G., 1 pav.)1. Tai ant pilkšvai mėlyno tamsaus 
popieriaus juoda ir balta spalvomis pavaizduotos trys 
žmonių figūros. Antrąją litografiją, atspaustą bordo 
spalvos dažais ant rausvo fono, sąlyginai pavadinau 
Kompozicija (– V. G., 2 pav.)2. Šios litografijos kom-

1 pav.

2 pav.
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3 pav. 4 pav.

pozicija ir vaizduojami objektai – keturkojis gyvūnas 
(greičiausiai bulius), stovintis piestu ir kita figūra ant 
jo – labiausiai primena J. Lipchitzo nuo ketvirtojo 
dešimtmečio plėtotą temą Europos prievartavimas, 
tačiau nedrįsčiau tvirtai to teigti. 

Analizuojant J. Lipchitzo litografijas chronolo-
gine tvarka, anksčiausiai buvo sukurta trečioji litogra-
fija galvos ir rankų tema. Galvos ir rankų kompozicija 
(– V. G., 3 pav.) yra atspausta juoda spalva ant balto 
popieriaus ir pasižymi ypač savita laužyta forma��� 
Kompozicijos stilistiniai ypatumai leidžia litografiją 
priskirti prie menininko lūžio periodo, kai jis jau atsi-
sakė griežtų geometrinių formų, tačiau tos formos dar 
nėra plastiškos ir banguotos. 

Šią litografiją padėjo identifikuoti 1931–1934 m. 
sukurta gausybė panašių J. Lipchitzo darbų: 1932–
1933 m. bronzinių skulptūrų ciklas Galva ir ranka 
(daugiau kaip penkios skulptūros), 1933 m. bronzinė 
skulptūrėlė Moteris, pasirėmusi ant alkūnių ir pieši-
nys guašu Pastoralė ir daug kitų4. Menininko vaiz-
duojamos moterų galvos labiau primena žvėrių ar 
fantastinių gyvūnų galvas. J. Lipchitzas autobiografi-
joje prisipažino, kad jis negali visiškai tiksliai paaiš-
kinti nenumaldomo potraukio šiam objektui, tačiau 
panašūs gestai – galva, paremta ant rankų, ar rankos 
virš galvos – dažnai pasikartodavo jo kūryboje5��

Nuo 1930 m. skulptorius vis didesnį dėmesį ski-
ria konfliktinėms situacijoms: priešina gėrį ir blogį, 

šviesos ir tamsos jėgas. Taip atsirado darbai Jokūbas 
galinėjasi su Angelu (1932), Kova (1931), kuris vė-
liau įkvėpė antifašistinę skulptūrą Dovydas ir Galijo-
tas (1933), ir kiti. Konfliktinė situacija yra vaizduoja-
ma ketvirtoje litografijoje Bulius ir kondoras (– V. G., 
4 pav.)6�� Joje ant rusvo popieriaus juodais ir rudais 
energingais potėpiais yra vaizduojamas gyvūnas, at-
sistojęs ant dviejų užpakalinių kojų, o paukštis puola 
jį iš nugaros. Tarp jų vyksta nuožmi kova.

1932 m. skulptorius sukuria kelias įvairaus dy-
džio skulptūras iš bronzos, kurios vaizduoja buliaus 
ir kondoro kovą, o 1933 m. – reljefą7�� Šia tema taip 
pat yra nupieštas eskizas pieštuku ir akvarele8�� Šiuose 
darbuose kondoras taip pat yra vaizduojamas buliui 
ant nugaros, tačiau bulius jau ne stovi ant dviejų kojų, 
o suklupęs nuo paukščio atakos.

Pavaizduoti buliaus ir kondoro kovą J. Lipchitzą 
įkvėpė jo draugas ir poetas Juanas Larrea, sugrįžęs 
iš Peru ir papasakojęs apie šventę, per kurią kondoro 
koja yra prisiuvama prie buliaus nugaros ir abu gy-
vūnai paleidžiami į areną kautis9. Grumtynės baigiasi 
vieno arba abiejų gyvūnų mirtimi. Autobiografijoje 
J. Lipchitzas rašė: „Ši istorija mane labai sujaudino. 
Tuo metu Hitleris ir nacių valdžia Vokietijoje vis sti-
prėjo, aš buvau įklimpęs į gilią depresiją ir jaučiau, 
kad bulius ir kondoras, ir ypač žmonės, besigėrin-
tys jų kančia, įkūnija mūsų pasaulio nepakaltinamą 
žiaurumą“10. 1932 m. atsiradęs buliaus motyvas me-
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5 pav.

nininko kūryboje tapo kančios simboliu įvairiuose jo 
darbuose��

Penktoji ant rusvo popieriaus juodais ir rudais 
dažais atspausta litografija vadinasi Jokūbas, besiga-
linėjantis su Angelu (– V. G., 5 pav.)11. Šią litografiją 
padėjo identifikuoti DuMouchelles balandžio mėnesio 
aukcione parduota labai panaši J. Lipchitzo litografi-
ja Jokūbas, besigalinėjantis su Angelu12�� Šia scena, 
kuri yra paimta iš Senojo Testamento Pradžios kny-
gos (Pr 32,23–32,32), J. Lipchitzas susidomi trečiojo 
dešimtmečio pradžioje. Pirmuosius darbus Jokūbas ir 
Angelas skulptorius sukuria 1931 ir 1932 m.; vėliau 
grįžta prie šios temos 1939 m.

Šeštoji litografija kompoziciškai yra panaši į 
J. Lipchitzo skulptūrą Jokūbas, besigalinėjantis su 
Angelu (1932) ir du piešinius Įkvėpimas (akvarelė, 
tušas 1955)13. Melsvame fone, simbolizuojančiame 
dangų, ir gelsvame fone, simbolizuojančiame dyku-
mą, juoda ir rausva spalvomis yra pavaizduota angelo 
(aiškiai galima išskirti sparnus, galvą ir rankas) ir mo-
ters figūra (aiškiai matoma jos krūtinė). Šią litografiją 
sąlygiškai pavadinau Sionas (– V. G.,  6 pav.)14, nes 
identiška kompozicija nebuvo rasta, o paveikslo vir-
šutiniame dešiniajame kampe yra užrašas jidiš kalba 
 .(Tsien – Sionas) ציון –

Septintąją ir aštuntąją litografijas galima susie-
ti su J. Lipchitzo labai plėtota tema Europos prie-
vartavimas. Septintojoje litografijoje žydrame fone 
gyvūnas stovi piestu, o ant jo nugaros guli moteris 

(7 pav.)15. Kompozicija kuriama juodomis laužytomis 
linijomis ir rudais potėpiais. Šios litografijos kompo-
zicija yra analogiška skulptoriaus sukurtai bronzinei 
skulptūrėlei Variacija tema Europos prievartavimas 
(1969–1972)16. Aštuntosios litografijos kompozicija 
yra statiškesnė už septintosios: čia gyvūnas su moteri-
mi ant nugaros stovi ant keturių kojų (8 pav.)17�� Ši li-
tografija yra atspausta ant tamsiai pilko popieriaus, fo-
nui energijos teikia ruda pastele įvairiomis kryptimis 

6 pav.

7 pav.
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nori parodyti žmonijos progresą, demokratiją ir jėgą, 
kuri nugalėjo fašizmą. Jis simbolizuoja žmonijos in-
telektualus, kurie yra persekiojami dėl savo žinių ir 
gėrio siekio25. Prometėjas J. Lipchitzui simbolizavo 
daugybę dalykų, tarp jų – šviesos pergalę prieš tamsą, 
mokslo pergalę prieš nemokšiškumą26��

Tačiau tiek Žydų muziejuje, tiek internete esan-
čių litografijų forma labai skiriasi nuo skulptūrų 
Prometėjo ir grifo tema. Kompoziciškai jos idealiai 
atitinka keliais metais vėliau nei Prometėjas ir gri-
fas J. Lipchitzo sukurtas nedidelio formato bronzines 
skulptūras Pirmasis eskizas Aukojimui (1947–1948)27, 
Aukojimas I (1948–1949) ir Aukojimas III (1948–
1957)28, nors pirmuosius darbus aukojimo tema jis 
sukūrė dar 1925 m. Todėl drąsiai Žydų muziejuje 
esančią litografiją galiu priskirti šiai temai ir pavadin-
ti Aukojimas (– V. G.), nors, kaip jau minėjau, analo-
giška kompozicija internete yra vadinama Prometėjas 
ir grifas. Identifikavimo klaidą internete, matyt, lėmė 
panašūs objektai ir veiksmas. Tiek skulptūros Prome-
tėjas, smaugiantis grifą, tiek skulptūros Aukojimas  
vaizduoja žmogų, laikantį paukštį už kaklo. 

1947–1957 m. ypač didelį dėmesį menininkas 
skiria aukojimo temai. J. Lipchitzas autobiografijoje 
prisimena: „1948 ir 1949 metais, galvodamas apie 
Izraelio gimimą, susidomėjau aukojimo tema. Tokią 

nubrėžtos linijos. Kompozicija kuriama storais juodos 
spalvos kontūrais, rudų ir ochros spalvų potėpiais. 

