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PRATARMĖ

Pastarasis dešimtmetis buvo reikšmingas ir iš-
skirtinis Lietuvos muziejininkystės raidos etapas. 
Jis svarbus ne tik muziejų plėtros, valdymo, teisinio 
pagrindo inovacijų, bet ir muziejinės minties, naujų 
muzeologijos idėjų perėmimo, muziejinės leidybos, 
kūrybos bei raiškos požiūriu.

1995 m. įkurta Lietuvos muziejų asociacija buvo 
naujas žingnis mūsų šalies muziejininkystėje. Bendra 
savanoriškai susivienijusių muziejų veikla pradėta plė-
toti pagal interesų sritis įkurtose asociacijos sekcijose. 
Toks asociacijos veiklos organizavimas leido bendra-
darbiauti įvairių muziejų darbuotojams, neskirstant jų 
pagal muziejų profilį ar jų juridinį statusą. 

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija buvo įkurta 
1997 m. Jos nariai savo pagrindine veikla ir bendravi-
mo būdu pasirinko metines muziejininkų konferenci-
jas bei jų pranešimų publikavimą. 1998 m. Rokiškio 
krašto muziejuje surengta pirmoji bendra visų Lie-
tuvos muziejininkų konferencija parodė, kad įvairių 
muziejų darbuotojai yra pasirengę tiriamajam darbui 
ir kūrybinei veiklai. Sėkminga pradžia davė gerų vai-
sių – kiekvienais metais konferencijos surengiamos 
vis kitame Lietuvos krašte. Kasmet į jas suvažiuoja 
nuo 80 iki 130 muziejininkų, perskaitoma nuo 10 iki 
30 pranešimų. Ypač vaisingos buvo diskusijos, kurio-
mis baigėsi visos konferencijos. Jose ne tik apiben-
drinamos ir detalizuojamos pranešimuose iškeltos 
idėjos, bet aptariama kūrybinė atmosfera muziejuose, 
tyrimų bei leidybos galimybės, parenkama būsimos 
konferencijos tema ir numatoma jos vieta.

Konferencija, kaip kūrybinio bendradarbiavi-
mo forma, leidžia užmegzti ir palaikyti asmeninius 
ir institucinius kontaktus, aktualizuoti problemas, 
tačiau ne mažiau svarbus ir jos pranešimų publika-
vimas. Šioje srityje Rinkinių mokslinio tyrimo sek-
cijos veikla taip pat buvo sėkminga – pradėtas leisti 
leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai“. Pirmuosiuose 
leidiniuose buvo spausdinami visi skaityti praneši-
mai, taip skatinta plėsti tiriamąją veiklą didelių ir 
ypač mažųjų muziejų darbuotojus. Pastariesiems 
leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai“ buvo vienin-
telė vieta publikuoti rinkinių tyrimo rezultatus ir 
pateikti juos didesniam kolegų būriui bei visuome-
nei. Laikui bėgant, konferencijų rengėjai ir leidinio 
sudarytojai galėjo kelti vis didesnius reikalavimus 
tiek pranešimų, tiek ir pagal juos rengiamų straips-
nių kokybei. Buvo patobulinta leidinio „Lietuvos 

muziejų rinkinių“ struktūra: pirmoje dalyje pradėti 
spausdinti konferencijos pranešimai, o antroje – ti-
riamojo pobūdžio straipsniai, atsirado anotacijų ir 
aktualijų skyreliai.

Konferencijų, taip pat ir leidinių tematika buvo 
gana įvairi, apimanti praktinę ir teorinę muziejinin-
kystės sritis – muziejų rinkinių tyrimą bei jų tyrimo 
metodiką, rinkinių pristatymą visuomenei, lituanis-
tiką, miestų istorijos paveldą muziejuose, muziejus 
istoriniuose pastatuose ir kita. Išskirtina teorinio po-
būdžio konferencija „Eksponatas kaip komunikaci-
nis artefaktas“, surengta 2003 m. Konferencijų temų 
įvairovė atspindi mokslinės tiriamosios muziejų vei-
klos problematiką, aktualijas ir naujas muzeologijos 
idėjas, perimamas iš kitų Europos šalių muziejų ir 
plėtojamas Lietuvoje.

Didėjanti leidinio „Lietuvos muziejų rinkiniai“ 
apimtis ir gerėjanti straipsnių kokybė rodo intelektua-
linę ir kūrybinę Lietuvos muziejų darbuotojų potenci-
ją. Per veiklos dešimtmetį Rinkinių mokslinio tyrimo 
sekcijos surengtose konferencijose buvo perskaityta 
ir publikuota daugiau nei 100 pranešimų. Daugelis 
autorių dalyvavo keliose konferencijose.

Šis leidinys jau dešimtasis. Jame publikuoja-
mi 2007 m. Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių 
mokslinio tyrimo sekcijos konferencijos pranešimai. 
Konferencijos tema buvo „Miestų paveldas muziejuo-
se“. Tai muziejininkams nauja tema, mažai tyrinėta ir 
aptarta. Svarbu pažymėti, kad miestas kaip reiškinys 
buvo aptariamas daugeliu aspektų. Nagrinėti nau-
ji archeologijos duomenys apie miestų ir miestelių 
raidą bei materialinę kultūrą (Ernestas Vasiliauskas, 
Ugnius Buivydas), urbanistika (Eligijus Juvencijus 
Morkūnas, Ona Mackevičienė), miestiečių verslai, 
pramonė ir prekyba (Romaldas Adomavičius, Aistė 
Morkūnaitė-Lazauskienė, Genovaitė Žukauskienė, 
Dionizas Varkalis), istorija (Milda Jakulytė-Vasil, Jū-
ratė Nekrašienė), kultūra (Vilma Gradinskaitė ir Roza 
Bieliauskienė). Miesto ir muziejininkystės temos su-
sietos Romučio Nevardausko-Palaimos pristatytame 
Kauno miesto muziejaus atkūrimo projekte. Toks pla-
tus problemų spektras atspindėjo Lietuvos muziejų 
rinkinių miesto tematika įvairovę. Be to, straipsniuo-
se keliamos ir miesto paveldo tyrimo ir eksponavimo 
problemos.

Dr. Birutė Salatkienė
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Straipsnio tikslas yra pristatyti naują Lietuvos 
kultūros ir istorijos židinį – Kauno miesto muziejų. 
Pasidalinti naujo muziejaus vizija – simboliška, gar-
binga, tačiau labai nedėkinga, nes tai yra daugiau vil-
čių ir siekių nei realių darbų išraiška. Miestų istorijos 
ekspozicijos, ar tai būtų Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus, 
Alytaus ar Kauno muziejuose, yra labai svarbus profe-
sinės veiklos baras. Akivaizdus ir edukacinis šių eks-
pozicijų aspektas. Jos tampa aktyviomis švietimo bei 
patriotinio ugdymo erdvėmis, o svečiams ir užsienio 
turistams – miesto veido įvaizdžio dalimi, čia konden-
suotai supažindiname su laimėjimais, atskleidžiame 
miesto ir bendruomenės gyvavimo raidą, specifiką.

Trumpai apie pirmąjį Kauno miesto muziejų

Pirmasis muziejus Kaune imtas formuoti 
1897 m. bei pavadintas Mokslo ir pramonės muzie-
jumi. Jį inicijavo miesto valdyba. Šiandien pirmasis 
miesto muziejus svarbus tuo, jog čia slypi pagrindinių 
Kauno muziejų užuomazgos, jame buvo sukaupta ne-
mažai eksponatų apie Kauną, dirbo įžymūs žmonės, 
atlikę įspūdingų darbų.

Kuriant miesto muziejų, aktyviai dalyvavo Kau-
no mergaičių gimnazijos mokytojas Konstantinas 
Gukovskis (1857–1906), jis visuomeniniais pagrin-
dais ir vadovavo muziejui. 1898 m. lapkričio 25 d. 
miesto valdyba priėmė nutarimą sudaryti muziejaus 
nuostatus ir paskirti šalia rotušės buvusio pašto pas-
tato antrą aukštą. 

Muziejaus rinkinių pradžią sudarė įvairios do-
vanos. Muziejuje sukaupta paleontologinių radinių, 
surinktų Kauno apylinkėse, mineralų, rūdų, fosilijų 
rinkinių, herbarų tomų, drugių, vabzdžių, paukščių 
rinkinių, knygų, žemėlapių, numizmatikos kolekcijų, 
liaudies tekstilės ir Kauno pramonės gaminių pavyz-
džių. Tačiau muziejus ilgai neturėjo aiškios veiklos 
krypties ir labiau priminė įvairių retenybių sandėlį.

1905 m. patvirtintas muziejaus Statutas, muzie-
jui suteiktos Rusijos imperijoje galiojusios muziejų 
teisės. Nuo 1906 m. muziejuje dirbo, o nuo 1909 m. 
jam vadovavo dailininkas ir archeologas Tadas Dau-
girdas. Jam vadovaujant, muziejus tapo kultūros cen-
tru, čia sukaupta gausi kultūrinio Lietuvos palikimo 
dalis. Suformuota muziejaus struktūra: archeologijos, 
numizmatikos, etnografijos, filatelijos, Vakarų Eu-
ropos senosios dailės kūrinių ir nedidelis žydų kulto 

daiktų skyriai. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, 
atsikūrė ir Kauno miesto muziejus. Muziejaus, Kau-
no vizitinės kortelės, globėju tapo miesto burmistras 
Jonas Vileišis. 

Muziejuje dirbo Lietuvos ir pasaulio moks-
lui bei kultūrai nusipelniusių asmenybių: tūrinės 
animacijos pradininkas Vladislovas Starevičius 
(1882–1965), filologas ir etnografas prof. Eduardas 
Volteris (1856–1941), kuris 1922 m. buvo paskirtas 
muziejaus direktoriumi. Jo pastangomis Lietuvos 
universiteto studentams archeologams, istorikams ir 
gamtininkams muziejus tapo savotiška moksline la-
boratorija. Muziejus plėtojo kultūrinę, istorinę veiklą, 
tačiau, 1936 m. Kaune pastačius naujuosius Vytauto 
Didžiojo karo ir Kultūros muziejų rūmus, nustojo 
veikti, eksponatai buvo perduoti Vytauto Didžiojo 
karo, Kultūros, Pedagoginiam ir kitiems muziejams.

Kaunistikos kaupimas tarybiniais metais 
bibliotekose, institutuose, kolekcininkų rinkiniuose

Kaunas nuolat siekė turėti miesto istoriją, kul-
tūrą, pramonę, sportą reprezentuojantį muziejų. Dar 
1922 m. kariškiai, menininkai, mokslininkai ir val-
džios žmonės siūlė statyti naują Karo muziejų Lietu-
vos viduramžių pilių ar senovinės koplyčios stiliaus. 
Idėją įgyvendinti išrinkto komiteto nariai įsivaizdavo, 
kad tokiame muziejuje būtų įkurdinti Karo muziejus 
(pirmame aukšte), Kauno miesto muziejus (antrame 
aukšte) bei Paminklų ir skulptūrų galerija (trečiame 
aukšte). Tačiau planai neįgyvendinti, ir Kauno mies-
tas, nors turėdamas savo muziejų, išsamios istorijos 
ekspozicijos nesukūrė. 

Tarybiniais metais ši problema buvo aiškiai su-
vokiama, tačiau laikotarpio specifika lėmė, kad vie-
ningos, išsamios ekspozicijos taip pat nebuvo, nors 
kaunistika aktyviai kaupta. Atskiros valstybinės įstai-
gos, muziejai, archyvai, aukštųjų mokyklų bibliote-
kos, pramonės, transporto įmonės, teatrai, institutai, 
paveldosaugos organizacijos saugojo su savo ir su 
miesto istorija susijusią medžiagą, kaupė ją bei eks-
ponavo parodose. Išsamią informaciją apie Kauną 
ir jo apylinkes surinko Kauno viešosios bibliotekos 
Kaunistikos grupė – būtent bibliotekininkai iš dalies 
ir atliko Kauno miesto muziejaus funkcijas. Čia su-
kaupta ne tik populiariausia literatūra apie Kauną, bet 
saugoti padovanoti rankraščiai, nuotraukų albumai 

KAUNO MIESTO MUZIEJUS – NAUJAS KAUNISTIKOS 
KAUPIMO, TYRIMŲ IR EKSPONAVIMO CENTRAS

Romutis Navardauskas Palaima
Kauno miesto muziejus
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Kauno tematika iš garsių kauniečių kraštotyrininkų 
Prano Juozapavičiaus, Aleksandro Pleskačiausko, 
Broniaus Šukio, Antano Vaičiaus ir kt. asmeninių ar-
chyvų. Kaunistikos grupės darbuotojai parengė ir lei-
dinių. Kartotekos „Kaunas (1600 iki 2003 m.)“ dalyje 
„Senasis Kaunas (1600–1918)“ informacija surinkta 
iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos fonduose 
saugomų senųjų leidinių: knygų, žurnalų, kalendo-
rių, ikonografijos, periodikos aštuoniomis kalbomis. 
Kartotekos pagrindu (tuo pačiu pavadinimu) pareng-
ta trijų tomų bibliografijos rodyklė (mašinraštis) su 
dalykų, asmenvardžių ir kitomis pagalbinėmis rody-
klėmis. Informacija apie 1919–1940 m. surinkta ne 
tik iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos, bet ir iš 
Kauno technologijos universiteto bibliotekos fondų. 
Išsamiausiai kartotekose atskleistas sovietinio laiko-
tarpio Kaunas. Kartotekoje „Kauno regionas spau-
doje (1845–1944 m.)“ sukaupta istorinė informacija 
apie regiono vietoves (miestus, miestelius, kultūros 
ir gamtos paminklus) skelbta to laikotarpio spaudoje 
lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Bibliogra-
finiai įrašai sudėti topografiniu ir teminiu principu. 
Kartotekoje daugiau kaip 60 000 įrašų. Tai išsami ir 
vienintelė tokia kartoteka Lietuvos bibliotekose. Nuo 
1999 m. kartoteka nepildoma.

Albumas „Kaunas – pro kraštotyrininko Alek-
sandro Pleskačiausko [1921 06 06–1988 11 06] foto-
objektyvą“. Kaunistikos skaityklos fonduose saugomi 
kraštotyrininko A. Pleskačiausko fotografijų, atvirukų 
ir iškarpų albumai. Tai gausi ir unikali ikonografinė 
medžiaga apie Kauną: 18 albumų, 966 fotografijos 
ir atvirukai (kai kurie daryti iki Pirmojo pasaulinio 
karo). Fotografo mėgėjo nespalvotose fotografijose 
užfiksuoti atskiri mikrorajonai, gatvės, neatpažįsta-
mai pasikeitę pastatai, gamtos vaizdai, miesto kasdie-
nybės ir švenčių akimirkos. Didesniąją rinkinio dalį 
sudaro sovietinio laikotarpio fotografijos.

Albumas „Kraštotyrininko Prano Juozapavi-
čiaus [1917–1988] rankraštiniai darbai, saugomi 
Kaunistikos skaitykloje“. Bibliotekininkai ir šiandien 
pristato tris labiausiai skaitytojų vartomus ir skaito-
mus rankraščius Kauno bei Kauno apylinkių istorijos, 

kultūrinio gyvenimo tematika. Tai P. Juozapavičiaus, 
istoriko, įžymaus kraštotyrininko, muziejininko, pu-
blicisto, darbai. Į kraštotyrinę veiklą jis įsitraukė dar 
1930 m., rinkdamas medžiagą ir eksponatus gimta-
jame Vėžionių kaime, o vėliau – visoje Lietuvoje. 
1981 m. Lietuvos kraštotyros draugijos VI suvažiavi-
mas už kraštotyrinę veiklą jį išrinko draugijos garbės 
nariu. 25-erius metus P. Juozapavičius paskyrė Kau-
nui ir jo apylinkių tyrinėjimui nuo seniausių laikų iki 
nūdienos. Jo kūrybinį palikimą sudaro apie 450 kraš-
totyrinių darbų, straipsnių, studijų.

Tarp daugelio žymesnių ar kuklesnių kolekci-
ninkų atskirai reikia paminėti ir akademiką Algiman-
tą Miškinį, savo kolekciją perdavusį Kauno miestui. 
Daugiau kaip penkis dešimtmečius A. Miškinio kaup-
toje kolekcijoje yra apie 32 tūkst. eksponatų. Kolekciją 
sudaro ne tik dailės kūriniai, bet ir mažoji lituanistinė 
ikonografija (atvirukai ir originalios fotografijos), isto-
rinio architektūrinio pobūdžio biblioteka ir originalių 
dokumentų archyvas. Profesorius daugiausia dėmesio 
skyrė lituanistikai ir kaunistikai. Padovanoti savo ko-
lekciją Kaunui A. Miškinis nusprendė prieš dešimt-
metį. Po įvairių peripetijų šiemet kolekciją lankytojai 
galėjo pamatyti Nacionalinio Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerijoje. 

Idėjos atkurti Kauno miesto muziejų. 
Pirmieji darbo metai

Ne veltui Kaunas vadinamas muziejų sostine. 
Mieste veikia apie keturiasdešimt muziejų ir galerijų. 
Kaune nuo seno susiformavo aukšto lygio muziejinė 
kultūra. Ji nuolat skatino inteligentiją ieškoti galimy-
bių sukurti vieningą ir išsamią Kauno miestą reprezen-
tuojančią ekspoziciją. Šios idėjos niekaip neįgyvendi-
nant, kilo mintis, jog būtina atkurti 1936 m. uždarytą 
Kauno miesto muziejų. 2005 m. Kauno miesto savi-
valdybės taryba nutarė pritarti Kauno deputatų klubo 
pasiūlymui atkurti Kauno miesto muziejų.

Kauno miesto muziejus – vienas iš jauniausių 
Lietuvoje. Kauno miesto tarybos sprendimu muziejus 
atkurtas 2005 m. spalio 20 d. kaip biudžetinė savival-
dybės įstaiga. Taigi, Kauno miesto muziejus atkurtas 
ir po septynių dešimtmečių grįžta į Kauno senamiestį, 
į savo naująją būstinę M. Valančiaus g. 6, šalia ar-
kikatedros bazilikos. Patalpos buvo išnuomotos iš 
Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnybos dešimčiai 
metų, laikinuoju direktoriumi paskirtas Arimantas 
Dragūnevičius. 