Tema Europos prievartavimas menininko kūry-
boje atsiranda prieš Antrąjį pasaulinį karą, 1938 m. 
Pirmieji eskizai, prie kurių galima priskirti ir Žydų 
muziejuje esančias litografijas, yra lyriškesni, net pa-
syvūs: Europa paklusniai guli ant buliaus nugaros. 
Nuo 1941 m. šia tema kuriami eskizai ir skulptūros 
tampa emocionalesnės, dramatiškesnės, užverda 
nuožmi kova tarp Europos ir buliaus18. „Ankstyvoji 
Europos ir buliaus versija yra greičiau paprasta ir ly-
rinė klasikinio mito apie Dzeusą, pagrobusį nimfą ir 
gabenantį ją į Kretą, inscenizacija; tačiau vėlesnėse 
versijose Europa tampa modernia Europa: į ją kėsi-
nasi blogio jėgos ir ji kovoja su jomis už savo gy-
vybę.“19 Europa vaizduojama jau ne tik kovojanti su 
prievartautoju, kurį J. Lipchitzas įvardijo kaip Hitlerį, 
bet mėginanti jį nužudyti20��

Devintoji litografija yra atspausta ant tamsiai pil-
ko popieriaus juoda spalva ir vaizduoja vyrą, laikantį 
paukštį (9 pav.)21. Analogišką litografiją pavadinimu 
Prometėjas ir grifas galima pamatyti internete22�� 

Pirmąją Prometėjo studiją J. Lipchitzas suku-
ria 1931 m. ir šią temą plėtoja apie dvidešimt metų: 
1936–1937 m. pasirodo visas darbų ciklas Prometėjo 
ir grifo tema, 1943–1953 m. skulptorius vėl grįžta prie 
tos pačios temos. Viena iš ryškiausių šia tema sukur-
tų bronzinių skulptūrų Prometėjas smaugiantis grifą 
(1949) stovi Filadelfijos meno muziejaus kieme23�� Šia 
tema yra sukurta ir didžiulė akmeninė skulptūra24�� 
Skulptorius remiasi klasikiniu graikų mitu, pasako-
jančiu apie Prometėją, kuris pavogė iš dievų ugnį ir 
padovanojo ją žmonijai. Supykęs Dzeusas amžinai 
prikaustė Prometėją grandinėmis prie olos. Kiekvieną 
dieną atskrisdavo grifas lesti jo kepenų. Tačiau J. Lip-
chitzas vaizduoja Prometėją, smaugiantį grifą ir taip 

8 pav.

9 pav.
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pačią ar panašią idėją panaudojau 1943 m. kurdamas 
skulptūrą Besimeldžiantis, kuri vaizduoja vyrą lai-
kantį virš galvos iškeltą gaidį. Taip norėjau padaryti 
įspūdį, kad besimeldžiantis tuoj paaukos gyvūną už 
mūsų nuodėmes. 1943 m. skulptūra Besimeldžiantis 
yra ypač laisvos ir fragmentiškos struktūros, vienas 
iš drąsiausių eksperimentų su bronza. 1948 m. Auko-
jimas parodo didelius pokyčius ir mano tobulėjimą. 
Ji yra žymiai stipresnė ir įtaigesnė, net galingesnė 
idėja. Yra maža skulptūra, preliminari Aukojimo ver-
sija (Pirmasis eskizas Aukojimui (1947–1948) – V. 
G.), kuri vaizduoja vyrą (jis nėra rabinas, bet žmo-
gus, kuriam įstatymai leidžia atlikti aukojimą), auko-
jantį gaidį kaire ranka, kas, man atrodo, nenatūralu, 
taigi pabaigta skulptūra Aukojimas I (1948–1949) jį 
vaizduoja jau aukojantį dešine ranka. Skulptūra atro-
do daug įspūdingiau nei eskizas. Ši tema taip mane 
užvaldė, kad aš nupiešiau gausybę eskizų ir turėjau 
daug vargo. Iki 1957 m. šia tema aš sukūriau kelias 
skulptūrų versijas. [...] Pradėjau keisti formas ir net 
ikonografiją. Figūra pasidarė tiesesnė, gaidžio sparnai 
labiau išskleisti, o plunksnos dramatiškai išsidraikiu-
sios ir atsirado ėriukas, paguldytas tarp figūros kojų 
(Aukojimas III (1948–1957) – V. G.). Kodėl taip pa-
dariau, neatsimenu, nors ėriukas labiau krikščionybės 
nei judaizmo simbolis ir neabejotinai nėra auka. Aš 
tikriausiai galvojau apie judaizmo ir krikščionybės 
tradicijų perimamumą ir galbūt paguldydamas kažką 

prie figūros kojų taip norėjau suteikti visai kompozi-
cijai stabilumo. [...] Aukojimas yra sunkus ir paslap-
tingas, net brutalus [...] kitoks, negu ką esu sukūręs 
anksčiau, reflektuoja pykčio ir net pesimizmo dva-
sią, bet mano nuotaikos dramatiškai pasikeitė gimus 
mano dukrelei Lolyai.“29

Vėliausiai yra datuojamos litografijos, vaizduo-
jančios klasikinės mitologijos sceną Belerofontas, 
tramdantis Pegasą. Šią mitologinę sceną vaizduoja 
keturios litografijos, po dvi vienodas. Kompoziciš-
kai vienodos dešimtoji ir vienuolktoji litografijos 
yra atspaustos ruda spalva. Dešimtoji litografija yra 
atspausta ant gelsvo popieriaus30 (10 pav.), vienuo-
liktoji – ant tamsiai rudo popieriaus�1. Dvyliktoji ir 
tryliktoji litografijos yra atspaustos juoda spalva ant 
šviesiai rudo (11 pav.)32 ir tamsiai rudo�� popieriaus�� 
Šias litografijas nebuvo sunku identifikuoti, nes vie-
nos iš žymiausių J. Lipchitzo bronzinės skulptūros, 
stovinčios Kolumbijos universitete, kompozicija yra 
analogiška�4��

Belerofonto, tramdančio Pegasą, tema J. Lip-
chitzo kūryboje atsiranda 1964 m. ir jis sukuria daug 
eskizų ir bronzinių skulptūrėlių. 1966 ir 1969 m. šia 
tema nuliejamos bronzinės skulptūros, pasakojančios 
istoriją, kaip Belerofontas įsimyli Dzeuso dukterį ir 
paprašo jos rankos. Dzeusas, nenorėdamas išleisti 
savo dukters už paprasto mirtingojo, davė jam neį-
veikiamų užduočių. Tačiau Belerofontas sutramdė ir 

10 pav.

11 pav.
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prisijaukino Pegasą, simbolizuojantį laukinės gamtos 
jėgą, ir jo padedamas įvykdė visus Dzeuso užduotus 
darbus�� 

1971 m., turėdamas aštuoniasdešimt metų, 
J. Lipchitzas pradeda kurti didžiulę skulptūrą Bele-
rofontas, tramdantis Pegasą Kolumbijos universite-
to Teisės mokyklai. Tuo pat metu dirba prie skulp-
tūrų Mūsų gyvybės medis (Scopus kalnas, Jeruzalė) 
ir Žmonių valdžia (Savivaldybės aikštė, Filadelfija). 
Tačiau po dvejų metų, 1973 m., skulptorius miršta. 
Visos šios trys skulptūros minėtose vietose buvo pa-
statytos po jo mirties��

Keturioliktoji litografija simbolizuoja J. Lipchit-
zo asmenybę. Ant gelsvo popieriaus rudais ir juodais 
dažais užrašytas linkėjimas žmonijai: „good luck to 
you J. Lipchitz March 3 1963“�5�� 

Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje 
saugoma J. Lipchitzo litografijų kolekcija yra unikali 
pirmiausia tuo, kad šios litografijos nėra gerai žino-
mos tiek visuomenei, tiek ir menotyros specialistams. 
Atspindėdamos menininko „priešskulptūrinį“ kūry-
bos etapą, pirmuosius ieškojimus, jos leidžia praver-
ti skulptoriaus dirbtuvės duris ir iš arčiau, intymiau 
susipažinti su pačiu kūrybos procesu. Antra, apimda-
mos platų kūrybinį laikotarpį, net keturis dešimtme-
čius, šios litografijos puikiai parodo meniniko kūry-
bos raidą ir stiliaus kaitą. Ketvirtajame dešimtmetyje 
sukurtos litografijos – Galvos ir rankų kompozicija, 
Jokūbas, besigalinėjantis su Angelu – pasižymi ge-
ometrinėmis formomis, kampuotomis plokštumomis, 
laužytomis linijomis; kompozicijos statiškos. Lito-
garfijų Europos prievartavimas, Aukojimas formos 
palaipsniui minkštėja, plastiškėja. Kompozicijos 
tampa dinamiškesnės, figūrų gestai emocionalesni, 
dramatiškesni, veržlesni. Paskutiniais dviem skulp-
toriaus kūrybos dešimtmečiais formos tampa ypač 
lengvos, apvalios, aptakios, net ažūrinės, linijos ban-
guoja, vibruoja, pulsuoja (Belerofontas, tramdantis 
Pegasą, Trijų figūrų kompozicija). Kompozicijos yra 
ekspresyvios jausmingos ir įtaigios. 

Nors J. Lipchitzo skulptūrų forma yra abstrakti 
ir iš pirmo žvilgsnio kartais nėra lengvai suprantama, 
tačiau jos visada turi naratyvinį pagrindą. Pirmajame 
kūrybos laikotarpyje, iki ketvirtojo dešimtmečio vi-
durio, skulptorius mėgo kurti laisvas improvizacijas: 
natiurmortus, žmonių figūras su gitaromis, mandoli-
nomis, moterų figūras. Prie jų galima priskirti litogra-
fiją Galvos ir rankų kompozicija. Vėliau vis didesnį 
dėmesį jis skyrė Senojo Testamento scenoms (Jokū-
bas galinėjasi su Angelu, Aukojimas) ir mitologinėms 
temoms (Belerofontas, tramdantis Pegasą). Ypatingą 
vietą menininko kūryboje užėmė konflikto ir kovos 
tema (Bulius ir kondoras, Europos prievartavimas). 
Remdamasis Senuoju Testamentu ar klasikine mito-

logija, J. Lipchitzas kūrė aktualiomis, universaliomis 
temomis. Jis troško pavaizduoti dabartinį realųjį pa-
saulį, kuriame jis gyveno – augantį fašizmą ir karo 
grėsmę ir kuriame mes gyvename ir šiandien – žmo-
nių žiaurumą ir negailestingumą, žmonijos ir gamtos 
santykį, gėrio ir blogio, tamsos ir šviesos kovą.

Nuorodos ir paaiškinimai 

1 Du J. Lipchitzo parašai: vienas atspaustas kartu su vaizduoja-
mu objektu dešiniajame apatiniame kampe, kitas pasirašytas 
pieštuku kairiajame apatiniame kampe. Užrašas „Trial Proof“ 
parašytas pieštuku kairiajame apatiniame kampe��

2 J. Lipchitzo parašas dešiniajame apatiniame kampe, pasirašyta 
pieštuku. Skaičiai „90/90“ parašyti pieštuku kairiajame apati-
niame kampe�� 

� Du J. Lipchitzo parašai: vienas atspaustas kartu su vaizduojamu 
objektu dešiniajame litografijos šone, kitas pasirašytas pieštu-
ku dešiniajame apatiniame kampe. Skaičiai „86/100“ parašyti 
pieštuku kairiajame apatiniame kampe��

4 Arnason H. H., Jacques Lipchit: Sketches in Bronze. New York, 
Washington, London, 1969, p. 107–108, 118–119; Hamacher 
A. M., Jacques Lipchit, His Sculpture. New York: Harry N. 
Abrams Publishers, p. 55; Lipchitz J. with Arnason H. H., My 
Life in Sculpture. London: Thames and Hudson, 1972, p. 124–
126; Lipchitz, Les Années Françaises De 1910 À 1940. Paris, 
2005, p. 177.

5 Lipchitz J. with Arnason H. H., My Life in Sculpture. London: 
Thames and Hudson, 1972, p. 127.

6 J. Lipchitzo parašas dešiniajame apatiniame kampe, pasirašyta 
pieštuku. Skaičius ,,XII“ parašytas pieštuku kairiajame apati-
niame kampe��

7 Arnason H. H., Jacques Lipchit: Sketches in Bronze. New York, 
Washington, London, 1969, p. 115–116; Lipchitz J. with Arna-
son H. H., My Life in Sculpture. London: Thames and Hudson, 
1972, p. 128–129.

8 Lipchitz J. with Arnason H. H., My Life in Sculpture. London: 
Thames and Hudson, 1972, p. 129.

9 Ten pat, p. 127–128.
10 Ten pat, p. 128.
11 J. Lipchitzo parašas dešiniajame apatiniame kampe, pasirašyta 

pieštuku. Užrašas „Artist’s Proof“ parašytas pieštuku kairiaja-
me apatiniame kampe��

12 Prieiga per internetą: www.liveauctioneers.com/s/lot-885754.
html�� 

1� Prieiga per internetą: www.lib.uchicago.edu/cgi-bin/efts/smart/
display.image.pl?accession=1974.250 ir www.lib.uchicago.
edu/cgi-bin/efts/smart/display.image.pl?accession=1974.258��

14 J. Lipchitzo parašas dešiniajame apatiniame kampe, pasirašyta 
pieštuku. Užrašas „Artist’s Proof“ parašytas pieštuku kairiaja-
me apatiniame kampe��

15 J. Lipchitzo parašas dešiniajame apatiniame kampe, pasirašyta 
pieštuku. Užrašas „Artist’s Proof“ parašytas pieštuku kairiaja-
me apatiniame kampe��

16 Prieiga per internetą: www.artnet.com�� 
17 J. Lipchitzo parašas dešiniajame apatiniame kampe, pasirašytas 

pieštuku. Skaičiai „86/100“ parašyti pieštuku kairiajame apati-
niame kampe��

18 Eskizas Europos prievartavimas IV, 1941 ir skulptūra iš bron-
zos Europos prievartavimas 1941 (Lipchitz J. with Arnason H. 
H., My Life in Sculpture. London: Thames and Hudson, 1972, 
p. 149).

19 Lipchitz J. with Arnason H. H., My Life in Sculpture. London: 
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Thames and Hudson, 1972, p. 151.
20 Ten pat��
21 J. Lipchitzo parašas dešiniajame apatiniame kampe, pasirašyta 

pieštuku. Užrašas „Artist’s Proof“ parašytas pieštuku kairiaja-
me apatiniame kampe��

22 Prieiga per internetą: www.art-books.com/cgi-bin/artbooks/50-
0425.html��

23 Prieiga per internetą: www.diacenter.org./kos/images/lipchitz.
html��

24 Lipchitz, Les Années Françaises De 1910 À 1940. Paris, 2005, 
p. 50–55.

25 Lipchitz J. with Arnason H. H., My Life in Sculpture. London: 
Thames and Hudson, 1972, p. 127.

26 Ten pat, p. 164.
27 Ten pat, p. 179.
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Washington, London, 1969, p. 12; Hamacher A. M., Jacques 
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“LIFE IN SCULPTURE”: THE 
UNIQUE COLLECTION BY JACQUES 
LIPCHITZ IN THE JEWISH MUSEUM

Dr. Vilma Gradinskaitė
The Vilna Gaon Jewish State Museum

In 2004, the Vilna Gaon Jewish State Muse-
um received a unique gift from Lolya Lipchitz, the 
daughter of one of the most famous sculptors in the 
world  – Jacques Lipchitz. She donated fourteen lith-
ographs created by her father. Sadly, the dates of crea-
tion and the names of the lithographs are unknown. 

The present study – the identification of the 
lithographs created by J. Lipchitz – is based on the 
visual sources – sculptures and parallel sketches of 
the artist, and the narrative sources – his autobiog-
raphy My Life in Sculpture (1972). The artist usually 
created a multitude of sketches and lithograph prints, 
many models of clay and plaster before creating the 
sculptures of bronze and stone. 

From fourteen lithographs, twelve ones were 
identified. The lithographs show nearly forty years of 
creation by J. Lipchitz, starting from his early com-
positions created in the thirties, such as Head and 
Hands, Jacob Wrestling with Angel, Bull and Condor, 
continuing with Rape of Europe, Sacrifice and fin-
ishing with Bellerophon Taming Pegasus, created in 
the sixties and in the beginning of the seventies. The 
creative activity of J. Lipchitz represents the freedom 
of spirit and nations, the fight between good and evil, 
darkness and light�� 

http://www.art-books.com/cgi-bin/artbooks/50-0425.html
http://www.art-books.com/cgi-bin/artbooks/50-0425.html
http://www.diacenter.org./kos/images/lipchitz.html
http://www.diacenter.org./kos/images/lipchitz.html
http://www.pmsa.cch.kcl.ac.uk/images/nrpCL/clcol433.jpg
http://www.pmsa.cch.kcl.ac.uk/images/nrpCL/clcol433.jpg
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VILNIAUS UNIVERSITETO GEOLOGIJOS MUZIEJAUS
PRIE GEOLOGIJOS IR MINERALOGIJOS KATEDROS
METEORITŲ KOLEKCIJA
(Iš dangaus nukritęs paveldas)

Eugenija Rudnickaitė
Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas (toliau – VU) visais lai-
kais pagrįstai didžiavosi geologiniais rinkiniais. Ne 
išimtis ir nūdiena. Be kitų, visiems geologiniams mu-
ziejams įprastų, kolekcijų, yra viena ypatinga, išskir-
tinė, unikali, nuolat gaubiama daugybės paslapčių ir 
nutylėjimų. Tai VU Geologijos muziejaus Meteoritų 
skyriaus kolekcija. Joje 38 meteoritų 65 pavyzdžiai. 
Didžiąją kolekcijos dalį sudaro Lietuvoje, Andrio-
niškyje ir Žemaitkiemyje, kritę meteoritai, ją papildo 
meteoritų šlifų (Žemaitkiemio, Andrioniškio, kitų ša-
lių meteoritų) rinkinys.

Trumpa kolekcijos istorijos apžvalga

Meteoritai senuosiuose rinkiniuose. Žinių 
apie meteoritus VU, Imperatoriškojo universiteto, 
Imperatoriškosios Vilniaus medicinos-chirurgijos 
akademijos geologiniuose ir mineraloginiuose rin-
kiniuose randame I. Jakovickio sudarytame kataloge 
(Яковицкий, 1836). Čia minimi geležiniai (Gediegen 
Eisen W.) ir akmeniniai (Aerolithes) meteoritai. Se-
nuosiuose universiteto geologiniuose ir mineralogi-
niuose rinkiniuose būta 9 vienetų dviejų pavadinimų 
geležinių meteoritų ir 10 vienetų penkių pavadinimų 
akmeninių meteoritų. Apie šių meteoritų svorį dabar-
tiniais svorio vienetais kalbėti gana keblu, nes neaiš-
ku, kuriais svarais svoris nusakytas. 

Po Vilniaus Imperatoriškojo universiteto, o vė-
liau ir Imperatoriškosios Vilniaus medicinos-chirur-
gijos akademijos uždarymo šių meteoritų likimas 
nežinomas. Publikacijose (Рудницкайте, 1980; A. 
Gaigalas, 1991; Rudnickaitė, 2003; Rudnickaitė, Ža-
lūdienė, 2003) daryta prielaida, kad jie galėjo būti iš-
vežti į Rusiją drauge su kitomis kolekcijomis.

Dabar, galėdami palyginti I. Jakovickio katalogo 
duomenis su iš Odesos universiteto grąžintų ekspona-
tų sąrašu (Rudnickaitė, 2003), matome, kad jame iš-
braukti tie eksponatai, kurie buvo išvežti. Pavyzdžiui, 
iš Odesos grąžintas rausvo sidabro iš Bohemijos pa-
vyzdys Nr. 1225 I. Jakovickio kataloge išbrauktas. 
Kadangi I. Jakovickio kataloge meteoritų pavadini-
mai jo ranka neišbraukti, tai jie turėtų būti likę Vilniu-
je. Prof. A. Gaigalas (2004) taip pat mano, kad iš tų 
išbraukimų galima spręsti apie kolekcijų egzemplio-

rius po akademijos uždarymo likusius Vilniuje. Deja, 
iki šiol tų meteoritų aptikti nepavyko.