Muziejų rengtasi atidaryti 2006 m. vasarą. Ta-
čiau dėl įvairių trukdžių Kauno miesto muziejus pra-
dėjo nuomos procedūras tik gegužės viduryje, o sutar-
tį pasirašė liepos viduryje. Buvo prarastas geriausias 
pavasario laikas remonto darbams. Per tris mėnesius 

1 pav. Kauno miesto muziejus, M. Valančiaus g. 6
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baigti dideli pastato remonto ir pritaikymo muziejui 
darbai ir lapkričio 16 d. atidarytos dvi parodos. Pir-
moji – „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“, 
parengta 2006 m. Europos Parlamento nario Vytau-
to Landsbergio iniciatyva 1941 m. birželio trėmimų 
65-osioms metinėms atminti bei pristatyta Europos 
Parlamente. Antroji – „Karas po karo: ginkluotas 
pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“. Parodas 
parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro (LGGRTC) Genocido aukų muziejus. 
Rezistencijos ir tremties muziejaus įtraukimas į Mies-
to muziejaus sudėtį sukėlė tam tikrų nesusipratimų, 
kurie buvo minimi spaudoje. Dar ir šiandien nėra iš-
spręstas eksponatų, priklausančių Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungai, perėmimo klausimas. Būta ir kitų 
neįžvalgių sprendimų. 2006 m. lapkričio 30 d. naują-
ja direktore, laimėjusi konkursą, tapo žurnalistė Irena 
Nijolė Petraitienė.

Muziejus įsikūrė unikalią istoriją turinčiame 
pastate – tai 1808 m. statytas pastatas, buvęs augus-
tinų vienuolynas, vėliau Žemaičių kapitulos rūmai. 
Čia gyveno ir kūrė vyskupas Motiejus Valančius, 
1990–2000 m. jame gyveno Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Dabar po vienu stogu veikia du muzie-
jai – Bažnytinio meno ir Miesto muziejus. 

Pagal pasirašytą nuomos sutartį su Kauno ar-
kivyskupija Kardinolo V. Sladkevičiaus memoria-
linis butas-muziejus, taip pat Kauno arkivyskupijos 
muziejaus Sakralinio meno bei ,,Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikos“ ekspozicijos buvo integruotos į 
Kauno miesto muziejaus ekspozicines erdves.

Sakralinio meno ekspozicijoje rodomi vertin-
giausi meno kūriniai, susiję su Kauno miestu ir Kau-
no arkivyskupijos sakralinio meno paveldu. Dauguma 
meno objektų visuomenei yra mažai žinomi, tačiau 
yra ypatingos meninės ir istorinės vertės, žavi savo 
grožiu ir atlikimo meistriškumu. Kai kurie iš jų yra 
vieninteliai konkretaus laikotarpio liudininkai. An-
tai, paveiksle „Angelas sargas“ matome užfiksuotą 
Kauno upeivių cecho veiklą ir miesto panoramą apie 
1680 m. Tai seniausia žinoma Kauno miesto panora-
ma, žvelgiant nuo Vilijampolės pusės.

Muziejuje veikia Pasipriešinimo ir laisvosios 
minties istorijos ekspozicija. Šioje ekspozicijoje at-
skleidžiama ,,Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 
leidybos ir platinimo istorija, eksponuojami lietuvių 
ir kitomis kalbomis išleisti ,,Kronikos“ tomai, čia ga-
lima susipažinti su Lietuvos partizanų bei pasiprie-
šinimo pogrindžio spauda, nukreipta prieš okupacinį 
režimą. XIX a. sąjūdis prieš spaudos draudimą atgi-
mė okupacijų metais kaip tautos kova už laisvą mintį, 
tiesos žodį, už nepriklausomybę.

Muziejuje taip pat galima apsilankyti kardino-
lo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute. Kauno 

miesto garbės piliečio, kardinolo V. Sladkevičiaus 
(1920–2000) memorialinis muziejus įkurtas 2001 m. 
Išsaugoti trys kardinolo buto kambariai, kuriuose 
atskleidžiamas kardinolo gyvenimo ir dvasinės vei-
klos kelias. Ekspozicijoje rodomos popiežiaus Jono 
Pauliaus II bulės, popiežiaus padovanotas kryžius bei 
brevijorius, kardinolo žiedas bei iškilmių drabužiai, 
apdovanojimai, laiškai, užrašai, maldaknygės, kiti as-
meniniai daiktai, gausu fotografijų. Muziejuje vyks-
tantys kultūriniai švietėjiški renginiai tapo dideliu 
visuomenės traukos centru.

Šiuo metu Miesto muziejuje kuriama ekspozicija 
„Kaunas laiko ženkluose“, atskleisianti Kauno raidą 
nuo ištakų iki sovietų okupacijos. Muziejus formuoja 
savo veiklos kryptis taip, kad taptų ne tik ekspozicijų 
ir parodų rengėju, bet ir kultūrinių susitikimų, akade-
minių diskusijų vieta. 

Nauja muziejaus vadovė I. N. Petraitienė perė-
mė muziejų tik iš dalies paruoštą darbui, skolos truk-
dė pradėti muziejaus ekspozicijų kūrimą. Kolektyvą 
sudarė tik keli profesionalūs muziejininkai. Admi-
nistravimo problemos, nekomplektuojami ekspona-
tų rinkiniai, vyravęs abejingumas ir rietenos ilgai 
trukdė normalų darbą. Diskusijos galiausiai išryški-
no pagrindines veiklos kryptis ir kelius, kaip siekti 
tikslų. Pirmiausia ėmėmės eksponatų paieškos, vyko 
ir tęsiasi nuolatinis bendravimas su senaisiais kau-
niečiais, kolekcininkais, draugijomis ir organiza-
cijomis. Posėdžiuose, pasitarimuose ir diskusijose 
nuolat rėmėmės Europos praktika, orientavomės į 
Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos, Liuk-
semburgo, Belgijos miestų muziejų veiklą, kaupėme 
duomenis, literatūrą, internetinę ir kitą skaitmeninę 
medžiagą, vykome į keliones. Sukauptos informaci-
jos pagrindu suformavome muziejaus struktūrą bei 
sukūrėme pagrindinės muziejus ekspozicijos ,,Kau-
nas laiko ženkluose“ koncepciją ir muziejinės vei-
klos programas.

Sunkiausias uždavinys buvo apsispręsti dėl 
būsimosios ekspozicijos kūrimo principų. Kadangi 
duotas laikas jau buvo išnaudotas, o pradėti reikėjo 
nuo nulio, įsivaizduokime, kokia įtampa nuolat ka-
bėjo virš galvų. Išbandėme kelis teorinius modelius: 
nuo teminės ir sterilios ekspozicijos, kurios pagrin-
das – vienos rūšies eksponatai (šiuo atveju išdidin-
tos fotografijos), perėjome prie teminio ekspozicijos 
pateikimo su įvairiais muziejiniais objektais varianto, 
tačiau apsistojome ties mišriuoju chronologiniu mies-
to istorijos atskleidimo principu. Kiekvienas modelis 
turi savų privalumų ir trūkumų, jo pasirinkimą lemia 
sąlygos, vieta, laikas ir finansai. Taigi, motyvuotai pa-
grindę, pasirinkome mišrųjį chronologinį. Jis yra, ži-
noma, pats įprasčiausias ir paprasčiausias, mūsų atve-
ju išdidintos senosios graviūros ir kiti vaizdai, skirti 
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senojo Kauno laikotarpiui, o išdidintos fotografijos, 
skirtos XIX–XX a. vid. Kaunui, yra tik teminis fonas, 
skolinti ir muziejaus sukaupti eksponatai atskleidžia 
temos fenomenologinius aspektus, o visas turinys pa-
teikiamas chronologine seka. Taip pat siekiame, kad 
ekspozicija sužadintų kuo daugiau lankytojo recep-
torių: garso, vaizdo, lytėjimo, uoslės ir, jei pavyks, 
skonio.

Šios ekspozicijos plotas, padalytas į 7 ekspozici-
nes sales, tėra 317 m². Vienoje iš salių kuriame senojo 
Kauno iki 1795 m. ekspoziciją, kitoje – carinio Kau-
no ekspoziciją, 4 sales skiriame tarpukario Kauno sa-
vitumui atskleisti (vienoje iš jų, pačioje mažiausioje 
24 m² patalpoje, koncentruotai atskleidžiame savival-
dos temą, kitoje įkuriame kino teatrą), o koridorių, 

besidriekiantį per visą ekspoziciją, paverčiame sti-
lizuota Kauno miesto gatve. Paskutinę ekspozicijos 
salę paskiriame 12 m² Kauno miesto maketui ir mies-
to dovanoms eksponuoti. 

Esame dėkingi visiems Lietuvos muziejinin-
kams, bibliotekininkams, archyvų darbuotojams, ko-
lekcininkams, kurie įvairiais pasiūlymais ir mintimis 
prisideda prie naujo muziejaus kūrimo. Įgyvendinę 
idėjas ir sumanymus, tikime, kad ekspozicija „Kaunas 
laiko ženkluose“ išryškins įdomiausius, unikaliausius 
Kauno raidos aspektus istorijos įvykių bei dabarties 
kontekste, o ekspozicijoje susipins miesto praeitis, 
šiandiena ir rytdienos vizija. Muziejaus ekspozicijos 
atidarymas numatytas 2008 m. vasario 15 d., kai Kau-
nas minės 600 metų savivaldos jubiliejų.

2 pav. Pirmasis Rinkinių komisijos posėdis. Iš kairės: direktorės pavaduotoja muziejininkystei Irma Balčiū-
nienė, vyriausioji rinkinių saugotoja Rita Garbaravičienė, Mokslo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Romutis 
Navardauskas Palaima, Tremties ir rezistencijos padalinio vadovas Juozas Rimkus, muziejaus direktorė Irena 
Nijolė Petraitienė, muziejininkas Darius Juodis
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The article introduces a newly set up Kaunas 
City Museum. Although considered to be a new one, 
the museum has quite a long history.

The first museum in Kaunas (entitled as a Mu-
seum of Science and Industry) was started in 1897. It 
had no definite direction of its activities and predomi-
nantly reminded of storehouse full of various rarities. 
In 1905, the Museum’s Statute had been confirmed 
and the Museum gained the museum liberties acting 
at that time in Russian Empire.

After the restoration of Lithuanian Independence, 
the Kaunas City Museum was revived, but when the 
Vytautas the Great Museum and the Museum of Cul-

ture were built in 1936, the City Museum’s activities 
were intermitted. In Soviet times, materials concerning 
Kaunas were accumulated in museums, archives, li-
braries, higher education and scientific institutions, en-
terprises, private collections, but a full-scale exhibition 
displaying the history of Kaunas City wasn’t created.

In 2005, Kaunas City Council decided to revive 
the Kaunas City Museum. The first exhibitions were 
arranged in November, 2006. Currently, the museum 
specialists are creating an exposition “Kaunas in the 
Signs of Time”. 

Translated by Audronė Tamulienė

KAUNAS CITY MUSEUM – A NEW CENTRE OF ACCUMULATION, RESEARCH AND 
EXHIBITING OF THE MATERIALS CONCERNING KAUNAS CITY

Romutis Navardauskas-Palaima
Kaunas City Museum
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Pirmieji duomenys apie radinius (monetų lobius) 
Joniškio mieste siekia XIX a. pabaigą1. Pirmuosius 
archeologinius tyrinėjimus mieste atliko Kalnelio 
(Sidabrės) archeologiniame komplekse 1990 m. dir-
busi Lietuvos istorijos instituto ekspedicija (vad. Al-
gimantas Merkevičius). Tyrinėjimai yra tęsiami iki 
šiol. Radiniai saugomi Joniškio istorijos ir kultūros, 
nedidelė dalis – Šiaulių „Aušros“2, Lietuvos naciona-
liniame3 muziejuose.

Archeologinių Joniškio miesto tyrinėjimų me-
džiaga yra apžvelgta Audronės Šapaitės ir šio straips-
nio autoriaus apibendrinamojo pobūdžio straipsniuo-
se4, kasmetinių Lietuvos archeologinių tyrinėjimų 
apžvalgose5. Tad plačiau prie sukauptos medžiagos 
išsamesnės analizės neapsistosime. Šiame straipsnyje 
pateiksime bendrą archeologinės Joniškio miesto me-
džiagos vaizdą. Nemažai dėmesio bus skirta neskelb-
tai medžiagai ir mažai pažįstamam XIX a.

Joniškis yra įsikūręs Žiemgalos lygumoje, Lielu-
pės baseino Sidabros ir Audruvės upių baseinų takos-
kyroje, pailgoje aukštumėlėje, einančioje ŠŠR-PPV 
kryptimis. Reljefinės ir gamtinės sąlygos turėjo įtakos 
miesto gatvių tinklo susiformavimui XVII–XVIII a. 
– jis įgavo pailgą formą. Miestas XVI–XVIII a. pri-
klausė LDK Žemaitijos kunigaikštystės rytiniame pa-
kraštyje buvusiam Šiaulių pavietui.

Šiuo metu yra ištirtas 1 687,7 m2 Joniškio mies-

to plotas. Tyrinėjant nustatytas kultūrinių sluoksnių 
paplitimas, miesto planinė-funkcinė struktūra. Kultū-
riniai sluoksniai didžiojoje miesto dalyje yra sunai-
kinti. Daugeliu atveju jie sunaikinti XIX a. antrojoje 
pusėje–XX a. pirmojoje pusėje po gaisrų pradėjus 
statyti mūrinius plytinius namus su įgilintais pusrū-
siais, o XX a. antrojoje pusėje – naikinant architektū-
rinį miesto paveldą (jų vietoje pradėjus statyti tipinius 
didelių tūrių pastatus, tiesti įvairias komunikacijas). 
Kultūriniai sluoksniai geriau išsilaikė tik ten, kur gi-
liau yra išlikusios akmeninės konstrukcijos (pastatų 
pamatai, akmenų grindiniai), šalia miesto parko (se-
noji dvarvietė) ir tose vietose, kur gruntas yra drėgnas 
(Šiaulių Senoji g.). Gausi ir reprezentatyvi XVI a. pa-
baigos–XVIII a. medžiaga surinkta Upytės g. 3, 7 (1 
pav.) (1994 m., vad. A. Šapaitė), Miesto a. 15-Ma-
žoji g. (2001 m., vad. E. Vasiliauskas, 2005 m. vad. 
Rėda Nemickienė), Žemaičių g. 9–11 (5 pav.) (2004–
2006 m., vad. E. Vasiliauskas), Miesto a. 4A (2006 m., 
vad. E. Vasiliauskas).

Yra lokalizuotos XVII–XVIII a. Joniškio se-
namiesčio ribos, rotušė (1616–1776 m.) (Miesto a. 
4A), XVII a.–XIX a. pradžios dvarvietė (Žemaičių g. 
9–11), rasta keletas VII–VIII a. kapų miesto centre 
(Miesto a. 15), XV a. antrosios pusės (?)–XVII a. 
kapų Parko g. 11, Žemaičių g. 9 (keli šimtai metrų į 
vakarus nuo tuometinio senamiesčio ir po dvaro kul-

ARCHEOLOGINĖ VI–XI A. IR XVII–XIX A. JONIŠKIO 
MIESTO MEDŽIAGA

Ernestas Vasiliauskas
Šiaulių „Aušros“ muziejus

1 pav. Atidengti 
kultūriniai XVII–
XVIII a. sluoks-
niai Upytės g. 7 
(1994 m., A. Šapai-
tė). Kairėje pusėje 
matyti medinis 
latakas lietaus (?) 
vandeniui nubėgti, 
dubuo (JIKM GEK 
Nr. 9337 / AR 18:9) 
in situ. ŠAM neg. 
Nr. GEK 73951, 
A-N 282. 
Fot. A. Šapaitė
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tūriniu sluoksniu).
Seniausias radinys priskiriamas bronzos amžiaus 

laikotarpiui (2000–500 m. pr. Kr.). Tai retai aptinka-
mas ir neaiškiomis aplinkybėmis į XVII a. datuojamą 
kultūrinį dvaro sluoksnį (Žemaičių g. 9) patekęs radi-
nys – akmeninio kirvio išgrąža (II–I tūkst. pr. Kr.).

Kad miesto teritorijoje buvo gyvenama geležies 
amžiuje, liudija 1995–1996 m. rasti du VII–VIII a. 
kapai. Atsitiktinių radinių (apyrankės, įvijinis žiedas 
bei kiti tiksliau nenustatytų dirbinių fragmentai) rasta 
1985 ir 2001 m.

Problemiškiausias yra miesto kūrimosi laikotar-
pis. Nors Joniškis (bažnyčia) minimas 1536 m. (nau-
jausi istoriko Liudo Jovaišo tyrinėjimų duomenys), 
tačiau iki šiol nėra rasta XVI a. datuojamų kultūrinių 
sluoksnių. Tiek senamiesčio, tiek dvaro geriausiai pa-
žįstamas yra XVII–XIX a. laikotarpis.

Surinkta XVI a. pabaigos–XVII a. vadinamos 
tradicinės krašto keramikos, buitinių puodų (puody-
nių, ąsočių) šukių (2:4 pav.). Puodai buvo degti re-
dukcinėje aplinkoje, pūstais šonais, pakraštėliai daž-
niausiai yra profiliuoti, su grioveliu briaunose arba be 
jo, kitų – atlenkti į išorę, įgaubti, tiesūs (1 lentelė). 
Nedidelė dalis puodų petelių buvo dekoruoti bangele 
ar keliomis jų eilėmis, horizontaliomis linijomis, dar 
rečiau įkypomis įkartėlėmis. Daugiausia rasta buiti-
nės keramikos profiliuotais kakleliais (dažnai sudaro 
65–93% visos rastos šios grupės keramikos), kurią 
pagrįstai galima vadinti joniškietiška. Galima many-
ti, kad ją XVII a. gamino vienos šeimos kelių kartų 
atstovai. Senosios Joniškio dvarvietės (Žemaičių g. 
9–11) 2004 m. tyrinėtose ūkinėse duobėse ji sudaro 
91,1–93,34%, o 2006 m. plotuose – 31,25–72,32%, 
prie rotušės (Miesto a. 4A) – 69,23%. 