1855 m. įsteigtas Vilniaus senienų muziejus su 
Vilniaus laikinąja archeologine komisija paveldėjo 
buvusių Vilniaus universiteto Gamtos muziejų ir ka-
binetų likučius. 1868 m. iš šio muziejaus dalis eks-
ponatų buvo išvežta į Maskvą (Keršytė, 2003). Ar 
buvo tarp šio muziejaus eksponatų meteoritų, kol kas 
nenustatyta��

Meteoritai Vilniaus viešojoje bibliotekoje. 
1867 m. Vilniuje buvo atidaryta viešoji biblioteka, 
prie kurios vėliau suorganizuotas Gamtos istorijos 
muziejus, turėjęs Geologijos-mineralogijos skyrių 
(Далинкявичюс, 1955; Keršytė, 2003). Iš šio mu-
ziejaus katalogo, paskelbto 1905 m., matyti, kad čia 
buvo saugomas Zabrodjės meteoritas (Кaталог…, 
1905). Kataloge pateiktas Zabrodjės meteorito apra-
šymas puikiai iliustruoja tų laikų supratimą apie me-
teoritus, jų kilmę. 

Apie Zabrodjės meteorito sukeltą visuomenės ir 
mokslo žmonių susidomėjimą prof. A. Gaigalas rašė, 
kad žinia apie šį įvykį paplito ne tik apylinkėje, bet 
pasiekė ir Vilnių. Meteoritą apžiūrėjo Vilniaus apy-
gardos švietimo inspektorius N. Sergijevskis, kuris 
išsivežė jį į Vilnių. Vilniaus gubernatorius N. Greve-
nicas laiške Odesos universiteto prof. R. Prendeliui 
rašė: Rugsėjo 22 d. likus maždaug dviem valandoms 
iki aušros, Zabrodjės kaimo valstiečiai pastebėjo 
skrendantį lietaus debesų aukštyje labai šviesų aero-
litą, kuris turėjo oro baliono formą, buvo kaimiečių 
namo dydžio ir skriejo iš šiaurės rytų į pietvakarius, 
buvo girdėti triukšmas ir griausmas, kada rutulys 
praskriejo virš kaimo, iš jo sužaibavo ugnis, pasi-
girdo panašus į šautuvo šūvį garsas ir tuo pat metu 
nukrito akmuo ant visiškai naujo, dar nebaigto statyti 
valstiečio Nikolajaus Šumčiko namo stogo, pramušė 
stoge 1,3 ir 1,4 aršino dydžio skylę, o krisdamas ant 
penkių rąstų paliko skersinį įbrėžį (Gaigalas, 1991).

Gavęs šį laišką, prof. R. Prendelis paprašė N. Ser-
gijevskį atsiųsti jam meteoritą ištirti. Tyrimams prof. 
R. Prendelis nuo meteorito atpjovė 488 g gabaliuką. Po 
analizės likusi 300 g meteorito liekana buvo atiduota 
į Odesos universiteto muziejų. Dvi nedidelės meteori-
to atskalos vėliau buvo pasiųstos į Vienos nacionalinį 
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muziejų (5 g) ir Britų muziejų Londone (3 g). Apra-
šęs, nufotografavęs ir atlikęs meteorito tyrimus, prof. 
R. Prendelis grąžino jį į Vilnių N. Sergijevskiui, kuris 
1894 m. atidavė meteoritą į Senienų muziejų. Prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, 1914 m., dalis šio Vilniaus mu-
ziejaus rinkinių buvo rusų išvežti (Žilėnas, 1979). Pa-
grindinės Zabrodjės meteorito masės likimas apie 70 
metų buvo neaiškus. Tik 1965 m. Zabrodjės meteori-
tas vėl buvo surastas Vilniaus valstybinio universiteto 
geologijos katedroje (Gaigalas, 1991).

Labai įdomi Zabrodjės meteorito išorė. Jis yra 
tipiškas orientuotų kūnų pavyzdys: bukas, šiek tiek 
suplotas iš šonų. Šio meteorito formą konstruktoriai 
pritaikė konstruodami tarybinius kosminius laivus 
(Васильев, 1968; Vasiljevas V. ir kt., 1969; Gaigalas, 
1991). Rentgenometrinių Zabrodjės meteorito tyrimų 
rezultatus V. Vasiljevas paskelbė 1968 m. (Васильев, 
1968). Rezultatai iš esmės patvirtino kitų meteorito-
logų išvadas apie šio meteorito mineraloginę sudėtį. 
1987 m�� Baltarusijos valstybinis muziejus pasigami-
no Zabrodjės meteorito natūralaus dydžio muliažą. 

Meteoritai Stepono Batoro universitete. Apie 
meteoritus Stepono Batoro universiteto rinkiniuose 
duomenų neaptikta. Kadangi Stepono Batoro univer-
siteto bibliotekoje buvo saugomi Senienų muziejaus 
prie Vilniaus viešosios bibliotekos rinkinių likučiai, 
tai galima daryti prielaidą, jog juose ir buvo neviešai 
saugomas Zabrodjės meteoritas. 1931 m. atidarytame 
Stepono Batoro universiteto Gamtos muziejuje dides-
nis dėmesys skirtas zoologiniams rinkiniams. Geolo-
gijos pavyzdžių eksponuota tik 562, tarp jų meteoritai 
neminimi��

Meteoritai Vytauto Didžiojo universitete. 
Vytauto Didžiojo universiteto muziejuje meteoritų 
rinkiniui pradžią davė meteoritai, nukritę Lietuvoje. 
Vienas iš jų, nukritęs 1929 m. vasario 9 d. netoli nuo 
Andrioniškio (Anykščių raj.), žinomas Andrioniškio 
(arba Padvarninkų) vardu; antrasis nukrito 1933 m. 
vasario 2 d. Meteoritų lietus krito ant Rundžių, Klep-
šių ar Kliebšių, kaip rašo K. Sleževičius (1933), Volų 
ir Žemaitkiemio kaimų apylinkių (Ukmergės raj.) 
(Vasiljevas, 1969). Šis meteoritas žinomas Žemait-
kiemio vardu. Trumpai apžvelkime, kaip reagavo to 
meto Lietuvos gyventojai ir mokslo žmonės į tokį 
retą gamtos reiškinį.

Andrioniškio meteoritas. Prof. K. Sleževičius 
(1930) apie Andrioniškio meteorito paieškas rašė kad 
1929 m. vasario mėn. 13 d. Lietuvos laikraščiuose pa-
sirodė žinių, jog vasario mėn. 8 d. naktį Vabalninko 
apylinkėje, Šukonių durpynan, nukritęs didžiulis me-

teoritas. Mokslininkų iniciatyva laikraščiuose buvo 
paskelbtas toks atsišaukimas: Daug kalbų ir spėlioji-
mų yra sukėlęs meteoritas, kurio šviesa buvo matoma 
naktį šių metų vasario mėn. iš 8 į 9 d. Laikraščiuose 
pasirodė žinių, nurodančių kritimo vietą. Lietuvos 
universiteto Matematikos-gamtos fakultete organi-
zavosi komisija, kuri tuoj turėjo vykti šio reiškinio 
tirtų vietoje; turint galvoje šių laikų sunkų susisieki-
mą (šalčiai, sniegas), buvo užklausta telefonu ir tele-
gramomis įstaigos ir atskiri asmenys; iš visur gauti 
atsakymai, kad Vabalninko–Biržų rajone meteoritas 
nesurastas ir iki šios dienos nėra tikrų žinių apie jo 
nukritimo vietą.

Iš mačiusiųjų šį šviesos reiškinį ir girdėjusių 
ūžimą pasakojimų galima spręsti, kad tai buvo nepa-
prastas reiškinys, ir reikėtų surinkti šiuo reikalu kuo 
daugiausia žinių, nes vėliau užsimirš ir nepasiliks 
pėdsakų. Turint tai galvoje, visi mačiusieji ir girdė-
jusieji apie šį meteoritą prašomi suteikti žinių šiuo 
adresu: Kaunas, Universitetas, Matematikos-gamtos 
fakultetas, Geofizikos kabinetas, Kaziui Sleževičiui.

Be ko kita svarbu nurodyti:
1. kurią valandą buvo matoma šviesa ir girdi-

mas trenksmas;
2. kuria linkme jis lėkė (iš vakarų į rytus, iš pie-

tų–vakarų į šiaurės–rytus, ar kita kuria linkme);
3. mačiusiojo pavardė ir smulkus adresas.
Kiekviena, nors smulkiausia žinutė, bus priimta 

su didžiausiu dėkingumu. Juo daugiau bus surinkta 
medžiagos, juo aiškesnis bus vaizdas. Didžiausios pa-
ramos laukiama iš mokyklų (Sleževičius, 1930).