2 lentelė. Miesto a. 4A ir Žemaičių g. 9–11 (2006 m.) surinktos keramikos procentinis pasiskirstymas

Radimo vieta Tradicinė krašto
(redukcinė)

Oksidacinė (miestų) Iš visoNeglazūruota Glazūruota
Miesto a. 4A 67 vnt. / 42,4% 10 vnt. / 6,33% 81 vnt. / 51,27% 158 vnt.
Žemaičių g. 9–11, plotas 2 104 vnt. / 77,62% 2 vnt. / 1,49% 28 vnt. / 20,89% 134 vnt.
Žemaičių g. 9, šurfas 19* 81 vnt. / 65,32% 8 vnt. / 6,45% 35 vnt. / 28,32% 124 vnt.
Žemaičių g. 9–11, šurfas 23* 157 vnt. / 74,41% 3 vnt. / 1,42% 51 vnt. / 24,17% 211 vnt.
Žemaičių g. 9–11, šurfas 24* 60 vnt. / 76,92% 5 vnt. / 6,41% 13 vnt. / 16,67% 78 vnt.
Iš viso 469 vnt. / 66,53% 28 vnt. / 3,97% 208 vnt. / 29,5% 705 vnt.

*Duomenys gali būti netikslūs – sluoksniai iki 100 cm gylio yra sumaišyti.

Vadinamosios tradicinės krašto keramikos retai 
yra aptinkama ir XVIII a. kultūriniame sluoksnyje.

Tyrinėjant mieste rasta XVI a. pabaigos–XVIII a. 
žiestos glazūruotos ir neglazūruotos oksidacinės (ki-
taip vadinama miestų, arba Naujųjų laikų) kerami-
kos. Tai lėkštės, dubenys (1; 2:1, 5; 3; 4 pav.), ąsočiai, 
puodeliai, puodynės (2:3 pav.). Dalis puodynių buvo 
dekoruotos horizontaliomis linijomis ir bangelėmis. 
2004 m. tyrinėtose senosios Joniškio dvarvietės (Že-

maičių g. 9–11) XVII a. ūkinėse duobėse ji sudaro 
3,71–56,58% visos rastos XVII a. keramikos6, o 
2006 m. plotuose – 26,51%, prie rotušės (Miesto a. 
4A) – 57,6% (2 lentelė).

Ši keramika dominavo XVIII–XIX a. (2:2, 6, 7 
pav.).

XVIII a. pabaigoje–XIX a. mieste atsirado ir pa-
plito vietinė Rusijos imperijos ir importinė fajanso bei 
porceliano keramika, kurios dalis yra su „Кузнецов“ 

1 lentelė. Miesto a. 4A ir Žemaičių g. 9 (2004 m., 2006 m.) surinktos tradicinės krašto keramikos kaklelių 
profilių procentinis pasiskirstymas

Radimo vieta Profiliuotas Atlenktas Nežymiai atlenktas Įgaubtas Tiesus Iš viso
Miesto a. 4A 18 vnt. / 69,23% 5 vnt. / 19,23% – 3 vnt. / 11,54% – 26 vnt.
Žemaičių g. 9,
duobė 1 28 vnt. / 93,34% 1 vnt. / 3,33% – 1 vnt. / 3,33% – 30 vnt.

Žemaičių g. 9,
duobė 2 174 vnt. / 91,1% 15 vnt. / 7,86% 1 vnt. / 0,52% 1 vnt. / 0,52% – 191 vnt.

Žemaičių g. 9–11,
plotas 2 32 vnt. / 72,73% 4 vnt. / 9,09% – 6 vnt. / 13,64% 2 vnt. / 4,55% 44 vnt.

Žemaičių g. 9,
šurfas 19 5 vnt. / 31,25% 6 vnt. / 37,5% 2 vnt. / 12,5% 1 vnt. / 6,25% 2 vnt. / 12,5% 16 vnt.

Žemaičių g. 9–11,
šurfas 23 13 vnt. / 54,17% 8 vnt. / 33,33% 2 vnt. / 8,33% 1 vnt. / 4,17% – 24 vnt.

Žemaičių g. 9–11,
šurfas 24 8 vnt. / 66,67% 1 vnt. / 8,33% 2 vnt. / 16,67% – 1 vnt. / 8,33% 12 vnt.

Iš viso 278 vnt. / 81,05% 40 vnt. / 11,66% 7 vnt. / 2,04% 13 vnt. / 3,79% 5 vnt. / 1,46% 343 vnt.
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(dažniausiai Rygos, Maskvos) gamybiniu ženklu. 
Randama ir akmens masės keramikos.

Rasta XVI a. pabaigos–XVII a. puodyninių (ne-
didelė jų dalis buvo glazūruota), žaliai, tamsiai žaliai, 
rudai glazūruotų ir neglazūruotų plokštinių bei XVIII–
XIX a. pradžios karnizinių koklių. Joniškyje sukaupta 
vertinga XVIII a. vidurio–XIX a. pradžios šių radinių 
kolekcija. Kokliai ir jų ornamentika atspindi tuome-

tinio Joniškio (kartu ir vieno šiaurinio LDK miesto) 
kultūros epochų kaitą – jaučiama vėlyvojo renesanso 
(manierizmo), baroko epochų įtaka. XVIII a. pabai-
gos–XIX a. pradžios karniziniai kokliai iš dvarvietės 
(tuo metu priklausė grafui Platonui Zubovui) deko-
ruoti geometriniais ir augaliniais motyvais, dengti 
ruda glazūra.

Rasta XVII a. geležinių įtveriamųjų, kriauninių 
peilių raginėmis, kaulinėmis (vieno peilio geležtė 
buvo su amatininko ar cecho (?) monograma, kurią 
sudarė ąsotis ir karūna virš jo) ir medinėmis kriau-
nomis, dvinarė šakutė kaulinėmis kriaunomis, diržo 
sagtis, XIX a. durų vyris, XVII a. langų vyrių deta-
lių, kitų statybinių detalių (kaltinių vinių, strypų bei 
kitų), katilo rankena, raktai, XVII–XVIII a. švininė 
prekybinė plomba, XVIII a. varinė saga ir profiliuota 
„S“ raidės formos durų rankena, XVII a. akmeninių 
verpstukų, galąstuvų, viršutinės ir apatinė girnapusės 
(dvaro pastatuose), keletas XVII a. olandiškų kaoli-
no pypkių kotelių, XVII–XVIII a. odinės avalynės 
fragmentų, apdegusių pakulų, švino lydinio (Sn, Pb) 
vitražo tvirtinimo rėmelių fragmentai, žalsvo langų 
stiklo duženos, titnaginiai muškietų skiltuvai. Iš re-
tesnių radinių minėtini skaidraus stiklo keturkampės 
formos buteliukų nuo dažų ar vaistų (?) šukės (rastos 

2 pav. Buitinės XVII–XIX a. keramikos fragmentai (Žagarės g. 4–6, 2004 m.) (JIKM GEK Nr. 10621 / AR 
18:113, 10619 / AR 18:111, 10623 / AR 18:115, 10624 / AR 18:116, 10620 / AR 18:112, 10625 / AR 18:117). 
Fot. E. Vasiliauskas

3 pav. Glazūruotas XVIII a. dubuo po restauravimo 
(Upytės g. 7, 1994 m., A. Šapaitė) (JIKM GEK Nr. 
9337 / AR 18:9). Fot. J. Ambrazaitytė
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dvarvietės ūkinėse duobėse).
Tyrinėjant ir atsitiktinai rastos 26 XVII–XIX a. 

monetos (3 lentelė) ir 5 XVI–XX a. pradžios lobiai. 
Didžioji monetų dalis (15 vnt.) rasta dvarvietėje. Mo-
netos yra svarbios ne tik datuojant atidengtus kultūri-
nius sluoksnius, bet yra ir šaltinis Joniškio mieste cir-
kuliavusiai piniginei sistemai, prekybiniams ryšiams 
nagrinėti.

Gausią radinių dalį sudaro statybinė keramika 
– plytos, čerpės (dominuoja „olandiškos“). Taip pat 
gausią radinių dalį sudaro gyvūnų kaulai – vertingas 
šaltinis miestiečių mitybai tyrinėti.

Aptikta keletas įdomesnių ir retesnių miestams 
radinių.

2006 m. šalia rotušės rastas neįprastas radinys – 
galvijo skeletas. Jis palaidotas sulenktomis, po pilvu 
sudėtomis kojomis. Kaklas sulenktas ir galva padė-
ta ant skeleto šono. Tarp kaulų buvo nedaug žemių, 
ypač ties apatine kūno dalimi. Galvijo skeletas gulėjo 
rytų-vakarų kryptimi. Atlikus tyrimus Lietuvos vete-
rinarijos akademijoje (tyrė Giedrė Piličiauskienė)8, 

nustatyta, kad tai patelės skeletas. Jai buvo apie 8 ar 
daugiau metų. Karvė buvo vidutinio ūgio – 97 cm. Jai 
greičiausiai nebuvo nulupta oda, nes ant kojų kaulų 
nėra įpjovimų ar įbrėžimų. Užkasta nesustingusi, nes 
kaklas nenatūraliai pasuktas ant šono, o kojos sulenk-
tos po pilvu. Iš stratigrafijos galima manyti, kad gal-
vijas buvo palaidotas prieš pradedant ar tik pradėjus 
formuotis XVII–XVIII a. kultūriniams sluoksniams. 
Tad skeletas turėtų būti datuojamas XVI–XVII a. pra-
džia.

Žinant tą aplinkybę, kad radinių kultūriniame 
sluoksnyje šalia rotušės yra surasta palyginti nedaug, 
tai rodo, kad tyrinėto objekto (visuomeninio pastato) 
vietoje buvo laikomasi švaros ir higienos. Kita vertus, 
kritusių galvijų laidojimas mieste sunkiai paaiškina-
mas, žinant tą aplinkybę, kad senasis miestas baigėsi 
už upelio, kuris yra vos už keliasdešimties metrų į ry-
tus. Trečia, galvijas, kaip rodo stratigrafija, yra palai-
dotas prieš ar pradėjus formuotis XVII–XVIII a. kul-
tūriniams sluoksniams. Taip pat neįprastai atrodo tiek 
palaidoto galvijo poza, tiek ta aplinkybė, kad galvijas 

3 lentelė. XVI–XVII a. monetos, rastos Joniškio mieste (1993–2006 m.)7

Eil. 
nr. Moneta Radimo vieta Radimo metai, tyrinė-

tojas
JIKM GEK Nr. / 

inv. Nr.
1. Denga, Rusija, Jelizoveta, 1743 m. Upytės g. 3, plotas Nr. 2 1994 m., A. Šapaitė 9321 / N 719
2. ? Upytės g. 3, plotas Nr. 2 1994 m., A. Šapaitė 9322 / N 720
3. Denga, Rusija, Jelizoveta, 1743 m. Upytės g. 3, plotas Nr. 2 1994 m., A. Šapaitė 9323 / N 721
4. Erė, Švedija, Karolis XI, 168? m. Upytės g. 3, plotas Nr. 3 1994 m., A. Šapaitė 9328 / N 722
5. Šilingas, ?, Jonas Kazimieras, 165? m. Upytės g. 3, plotas Nr. 4 1994 m., A. Šapaitė 9329 / N 723
6. ? Upytės g. 7, šurfas Nr. 1 1994 m., A. Šapaitė 9334 / N 724

7. Šilingas, Lietuva, Jonas Kazimieras, 
165? m. A. Varno g. 5 2000 m., atsitiktinis 9074 / N 682

8. Erė, Švedija, Karolis XI, 1694 m. Žemaičių g. 1993 m., atsitiktinis LNM, GRB 59883
9. 10 kapeikų, Rusija, Aleksandras I, 1814 m. Žagarės g. 4–6 2004 m., E. Vasiliauskas 10636 / AR 18:128

10. Šilingas, Lenkija, Jonas Kazimieras, 
166(5?) m. Žemaičių g. 9 2004 m., E. Vasiliauskas 10700/ AR 66:2

11. Šilingas, LDK, Jonas Kazimieras, 16?? m., 
Kaunas Žemaičių g. 9 2004 m., E. Vasiliauskas 10701 / AR 66:3

12. Šilingas, LDK, Jonas Kazimieras, 1664 m., 
Vilnius Žemaičių g. 9 2004 m., E. Vasiliauskas 10702 / AR 66:4

13. Šilingas, LDK, Jonas Kazimieras, 
166(4–5?) m., Vilnius Žemaičių g. 9 2004 m., E. Vasiliauskas 10703 / AR 66:5

14. Šilingas, LDK, Jonas Kazimieras, 1666 m., 
Vilnius Žemaičių g. 9 2004 m., E. Vasiliauskas 10704 / AR 66:6

15. Šilingas, LDK, Jonas Kazimieras, 16?? m., 
Vilnius Žemaičių g. 9 2004 m., E. Vasiliauskas 10705 / AR 66:7

16. 1 kapeika, Rusija, Aleksandras I, 18?? m. Žemaičių g. 9 2004 m., E. Vasiliauskas 10706 / AR 66:8
17. 2 kapeikos, Rusija, Aleksandras I, 1812 m. Žemaičių g. 9, šurfas Nr. 6 2004 m., E. Vasiliauskas 10707 / AR 66:9
18. Šilingas, Jonas Kazimieras, Lenkija, 16?? m. Žemaičių g. 11, plotas Nr. 2 2006 m., E. Vasiliauskas neinv.
19. Šilingas, LDK, Jonas Kazimieras, 1665 m. Žemaičių g. 11, plotas Nr. 2 2006 m., E. Vasiliauskas neinv.
20. Šilingas, ?, Jonas Kazimieras, 16?? m. Žemaičių g. 11, plotas Nr. 2 2006 m., E. Vasiliauskas neinv.
21. Erė, Ryga, Karolis XI, 16?? m. Žemaičių g. 11, plotas Nr. 2 2006 m., E. Vasiliauskas neinv.
22. Šilingas, ?, Jonas Kazimieras Vaza, 16?? m. Žemaičių g. 11 2006 m., E. Vasiliauskas neinv.
23. Erė, Švedija, Karolis XII, 1705 m. Vilniaus g. 14A, šurfas Nr. 25 2006 m., E. Vasiliauskas neinv.
24. 2 kapeikos, Rusija, Nikolajus II, 1898 m. Miesto a. 4A, šurfas Nr. 3 2006 m., E. Vasiliauskas neinv.
25. Moneta [žetonas (?)], ? m. Miesto a. 4A, šurfas Nr. 3 2006 m., E. Vasiliauskas neinv.

26. Šilingas, Lenkija, Jonas Kazimieras, 
1661 m. Miesto a. 4A, šurfas Nr. 3 2006 m., E. Vasiliauskas neinv.
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palaidotas tiems laikams per senas – 8 ar kiek daugiau 
metų (tais laikais optimalus karvių amžius buvo iki 
8 metų). Tad paaiškinimas, kad čia palaidotas kritęs 
galvijas, sunkiai įtikimas. Greičiausiai šį palaidojimą 
reikia sieti su natūraliais bendruomenės papročiais, 
atėjusiais iš pagonybės (skirtingai nei apie Lietuvos 
miestų teisinę, ūkinę istoriją, tyrinėjimų apie to laiko-

tarpio miestiečių papročius nėra).
2004 m. tyrinėjant dvarvietę (Žemaičių g. 9), 

rasta keletas neįprastų radinių – 2 dubenuotieji akme-
nys. Vienas akmuo su smailiadugniu dubeniu buvo 
įmūrytas į 1938 m. statyto pastato pamatus. Akmuo 
– stačiakampio formos, pilkos ir juodos spalvos, jo 
šone yra šiek tiek pailgas latakas. Kitas akmuo rastas 
XVI a. pabaiga–XVII a. datuojamoje ūkinėje duobėje 
Nr. 1. Jis aptiktas apverstas dubeniu į apačią (5 pav.). 
Akmuo yra apvalios, širdį primenančios formos, iš 
pilkos ir rausvos spalvos granito. Panašu, kad akmuo 
nebaigtas apdoroti – dubuo (plokščias), akmens šonai 
tik pradėti tašyti. Šalia rasta 4,5–5 metų amžiaus ar-
klio kaukolė.

Tebesitęsia diskusija dėl akmenų su smailiadu-
gniais dubenimis kilmės ir jų datavimo. Jie dažniau-
siai yra aptinkami apibrėžtoje teritorijoje – pietinėje 
Žiemgaloje (Joniškio, Pakruojo, Pasvalio r., rečiau 
pietinėse Jelgavos, Bauskės r. dalyse), t. y. daugiausia 
XVI a. Upytės valsčiaus (vėliau pavieto) teritorijoje, 
šiaurės rytų Lietuvoje (Utenos ir Molėtų r.) bei rečiau 
kitose Lietuvos vietovėse9.

Akmenys su smailiadugniais dubenimis daž-
niausiai randami XVI–XVII a. sodybų teritorijose, 

4 pav. Glazūruotas XVII a. pab.–XVIII a. pr. dubenė-
lis po restauravimo (Upytės g. 7, 1994 m., A. Šapaitė) 
(JIKM GEK Nr. 9880 / AR 18:86). 
Fot. J. Ambrazaitytė

5 pav. Atidengtas plotas dvarvietėje (Žemaičių g. 9, 2004 m.). Kairėje pusėje ūkinėje duobėje Nr. 1 matyti 
akmuo su dubeniu in situ, į dešinę – XVIII a. pab.–XIX a. pr. pastato pamatai, tolumoje – XVII a. pastatų pa-
matų liekanos ir grindinio fragmentas. Fot. E. Vasiliauskas
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ir todėl pagrįstai siejami su buvusiais namų kultais, 
namų dievais Žemyna ir Pagirniais, žalčiais, o dube-
nyse buvo laikoma ypatinga – šventa – žemė. Spren-
džiant iš jėzuitų 1600 ir 1605 m. aprašymų, akme-
nims buvo priskiriama grūdų, galvijų, namų laimės 
garanto funkcija. Namų dievybės globodavo sodybas 
ir čia gyvenusius žmones. Šioms dievybėms būdavo 
aukojamas maistas, višta, juodas paršiukas ir kt. Ap-
eigas atlikdavo moterys10.

Žvalgomųjų tyrinėjimų metu įvairiose sena-
miesčio vietose lokalizuota keletas XVII–XVIII a. 
medinių pastatų liekanų. Joniškio miestas, išskyrus 
keletą svarbesnių mūrinių pastatų (katalikų bažnyčia, 
rotušė, špitolė, alinė, paštas), buvo medinis. Dėl ribo-
tos tyrinėjimų apimties jie nebuvo ištyrinėti. Plačiau 
yra tyrinėti tik du XVII a. dvaro pastatai (Žemaičių g. 
9) (5 pav.), XVIII a. vidurio rūsys (Upytės g. 3). Iš 
miesto istorijai svarbių pastatų minėtini 2006 m. ša-
lia „Baltosios“ sinagogos rasti XVII–XVIII a. rotušės 
sienos pamatai. Jie yra buvę 94–96 cm pločio (pagal 
to laiko matavimo vienetus atitiko 3 pėdas), panašiai 
kaip ir Bauskės rotušės, statytos 1615 m. Sprendžiant 
iš archeologinių duomenų, pirmas rotušės aukštas tu-
rėjo būti mūrinis, o duomenis papildžius istoriniais – 
2 aukštų, su bokšteliu ir laikrodžiu jame.

Taip pat įvairiose vietose rasta kiemo ir gatvių 
akmeninių grindinių, suardytų koklinių krosnių lieka-
nų (Žemaičių g. 9, Miesto a. 15-Mažoji g.), medinių 
latakų, padarytų iš lentų, lietaus (?) vandeniui nubėgti 
(Upytės g. 7) (1 pav.).

Ateityje, kad susidarytų aiškesnis Joniškio mies-
tiečio buities ir gyvenamosios aplinkos vaizdas, tiks-
linga būtų ištirti visą pastatą ar net visą sodybą.

Mažiausiai archeologų pažįstamas ir tyrinėtas 
Lietuvos miestų XIX a. laikotarpis. Nors šis laikotar-
pis paprastai laikomas istorinių tyrinėjimų objektu, 
tačiau archeologiniai radiniai bei surinktos medžia-
gos analizei taikomi įvairūs metodai gali papildyti 
duomenis apie šį laikotarpį. Iš daugiau ar mažiau 
tyrinėtų įdomesnių objektų galima paminėti XIX a. 
antrojoje pusėje sudegusius grūdų svirną ir karčia-
mą, XVIII a. pabaigos–XIX a. pradžios dvaro medi-
nių pastatų liekanas (5 pav.). Šiuos radinius plačiau 
apibūdinsime.

2004 m. Žagarės g. 2–4 buvo aptiktos sudegusios 
karčemos liekanos. Pastatas yra buvęs medinis, išliko 
apdegę rąstai, grindys vietomis sudėtos iš raudonų 
plytų, tarpais atsidengė plūkta molio asla. Sluoksnyje 
virš grindų rasta žiestos glazūruotos oksidacinės (ga-
lima rekonstruoti vieną baltai ir gelsvai glazūruotą 
dubenį), fajanso, akmens masės keramikos, stiklinis 
kamuoliukas, tamsaus stiklo butelių šukių (6 pav.), 
geležinių fabrikinių vinių, langų vyrių fragmentas, 
gyvūnų kaulų. Iš radinių bei 1814 m. Rusijos imperi-

jos 10 kapeikų nominalo sidabrinės monetos (3 lente-
lė) galima spręsti, kad karčema stovėjo XIX a.

Po plytų „grindiniu“, 110–120 cm gylyje, atsi-
dengė pilkos žemės su negausiais degėsiais, maišytos 
su moliu sluoksnis. Jame rasta žiestos tradicinės kraš-
to, glazūruotos oksidacinės keramikos, glazūruotų ko-
klių, tamsaus stiklo butelių šukių (ant vieno šono buvo 
užrašas „MIN/ WAS/ RIGAGA/ WÖHRN/ PARY 
[...]“), skaidraus stiklo stiklinės dugnas (dengta pati-
na), gyvūnų kaulų. Remiantis radiniais, šis sluoksnis 
datuotas XVIII a. antrąja puse–XIX a. pradžia.

2006 m. Upytės g. 11A ištirtas sudegusio grūdų 
svirno kampas. Čia buvo surinkti 4 maišai apdegusių 
grūdų, šalia kurių buvo apdegusių lininių maišų lieka-
nų. Galima tik spėti, kiek jų dar liko po žeme.

Lietuvos geografijos ir geologijos instituto 
Kvartero tyrimų skyriuje 2007 m. ištyrus nedidelę 
rastų grūdų dalį (tyrimus atliko dr. Dalia Kisielienė), 
nustatyta, kad tai švari ir botaniniu požiūriu „vientisa 
medžiaga“ – vyrauja miežiai (Hordeum L.). Be jų, pa-
vyko aptikti pavienių sėjamojo rugio (Secale cereale 
L.) genties grūdų, tačiau jų kiekis yra labai menkas 
– tik keli vienetai. Galima manyti, jog tai atsitiktinai 
papuolę grūdai. Piktžolių sėklų taip pat labai nedaug, 
akivaizdu, jog grūdai buvo valyti, ir galima tvirtin-
ti, jog tai atlikta labai gerai. Pavyko identifikuoti tik 
pavienes pelėvirkščio (Fallopia convolvulus L.) bei 
vikio (Vicia faba L.) sėklas. Abi rūšys yra tipiškos dir-
bamų laukų pakraščių augalų bendrijų atstovės11.

Nors šis radinys archeologiniu požiūriu yra gana 
vėlyvas, tačiau tai kol kas yra vienintelis šaltinis ti-
riant to laikotarpio Joniškio krašto javų veislių įvairo-
vę bei jų kaitą XVI–XIX a., laukų derlingumą.

Remiantis archeologiniais, istoriniais, architek-
tūros istorijos duomenimis, XVI–XVIII a. miesto rai-
dą galima suskirstyti į keletą laikotarpių:

1. XV a. antroji pusė (?)–XVI a. – kaimo tipo 
gyvenvietės vystymasis į miesto tipo gyvenvietę.

2. XVI a. pabaiga–XVII a. pirmoji pusė – vir-
timas savivaldžiu miestu bei klestėjimo laikotarpis. 
Šiuo metu susiformavo 5 pagrindinių gatvių ir aikš-
tės urbanistinė miesto struktūra, kuri išliko ir dabar. 
Tuo metu mieste paplinta žiesta oksidacinė keramika, 
kokliai. Mieste gyveno apie 1 000 gyventojų. Toks 
beveik nepakitęs miestiečių skaičius išliko iki pat 
XIX a. pradžios. Pakilimas, miesto struktūros susi-
formavimas yra fiksuojamas ir gretimoje Naujoje Ža-
garėje. 

3. XVII a. antroji pusė–XVIII a. pirmoji pusė 
– karų ir po jų sekusių nuosmukių laikotarpis. Šis 
laikotarpis yra susijęs su suirute Lenkijos-Lietuvos 
valstybėje.

4. XVIII a. antroji pusė – stabilizavimosi ir ki-
limo laikotarpis. Šiuo laikotarpiu pastebima stipri 
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kultūrinė ir ekonominė įtaka iš kaimyninių Kuršo ir 
Žiemgalos kunigaikštystės, Livonijos.

5. Nuo XVIII a. pabaigos (1795 m.) prasideda 
naujas miesto istorijos laikotarpis.

Apibendrinant sukauptą medžiagą, galima teig-
ti, kad archeologinė Joniškio miesto medžiaga yra 
panaši į kitų Lietuvos bei gretimų Kuršo ir Žiemgalos 
kunigaikštystės miestų.

Archeologiniai tyrinėjimai bei taikomi įvairūs 
surinktos medžiagos analizės metodai papildo daž-
nai skurdžius XVI–XIX a. istorinius duomenis apie 
Joniškio miesto istoriją. Ateityje, sukaupus daugiau 
archeologinės medžiagos, ją išanalizavus ir tinkamai 
sutvarkius, bus galima Joniškio istorijos ir kultūros 

muziejuje parengti ekspoziciją bei edukacines pro-
gramas apie vienos LDK karališkosios Šiaulių eko-
nomijos XVII–XVIII a. miesto istoriją, miestelėnų 
buitį, ryšius su kitais kraštais ir panašiai. Tokiu būdu 
artėjama prie vienos iš muziejaus rinkinių, ekspozici-
jos ir edukacijos programų realizavimo.

Archeologiniai duomenys taip pat svarbūs res-
tauruojant kai kuriuos išlikusius miesto pastatus. Tai 
gerai iliustruoja 2006 m. atlikti žvalgomieji archeo-
loginiai tyrinėjimai prie Joniškio „Baltosios“ sinago-
gos. Jų metu buvo surinkta papildomų duomenų apie 
neišlikusias pastato detales (durų vyris, langų stiklo 
duženos), kuriuos bus galima pritaikyti šio pastato to-
lesnei restauracijai.

6 pav. XIX a. antrosios pusės stiklinių butelių fragmentai (Žagarės g. 4–6, 2004 m.) (JIKM neinv., GEK Nr. 
10618 / AR 18:110, 10629 / AR 18:121, 10627/ AR 18:119, 10626 / AR 18:118, neinv. (3 vnt.), 10632 / AR 
18:124, neinv., 10630 / AR 18:122, neinv. (2 vnt.), 10635 / AR 18:17, neinv.). Fot. E. Vasiliauskas
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JONIŠKIS TOWN IN THE 6TH–11TH AND THE 17TH–19TH CENTURIES. 
ARCHAEOLOGICAL MATERIALS

Ernestas Vasiliauskas
Šiauliai Aušros Museum

Joniškis is located in Semigallia (Žiemgala) 
Plain, on the watershed of the Sidabra and Audruvė 
rivers’ basins. The natural situation influenced a plan 
of town’s streets in the 17th–18th centuries: it took a 
prolonged shape. In the 16th–18th centuries the town 
belonged to the Grand Duchy of Lithuania, Samogi-
tian Eldership, Šiauliai Powiat.

On the course of excavations, the boundaries of 
the old part of the Joniškis town (17th–18th centuries), 
a town hall (1616–1776), a place of a manor of the 
17th–19th centuries, graves from the 7th–11th centu-
ries in a centre of the town, some graves from the 2nd 
half of the 15th–17th centuries in Parko and Žemaičių 
streets had been localized.

The oldest archaeological find is attributed to the 
Bronze Age (2000–500 B.C.). It is a bore peg of the 
stone axe (II–I thousand years B.C.) – that is quite a rare 
find, and it had emerged in the 17th century’s cultural 

layer of the manor in undetermined circumstances.
The most problematic was the period of town’s 

origination. Although Joniškis (a church) was men-
tioned in 1536, (according to the latest historian L. 
Jovaiša’s research), the 16th century cultural layers 
had never been found until now.

The most familiar is the period of the 17th–19th 
centuries. During the archaeological explorations, 
typical to that period finds were excavated: stone 
pavements, remains of wooden and brick buildings, 
coins, ceramics, tiles, bricks, bones of animals, iron 
knives, nails, etc.

The archaeological materials of Joniškis are 
analogous to the materials found in other Lithuanian 
towns and the towns of neighbouring Curland Duchy 
and Semigallia.

Translated by Audronė Tamulienė
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Per Trakų istorijos muziejaus 60 metų gyvavimo 
laikotarpį archeologijos fonduose yra sukaupta dau-
giau nei 200 000 eksponatų, apimančių laikotarpį nuo 
paleolito iki šių dienų. Jie atspindi beveik visą Trakų 
miesto ir šio regiono istoriją, o didžioji eksponatų da-
lis – būtent Trakų miesto bei Salos ir Pusiasalio pilių 
istoriją.

Nors Trakų miesto atsiradimas bei raida buvo 
susiję su visos Lietuvos valstybės pakilimais bei 
nuosmukiais, išsamesni miesto tyrimai pradėti ganė-
tinai vėlai. Visų pirma tam įtakos turėjo rašytinių šal-
tinių stoka bei išlikusių žinių fragmentiškumas. Dėl 
šios priežasties archeologija tapo viena iš pagrindinių 
mokslinės muziejaus veiklos sričių, tiriančių kultūrinį 

Trakų senamiesčio sluoksnį. Ankščiau mieste būda-
vo atliekami tik pavieniai archeologiniai kasinėjimai, 
šiuo metu jų atliekama per keliasdešimt kasmet. Su-
kaupta gausi archeologinė medžiaga išsamiai per-
teikia XIV–XVII a. Trakų miesto raidą, užstatymą, 
miestiečių amatus. 

Archeologiniai tyrimai, vykstantys Trakų mies-
te, pateikia gausios ir įdomios medžiagos; dažniausiai 
dalį jos galima sieti su tam tikra to meto miestelėnų 
plėtota ūkine veikla. Tačiau miesto kasinėjimai yra 
specifiški, retai kada pavyksta aptikti nesuardytą kul-
tūrinį sluoksnį, nesunaikintus radinius. Be abejo, ge-
riausiai išlieka mūras. Šiame straipsnyje paliečiama 
tik dalis 2006 metais atliktų archeologinių kasinėji-
mų medžiagos, tiksliau, tyrinėjimai, atlikti šiaurinėje 
miesto dalyje, vadinamoje Užtiltėje (Karaimų g. 63; 
1 pav.). Per juos Trakų istorijos muziejaus archeolo-
gijos fondai papildyti daugiau nei 4 000 eksponatų. 
Be to, Trakų miesto mastu aptiktas išties unikalus ir 
gerai išsilaikęs radinys – XV–XVI a. statybinės kera-
mikos degimo krosnis (2 pav.). Reikia turėti omenyje, 
jog archeologiniai tyrimai nėra baigti. Ateityje juos 
pratęsus, dalis čia pateikiamų duomenų bus papildy-
ti ar pakoreguoti. Tačiau jau dabar turima medžiaga 
suteikia svarbios informacijos apie to laikotarpio 
statybinės keramikos degimo krosnių konstrukciją, 
šioje Trakų miesto dalyje gyvenusių žmonių amatus. 
Sveikų tokios paskirties krosnių nėra daug. Tik pas-
taraisiais metais Vilniuje aptiktos bent kelios, kuriose 
neabejotinai buvo degama statybinė keramika. Tačiau 
tyrimų medžiaga yra nepaskelbta, todėl neįmanoma 
jos palyginti su rasta Trakuose. 

Apie Užtiltę žinių yra išties mažai. Beveik netu-
rima rašytinių šaltinių apie šios istorinės Trakų mies-
to dalies apgyvendinimą, suplanavimą, čia gyvenusių 
žmonių verslus bei buitį. Yra tik žinoma, kad 1515 m. 
Trakų vaivada Grigas Astikas šalia „karaimų tilto“ pir-
ko du dvarus1. Tiltas lokalizuojamas šiaurinėje Trakų 
pusiasalio dalyje. Tai yra pirmas šios istorinės vietos 
paminėjimas. Žinoma, kad XVI a. pradžioje karaimų 
dvasininkas Cefanijus Mordechajevičius turėjo Užtil-
tėje paveldimos žemės2. 1558 metais šalia Totoriškių 
ežero pirmą kartą paminėtos karaimų kapinės. Šalia 
jų buvęs M. Paco dvaras, kuris vėliau atiteko Radvi-
loms. Minima, kad XVII a. pabaigoje Užtiltėje buvo 
7 gyventojų sklypai bei gyveno malūnininkas. 4 skly-

NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI DUOMENYS APIE 
ISTORINĘ TRAKŲ MIESTO DALĮ – UŽTILTĘ

Ugnius Budvydas
Trakų istorijos muziejus

1 pav. Trakai. Archeologinių tyrimų vieta (Užtiltė)
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pai priklausė Trakų vaivadai Marcijonui Oginskiui3. 
Iš čia pateiktų užuominų galima daryti prielaidą, jog 
vadinamoji Užtiltė buvusi menkai apgyvendinta. Tai 
yra beveik visos mus pasiekusios XV–XVII a. rašy-
tinės žinios apie šią miesto dalį, todėl bet kokie atlie-
kami istoriniai ar archeologiniai tyrimai šia kryptimi 
yra svarbūs ir įdomūs.

2001 metų duomenimis, šiaurinėje Trakų miesto 
dalyje buvo atlikti tik vieni archeologiniai žvalgomie-
ji tyrimai. Taip jau yra, kad pastaruoju metu miestų 
archeologijoje dominuoja komerciniai kasinėjimai, tai 
yra tyrimų vietas bei apimtis renkasi ne muziejus ar ar-
cheologas, bet užsakovas tenkindamas savo privačius 
interesus. Taip ir šiuo atveju, rekonstruojant pastatus 
Karaimų g. 63, buvo atlikti išsamūs archeologiniai ty-
rinėjimai. Apie šios vietos užstatymą duomenų beveik 
neišliko. Žinoma, kad rekonstruojami pastatai statyti 
XVIII a. viduryje4. XIX a. planuose šioje vietoje gali-
me matyti ganėtinai intensyvų užstatymą5. 

Statybinės keramikos degimo krosnis aptikta 
šiaurinėje sklypo dalyje. Ji stovėjusi pietryčių-šiau-
rės vakarų kryptimi, beveik visa įkasta į kalvos šlaitą. 
Išanalizavus pirmąją krosnies konstrukciją bei aplink 
ją surinktą archeologinę medžiagą, nustatyti keli jos 
perstatymo etapai.

Pirmajam, ankstyviausiam, etapui priklausytų 
tik keli išlikę sienų fragmentai. Tai šoninė pakuros 
siena (rytinė siena) su šiaurinėje dalyje išlikusiu kon-
traforsu bei iš dalies galinė siena. Pastaroji per tyrimą 
nebuvo visiškai atidengta, todėl liko neaiškūs kai ku-
rie jos konstrukciniai elementai. Rytinė siena išliko ne 

visa, geriausiai išsilaikė ta jos dalis, kuri buvo įkasta 
į kalvos šlaitą. Kita dalis sunaikinta XX a. atliekant 
žemės judinimo darbus. Į šlaitą įkastos sienos išorė 
sumūryta iš stambių lauko akmenų, sujungtų moliu. 
Vidinė krosnies sienos dalis sumūryta iš moliu su-
jungtų plytų, kurios klotos trumpaisiais galais į kros-
nies vidų. Plytos sumūrytos nuo pat krosnies pado 
iki išlikusios sienos fragmento viršaus. Jos perdegu-
sios, suaižėjusios. Geriau yra išsilaikiusios 32,3–4,3 
x 8,3–9 x 14,5–15 cm dydžio plytos, dauguma jų be 
braukų ar su negiliais jų pėdsakais. 