Buvo gauta daugiau kaip 100 pranešimų raštu 
ir žodžiu. Iš surinktos medžiagos pirmiausia nusta-
tyta, kad šviesa buvo matyta visoje Lietuvoje, kad 
meteoritas nukrito 1929 m. vasario 9 d. 0 val. 45±5 
min�� (Sleževičius, 1930). Svarbiausia buvo nustatyti 
meteoritų kritimo vietą. Savo spėjimus darė K. Sleže-
vičius (Kosmos, Nr. 5, p. 51), doc. B. Kodatis*. Šių 
spėliojimų pagrindu … buvo nustatytas meteorito kri-
timo rajonas: Rokiškio–Kupiškio–Kamajų apylinkės 
su centru, kurio φ = 55°50’N ir λ = 25°20’E. Ploto 
radiusas apie 30 km. Šių spėjimų rezultatai buvo pa-
skelbti per Eltą 1929 m. balandžio mėn. 2 d. ir turėjo 
kitokias išdavas. Laiškų daugiau beveik negauta, bet 
pradėta siuntinėti įvairūs akmenys, kurie bent kiek 
skiriasi nuo kitų, paprastų akmenų. Iš viso gauta apie 
10 siuntinių. Kiekvienas atsiųstasis mineralas buvo 
atidžiai ištirtas, ir rezultatai pranešti siuntėjui, bet 
meteorito vis nesulaukta. Tik rugsėjo mėn. 1 d. atneš-
ta pora gabalų, kurių išorinis vaizdas buvo visai pa-

* Doc. B. Kodatis – taip pavardę rašo pats docentas (Lietuvos universiteto Matematikos ir Gamtos fakulteto darbai 1929–1930. Kau-
nas, t. V, 1, p. 141); ir prof. K. Sleževičius. Vėlesni autoriai cituodami rašo Kodaitis. 1925, 1926 m. Lietuvos universiteto paskaitų 
apžvalgose rašoma Bernardas Kuodaitis, o leidiniuose Lietuvos Universitetas 1929–1930 mokslo metais ir Vytauto Didžiojo Univer-
sitetas 1930–1931 mokslo metais – Bernardas Kodatis.
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našus į akmeninius meteoritus (Sleževičius, 1930). 
Paviršutinė analizė parodė, kad neapsirikta, ir 

komisija: prof. M. Kaveckis, doc. B. Kodatis, vyr. 
asist. P. Brazdžiūnas ir prof. K. Sleževičius tuoj iš-
vyko į Panevėžio apskrities Andrioniškio valsčiaus 
Padvarninkų kaimą, nes to kaimo ūkininkai šienau-
dami rado minėtus meteoritus. Apklausus ūkininkus, 
sužinota, kad yra surasta daugiau meteoritų. Atidžiai 
apeiti bent � km2, bet nieko nerasta. Vieta ieškoji-
mams labai nepalanki: iš vienos pusės suarti laukai, 
iš kitos pusės tankūs krūmai, samanoti miškai, durpy-
nai. Vadinasi, galima rasti tik atsitiktinai. Buvo orga-
nizuoti tolimesni ieškojimai. Ypatingai daug prisidėjo 
minėto kaimo ūkininkas Juozas Dilys. Jam pasisekė 
išgauti iš kitų ūkininkų rastų meteoritų, kuriuos at-
siuntė universitetui. Šiuo metu universiteto (suprasti 
– prieškarinio VDU) dispozicijoje yra 11 gabalų, ku-
rie sveria 3644 g. Be to, man yra žinomi 2 gabaliukai 
kitų rankose. Rastieji meteoritų gabalai buvo nukritę 
įvairiose vietose apie 10 km2 plote, tikrų ribų tiksliai 
nustatyti negalima (Sleževičius, 1930).

Prof. K. Sleževičius buvo teisus, nes Anykščių 
gyventojo Povilo Vingrio 1969 m. gegužės 14 d. už 
6–7 kilometrų nuo Padvarninkų kaimo rastas mete-
oritas liudija, kad išsibarstymo plotas žymiai dides-
nis, nei manyta anksčiau, o tai leidžia tikėtis ateityje 
surasti naujų Andrioniškio meteorito egzempliorių 
(Васильев, 1970; 1977).

Kad Andrioniškio meteorito gabalų buvo likę 

pas vietinius gyventojus, patvirtina ir 1999 m. rugsėjo 
24 d. Panevėžio ryto žinutė, jog Ąžuolpamūšės kai-
mo gyventojas Zenonas Nistelis padovanojo Pasvalio 
krašto muziejui didesnį už degtukų dėžutę Andrioniš-
kio meteorito gabalėlį. Šį meteoritą jis gavęs iš savo 
brolio Vytauto, kuriam jį davė žmona Apolonija Gu-
gaitė, Pauliaus Gugos dukra. Pasvalio krašto muziejui 
padovanotą meteoritą rado Krepšagalių palivarko te-
ritorijoje gyvenusios Kaušpėdų šeimos narys. P. Guga 
meteoritui krintant svečiavosi pas gimines ir aprašė, 
ką matęs prieš 70 metų: Andrioniškio apylinkėje, ne-
toli Šventosios, nukrito meteoritas, apšviesdamas toli 
esančias sodybas ir gerokai subildėdamas į žemę. Ra-
dusieji nesuprato, ar jis krisdamas suskilo, ar suski-
lęs į dalis pasiekė žemę (Savickas, 1999).

Doc. B. Kodatis pažymi, kad iš gautųjų laiš-
kų svarbiausias yra Zarasų pasienio rezervo būrio 
policininko p. Prano Žilio laiškas Nr. 33.: ... Ponas 
Žilis pastebėjo regimąjį radiacijos punktą. Su ponu 
Žiliu susirašinėjau ir patikrinau davinius. Kiek ga-
lima tiksliau susekus regėjimo punktą, pagaminau to 
dangaus ploto vaizdą, kuriame ponas Žilis pažymėjo 
radiacijos punktą. Tuo būdu šis pagrindinis punktas 
yra patikrintas... (Kodatis, 1930). B. Kodatis išskai-
čiavo tikimiausią stebėto meteorito kritimo vietą ir 
konstatavo: ... Atsižvelgiant į tai, kad laukas, kuriame 
meteoritai rasti, užima plotą, kurio radiusas yra apie 
3 km, aiškėja, kad rastieji akmens iš tikro yra gabalai 
meteoro, kuris buvo pastebėtas Lietuvoje 1929 02 09 

1 pav. Andrioniškio meteorito tikimiausia kritimo vieta pagal B. Kodatį (Kodatis, 1930)
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0h 45m MEZ... (Kodatis, 1930). (1 pav.)
Prof. M. Kaveckis aprašė surastus Andrioniškio 

meteorito gabalus, tyrė jų sudėtį. Meteorinių akme-
nų išorinę išvaizdą M. Kaveckis aprašė detaliai, 
kruopščiai, bet tai atliko tik su 10 egzempliorių. 
Vienuoliktojo egzemplioriaus nurodytas tik svo-
ris, kadangi jis buvo prof. K. Sleževičiaus išsiųstas į 
Miunsterį (Vokietija) prof. Bušui (Busz), tai prof. M. 
Kaveckis negalėjo jo apibūdinti. Gali būti, jog prof. 
K. Bušas šio egzemplioriaus negrąžino, nes V. Va-
siljevas rašo, kad prof. M. Kaveckis iškeitė … vieną 
Andrioniškio meteorito egzempliorių … dar vieną 
Andrioniškio meteorito egzempliorių … Tokiu būdu, 
iš 11 Andrioniškio meteoritų egzempliorių liko 8, o 
kolekcija pasipildė 8 meteoritų, nukritusių kitų šalių 
teritorijose, pavyzdžiais… (Vasiljevas, 1969). 

Prof. Busz, gavęs iš prof. K. Sleževičiaus vieną 
meteorito egzempliorių, buvo pradėjęs net abejoti dėl 
gauto pavyzdžio meteorinės kilmės ir tik, ištyręs 
šlifus, pripažino, kad tai yra labai įdomus pavyz-
dys, kurį sulig panašumo yra linkęs lyginti su me-
teoru, nukritusiu 1865 m. - 25 – VIII Ostindijoje, 
Shergotty, paliai Behar’ą. (Kaveckis, 1930). Vė-
liau iš Lietuvos mokslininkų Andrioniškio meteoritą 
tyrė V. Vasiljevas (Васильев, 1969; 1970). 

Žemaitkiemio meteoritas. 1933 m. vasario 2 d. 
20 val. 50 min., kaip rašė prof. K. Sleževičius (1933), 
Lietuvoje vėl nukrito meteoritų – Ukmergės apylin-
kės gyventojus vėl nustebino, o kai kur ir išgąsdino 
stipri šviesa ir smarkus trenksmas, panašus į perkū-
niją. Jau kitą dieną buvo surasti didoki meteoritų ga-
balai, kurių vienas svėrė daugiau kaip 7 kg, kiti po 
2–4kg. Jie surasti labai greit, nes nukrito gyvenamose 
vietose, kiti visiškai arti trobesių. K. Sleževičius nu-
rodo, kad 4 kg gabalas nukrito Kliebšių kaimo ūki-
ninko sodelyje, apie 50 m nuo gyvenamojo namo, 
o 7 kg meteoritas – apie 200 m nuo Rundžių kaimo 
ūkininko Tvarijono namų. Kiti nukrito toliau nuo 
namų, bet gyventojai susidomėjo ir pradėjo ieškoti. 
Lengviau juos buvo rasti dar ir dėl to, kad tuo laiku 
buvo nestora sniego danga. Be prof. K. Sleževičiaus, 
Žemaitkiemio meteorito paieškos detales straipsnyje 
yra aprašęs ir prof. M. Kaveckis (Kaveckis, 1935).

Prof. M. Kaveckis apie Žemaitkiemio mete-
orito kritimą ir paieškas rašė, kad susitaręs su prof. 
K. Sleževičiumi vasario 8 d. nuvažiavo į meteorito 
kritimo vietą – Žemaitkiemį (2 pav.). Išvykdami jie 
žinojo, kad vietos policijos viršininkas p. B. Savickas 
pasirūpino kritusio meteorito rinkimu. Jau buvo rasti 
4 meteorito egzemplioriai, iš kurių pats didžiausias 
svėrė 7258 g. B. Savickas, kaipo buvęs kariuomenės 
inžinerijos dalių karininkas, gerai suprato šio reto fe-
nomeno, meteorito kritimo, svarbą ir šį neeilinį įvykį 
užfiksavo specialiu aktu, kuriame minima, kad 1933 

metų vasario 3 dieną 8 val. į Žemaitkiemio policijos 
nuovados raštinę atėjo pil. Morkūnas Steponas, gyv. 
Klepšių kaime, Žemaitkiemio valsč. ir papasakojo 
štai ką: š. m. vasario mėn. 2 dieną 20 valandą 30 
minučių, gyventojams nemiegant, pasidarė ore labai 
šviesu ir pasigirdo didelis ūžimas, nelyginant perkū-
nija. Gyventojai persigando nepaprastų įvykių, aki-
mirksniu užsigirdo kritimo bildesys ir pasidarė ramu; 
už poros minučių vėl užsigirdo nepaprastas ūžimas 
tamsumoje (pagal M. Kaveckį, 1935). M. Kaveckis 
nurodo, kad meteoritų rinkimas tęsėsi keletą dienų. 
Jų dalį buvo radę privatūs žmonės, iš kurių pavyko 
gauti keletą gražių egzempliorių. Iš viso surinkta 20 
įvairaus dydžio gabalų bendro svorio 42194 gramai 
(Kaveckis, 1935).