Geriausiai išlikusi sienos dalis yra 210–224 cm 
aukščio (nuo pado) ir apie 80 cm storio. Pamatas įgi-
lintas negiliai (45–50 cm), todėl krosnies statytojai, 
norėdami išvengti sienų skėtimosi, privalėjo sumūryti 
nedidelį kontraforsą. Išlikęs fragmentas keturkampės 
formos, 75 cm ilgio ir 84 cm pločio. Jis prie rytinės 
sienos glaustas 40º kampu. Analogiškas kontraforsas 
turėjęs būti ir krosnies šiaurės vakariniame kampe. 
Šiuo metu šioje vietoje stovi ūkinis pastatas. 

Vidinėje krosnies dalyje, šalia sienos, atidengtas 
nedidelis pado fragmentas. Jis plūktas moliu, išdegęs, 
skaisčiai rausvos spalvos. Ant jo išliko kelios išdegtų 
plytų eilės, kurios ant pado klotos siaurąja plokštuma 
bei trumpuoju galu į sieną. Tarpai tarp plytų nuo 1 iki 
1,5 cm, užpildyti perdegusiu biriu moliu. Plytų mat-
menys skiriasi nuo tų, kuriomis mūryta pati krosnis. 
Tai yra jos priklausytų paskutiniam, vėlyviausiam, 
krosnies naudojimo etapui. Įdomu tai, kad išdegti 
plytos dėtos kiek neįprasta tvarka: antroji plytų eilė 
dėta ant pirmosios ne kryžmai, bet ta pačia kryptimi.

2 pav. Statybinės 
keramikos degimo 

krosnis. 
Fot. U. Budvydas
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Archeologinių tyrimų apimtys bei laiko stoka 
neleido tinkamai ištirti kito svarbaus krosnies ele-
mento – priekrosnio. Tai turėjo būti įdomiausia kros-
nies dalis, nes šioje vietoje paprastai galima tikėtis 
daugiausiai radinių, o tai galėtų padėti atsakyti į kai 
kuriuos su datavimu susijusius klausimus. Taip pat 
paaiškėjo, kad aplink krosnį buvo vykdomi tam tikri 
paviršiaus niveliacijos darbai (statant paviršius buvęs 
daugiau nei 200 cm žemiau negu šiandieninis). Ant 
pirmojo paviršiaus, esančio priešais krosnį, buvo su-
piltas 40–50 cm storio molio sluoksnis, ant kurio gu-
lėjo netvarkingai sukrauti nedideli akmenys, sumai-
šyti su negesintomis kalkėmis. Tai rodo, jog šalimais 
ar pačioje krosnyje galėjo būti degamos kalkės arba 
užsiimama kita ūkine veikla. 

Kalbėti apie plytų degimo krosnies dydį, neatka-
sus visų jos sienų, yra gana sudėtinga. Tačiau visiškai 
aišku, jog degimo kameros pakura buvusi beveik 600 
cm ilgio. Galima daryti prielaidą, kad vėlyvesniais 
metais rekonstruotos krosnies pietvakarinė siena su-
tapo su ankstesniosios vieta. Tad krosnies plotis taip 
pat galėjęs siekti beveik 600 cm, todėl ji buvusi taisy-
klingo kvadrato formos. Esant tokiems įspūdingiems 
krosnies degimo kameros dydžiams, ji galėjusi turėti 
net 3 pakuros arkas.

Aplink krosnį užfiksuotas iki 120 cm storio ga-
mybinio broko sluoksnis, susiformavęs per visą jos 
naudojimo laiką, įrodo, kad šioje vietoje vyko inten-
syvi statybinės keramikos gamyba. Sluoksnį daugiau-
siai sudarė paprastos plytos, aptikta ir keletas figū-
rinių plytų, negausiai rasta lovinių čerpių. Sulyginus 
krosnyje sumūrytas plytas bei tarp gamybinio broko 
rastus sveikesnius jų fragmentus su Salos ir Pusia-
salio pilių plytomis, galima konstatuoti, kad aptikti 
ankstyviausi krosnies fragmentai turėtų būti datuoja-
mi XV a. Joje degta produkcija buvo tiekiama minėtų 
pilių statytojams. Šiuo laikotarpiu intensyviai rekons-
truotos Salos bei Pusiasalio pilys6. 

Susidėvėjusi krosnis XVI a. buvo perstatyta. Re-
konstruotos visos jos sienos. Rytinė siena daugiau nei 
100 cm patraukta į vidinę krosnies dalį. Po persta-
tymo ji tapo mažesnė, stačiakampio formos. Degimo 
kamera – 440 x 600 cm dydžio. Sprendžiant iš išliku-
sių sienų fragmentų, krosnies išorė turėjusi būti apie 
620 x 730–740 cm dydžio. Išlikusios pakuros sienos 
yra beveik 200 cm aukščio. Prasčiausiai išsilaikiusi 
šiaurės vakarinė siena su dviem degimo kameromis. 
Jos priekinė dalis sunaikinta XX a. iškasus beveik 
300 cm skersmens ūkinę duobę, todėl sunaikintas ir 
priekrosnis.

Vidiniai krosnies sienų paviršiai mūryti lauko 
akmenų eilėmis, kurios išlygintos plytomis, klotomis 
galais į pakuros vidų. Analogiškai viena arba dvi ply-
tos mūrytos ir į tarpus tarp akmenų. Šiaurės rytinei 

sienai mūryti vietomis naudoti ir stambaus šlako ga-
balai. Akmenys įvairaus dydžio, dalis jų išties įspū-
dingų matmenų. Vidinės krosnies dalies mūras sti-
priai išdegęs, akmenys perdegę, plytos ištrupėjusios. 
Sienose dominuoja gelsvo atspalvio plytos. Dalis jų 
su išilginėmis braukomis. Kai kurios yra paimtos iš 
ankstesnės krosnies ir panaudotos antrą kartą. Kaip 
jungiamoji medžiaga taip pat naudotas molis, kuris 
nuo karščio yra įgavęs gelsvą atspalvį. Kai krosnis 
buvo naudojama, sienos buvo glaistytos iki 2 cm 
storio molio sluoksniu. Po kurio laiko tikriausiai dėl 
galinės sienos nestabilumo prie jos buvo prišlietas 
170 cm ilgio sienos fragmentas.

Priekinėje sienoje išliko dvi pusiau apvalios 
formos pakuros arkos. Iš išlikusių fragmentų galima 
spręsti, kad arkos sumūrytos iš vienos (?) gulsčiai 
dėtų plytų eilės. Ties pagrindu arkos yra 80 cm pločio 
ir 65 cm aukščio (nuo pado). Krosnies viduje padas 
plūktas moliu, vietomis įterpti keli akmenys ar plytų 
fragmentai. Pado paviršiaus altitudė sutapo su XV a. 
datuotos krosnies padu. Krosnies vidinėje dalyje, po 
griuvenomis, aptiktos 4 išdegti paruoštos plytų eilės. 
Dvi plytų eilės klotos palei šonines krosnies sienas, 
trečioji – ties viduriu tarp pakuros arkų. Ketvirtoji 
rasta ties galine siena. Tarpai tarp eilių atitinka pa-
kuros arkų plotį. Kiekviena plytų eilė klota priešinga 
kryptimi žemiau esančiai eilei, palikti iki 2 cm tarpai, 
kurie būtini norint, jog plytos išdegtų iš visų pusių. 
Vietomis viršuje aptikta žalio molio plytų, kurių ne-
spėta išdegti. 

Sprendžiant iš išlikusių sienų aukščio, krosnyje 
plytos galėjo būti klojamos nuo 12 iki 15 eilių, tai yra 
į krosnį galėjo būti pakrauta nuo 7 000 iki 9 000 plytų. 
Tačiau po išdegimo dėl techninės krosnies charakte-
ristikos likdavo didelis kiekis gamybinio broko. Kaip 
jau ankščiau minėta, tą liudija šalimais rastas storas 
plytgalių duženų sluoksnis. Plytos į krosnį tikriausiai 
buvo kraunamos per viršų, nes esamos pakuros arkos 
šiam darbui atlikti yra akivaizdžiai per mažos. Žino-
ma, kad dar XIX a. Rusijoje meistrai buvo labiau linkę 
krosnis statyti be stogo7. Stogas buvo suformuojamas 
iš degimui paruoštų plytų ir ant jų viršaus papildomai 
užpilto smėlio bei šlako8. Krosnis buvo iškraunama 
tokiu pačiu principu, kaip ir pakraunama. Vis dėl-
to lieka neaišku, kaip buvo uždengta Trakų krosnis. 
Paskutinėmis savo gyvavimo dienomis ji tikriausiai 
nebuvo visiškai pakrauta. Taip pat lieka neaišku, dėl 
kokių priežasčių ji buvo apleista. Per kasinėjimus, be 
plytgalių ir gamybinio broko, daugiau jokių radinių 
neaptikta. Ji buvo paprasčiausiai užversta griuveno-
mis, gamybiniu broku. Tarp jų gausiai aptikta plokš-
tinių čerpių pusapvaliais galais, kurios tikriausiai taip 
pat buvo degamos šioje krosnyje.

XVI a. pabaigoje–XVII a. pradžioje į krosnies 
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vidų pradėtos mesti aplinkinių gyventojų buitinės 
šiukšlės. Jos viduje užfiksuotas iki 1,2 m. storio kul-
tūrinis sluoksnis, kuriame rasta daugiau nei 3 000 
radinių. Didžiąją jų dalį sudaro buitinės keramikos 
ir koklių fragmentai. Iš įdomesnių radinių paminė-
tini du pentinai, vienas iš jų gana puošnus (4 pav.). 
Aptiktas neaiškios paskirties kaulinis dirbinys. Tarp 
radinių yra nuo karščio deformuotų puodų bei koklių 
fragmentų, kuriuos būtų galima priskirti gamybiniam 
brokui. Rastos dvi plokštinių koklių matricos, puoš-
tos augaliniu ornamentu (3 pav.). Radiniai rodo, kad 
šiuo laikotarpiu šalimais veikė amatininko dirbtuvės, 
kuriose buvo gaminami puodai bei kokliai, taip pat 
veikė jų degimo krosnys. 

2006 m. archeologinių tyrimų medžiaga parodė, 
kad Užtiltė, buvusi atokiau nuo miesto centro, XV–
XVII a. buvo svarbus Trakų amatininkystės centras. 
XV a. čia pagaminta statybinė keramika buvo tiekia-
ma Trakų pilių statytojams. Tikėtina, kad tuo metu 
galėjusios veikti bent kelios panašios krosnys, nes 

plytoms pagaminti bei išdegti reikėjo nemažai laiko. 
Sezono metu krosnis vidutiniškai buvo naudojama 
8–10 kartų9, todėl statant ar rekonstruojant pilis vie-
na plytų degimo krosnimi nebūtų buvę galima išdegti 
reikiamo plytų kiekio. 

XVI a. šioje krosnyje išdegtos plytos tikriausiai 
naudotos jau čia gyvenusių dvarininkų ar pasiturin-
čių miestelėnų namams statyti. Radiniai liudija, kad 
XVI a. pabaigoje–XVII a. šalia gamybinės krosnies 
veikė puodų bei koklių gamybos dirbtuvės. 

Šiuo metu krosnies tyrimai dar nėra baigti. Nepa-
teiktos restauratorių išvados apie krosnies rekonstruk-
cijos bei statybos etapus, tam tikrus technologinius 
plytų gamybos ypatumus. Tačiau viena yra aišku, kad 
rasta plytų degimo krosnis yra unikali. Tai vienintelis 
tokio pobūdžio gerai išsilaikęs radinys Trakuose. Tad 
labai džiugu, kad tyrimų užsakovas nusprendė kon-
servuoti šią krosnį bei įrengti joje privatų muziejų, 
todėl išlieka galimybė ateityje bet kada vėl sugrįžti 
prie jos tyrimų. 

3 pav. Plokštinių koklių matricos. Fot. U. Budvydas
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THE NEWEST DATA FROM ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON HISTORICAL PART 
OF TRAKAI TOWN – UŽTILTĖ

Ugnius Budvydas
Trakai History Museum

4 pav. Radiniai: 
1–2 – geležiniai 
pentinai; 
3 – kaulinis dirbinys; 
4 – keptuvė. 
Fot. U. Budvydas

In 2006, while carrying out archaeological exca-
vations in northern part of Trakai town called Užtiltė, 
there was found an oven for annealing structural ce-
ramics from the 15th–16th centuries. Previously, there 
was little known about this historical part of Trakai 
town. There is almost no written source left neither 
about Užtiltė population and layout, nor about oc-
cupation, trade and daily life of Užtiltė inhabitants. 
There are only fragmentary messages from the 16th–
17th centuries that have reached us.

Analysis of the material gathered during the ar-
chaeological excavations showed that Užtiltė (it was 
rather remote from the town centre) was an important 
craft centre of Trakai town in the 15th–17th centuries. 
In the 15th century there was produced structural ce-

ramics that was supplied to Trakai Island builders. In 
future centuries (the 16th century) such brick-anneal-
ing ovens were used by local landlords and wealthy 
town-dwellers for building houses. Finds of the ar-
chaeological excavation showed that in the end of the 
16th century and in the 17th century alongside with the 
manufacturing oven there operated workshops for pot 
and tile production.

The mentioned brick-annealing oven found in 
Trakai, was the only one that came in such a good 
state. In the future this oven and some other findings 
will be on display in a private museum that is to be 
opened in Užtiltė.

Translated by Jol anta Binevičienė
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LAIVŲ BALASTAS KLAIPĖDOS UOSTE XVIII–XIX A.

Romaldas Adomavičius
Lietuvos jūrų muziejus

Senieji (istoriniai) miestų toponimai vertinami 
kaip svarbus kultūrinio paveldo objektas. Gatvės, 
aikštės ar miesto teritorijos toponimais užfiksuota in-
formacija tampa vertingu šaltiniu istorikui, miestelėnų 
kartoms kuria kultūrinę-istorinę „jų miesto“ aplinką. 
Miesto toponimų kaitaliojimas – kokia intencija tai 
bebūtų daroma – griauna šią aplinką, skurdina, ,,pa-
slepia“ istorinį paveldą. XX a. politinės permainos 
„paslėpė“ daug Klaipėdos miesto toponimų, daugelis 
jų negrąžinti iki šiol. Iš pastarųjų šiai temai yra svar-
būs trys: Šiaurės Balasto aikštė, Pietų Balasto aikštė, 
Balasto gatvė.

Abi aikštes, tiksliau, šiais pavadinimais įvar-
dytus XVIII–XX a. pradžios uosto teritorijos plotus, 
šiandien nuo praeivio žvilgsnio slepia krovos darbų 
kompanijos „Klasko“ tvora. Balasto gatvė – „Malkų 
gatvės tąsa pro Locų bokštą“ (1) – po 1945 m. su-
griovimų pradingo uosto teritorijoje (2). Netoliese 
Apkasų (Schanzenstrasse) ir Rojaus (Paradiesstrasse) 
gatvių kampe stovėjusi mergaičių mokykla buvo va-
dinama Balasto aikštės mokykla (3).

Senuosiuose gatvių ir aikščių pavadinimuose 
užfiksuota tuometinė situacija. Burlaivių epochoje 
iki XIX a. pabaigos kiekviename žymesniame uoste 
nebuvo apsieinama be balasto pakrovimo į laivus ir 
iškrovimo iš jų, bet kaimyniniuose Liepojos, Kara-
liaučiaus, Dancigo uostuose analogiškų toponimų ne-
aptinkama. Apie balastą Klaipėdos uoste kalbėti ska-
tina tai, kad nuo XVIII a. vidurio dėl susiklosčiusios 
uosto krovinių apyvartos struktūros Klaipėdoje labai 

padaugėjo iškraunamo balasto. Vėliau apie 150 metų 
kaupto balasto iškrovimo, nuvežimo, supylimo pro-
blema buvo sprendžiama atsižvelgiant į uosto plėtrą, 
jo teritorijos prie Kuršių marių formavimą. Nemažai 
balasto iškrauta Smiltynėje ir Kopgalyje.

Daug laivais atgabento smėlio, akmenų, įvairaus 
grunto kaip balasto buvo sunaudota statant miesto ir 
uosto hidrotechninius įrenginius, sausinant pelkėtus 
Klaipėdos ir jos apylinkių plotus.

Chronologiniai temos rėmai (XVIII–XIX a.) pa-
sirinkti neatsitiktinai. Prieinama archyvinė medžiaga 
ir literatūra leidžia jau nuo XVII a. antrosios pusės at-
sekti Klaipėdos uosto krovinių apyvartos struktūrą ir 
jos kitimo tendencijas. XVIII a. viduryje vyksta didy-
sis lūžis Klaipėdos jūrų prekyboje ir laivyboje. Prade-
dama laivais eksportuoti iš žemyno gilumos upėmis 
atplukdomą mišką. Rusijos administracijos valdymo 
laikais per Septynerių metų karą (1756–1763) nusisto-
vėjo Klaipėdos pirklių ryšiai su medienos prekeiviais 
Lietuvoje ir Baltarusijoje. Nemunu atplukdomi į sie-
lius surišti rąstai buvo apdirbami pamaryje įrengtose, 
vėjo malūnų varomose lentpjūvėse. Gauta produkcija 
laivais buvo gabenama į savo miškus išnaikinusią Va-
karų Europą, daugiausiai į Angliją.

Daugiau nei šimtmečiui tapo įprasta, kad iš visų 
į Klaipėdos uostą įplaukusių laivų tik 10–20%, labai 
retai iki 30% atgabendavo kokį nors krovinį. Atpluk-
dytą balastą palikę krante, burlaiviai išplaukdavo 
pilnais triumais krovinių. 80% ir daugiau tų krovinių 
sudarė mediena. Be krovinio (su balastu) Klaipėdos 

Klaipėdiečių 
barkas „Atlan-
tic“, plaukiojęs 
1858–1868 m. 
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uostą palikdavo vos vienas kitas laivas. Iki minėto 
medžio prekybos bumo pradžios Klaipėdos jūrų pre-
kyba buvo nedidelės apimties ir subalansuota: laivais 
atgabentų ir išgabentų krovinių kiekiai skyrėsi nežy-
miai.

Susidomėjus kalbama tema, kilo mintis pamė-
ginti nors apytikriai nustatyti 1700–1900 m. į Klai-
pėdos uostą atplukdyto ir čia likusio balasto kiekį, 
lokalizuoti jo iškrovimo vietas, techniką ir reglamen-
tavimą, kada pagrindinės balasto sankrovos aikštės 
buvo pertvarkytos ir pritaikytos įvairioms laivais at-
gabenamoms bei išgabenamoms prekėms krauti.

Dėl ilgametės laivų statytojų patirties buvo su-
formuoti fundamentalūs reikalavimai jūrinių burlai-
vių konstrukcijai. Kad laivas galėtų plaukti per bet 
kokį bangavimą, be kitų savybių, labai svarbios yra 
jo stovumas (stabilumas) ir atsistatomumas (vėjui ar 
bangoms pavertus, gebėjimas grįžti į pradinę padėtį). 
Šių reikalavimų nepaisymas tapo daugybės tragedi-
jų priežastimi. Bene plačiausiai nuskambėjo galeono 
„Vasa“ katastrofa Stokholmo uoste 1628 m. 

Laivas, ypač burinis, jūroje yra tuo stabiles-
nis, kuo žemiau jo svorio centras, t. y. kuo pilnesni 
jo triumai. Buriuojant be krovinio saugios laivybos 
sumetimais teko imti nenaudingą, bet būtiną balastą, 
kuriuo būdavo užpildoma laivo triumų dalis, kol pa-
siekiamas reikiamas stabilumas. Balastui dažniausiai 
naudotas smėlis, žvyras, akmenys – medžiagos, ku-
rios yra pakankamai sunkios, greitai perkraunamos ir 

per reisą laikosi stabiliai.
Pamėginkime apskaičiuoti per 200 metų į Klai-

pėdos uostą atgabento balasto kiekį. Statistinė me-
džiaga surinkta iš dokumentų, senosios periodikos 
ir istorikų publikacijų. Ten dažniausiai pateikiamas 
atplaukusių ir išplaukusių laivų skaičius, jų dydis (to-
nažas), gabenamų krovinių kiekis.

Sunkiau nustatyti, kiek balasto atgabendavo ir 
uoste iškraudavo be krovinio įplaukdavę laivai. Vie-
name 1778 m. gegužės 28 d. dokumente minima, kad 
be krovinio į Klaipėdą atplaukiantys laivai balastu 
turi užpildę ketvirtadalį triumų (4). Samuel’is von 
Lilienthal’is 1797 m. kalba apie trečdalį (5). Žinant 
tokių laivų visą talpą, galima nustatyti iš jų iškrauto 
balasto apimtį. Nustačius be krovinio išplaukusių lai-
vų tonažą, sužinomas išgabento balasto kiekis ir kiek 
balasto liko uoste.

Sudarant statistinę lentelę, dėl duomenų trūku-
mo ar jų neišsamumo kai kur teko naudoti kelių ar ke-
liolikos metų laivų judėjimo (laivų skaičiaus, tonažo, 
įplaukiančių ir išplaukiančių tuščių laivų santykio) 
duomenų vidurkius bei remtis atitinkamo laikotarpio 
tendencijomis prekybos konjunktūroje.

Nuo Hanzos laikų Europos laivynuose laivų 
dydžiui matuoti naudotas lastas (vokiečių k. – naš-
ta, krovinys) – matavimo vienetas, kuriuo iš pradžių 
buvo apibūdinamas 4 arkliais tempiamu vežimu per-
vežamų grūdų kiekis (6). Viduramžiais lastas tapo 
matu, nurodančiu į laivą pakraunamo krovinio kiekį. 

Klaipėdos 
uosto plane 
marių pakran-
tėje pažymėtos 
balasto aikštės 
ties bakenais 
ir locmanų 
bokštu. 1814 m. 
Fotokopija iš 
Lietuvos jūrų 
muziejaus fondų
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Pagal laivo dydį ir juo gabenamų prekių kiekį buvo 
nustatomi įvairūs mokesčiai ir uostų rinkliavos (7). 
Lastas įvairiose šalyse ar prekybos centruose buvo 
apibrėžiamas labai nevienodai. Svarbiausios prekės 
matuotos dar kitokiais lastais. Pavyzdžiui, į tą patį 
laivo triumą tilpdavo 80 lastų palaidai supiltų grūdų 
arba 100 lastų silkių statinių.

Viduramžiais lastas dažniausiai naudotas kaip 
krovinio apimties matas. Ilgainiui lastais tampa įpras-
ta matuoti ir krovinio svorį – jis prilyginamas 4 000 
svarų (apie 2 tonos). Lasto pritaikymas skirtingiems 
dalykams matuoti sukelia šiokių tokių problemų nu-
statant laivais gabento krovinio kiekį. Norint buriniu 
laivu saugiai gabenti galimą krovinio kiekį (Las-
tigkeit), buvo atsižvelgiama į dvi aplinkybes: laive 
kroviniams sukrauti skirtų patalpų tūrį (neto registro 
talpa šiuolaikiniu požiūriu) ir krovinio, kurį pakrovus 
laivas nenugrimzta žemiau vaterlinijos, svorį (naštą). 
Tačiau dėl nevienodo įvairių medžiagų lyginamojo 
svorio lengvesniu kroviniu užpildžius triumus lai-
vas nepasiekdavo maksimalios gramzdos, o kraunant 
sunkias prekes tai įvykdavo dar likus vietos krovinių 
patalpose. Laive telpančio ir galimo pergabenti krovi-
nio dydis buvo kažkur viduryje tarp šių pozicijų (8).

Prūsijoje iki 1872 m. galiojo laivų matavimo sis-
tema, kuri perimta iš Šlėzvigo-Holšteino ir Danijos: 
laivo tūris buvo išreiškiamas svorio vienetais (rugių 
lastais, laivo lastais, normaliaisiais lastais), kad būtų 
galima apibūdinti keliamąją laivo galią. Tik nebuvo 
atsižvelgiama į tai, kad laivai su vienodu tūriu gali tu-
rėti labai nevienodą keliamąją galią. 1872 ir 1888 m. 
Vokietijoje priimti Laivų matavimo nuostatai, per-
ėmus Didžiojoje Britanijoje nuo 1854 m. naudotą 
Moorsom’o sistemą laivų neto registro talpai nustaty-

ti m3. Šiuo laivo talpos apibrėžimu vėliau ir naudotasi 
statistikoje ir mokesčiams apskaičiuoti (9).

Siekiant nustatyti į Klaipėdos uostą burlaiviais 
atgabento balasto kiekį, statistikoje nurodyti mata-
vimo vienetai buvo perskaičiuojami į m3. Stengtasi 
sužinoti kasmet Klaipėdoje paliekamo balasto apimtį, 
turint galvoje, kad be krovinio įplaukiančių laivų triu-
mai iki trečdalio būdavo užpildyti balastu ir išskai-
čiuojant iš palikto kiekio balastą, kurį pasikraudavo 
be krovinio išburiuojantys laivai. 

Perskaičiuojant lastais nurodomą laivo tonažą į 
kubinius metrus, naudoti šie santykiai: rugių lastas = 
apie 3 m³ (10); Prūsijos normalusis lastas (laivo lastas) 
= 4,25 m³ (11); registro tona = 100 kubinių angliškų 
pėdų = 2,83 m³. Minėtas laivo dydis (Grosse) buvo 
matuojamas dvejopai, todėl skaičiuojant atsižvelgta į 
tai, kad laivo erdvių tūris ir jose gabenamo krovinio 
ar balasto, matuojamo svorio lastais (Schwere Las-
ten), kiekis negali būti mechaniškai sutapatinti.

Sakykime, 1778 m. dokumente balasto las-
tas prilyginamas 40 kub. pėdų (apie 1,2 m³). S. von 
Lilienthal’is tą patį lastą prilygina 30 kub. pėdų, o 
1 kub. pėdos balasto svorį nurodo 130 svarų, t. y. apie 
50 kg (12). Balasto „etalonu“ laikysime smėlį, kurio 
daugiausiai ir būdavo atplukdoma.

Duomenys lentelei (žr. 1 lentelę) paimti iš perio-
dikos, archyvo dokumentų ir šių spaudinių:

Bericht über Handel und Schiffahrt zu Memel 
für das Jahr 1856... 1900. Memel, 1857–1901.

Denkschrift über Memels-Seehandel, den Min-
ge-Schmeltele-Canal und die Zweigbahn Insterburg-
Tilsit-Memel. Memel, 1862.

Denkschrift zur Eröffnung des Posthauses Me-
mel den 16. October 1893. Memel, 1893.

Panorama 
iš Klaipėdos 

švyturio. Ma-
rių pakrantėje 

įrengtas tiltelis 
balastui krauti. 

Spalvota gra-
viūra. XIX a. 

6–7 deš.
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1 lentelė. Į Klaipėdos uostą įplaukusių laivų skaičius ir jų palikto balasto kiekis 1700–1900 m.
Metai Įplaukė laivų Paliko balasto (m³) Metai Įplaukė laivų Paliko balasto (m³)

1700 (13) 49 apie 60 1819–20 apie 1 300 apie 30 000
1701 33 apie 50 1821 apie 570 apie 10 000
1702 apie 37 apie 50 1822–24 apie 2 400 apie 45 000
1703 35 apie 50 1825 apie 110 apie 17 000
1704 37 apie 50 1826–27 apie 1 700 apie 30 000
1705 apie 29 apie 30 1828 809 apie 12 000
1706 21 apie 30 1829 877 apie 12 000
1707 16 apie 30 1830 697 apie 11 000
1708 23 apie 30 1831 649 apie 10 000
1709 25 apie 30 1832 apie 550 apie 8 000
1710 28 apie 30 1833 483 apie 7 000
1711 25 apie 30 1834 apie 550 apie 8 000

1712–16 apie 110 apie 150 1835 626 apie 10 000
1717 28 apie 30 1836 792 apie 12 000
1718 29 apie 30 1837 apie 780 apie 12 000
1719 30 apie 40 1838 778 apie 14 000
1720 apie 28 apie 30 1839–40 apie 1 400 apie 25 000
1721 26 apie 30 1841 614 apie 10 000
1722 25 apie 30 1842 apie 540 apie 8 000

1723–26 (14) 124 apie 200 1843–46 apie 2 800 apie 50 000
1727 37 apie 60 1847 apie 900 apie 16 000
1728 38 apie 60 1848 apie 500 apie 7 000

1729–41 apie 650 apie 750 1849 1 074 apie 17 000
1742 70 apie 130 1850 848 apie 15 000
1743 49 apie 70 1851 1 104 apie 17 000

1744–46 apie 84 apie 180 1852–53 apie 2 100 apie 33 000
1747 76 apie 150 1854 17 660 apie 25 000
1748 apie 80 apie 180 1855 apie 1 600 apie 23 000
1749 110 apie 400 1856 883 apie 12 000

1750–53 apie 400 apie 2 800 1857 809 apie 11 000
1754 apie 600 apie 5 400 1858 815 apie 11 000
1757 400 apie 4 000 1859 835 apie 11 000

1758–61 apie 200 apie 550 1860 976 apie 12 000
1762 133 apie 800 1861 864 apie 11 000
1763 apie 750 apie 6 300 1862 940 apie 12 000
1768 273 apie 3 200 1863 904 apie 11 000
1769 apie 300 apie 3 300 1864 1 023 apie 12 000

1770–72 apie 1 500 apie 24 000 1865–69 apie 5 000 apie 55 000
1773 510 apie 8 500 1870 976 apie 12 000
1774 500 apie 8 500 1871 1 206 apie 14 000

1775–76 apie 600 apie 10 000 1872 1 199 apie 14 000
1777 683 apie 11 000 1873 1 261 apie 15 000

1778–79 apie 690 apie 11 000 1874 (15) 1 284 apie 15 000
1780 700 apie 11 000 1875 1 238 apie 15 000

1781–82 apie 1 500 apie 25 000 1876 1 034 apie 10 000
1783 784 apie 13 000 1877 1 136 apie 8 000
1784 743 apie 12 000 1878 1 213 apie 15 000

1785–87 apie 2 000 apie 30 000 1879 1 119 apie 14 000
1788 811 apie 14 000 1880–85 apie 5 400 apie 35 000

1789–90 apie 1 500 apie 26 000 1886 806 apie 7 000
1791 728 apie 12 000 1887 960 apie 8 000
1792 1 029 apie 20 000 1888–90 3 000 apie 24 000
1793 1 078 apie 20 000 1891 1 040 apie 8 000

1794–1805 apie 6 000 apie 20 000 1892 868 apie 7 000
1806 apie 150 apie 3 000 1893 790 apie 6 000
1807 apie 1 400 apie 27 000 1894 751 apie 5 000
1808 apie 70 apie 2 000 1895 714 apie 5 000

1809–14 apie 1 800 apie 30 000 1896 786 apie 5 000
1815 436 apie 11 000 1897 762 apie 5 000
1816 432 apie 11 000 1898 761 apie 5 000
1817 apie 600 apie 13 000 1899 587 apie 3 000
1818 apie 750 apie 15 000 1900 759 apie 4 000
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Balasto iškrovimas ir panaudojimas

Nuo XVII a. vidurio uoste besikaupiantis ba-
lastas tapo dideliu rūpesčiu uosto administracijai. Jei 
per 50 metų (1700–1750 m.) uoste buvo palikta apie 
3 000 m³ balasto, tai iki 1782 m. – jau apie 120 000 
m³, kasmet jo buvo iškraunama 10 000–15 000 m³. Iki 
XVIII a. balastą iškraudavo kairiajame Dangės upės 
krante. Vėliau ant marių kranto, šalia pirklio Ogilvie 
medienos uosto, įrengta speciali aikštė balastui krauti 
buvo greitai užpildyta, kaip ir paskui, 1790–1791 m., 
įrengta kita aikštė Smiltynėje. 

S. von Lilienthal’is apskaičiavo, kad XVIII a. 
paskutiniais dešimtmečiais kasmet į Klaipėdą buvo 
atplukdoma tiek balasto, kad sukrauta iki 8 pėdų 
aukščio krūva užimtų daugiau nei 4 margus (16).

1784–1786 m. įrengta pirmoji tvirta balasto aikš-
tė šiaurinėje uosto dalyje. 1791 m. ties Didžiąja Vite 
buvo įrengta Pietų Balasto aikštė, veikusi iki 1876 m. 
1809 m. nauja aikštė balastui iškrauti buvo įrengta 
Kuršių nerijoje, tačiau ji nebuvo tinkamai naudoja-
ma, nors čia balastą galima buvo iškrauti nemokamai. 
Tuo tarpu kitame krante reikėjo mokėti balasto nuve-
žimo mokestį (Ballastfuhrgeld) (17).

Balasto problema buvo glaudžiai susijusi su uos-
to funkcionavimu ir raida. Jo iškrovimas buvo griež-
tai reglamentuojamas siekiant išvengti uosto akvato-
rijos užteršimo. 1809 m. suteiktame Klaipėdos uosto 
ir locų statute nurodoma, kad į uostą įplaukusio laivo 
kapitonas privalo pririšti laivą uosto meistro ir balas-
to inspektoriaus nurodytoje vietoje (už neklausymą 
bauda 2 taleriai nuo 10 lastų). Balasto inspektorius 
nurodydavo kapitonui balasto iškrovimo vietą, aprū-
pindavo darbo jėga (tvirtovės kaliniais) ir įrankiais. 
Smėlį, supylę į karučius, perveždavo iš laivo į krantą 
nuo borto nutiestomis lentomis. Tai buvo ilgas ir gai-
šinantis darbas. Buvo griežtai baudžiama už balasto 
pylimą į vandenį (50 talerių bauda). Akylai stebėta, 
kad kraunant balastą į pramą ar valtį niekas neįkristų 
į vandenį. Krante balastas turėjo būti kraunamas ne 
pakraštyje, o mažiausiai 24 pėdos nuo vandens. Kita 
vertus, uosto pareigūnai privalėjo rūpintis, kad lai-
vuose būtų reikalingas balasto kiekis, už pažeidimus 
grėsė svarstymas Laivybos ir prekybos teisme (10, 20 
ir 50 talerių baudos, nelygu, kiek trūko balasto) (18).

Klaipėdos pirkliai, kurie buvo labiausiai suin-
teresuoti sėkmingu uosto funkcionavimu, stengėsi, 
kad balastas būtų iškraunamas laikantis taisyklių ir 
neteršiant marių bei jūros pakrantės. 1777 m. pir-
kliai kreipėsi į valstybės pareigūnus: karo ir domenų 
tarėją S. von Lilienthal’į bei admiraliteto direktorių 
Schnell’ą, ir pasiūlė informuoti į Klaipėdą atplau-
kiančių laivų kapitonus ir savininkus, kad jie kiek 
įmanoma vietoje smėlio balasto į Klaipėdą gabentų 
su smulkiais akmenukais sumaišytą vadinamąjį Sie-
gelbal, o geriausiai – lauko riedulius ir skaldytus 
akmenis, kuriuos numatyta naudoti uosto krantinių ir 

Klaipėdos uosto 
panorama iš Smil-

tynės. Spalvota 
G. Waldhauer’io 

litografija. XIX a. 
6 deš.
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molų statyboms. Pirkliai siūlė mokėti už tokį balastą 
po 4 talerius už achtelį (12 × 6 × 3 pėdų). Valdinin-
kai pripažino, kad pasiūlymas yra geras, tačiau viskas 
priklauso nuo laivų kapitonų geranoriškumo (19). 