1936 m. prof. M. Kaveckis dar kartą grįžo prie 
meteoritų temos ir publikavo apibendrinamąjį straips-
nį, kuriame rašė: … Meteoritų tyrimas šiuo laiku yra 
viena įdomiausių sričių Kosmo struktūrai bei sąstatui 
pažinti, nes, kol neturime tiesioginio susisiekimo su 
bet kuria Kosmo planeta, tai savo protavimus remia-
me tik mūsų planetos sąstatu bei tos medžiagos struk-
tūra. Bet ir mūsų planetos vidaus sąstatą mes maža 
dar tepažįstame! (Kaveckis, 1936) 

Prof. M. Kaveckis, remdamasis astronominiais 
bei astrofiziniais duomenimis, teigia, kad 1) meteo-
ritai savo kilme yra iš tos pačios medžiagos, kaip ir 
Saulės sistemos nariai, 2) kad jie genetiniu atžvilgiu 
yra surišti su planetomis ir 3) kad seniausio amžiaus 
meteoritai, kuriuos mes randame Žemėje, sustingo iš 
skystos pirminės medžiagos tuo pačiu laiku, kaip ir 
mūsų planeta – Žemė (Kaveckis, 1936). Belieka tik 
stebėtis prof. M. Kaveckio įžvalgumu, nes šiuolaiki-
niais metodais nustatytas meteoritų amžius turi kitą 
skaitmeninę išraišką, bet neprieštarauja teiginiui, kad 
jie susiformavo … tuo pačiu laiku, kaip ir mūsų pla-
neta – Žemė. Apie tai visai neseniai rašė G. Motuza 
(Motuza, 2005). 

2 pav. Žemaitkiemio meteorito kritimo schema pagal 
M. Kaveckį (Kaveckis, 1935). Skaičiai rodo tikras 
numeruotų meteoritų kritimo vietas. Kritimo kryptis 
– per meteoritus Nr. 2 – Nr. 1 iš pietų į šiaurę
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Meteoritų kolekcijos turtinimas

M. Kaveckis dėjo daug pastangų ir iš įvairių 
šalių gavo įdomių meteoritų pavyzdžių: 1930 m. bū-
damas Paryžiuje, geologų kongrese, jis iškeitė vieną 
Andrioniškio meteorito nuolaužą į reto Bereba (Afri-
ka, Aukštutinė Volta) achondrito nuolaužą; Prahoje, 
Nacionaliniame Čekoslovakijos muziejuje, tarpinin-
kaujant F. Slavikui, jam pavyko iškeisti dar vieną An-
drioniškio meteorito nuolaužą į geležinio meteorito 
iš Merceditos (Čilė), chondrito iš Transilvanijos ir 5 
tektito (moldavito) pavyzdžius; 1939 m. iš Britų mu-
ziejaus mainais gavo New Concord (JAV, Ohajas), 
Barrata (Naujasis Pietų Velsas) , Holbrook (JAV, Ari-
zona) meteoritus. 

1940 m. vasarą Matematikos-gamtos fakultetas, 
o kartu ir geologinės katedros bei kabinetai iš Kauno 
perkelti į Vilnių (Dalinkevičius, 1969), meteoritų ir 
kitos kolekcijos tapo VU nuosavybe. Prof. M. Kavec-
kis ir toliau buvo pagrindinis meteoritų saugotojas ir 
jų tyrimų organizatorius.

1964 m. prie Geologijos ir geografijos instituto 
(GGI) įkurta Meteoritų komisija. Komisija vis kei-
tė ir keitė Andrioniškio ir Žemaitkiemio meteoritų 
pavyzdžius į kitų kraštų meteoritus, tačiau iš gautų 
meteoritų VU nėra nė vieno. Komisijai dovanoti An-
drioniškio meteorito (1073,5 g P. Vingrio radinys) ir 
Žemaitkiemio meteorito egzemplioriai (36,6 g dova-
nojo Rundžių k. gyventojas A. Šnyras, 1840 g – Klep-
šių k. gyventojas B. Šlikas) saugomi GGI muziejuje 
(Gaigalas, 1991).

1960 m. katedros ir muziejaus vedėju tapo Sta-
sys Žeiba, pakeitęs prof. M. Kaveckį (Kotovičiūtė ir 
kt., 1969). Jį 1975 m. pakeitė J. Paškevičius. Tuo metu 
Gamtos mokslų fakultete vyko kapitalinis remontas, 
todėl muziejaus ekspozicija sandėliuota. 1976 m. mu-
ziejus tapo VU Pažangios mokslo minties muziejaus 
filialu, o 1992 m. vėl tapo pavaldus katedrai. Šias 
datas vardiname sąmoningai, kad būtų lengviau su-
prasti tai, ką paviešinsime. Šviesaus atminimo doc. 
S. Žeiba 1999 m. šių eilučių autorei perdavė saugoti 
jo prof. M. Kaveckio pavedimu saugotus meteoritų 
egzempliorius. Prof. M. Kaveckis liepęs doc. S. Žei-
bai meteoritus saugoti savo nuožiūra, bet taip, kad jie 
nebūtų atimti iš universiteto ir išvežti iš Lietuvos. Ka-
dangi katedron retkarčiais iš Maskvos atkeliaudavo 
paklausimai apie turimus meteoritus, tai diplomatiš-
kai buvo deklaruojami turimų meteoritų pavadinimai, 
o egzempliorių skaičius nutylimas.

Šiuo metu Andrioniškio meteorito kolekcijoje 
yra likę 5 egzemplioriai (vieni pilni, kitų – nuopjo-
vos), o Žemaitkiemio meteorito – 15 egzempliorių 
(vieni pilni, kitų – nuopjovos).

Kolekcijoje yra ir geležinių meteoritų: Thunda, 

kuris buvo rastas 1886 m. Australijoje, Kvinslendo 
vietovėje, gautas mainais iš Britų gamtos istorijos 
muziejaus; Merceditos iš Čilės – iš Bohemijos muzie-
jaus; Sichote-Alin – iš Rusijos; Henbury – iš Australi-
jos; Arizonos meteoro meteoritinė geležis (iš A. Rač-
kaus kolekcijos); geležinis meteoritas iš Amerikos; 
Odessa, rastas 1922 m. Texas krateryje, JAV, mainais 
gautas iš Tiaros observatorijos; mezosideritas Vaca 
Muerto iš Čilės, Atakamos (atvežtas G. Motuzos), 
Pultusk meteoritas iš Lenkijos bei kiti meteoritai iš 
įvairių šalių.Yra ir mišrios sudėties meteorito Palasito 
gabaliukas��

Lietuvos teritorijoje nukritusius meteoritus 
(įskaitant ir Zabrodjės), mainų keliu atsidūrusius įvai-
riuose muziejuose, yra tyrę šie mokslininkai: P. Me-
likovas, R. Prendelis, K. Sleževičius, M. Kaveckis, 
B. Kodatis, K. Busz, S. Horst, A. Brezina (Juodžių, 
kurio kolekcijoje neturime), V. Vasiljevas, A. Juška, 
V. Suchockis, M. Bukovanska, T. R. Ireland, J. Jan-
cike, A. El. Goresy, H. Palme, B. Spettel, F. Wlotzka, 
K. Misawa, A. Yamaguchi, H. Kaiden, L. E. Nyquist, 
D. Bogard, H. Wiesmann, C.-Y.Shih, A. Yamaguchi, 
H. Takeda, H. Mori, A. Shukolyukov, F. Begemann, 
M. M. Grady, G. Motuza ir kt. 2005 m. kolekcijos 
akmeninių meteoritų petrofizines savybes tyrė Hel-
sinkio universiteto tyrėjų grupė. Tų tyrimų rezultatų 
dar laukiama��

Muziejaus meteoritų kolekcijos ekspozicija il-
gam prikausto lankytojų dėmesį. Tai visiškai supran-
tama, nes nedažnas gali pasigirti matęs Žemės bran-
duolio analogą (geležinį meteoritą) ar mūsų planetos 
bendraamžį (Andrioniškio meteoritą). Tai iš tiesų 
unikalus tiesiogine žodžių prasme iš dangaus nukri-
tęs paveldas.
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THE COLLECTION OF 
METEORITES OF THE MUSEUM OF 
GEOLOGY OF THE DEPARTMENT 
OF GEOLOGY AND MINERALOGY 
OF VILNIUS UNIVERSITY
(Heritage from Superlunary)

Eugenija Rudnickaitė
Vilnius University

Among other collections common for all geo-
logical museums, the collection of meteorites at the 
Museum of Geology of the Department of Geology 
and Mineralogy of Vilnius University is an excep-
tional, unique, with its secrets and preteritions. The 
development of the collection since Imperial Univer-
sity times till now is presented in the article.

There are 65 samples of 38 meteorites. The thin-
sections from Žemaitkiemis, Andrioniškis and other 
places supplement the collection. The biggest, unique 
part of the collection comprises of meteorites found 
in Andrioniškis (1929 02 09) and Žemaitkiemis (1933 
02 02). The other part of the collection contains me-
teorites found in other countries and obtained by ex-
change. 

During Soviet times, part of the collection has 
been secured behind the curtain by prof. M. Kaveckis 
and later by prof. assoc. S. Žeiba.

The oldest among the exhibits is supposed to be 
from Zabrodje (1893.09.22).

The meteorites found in Lithuania (including 
Zabrodje) have been studied by the following sci-
entists P. Melikovas, R. Prendelis, K. Sleževičius, 
M. Kaveckis, B. Kodatis, K. Bušas (Busz), S. Hor-
stas (Horst), A. Brezina, V. Vasiljevas, A. Juška, V. 
Suchockis, M. Bukovanska, T. R. Ireland, J. Jancike, 
A. El. Goresy, H. Palme, B. Spettel, F. Wlotzka, K 
Misawa, A. Yamaguchi, H. Kaiden, L. E. Nyquist, 
D. Bogard, H. Wiesmann, C. Y. Shih, H. Takeda, H. 
Mori, A. Shukolyukov, F. Begemann, M. M. Grady, 
G. Motuza, etc. The petrophysical properties of mete-
orites from our collection have been studied by Hel-
sinki university (Finland) research group in autumn, 
2005. We are still waiting for results.
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ARCHEOLOGINIAI RADINIAI NACIONALINIAME 
M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUJE
Straipsnis skiriamas Karolio Meko 100-mečiui

Rita Kišonienė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muzie-
juje saugoma dalis archeologinės Kauno senamiesčio 
medžiagos, sukauptos praeities ir dabarties archeo-
logų. Vienas jų – Karolis Mekas (1906-11-13–1993-
01-02), Adolfo Tautavičiaus žodžiais, „vaikščiojanti 
Kauno enciklopedija“.

Tyrinėjimų aistra degė daugelis praeities tyri-
nėtojų (1). Išsamesni archeologiniai Kauno miesto 
tyrinėjimai pradėti XX a. trečiajame dešimtmetyje. 
1926 m. Kauno pilies teritoriją tyrinėjo dailininkas 
Arkadijus Pressas (1882/4–?) (2). 1926–1927 m. Ba-
lys Tarvydas (1897–1980) Kauno miesto muziejuje 
(toliau – KMM) tvarkė archeologinius eksponatus, 
dalyvavo kasinėjimuose, medžiagą skelbė spaudoje. 
1928 m. pradėjęs dirbti KMM, archeologija susido-
mėjo Jonas Puzinas (1905–1978). 1934 m. Heidel-
bergo universitete J. Puzinas parašė darbą „Archeo-
loginiai tyrinėjimai Lietuvoje ir tautinis atgimimas“ 
ir jam buvo suteiktas filosofijos daktaro laipsnis (tais 
pačiais metais J. Puzinas tapo KMM konservatoriumi 
bei direktoriumi, o vėliau – Vytauto Didžiojo kultūros 
muziejaus Priešistorinio skyriaus vedėju). 1930 m. 
KMM konservatoriumi pradėjo dirbti Karolis Mekas 
ir tais pačiais metais kartu su prof. Eduardu Volteriu 
(1856–1941) pradėjo pirmuosius didesnės apimties 
archeologinius Kauno pilies teritorijos tyrimus. 1938 
m. darbus nutraukė II pasaulinis karas. Pokario me-
tais, 1954 m., atnaujintus pilies archeologinius tyri-
mus vykdė Rimutė Jablonskytė-Rimantienė (g. 1920) 
ir Petras Tarasenka (1892–1962), nuo 1955 m. – K. 
Mekas. 1965 m. K. Mekas pradėjo stebėti visus Kau-
no senamiestyje atliekamus archeologinius darbus 
(3). Be K. Meko, miesto Centrinėse mokslinėse res-
tauravimo gamybinėse dirbtuvėse (vėliau Projektavi-
mo konservavimo instituto Kauno filialas ir Kauno 
paminklų restauravimo ir projektavimo institutas) 
ilgą laiką archeologinius tyrimus vykdė archeologai 
Algirdas Žalnierius, Aleksandras Vaškelis, Algirdas 
Juknevičius, Dainius Balčiūnas, Mindaugas Berta-
šius, dailininkės Veronika Trečiokienė, Virginija Ri-
dikaitė. 

Šiuo metu Kauno paminklų restauravimo ir pro-
jektavimo instituto archeologų grupę sudaro Algirdas 
Žalnierius (grupės vadovas), Dainius Balčiūnas bei 
dailininkė Veronika Trečiokienė.

1999 m. pradėta daugiausiai archeologinių ra-

dinių perduoti į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės 
muziejų, Taikomosios dailės skyrių (apie ankstesnius 
radinius skelbta anksčiau) (4). Didžioji šio archeolo-
ginio rinkinio dalis yra iš Kauno senamiesčio, tačiau 
nedidelę jo grupę sudaro ir kitų vietų radiniai: Ukmer-
gės senamiesčio, Raudonės bei Panemunės pilių, Ve-
liuonos I ir II piliaviečių, Raudondvario, Lentainių, 
Karmėlavos, Jaučiakių piliakalnių senovės gyven-
viečių, Marijampolės rajono Kalvarijos, Žiežmarių 
miestelių, Pakruojo apylinkės Pašventupio kaimo. 
Tyrinėtas architektūrinis Pažaislio ansamblis bei Kau-
no piliakalnių gyvenvietės: Eiguliai, Pajiesys, Veršvai 
(šiuo metu į apskaitą yra įtraukti 10 455 vnt.).

Archeologinė Kauno senamiesčio medžiaga 
įvairialypė. Greta ilgalaikių archeologinių kasinėjimų 
radinių saugomi nedidelės apimties įvairių inžnieri-
nių žemės darbų archeologinės priežiūros, žvalgybi-
nių archeologinių tyrimų radiniai. Ankstyviausiems 
tyrimams priskiriami, anot A. Žalnieriaus, 1963 m. 
pradėti K. Meko senamiesčio tyrimai, per kuriuos su-
kaupta daug archeologinės medžiagos. 

Trumpai prisimenant Karolio Meko biografijos 
faktus. Kaune K. Mekas studijavo, būdamas studen-
tas pradėjo dirbti Kauno miesto muziejuje. Dalyvavo 
Kauno pilies, Apuolės, Impilties piliakalnių, Dovai-
nonių pilkapių kasinėjimuose. Jaunas, gabus istorikas 
buvo pastebėtas. Valdžiai suteikus finansinę paramą, 
K. Mekas stažavo Švedijoje Baltų archeologijos ins-
tituto organizuotuose kursuose, o vėliau pradėjo stu-
dijuoti Stokholmo karališkame universitete. 1939 m. 
jis tapo filosofijos mokslų kandidatu bei įgijo šiaurės 
palyginamosios archeologijos, etnologijos ir slavų 
kalbų specialybę. Iš K. Meko biografijos faktų gali-
ma atsekti, kad jis iki II pasaulinio karo dirbo Kaune. 
Pradžioje Švietimo ministerijoje rūpinosi organizaci-
niais Oro (Tėviškės) muziejaus reikalais, vėliau ėjo 
muziejų inspektoriaus pareigas.

1941 m. K. Mekas persikėlė į Vilnių ir beveik iki 
karo pabaigos dirbo muziejininkystės srityje. Vėliau, 
likimui nubloškus į Žemaitiją, teko dirbti įvairius že-
mės ūkio, valstybės tarnautojo darbus.

Po Stalino mirties grįžęs į Kauną, keletą mėne-
sių jis dirbo moksliniu bendradarbiu Valstybiniame 
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. „Ideologiškai ne-
patikimo“ niekur nenorėjo priimti etatiniu darbuotoju 
(5). 1955 m., po ilgų nesėkmių, pavyko įsidarbinti 
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laisvai samdomu darbuotoju „specialioje mokslinėje 
restauracinėje gamybinėje dirbtuvėje“, kurioje dir-
bo iki 1984 m. (6). Nepalanki sovietmečio politinė 
atmosfera buvo rimtas išbandymas išsilavinusiam, 
mokėjusiam kelias užsienio kalbas, jaunam specialis-
tui��

Daugelį metų K. Mekas tyrinėjo Kauno sena-
miestį, Liškiavos, Medininkų, Biržų, Trakų pilis. 
Skelbė atradimus, istorinius traktatus spaudoje, daly-
vavo Lietuvos istorijos instituto konferencijose.

Jo iniciatyva buvo įrengta Kauno pilies istorijos 
ekspozicija, Perkūno namuose organizuota archeolo-
ginių radinių paroda (7), Kauno rotušės aikštėje at-
rastos XVI a. vaško perlydymo krosnys (8). Tuo metu 
archeologinių tyrimų sritis buvo naujas darbo baras, 
nauja metodologija, kurios pradininku tapo K. Mekas. 
1976-11-12 K. Mekui, Paminklų konservavimo insti-
tuto vyriausiajam specialistui, buvo suteiktas LTSR 
nusipelnusio kultūros veikėjo garbės vardas.

Apie K. Meko veiklą bei gyvenimą rašytinių 
žinių nėra gausu. Nepaminėtas archeologas nei vie-
noje enciklopedijoje. A. Tautavičius yra nagrinėjęs 
K. Meko veiklą plačiau, pateikęs bibliografinių dar-

bų sąrašą, apie jį rašiusius autorius (9). K. Mekui 
publikaciją apie Medininkų pilies tyrinėjimus dedi-
kavo Algirdas Žalnierius (10). Galima rasti kolegų, 
archeologų prisiminimų (11). Kauno miesto apskri-
ties archyve saugoma K. Meko byla, apimanti jauno-
jo muziejininko veiklą 1930–1934 m. (12). Rimtesnė 
monografija nėra išleista. 