1820 m. uoste prie abiejų balasto aikščių galėjo 
vienu metu stovėti 11 burlaivių, o balasto nuvežimu 
toliau nuo kranto rūpinosi specialus rangovas, kasdien 
naudojantis 20–30 vežimų. 1803 m. šiuo verslu vertė-
si pats balasto inspektorius Seelig’as. 1839 m. vasa-
rio 19 d. laikraštyje „Memelsches Wochenblatt“ buvo 
išspausdintas skelbimas, kad kiekvienas be išimties 
laivo kapitonas, iškraudamas balastą iš savo laivo tiek 
valstybės, tiek privačioje teritorijoje, privalo naudo-
tis tik balasto išvežimo rangovo vežimais. Pažeidėjai 
mokėjo 5–10 talerių baudą ir kompensaciją rangovui 
pagal nustatytą tarifą (20). 1874 m. buvo nustatytas 
toks balasto rangovui Johann’ui Sergies’ui mokamas 
mokestis už balasto nuvežimą: 4,25 sidabro grašio už 
lastą arba 1 sidabro grašis už m3 (21).

Laivų savininkams balasto perkrovimas sudary-
davo papildomų išlaidų. 1850 m. rugpjūčio 6 d. už 
balasto iškrovimą iš A. C. Scheu barko „Myrrha“ prie 
Dangės upės buvo sumokėta 14 reichstalerių 20 sida-
bro grašių (22).

Daug į Klaipėdą atplukdyto balasto liko mieste 
ir jo apylinkėse, juo buvo užpilamos pelkėtos vietos. 
1781 m. rugpjūčio mėn. uosto valdžia pasiuntė 4 lai-
vus išpilti balastą Dangės dešiniajame krante pelkėta-
me sklype, kuris buvo skirtas laivadirbiui Christian’ui 
Heinrich’ui įrengti laivų statyklą. Minėtasis Seelig’as 
iš balasto supylė pylimą vietoje sunykusio tilto prie 
Malūnų vartų. Nemažai žvyro ir akmenų sunaudota 
molų statyboms XIX a. Kai kurių rūšių balastas (žvy-

ras, skalda bei klintys) buvo išpilamas Kuršių nerijoje 
ant pustomo smėlio ir jame buvo sodinami karklai, 
kiti želdiniai.

Balasto iškrovimo problema buvo svarbus kozi-
ris Klaipėdos pirklių organizacijai 1862 m. prašant iš 
Karaliaučiaus vyriausybės leidimo įsigyti iš pramo-
nininko J. Mason’o Smiltynę su kelto ir karčiamos 
privilegijomis. Gegužės 31 d. rašte pirkliai žadėjo 
Smiltynėje atsodinti mišką, įrengti 4 000 reichstalerių 
kainuosiančią krantinę balastui iškrauti („ten mariose 
yra gilių vietų, kur laivai galėtų priplaukti ir iškrauti 
balastą“), buvusią medienos sankrovos aikštę panau-
doti daigynui, nes ten yra daug medžių žievių atliekų 
ir dėl to žemė derlingesnė. Teigiama, kad  balasto iš-
vežimas iš uosto ,,į apylinkes“ labai trukdo susisieki-
mui ir kenkia miesto gatvėms. Padėtis palengvėtų, jei 
dalį jo iškrautų Kuršių nerijoje. Be to, tinkamo auga-
lams balasto gabenimas baržomis iš balasto aikščių 
į Kuršių neriją kainuoja labai brangiai, o iškrovus jį 
Smiltynėje iš karto būtų sutaupyta 300 reichstale-
rių (23). Gavus leidimą, uosto statybos inspektorius 
Peter’is Ludwig’as L. Bleeck’as parengė krantinės 
statybos sąmatą. 1865 m. kovo 9 d. Klaipėdos pirkliai 
aiškinosi Karaliaučiaus vyriausybei, kad praėjusį ru-
denį krantinė nebuvo užbaigta dėl ankstyvų šalčių, 
sutrukdžiusių priplaukti laivams su galutinai kranti-
nei suformuoti skirtu balastu (24).

XIX a. pabaigoje burlaivius nukonkuravo garlai-
viai, kito ir Klaipėdos uosto krovinių srautai. 1900 m. 
buvo parduotas paskutinis burlaivis iš kadaise gar-
sėjusio Klaipėdos laivyno. Vis retesni svečiai uoste 
buvo kitų uostų burlaiviai. Garlaiviuose ir motorlai-
viuose balasto problema buvo išspręsta naujoviškai 
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– į specialius tankus buvo pripumpuojama vandens. 
Balasto iškrovimo aikštės pradėtos naudoti prekėms 
iškrauti.

1700–1900 m. Klaipėdos uoste liko apie 1,5 
mln. m3 laivais atgabento balasto, kuris buvo sunaudo-
tas formuojant miesto ir Kuršių nerijos kraštovaizdį.

Pietinė Balasto aikštė. Dešinėje matyti iš balasto suformuotas pylimas. 1914 m. gruodžio 17 d. Iš Lietuvos jūrų 
muziejaus fondų 
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SHIPS BALLAST IN THE KLAIPĖDA PORT IN THE 18TH–19TH  CENTURIES

Romaldas Adomavičius 
Lithuanian Sea Museum

Starting from the middle of the 18th century, sail-
ing ships used to transport to England a great bulk of 
timber, which was rafted through the Nemunas River 
and the Curonian Lagoon and processed in Klaipėda. 
However, the need for imported goods was not big, 
therefore many ships arrived to the port with ballast 
on board. In some years almost 70–80 % of all in-
coming ships carried ballast. From the end of the 18th 
century unloading and disposal of the ballast became 
an urgent problem for the administration of the port. 

Sand, stone, gravel delivered by ships as ballast was 
used for construction of port facilities, upgrading of 
the town, or planting the Curonian Spit. Ballast un-
loading sites arranged along the Curonian Lagoon 
served as a basis for expansion of port facilities in the 
19th century. In two hundred years almost one million 
and a half cubic meters of ships’ ballast was brought 
to the Klaipėda Port what changed the landscape of 
the town and its suburbs significantly.
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Regioninė žydų istorija nėra plačiai tyrinėta, 
ne išimtis ir Žemaitija. Dažniausiai žydų gyvenimo 
fragmentai probėkšmiais yra paminimi įvairių auto-
rių studijose, skirtose atskirų vietovių istorijai, tačiau 
sisteminių žinių trūksta. Mažeikų rajono ir jame esan-
čių Viekšnių žydų bendruomenės istorija nėra išimtis. 
Daug medžiagos apie tarpukario žydų gyvenimą Ma-
žeikiuose ir aplinkiniuose miesteliuose yra sukaupęs 
Mažeikių muziejaus muziejininkas Algimantas Mu-
turas, tačiau visapusiškų tyrimų dar trūksta.

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus (to-
liau – VVGŽM) nuotraukų fonde yra 88 nuotraukos 
– viekšniškių portretai. Didelę nuotraukų dalį (53) 
sudaro neidentifikuotų asmenų nuotraukos, iš jų – 
dalis grupiniai viekšniškių portretai. Nuotraukose su 
identifikuotuotais asmenimis dauguma verslininkų 
ir jų šeimos narių portretai. Straipsnio tikslas – re-
miantis išlikusiomis nuotraukomis bei istoriografija, 
rekonstruoti Viekšnių žydų istoriją, socialinį ir ūkinį 
gyvenimą. 

Viekšniai – miestelis Mažeikių rajone prie Ven-
tos upės, 13 km į pietryčius nuo Mažeikių. Jidiškai 
Viekšniai vadinami Vekšna. Kaip teigia istorikai, 
Viekšnių gyvenvietė buvusi jau XIII a. XVI a. isto-
riniuose šaltiniuose minimas Viekšnių miestelis ir 
dvaras. Jį valdė Sapiegų ir Gorskių giminės. 1634 m. 
pastatyta bažnyčia. 

Pats miestelis išaugo XVI–XVIII a. XVII a. 
pabaigoje Viekšniai buvo nemažas Šiaurės Lietuvos 
prekybos centras. 1792 m. Viekšniams suteiktos 
Magdeburgo teisės, čia vykdavo turgūs ir prekyme-
čiai, veikė vaistinė ir vandens malūnas1. Tačiau mies-
telį dažnai niokojo įvairios nelaimės: marai, badas, 
gaisrai, ligos.

Tautinė Viekšnių gyventojų sudėtis visais lai-
kais buvo gana įvairi. Pačioje miestelio gyvavimo 
pradžioje čia gyveno vien lietuviai, vėliau ėmė rastis 
žydų, atsikėlė nemažai latvių, XIX a. viduryje pradėti 
siųsti rusai kolonistai. Remiantis istoriniais šaltiniais, 
galima teigti, jog pirmieji žydai Viekšniuose įsikūrė 
ne anksčiau nei pačioje XVII a. pabaigoje ar XVIII a. 
pradžioje. Pirmieji rašytiniai duomenys apie žydus 
Viekšniuose yra iš XVIII a. vidurio. 1764 m. surašymo 
duomenimis, Viekšniuose gyveno 274 žydai. XIX a. 
žydų skaičius Viekšniuose nuolat augo. Tai susiję su 

caro politika – žydams buvo draudžiama apsigyventi 
už nustatytos sėslumo zonos ribų. 1858 m. sudaryta-
me žydų sąraše minima 1 110 asmenų – 612 moterų ir 
498 vyrai. Pačioje XIX a. pabaigoje, 1897 m., Viekš-
niuose gyveno 2 951 asmuo, iš jų 1 646 buvo žydai 
(beveik 56% visų miestelėnų)2. 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Viekš-
nių žydai, kaip ir kiti, buvo ištremti į Rusijos gilumą. 
Dalis jų žuvo kare ar mirė iš bado, o dalis per Odesos 
(Ukraina) uostą išvyko į Palestiną, Pietų Ameriką3. Po 
karo į Viekšnius sugrįžo tik apie 300 žydų. 1921 m. 
duomenimis, jų gyveno apie 300, o 1937 m. duome-
nimis, iš 2 728 miestelėnų buvo apie 500 žydų (~130 
šeimų; maždaug 18% visų gyventojų)4. 

Iš XVII–XVIII a. žemėlapių galima spręsti, jog 
seniausia miestelio dalis buvo palei Ventos upę ir da-
bartinę miestelio aikštę (dab. Tirkšlių g., Tilto g., Da-
riaus ir Girėno g. pradžia). Egzistavo krikščionių ir 
žydų miesto dalys, kurios iš esmės buvo visai atskiros 
(persidengė tik dab. Mažeikių g.). Visas žydų gyve-
nimas koncentravosi gana ribotoje erdvėje, pačiame 
miestelio centre, seniausioje jo dalyje. Čia buvo ne 
tik gyvenamieji žydų namai, parduotuvės (,,kromai“), 
amatininkų dirbtuvėlės, kiti ūkinės-komercinės pa-
skirties objektai, bet ir bendruomeniniai pastatai – si-
nagogos, mikva (ritualinė pirtis).

Kada Viekšniuose pastatyta pirmoji žydų sina-
goga, nėra tiksliai žinoma. Kai kurių šaltinių duome-
nimis, ji pastatyta tik 1847 m. Dėl sinagogų skaičiaus 
yra kelios nuomonės. Vieni teigia, jog XIX a. antro-
joje pusėje–XX a. pirmojoje pusėje Viekšniuose buvo 
net treji žydų maldos namai, kiti – kad tik dveji. Ka-
dangi nė vienas pastatas nėra išlikęs, sunku daryti pa-
grįstas išvadas. Iki XX a. pradžios visi kulto pastatai 
buvo mediniai. Tik 1905 m., kaip prisimena Mykolas 
Biržiška, vienas iš jų perdarytas į mūrinį5. Vietiniai 
viekšniškiai prisimena, jog sinagogos pastatas bu-
vęs gana didelio tūrio, raudonų plytų. Jis nugriautas 
apie 1967 m., o toje vietoje pastatyti du daugiabučiai 
namai. Sinagogos stovėjo už dabartinėje Tirkšlių ga-
tvėje esančių namų, kiek piečiau Tilto gatvės, arčiau 
Ventos upės. Taigi, jos buvo gana svarbūs miestelio 
erdvę formuojantys objektai. Šalia sinagogų, netoli 
upės, buvo raudonų plytų pirtis (dab. Ugniagesių g. 
13). 

ŠTETLAS IR JO GYVENTOJAI: VIEKŠNIŲ (VEKŠNA) 
ŽYDŲ ISTORIJA VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO  
ŽYDŲ MUZIEJAUS RINKINIUOSE

Milda Jakulytė-Vasil
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
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Pirties pastatas yra neblogai išsilaikęs. Reikia 
pažymėti, jog pastatas atliko dvi funkcijas – tai buvo 
ir pirtis, ir ,,bravūras“. Statinys buvo padalytas maž-
daug į dvi lygias dalis – vienoje buvo gaminami al-
koholiniai gėrimai, kitoje prausiamasi. Pastato ilgis 
16,3 m, plotis – 13 m. Dabar statinys yra praradęs dalį 
autentikos, pakeistas kambarių išdėstymas, užmūryti 
keli langai ir t. t. Tačiau principinė pastato struktūra 
išlaikyta6. 

Viekšnių žydų kapinės įkurtos atokiau nuo mies-
telio, vakarinėje jo pusėje, visai šalia katalikų kapinių 
(dab. Mažeikių g.), netoli Ventos upės. Kada čia pra-
dėta laidoti, tikslių žinių nėra. Viekšnių žydų kapinėse 
maceivos (antkapiniai paminklai) rodo, kad šiose vie-
tose žydų gyventa jau prieš 300 metų7. Kapinės užima 
1,4 ha teritoriją, iš vakarų pusės ribojasi su katalikų 
kapinėmis. Manoma, kad prieš Antrąjį pasaulinį karą 
čia buvo per 1 000 maceivų8.

Kapinės buvo aptvertos iš akmenų sumūryta 
tvora, tačiau dabar iš senosios tvoros likę tik fragmen-
tai vakarinėje kapinių pusėje. Visa kapinių teritorija 
1992 m. aptverta nauja tvora. Išlikusios maceivos 
yra XIX a. antrosios pusės–XX a. pirmosios pusės. 
Seniausia rasta maceiva – 1858 m. Seniausia kapinių 
dalis yra pietinėje pusėje, naujausia – šiaurinėje. Ka-

pinėse iš viso yra apie 160 maceivų.
Visos maceivos orientuotos vakarų kryptimi. 

Jos nėra labai išskirtinės. Seniausios kapinių dalies 
(XIX a. antroji pusė) maceivos menkai apdirbtos, 
ant jų nėra jokių simbolių. Vos kelios maceivos šio-
je dalyje išsiskiria masyvumu. Naujesniojoje kapinių 
dalyje maceivos geriau apdirbtos, atsiranda simbo-
lių (daugiausia Dovydo žvaigždės). Viena maceiva, 
datuojama 1911 m., išsiskiria dekoru: ant jos iškal-
ta trišakė žvakidė, raižinys užima didžiąją maceivos 
dalį, tekstas susipina su raižiniu. Kapinėse yra keletas 
dvigubų maceivų9. 

Pirmasis žydų rabinas Viekšniuose buvęs Abė 
Jofė, gyvenęs prieš 210 metų. Jis išbuvęs Viekšniuo-
se apie 60 metų. (Apie 1860 m. rabinas Abė Jofė pa-
statė vaistinę. Tai seniausia farmacijos įstaiga visoje 
Žemaitijoje.) Po rabino mirties jo vietą užėmęs sūnus 
Šabselis Jofė. Išbuvęs rabinu Viekšniuose apie 50 
metų, jis išvažiavo į Palestiną10. Viekšnių rabinų są-
raše yra Mošė Šapiro, Arba Jakovas Boruchovas, Je-
kuselis Z. Levinas, Šlomo Feinzilberis (1871–1941), 
kuris vėliau buvo Kėdainių rabinas, Mošė Rabino-
vičius, Šlomo Efraimas Kravickis ir daug kitų11. Pa-
skutinis Viekšnių rabinas Magidas Kalmanas (1 pav.) 
gimė 1872 m. Varniuose, anksčiau buvo Barmiansko 

1 pav. Vyrai prie nugriautos tvoros. Antras iš dešinės – paskutinis Viekšnių rabinas Magidas Kalmanas 
(VVGŽM 2260)
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ir Krozo (Krymas) rabinas. Jis buvo ,,Mizrachi“12 ju-
dėjimo narys Lietuvoje13. Ilgametis šoichetas (rituali-
nis skerdikas) buvo Bencijonas Chaimas ben Mejeris 
Judelovičius (mirė Viekšniuose 1940 m.). 

Viekšniuose gimė ir keletas žymių sionistinio 
judėjimo asmenybių. Vienas iš jų Idelsonas Avraham-
sonas (1865–1921 m.). Jo portretas kabo ir VVGŽM 
Holokausto ekspozicijos žydų gyvenimo salėje, sky-
riuje „Žymūs žydai“. Jis buvo sionizmo ideologas, 
publicistas, leidėjas. Mokėsi Maskvos universitete. 
Nuo 1905 m. Peterburgo sionistinio periodinio mė-
nesinio žurnalo „Žydų gyvenimas“ ir savaitraščio 
„Kronika“ leidėjas ir redaktorius. Emigravo į Vakarų 
Europą, kur tęsė sionistinę veiklą ir leido sionistų žur-
nalą „Haolam“14.

Kitas žymus viekšniškis – Izraelis Efroikinas 
(1884–1954 m.). Būdamas dvidešimties įsitraukė į 
sionistinį judėjimą. Po 1917 m. vasario revoliucijos 
Rusijoje kartu su I. Dubrovinu ir N. Šiferiu pradėjo 
vadovauti Rusijos žydų liaudies partijai. Gyvenda-
mas Paryžiuje, 1936 m. daug prisidėjo organizuojant 
pasaulinį žydų kongresą. Parašė keletą knygų apie 
Europos žydų problemas. Deja, kokie ryšiai su tėvais 
ir Viekšniais, duomenų trūksta15.

Viekšniuose gimė ir žydų rašytojas Fabijus Ša-
chas, žurnalistas Aronas Icikas Grodonskis, čia gimu-
si Mirjam Šach buvo garsaus sionizmo pradininko 
Teodoro Herclio sekretorė16.