K. Meko ankstyviausiems tyrimams priskiriami 
apie 1963 m. pradėti Kauno rotušės rūsių valymo dar-
bai bei vėlesni rotušės aikštės artimiausios aplinkos 
kasinėjimai – daugiau nei tūkstantis archeologinių ra-
dinių, neskaitant keturiolikos dėžių atrinktos metodi-
nės medžiagos. (Prof. E. Volterio duomenimis Kauno 
rotušės rūsiai buvo užpilti apie 1893 m. 1933 m. E. 
Volteris pradėjo tyrinėti rotušės rūsius. Jam pasisekė 
aptikti tik keletą rūsių, kuriuos atidarius vėl teko už-
daryti. 1953 m. A. Pilipaitis aptiko dar vieną rūsį.) 
(13)

Kauno rotušės rūsių valymo bei aikštės radinių 
rinkinio medžiaga nėra vienalytė. Tektų išskirti 1643 
m. įvairiaspalvį koklį su dangiškuoju Kauno globė-
ju „Šv. Mikalojus“, 1643 m. herbinių įvairiaspalvių 
koklių fragmentus „Didysis Kauno herbas“, XVI a. 
įvairiaspalvius herbinius koklius su Žygimanto Au-
gusto monograma, Lenkijos valstybės herbais. Šiais 
kokliais puoštos krosnys galėjo šildyti Didžiojo kuni-
gaikščio rezidenciją Kaune (pastatas lokalizuojamas 
Rotušės aikštės pietrytiniame kampe, dabar – psicho-
neurologinė ligoninė). Nemažai yra įvairių XVI a. 
įvairiaspalvių glazūrų plokštinių, karnizinių koklių su 
Gyvybės medžio dekoru – gėle, išaugančia iš vazo-
nėlio (daržiniu artišoku – karalienės Bonos motinystę 
šlovinančiu simboliu) (14). Reti, mažai žinomi ap-
linkiniuose kraštuose gotikiniai loviniai (puscilindri-
niai, nišiniai) kokliai. Rastose lovinių koklių dalyse 
pavaizduota šv. Barbora miesto pastatų fone (atsisa-
kiusi tekėti pagal tėvo norą, buvo įkalinta bokšte). Se-
niausioms, cilindrinėms, krosnims priskiriami aukšti, 
XV–XVI a. puodyniniai kokliai. 

Nemažą radinių dalį sudaro XVI–XVIII a. dvis-
palviai, žaliai glazūruoti kokliai su animalistiniu de-
koru (paukščiai, liūtai, briedžiai, į augalinį ornamentą 
peraugantys delfinai, jūros žirgai), plokštiniai, karni-
ziniai kokliai su įvairiu augaliniu stilizuotu dekoru, 
kiliminiu treliažo ornamentu, terakotiniai kokliai su 
Kristaus monograma, krosnių karūnėlės. Be koklių, 
yra molinių taupyklių, bokalų, taurių, žvejų tinklų sva-
relių, įvairių dydžių žalių glazūruotų lėkščių, pypkių 
galvučių. Atskirą dalį užima buitiniai indai (XIV a. 
pab.–XIX a. puodynės, keptuvės su trimis kojelėmis, 
ąsočiai), jų dalys ir fragmentai. Reti glazūruotų grin-
dų plytelių, kepimo lovių fragmentai.

Apie archeologinius Kauno senamiesčio radi-
nius (neminint numizmatikos) ne kartą yra skelbta 

1 pav. Karolis Mekas darbo kabinete. Apie 1984 m. 
Fot. R. Ropytė
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įvairioje literatūroje tiek platesniame istoriniame, tiek 
siauresniame – radinio atributavimo, radimo aplin-
kybių, apdirbimo, technikos ir kitokiame kontekste. 
Išskirtini Algirdo Žalnieriaus, Mindaugo Bertašiaus, 
Aleksandro Vaškelio, Dainiaus Balčiūno, Algirdo Ju-
knevičiaus, Marijos Matušakaitės dabai archeologine 
tematika (15).

1977 m. pirmąją platesnę senosios keramikos 
ekspoziciją Perkūno namuose surengė Paminklų res-
tauravimo ir projektavimo instituto Kauno skyrius 
(archeologų grupę sudarė K. Mekas, V. Matuzonytė 
bei A. Žalnierius) kartu su Valstybiniu Kauno istorijos 
muziejumi. Penkiose salėse eksponuoti XVI–XIX a. 
465 keramikos dirbiniai (16).

1998 m. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje surengta paroda „Senoji Kauno keramika. 
XV–XIX a.“ 2002 m. papildyta bei patobulinta par-
oda peraugo į ekspoziciją (rengėjai: A. Žalnierius, V. 
Trečiokienė, E. Jaudegytė, R. Kišonienė). 2004 m. 
muziejus drauge su Paminklų restauravimo ir pro-
jektavimo institutu Kauno rotušės fojė surengė par-
odą „Kauno rotušės krosnių kokliai. XVI–XVIII a.“. 
Parodoje eksponuotos dvi vitrinos (22 radiniai) bei 
stendai su 40 spalvotų koklių piešinių, atstatytų pagal 
koklių fragmentus (dailininkė Veronika Trečiokienė, 

rengėjai: A. Žalnierius, R. Kišonienė). 2005 m. Vy-
tauto Didžiojo universiteto Menų institute eksponuoti 
piešiniai „Kauno XVI–XVII a. krosnių kokliai“ (20 
spalvotų piešinių dailininkė Veronika Trečiokienė, 
rengėjai: R. Žukienė, A. Žalnierius, R. Kišonienė). 
Siekiant populiarinti archeologinę miesto praeitį, 
parašyti du projektai – 2002 m. „Ekspozicijos Kau-
no XIV–XX a. pr. radiniai – istorija, menas, amatai 
įrengimas ir pritaikymas edukacijai Kauno rotušės 
rūsiuose“. 2004 m. „Kauno miesto archeologija“.

Šiuo metu Keramikos muziejuje, senosios ke-
ramikos ekspozicijoje, lankytojai gali susipažinti su 
225 Kauno senamiesčio archeologijos radiniais, kurių 
ženkli dalis sukaupta K. Meko.

 
Nuorodos ir paaiškinimai

1. Vienas iš pirmųjų archeologinių Lietuvos paminklų tyrinė-
tojų Pranciškus Vilčinskis (1796–1859) kasinėjo savo dvarą 
šalia Kauno, tyrinėjo Kauno gubernijos piliakalnius ir pilka-
pius. Archeologinius rinkinius kaupė broliai Juozapas Antanas 
(1772–1842) ir Mykolas (1769–1835) Kosakovskiai. Rinko, 
tyrinėjo, skelbė archeologinę medžiagą Teodoras Narbutas 
(1784–1864), Konstantinas Tiškevičius (1806–1868). Įkūrus 
Kauno miesto muziejų, pirmuosius archeologinius radinius 
padovanojo Konstantinas Gukovskis (1857–1906), vėliau mu-
ziejaus rinkinius papildė Tado Daugirdo (1852–1919) archeo-

2 pav. Rotušės aikštės kasinėjimai. Su skrybėle prof. E. Volteris, su baltu šaliku (autorės nuomone) K. Mekas. 
Kauno apskrities apskrities archyvas, f. 219; 1; 901
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loginės kolekcijos.
Kauno gubernijoje XIX a. pab.–XX a. pr. buvo daugiau kaip 
dvidešimt privačių archeologinių rinkinių. Archeologinius 
radinius kaupė draugijos ir muziejai. Kauno senovės gyven-
vietes Nemuno pakrantėse aprašinėjo Zigmundas Gliogeris 
(1845–1910). Archeologinį Kauno gubernijos žemėlapį sudarė 
Fiodoras Pokrovskis (1855–1903). Archeologinius kasinėjimus 
vykdė Eduardas Volteris (1856–1941), Steponas Krukovskis 
(1890–1981), Vladas Nagevičius (1881–1954). Nebūdami ar-
cheologai profesionalai archeologijos sričiai daug nusipelnė 
Emilis Šneideris, Antanas Žmuidzinavičius, Paulius Galaunė 
(1890–1988) bei daugelis kitų. 

2. KAA, f. 66 (40762–66), ap. 1.
3. Mekas K., Oksas K. Kauno miesto ištakos // Lietuvos TSR ar-

chitektūros klausimai. Vilnius, 1980, t. 7, p. 129–139.
4. Kišonienė R. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 

archeologijos rinkinių formavimo apžvalga. Kauno miesto mu-
ziejaus pirmieji eksponatai // Lietuvos muziejų rinkinių kaupi-
mas ir tyrimas. Atradimai, problemos, perspektyvos. 2001 05 
3–4, Trakų istorijos muziejus, p. 18–20.

5. Kulikauskas P. Archeologą Karolį Meką į amžiną poilsį išlydė-
jus // Voruta, 1993 sausio 15–21, p. 8.

6. Jučienė I., Markelevičius O. Karoliui Mekui – 70 // Literatūra 
ir menas, nr. 46, 1976 lapkričio 13.

7. Špikas K. Skaitąs paslaptingą „žemės knygą“ // Kauno tiesa, 
1986 lapkričio 13, p. 5. 
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diena, 2002 liepos 25.
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jos metraštis, 1993 metai. Vilnius, 1994, p. 252–256.
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ARCHAEOLOGICAL FINDS AT 
M.K.ČIURLIONIS NATIONAL ART 
MUSEUM
The article is devoted to the centenary 
of Karolis Mekas

Rita Kišonienė
M. K. Čiurlionis National Art Museum

M. K. Čiurlionis National Art Museum houses 
the archaeological finds overtaken from Kaunas In-
stitute for Restoration and Design. The major part 
of these finds were excavated in Kaunas Old Town, 
but there are some archaeological objects that were 
found in other regions – Ukmergė Old Town, castles 
of Raudonė and Panemunė, Veliuona, Raudondvaris, 
Lentainiai regions, etc. (mounds, ancient settlements, 
towns and villages).

In 1963, Karolis Mekas started research of Kau-
nas Town Hall cellars. The earliest finds refer to those 
excavations. Karolis Mekas (1906 11 13–1993 01 02) 
devoted a great part of his life to the research of the 
archaeological monuments of Lithuania, especially in 
Kaunas Old Town. Famous Lithuanian historian Al-
fredas Tautavičius called him “a walking encyclope-
dia of Kaunas”.

Exhibits for the Ceramics Museum’s exposition 
“The Old Ceramics of Kaunas. The End of the 14th – 
the Beginning of the 20th c.” are mostly collected by 
Karolis Mekas. 
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