Viekšnių žydų bendruomenė turėjo savo chede-
rius, „Tarbut“ mokyklą, prie kurios buvo įsteigta bi-
blioteka, jaunimo dramos trupė17. Žydų vaikai mokėsi 
ne tik savo pradinėje mokykloje, bet ir lietuviškoje 
mokykloje. Įdomu, jog žydai prisidėjo prie lietuviš-
kos mokyklos įsteigimo Viekšniuose. Buvęs tarpu-
kario Viekšnių valsčiaus sekretorius J. Levitas išsau-
gojo 1908 m. valsčiaus gyventojų sueigos protokolą, 
kuriame užfiksuotas nutarimas prašyti valdžios leisti 
Viekšniuose steigti keturklasę mokyklą su dėstomąja 
lietuvių kalba. Viekšnių žydai pritarė tokiam sprendi-
mui ir sutiko prie mokyklos statybos prisidėti 3 000 
rublių18. Viekšniuose buvo ir ješiva – aukštesnioji 
dvasinė žydų mokykla. Viekšnių ješivai vadovavo 
Zalmanas Levinas, jam padėjo Boruchas Levingeris 
ir Mošelis Chorivas19. 

Daugelis Viekšnių vyrų studijavo Torą ir užsi-
dirbdavo pragyvenimui kaip krautuvininkai, prekybi-
ninkai, medienos pardavėjai ir amatininkai. 

1924 m. įkurtas Žydų liaudies banko skyrius 
(Turgavietės g. 1) turėjo 31 narį. Specializuotą ga-
lanterijos parduotuvę Viekšniuose laikė Jankelis Sro-
lovičius. Geležimi ir jos dirbiniais prekiavo Jankelis 
Galperinas (Mažeikių g. 1) ir Kalmanas Kenigsbergas 
(Turgavietės g. 2). Indus pardavinėti specializavosi 
Fruma Gindė bei Šulė Goršelaitė (Akmenės g. 40). 

Statistikose išlikę ir nūnai daugelio užmiršti vadina-
mųjų „kolonialinių prekių“ parduotuvių savininkai 
Šliomas Dovidavičius, Beruchas Goldmanas (Bažny-
čios g.), Alteris Judas (Tirkšlių g. 6), Šliomas Leras 
(Turgavietės g. 11), Šliomas Rabinovičius ir Jokūbas 
Goldbergas (Akmenės g. 7 arba 10), Faibelis Vaineris. 
Pramoninėmis prekėmis prekiavo Rocha Blankaitė, 
Michelis Blochas, Chaja Holcbergienė, Irša Chaliavi-
nas, Cilia Leibovičius, Zlatė Šmitienė. Viekšniškiams 
toli nereikėjo važiuoti ieškoti dviračio, siuvimo maši-
nos, patefono ar radijo aparato – galėjo nusipirkti pas 
Abelį Aizikmaną (Turgavietės g. 14). Įvairiu avalynės 
asortimentu buvo žinoma Izraelio Kalvarijos parduo-
tuvė (Akmenės g. 51). Skudurais ir senais daiktais pre-
kiavo nepasiturintys, vargingesni žydeliai, žinynuose 
užfiksuoti viekšniškiai Chaimas Beras (Akmenės g.) 
ir Krinas Beruchas. Javais prekiavo Jankelis Giberas 
(Akmenės g. 10) bei Orelis Šotlandas (Tirkšlių g. 12). 
Leiba Blankas vertėsi kiaušinių prekyba (Akmenės g.). 
Linų pluoštu ir sėmenimis prekiavo Moisiejus Šeinas 
(Akmenės g. 13) ir Chaimas Goldbergas (Akmenės g. 
16), miško medžiaga ir kuru – Michelis Vaksas (Tirkš-
lių g. 11). Prekybą odomis buvo į savo rankas paėmę 
Jankelis Kaplanas ir Šmuelis Laukšonas. Įvairiais ūky-
je reikalingais produktais ir gaminiais prekiavo Alterio 
Gudeso, Sijos Michelio (Vytauto g. 43), Nachmano Si-
šos, Šarnės Peisacho, Elijos Šotlando bei Simo Vakso 
parduotuvės, mėsa ir jos gaminiais – beveik vien žydų 
parduotuvės – Leibos Gibero (Turgaus g.), Abraomo 
Kanuseco (Akmenės g.). Alaus sandėlius turėjo Basė 
Gordonaitė (Turgaus g. 32) ir Rapolas Rakusinas (Tur-
gavietės g. 16). Viekšniuose lankytojus kviesdavo ir 
dvi žemesnio rango maitinimo įstaigos – A. Laniausko 
ir Elės Lerienės (Turgaus g.) arbatinės, veikė kino te-
atras, kurio savininkė buvo Berta Gardonaitė. Svečius 
apsistoti kviesdavo viešbučiai. Juos Viekšniuose turė-
jo Chackelis Garbelis (Akmenės g.) bei Pesė Rubinš-
teinienė. Tarp Viekšnių žydų būta ūkininkų. Iš stoties 
keleivius parveždavo vasarą atviru vežimu, o žiemą 
lyg ir karieta du vežėjai: Bentskis ir Apkis. Rūpestin-
gai tiek žydų, tiek lietuvių dantis gydė Turbė Golma-
naitė ir Samuelis Geldfundas, dantų techniku dirbo 
Fridmanas. Bendra sveikatos būkle rūpinosi gydytojai 
Moršovičienė-Glikmanaitė, Tamchrinas Likmanas ir 
Gedfainas, felčeris Zarcinas, vaistininkas Davidavi-
čius20. Viekšnių malūną buvo įsigijęs žydas Lesimas. 
Jo įsigijimo istorija tokia: „Viekšnių melnyčia pamū-
ryta iš raudonų plytų. Baigta statyti 1897 metais. Ją 
pastatė Pranciškus Lengvenis (1855–1922). 1897 m. 
melnyčioje buvo įtaisytos dvejos girnos, šatrus, pe-
tlius ir pastatytos milui velti mašinos. 1909 m. kuni-
gas Velavičius savąją melnyčios pusę pardavė žydui 
Lesimui. Pr. Lengvenis savąją pusę tam pačiam žydui 
išnuomavo. Lesimas supirko vekselius. Pr. Lengvenis 
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neturėjo pinigų vekseliams apmokėti, buvo paduotas į 
teismą ir pripažintas neišsimokančiu skolininku. Prieš 
pat I pasaulinį karą rusai, iš miestelio atsitraukdami, 
išvežė visus žydus. Atėję vokiečiai „į melnyčią pasta-
tė Pr. Lengvenį“. Kai miestelį vėl rusai atkovojo, Pr. 
Lengvenis buvo pakaltintas, kaip „špijonas“ suimtas 
ir išvežtas. Nuo 1915 m. ligi 1917 m. melnyčią valdė 
Monika Lengvenienė. 1918 metais Lesimas perėmė 
melnyčią. Po 1920 m. įtaisė valcus, 1925 m. vilnų kar-
šyklą (pastatė vilnoms šukuoti mašinas), įrengė vilnų 
verpyklą ir milo velyklą.“21 Be to, po 1928 m. pradėjo 
tiekti visam miesteliui elektrą. Jos energiją Viekšniuo-
se tiekė Figės Lesemaitės vardu įregistruota stotis22.

Viekšniškiai mėgdavo ir papramogauti. Apie 
tai liudija išlikusios VVGŽM saugomos portretinės 

viekšniškių nuotraukos. Vienoje iš jų galime pama-
tyti grupinį viekšniškių portretą su pačiūžomis ant 
užšalusios Ventos upės (2 pav.), kitose – viekšniškius 
vasarą prie tos pačios upės ar miške. Kaip ir dau-
gelyje Lietuvos vietovių, taip ir Viekšniuose buvo 
susikūrusi ,,Makabi“ futbolo komanda. Viekšniškė 
Emilija Tomkevičienė-Virkutytė prisimena, kad žydų 
ir lietuvių komandos kartu žaidė futbolą23. Be sporto 
organizacijų, Viekšniuose veikė ir visuomeninių bei 
sionistinių organizacijų.

Muziejaus fotografijų fonde esančioje nuotrau-
koje užfiksuoti jauni vyrai – chalucai (3 pav.). ,,He-
chaluc“ – tai sionistinė organizacija, susikūrusi 2 
dešimtmečio pradžioje. Lietuvos „Hechaluc“ organi-
zacija tarpukaryje turėjo daugiau kaip 10 žemės ūkio 

 2 pav. Viekšnių žy-
dai su pačiūžomis 
ant upės ledo
(VVGŽM 2159)

3 pav. Grupinis 
jaunų vyrų (cha-
lucų) portretas 
(VVGŽM 2158)
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kooperatyvų, kurie savo ruožtu jungė įvairius moky-
mo centrus, įvairių sričių mažesnius kooperatyvus 
įvairiose Lietuvos vietovėse. Organizacijoje taip pat 
plėtota aktyvi švietėjiška bei kultūrinė veikla: inten-
syvūs hebrajų kalbos kursai, viešos paskaitos, skirtos 
Izraelio istorijai, minėjimai, eitynės ir kita. 

Paskutinis chalucų pasiruošimo etapas preiš 
emigraciją buvo vadinamoji „Hachšara“, užtrukdavu-
si nuo kelių iki keliolikos mėnesių. Tam buvo suda-
roma komuna iš keliolikos ar keliasdešimt asmenų ir 
nusiunčiama į kokį nors miestelį, kur jie kartu gyven-
davo, valgydavo, eidavo į darbus ir uždirbtus pinigus 
dėdavo į bendrą kasą. Tai neretai piktindavo miestelio 
lietuvių bendruomenę, nes atvykę chalucai dirbdavo 
lentpjūvėse, malūnuose, plytinėse, atlikdavo žemės 
ūkio darbus ir pan. Paprastai jie nebūdavo suintere-
suoti uždarbiu, dirbdavo už 30–40% mažesnį atlygi-
nimą nei tą patį darbą atlikdavę vietiniai gyventojai, 
kai kada chalucai tapdavo net pastarųjų bedarbystės 
priežastimi24.

Esant mažai tyrimų apie chalucų veiklą, sunku 
pasakyti, ar Viekšniuose veikė jų kooperatyvas. Tikė-
tina, nes atsiminimuose apie kooperatyvą nekalbama, 
kad Viekšniuose chalucai atliktų paskutinį pasiruoši-
mo vykti į Palestiną etapą „Hachšarą“.

Kita visuomeninė organizacija, veikusi Viekš-
niuose, – gaisrininkų draugija. 1909 m. gruodžio 
13 d. buvo patvirtinti jos įstatai. Draugijos steigėjais 
pasirašė šeši miestelio gyventojai: P. Samovalovas, 
B. Rubinšteinas, Smargolinas, J. Rekuzinas, J. Gor-
donis ir A. Gimbergas. Svarbiausias draugijos tikslas 
buvo gesinti gaisrus bei užkirsti jiems galimybę kilti 
miestelyje ir apylinkėje. Draugija išlaikė ugniagesių 
komandą, specialų kaminkrėčių padalinį ir priešgais-
rinės priežiūros tarnybą, kuri išsiaiškinusi apsileidė-
lius kreipdavosi į policiją, kad ši juos nubaustų. 

Įdomu, kad jau tuomet draugija savo veiklą 
plėtė ir kultūrine linkme: steigėjai įstatuose numatė 
galimybę turėti chorą, teisę rengti vaikštynes, puotas, 
koncertus ir spektaklius. Draugija turėjo savo vėliavą 
ir antspaudą. 

Tikrieji draugijos nariai privalėjo mokėti nario 
mokestį ir dalyvauti gesinant gaisrus. Taip pat buvo 
nariai rėmėjai, šelpę draugiją pinigais, ir garbės na-
riai, kuriuos rinkdavo susirinkimuose už ypatingus 
nuopelnus draugijai ir miesteliui25.

P. Vaitkevičius prisimena, kad „Viekšniuose 
buvo dvi gaisrininkų komandos – žydų ir lietuvių. 
Ratai buvo, motoras buvo. Nuvažiavę į gaisrą, iškel-
davo iš ratų motorą, prijungdavo viską ir gesindavo. 
Žydai geriau gesino kaip lietuviai. Žydų dvi poros 
važiuodavo“26.

Viekšniškė Zofija Navickienė-Aleksandravičiū-
tė taip prisimena Viekšnių gaisrininkus žydus: „Tar-

pukario Lietuvoje mūsų miestelyje buvo švenčiamos 
valstybinės šventės. Bažnyčioje vykdavo iškilmingos 
pamaldos, į kurias atžygiuodavo uniformuoti jau-
nalietuviai, gaisrininkai, mokiniai. Įdomiausia, kad 
gaisrininkai buvo daugiausia žydų tautybės, bet ir jie 
dalyvaudavo pamaldose, nenusiėmę blizgančių šal-
mų.“ 27

VVGŽM nuotraukų fonde yra du portretai, ku-
riuose įamžinti alaus pilstymo fabriko savininkas Ro-
kužinas ir gydytojas Goldfainas (4 pav.), apsirengę 
gaisrininkų uniformomis. Tikėtina, kad jie buvę gais-
rininkų draugijos nariai.

Pasitelkiant muziejų fonduose esančias nuotrau-
kas ir rašytinius šaltinius, galima rekonstruoti ir pa-
matyti gyvybingą Viekšnių miestelio žydų bendruo-
menės istoriją. Nors dabar iš architektūros paminklų 
miestelyje telikę fragmentai, muziejus atlieka savo 
funkciją – fonduose saugo medžiagą ateinančioms is-
torikų kartoms, kad turtingas Lietuvos miestų ir mies-
telių paveldas nedingtų ir būtų galima bent iš dalies 
rekonstruoti įvairialypį  Lietuvos gyventojų gyveni-
mą.

4 pav. Gydytojas Goldfainas, vilkintis gaisrininko 
uniformą (VVGŽM 2224)
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The article presents the history of the Jews of 
Viekšniai, a small town in the Lithuanian region of 
Mažeikiai. This town developed in the 16th and 17th 
centuries and the first Jewish inhabitants appear in 
the sources later, at the close of the 17th and early 18 

th century. The article focuses on the interwar histo-
ry of the town and its Jewish inhabitants. There are 
88 photographs, portraits of Viekšniai inhabitants, 
in the collection of the Vilna Gaon Jewish State 

Museum. Most of the photographs, 53 of them, are 
made up of unidentified people, including several 
group portraits of residents. In photographs where 
the people are identified, they are mainly portraits 
of businesspeople and doctors and members of 
their families. The article attempts to reconstruct 
the history, social and economic life of the Jews of 
Viekšniai using extant photographs and historiog-
raphy.
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Kiekviename mieste yra erdvė, kur jo piliečiai 
renkasi spręsti svarbiausių savo ir miesto gyvenimo 
klausimų. Tokia Rokiškio erdvė yra Nepriklausomy-
bės aikštė, susiformavusi XVIII a. pabaigoje. Tiesa, 
jos istorijos pradžios reikėtų ieškoti XVI a., kai šalia 
Rokiškio dvaro pradėjo formuotis gyvenvietė. Aikštė 
tada buvo suapvalinto trikampio formos, o miestelio 
planas buvo radialinis.

Tokia, kokia ji yra dabar – Lietuvos klasicizmo 
epochos urbanistikos objektas – istorikų nuomone, 
susiformavo XVIII a. pabaigoje, kai Rokiškį valdė 
Tyzenhauzai. Dažnai keitęs savininkus, ėjęs iš rankų 
į rankas, gerokai nušiuręs miestelis, valdomas turtin-
gos ir galingos giminės, pradėjo atsigauti. Juolab kad 
nuo 1770 m. Tyzenhauzai nusprendė Rokiškio niekam 
nenuomoti, o įrengti čia savo rezidenciją. Todėl jau 
1797 m. Rokiškyje buvo pasodintas parkas, 1801 m. 
baigti statyti nauji klasicizmo stiliaus rūmai. Taip su-

formuotas naujas Rokiškio miesto vaizdas. XVIII a. 
antrojoje pusėje Lietuvoje labai plito klasicizmo sti-
lius. Dvarų sodybos ir miestų centrai jungėsi, kūrėsi 
vieningi ansambliai. Rokiškio senamiestis – tokios 
koordinuotos kompozicijos pavyzdys. Jo plane ypač 
ryški kilometro ilgio esplanada, galais atsiremianti į 
bažnyčią ir dvaro rūmus. Tokia ilga ašimi Rokiškis 
ir išsiskyrė iš kitų Lietuvos bei kaimyninių valstybių 
miestelių, tapo saugotinu urbanistikos paminklu, įdo-
miu mokslinio tyrimo objektu1. Senoji Turgaus aikštė, 
likusi ašyje, išsiplėtė į stačiakampį. Joje toliau kirtosi 
svarbiausi keliai, vedantys į Vilnių ir Rygą. Aikštėje 
toliau koncentravosi ekonominis, politinis bei kultū-
rinis miestelio gyvenimas, aikštė – rokiškėnų numy-
lėta susibūrimo vieta – liko miestelio širdis.

Duomenų apie pačią pirmąją aikštę, jos kūrėjus 
muziejaus rinkiniuose nėra. Daugiau žinių randame 
studijuodami XIX a. pradžios Rokiškio dvaro archy-

ROKIŠKIO NEPRIKLAUSOMYBĖS AIKŠTĖ  
IR JOS ISTORIJA

Ona Mackevičienė
Rokiškio krašto muziejus

1 pav. Nepriklausomybės aikštė. XX a. pr.
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vą, vartydami to laikotarpio piešinius. Reikia pasaky-
ti, jog seniausią aikštės piešinį, datuotą 1810 m., pa-
liko grafas Konstantinas Tyzenhauzas (1785–1853). 
Piešinyje atsiveria aikštės vaizdas nuo dvaro sody-
bos. Jame ryškiai matosi kilometro ilgio ašis, vienu 
galu atsirėmusi į bažnyčią, kitu – į dvaro sodybą. 
Sklypai apie aikštę dar mažai užstatyti, piešinyje nėra 
svarbiausių, gražiausių aikštės pastatų – viešbučio, 
austerijos, ligoninės, klasicizmo šedevro – Prekybos 
namų, tačiau jau užtvenktas Laukupės upelis ir su-
formuoti tvenkiniai, prie tvenkinių jau yra malūnai, 
aprašyti 1825 m. Rokiškio dvaro inventoriuje. Matyt, 
stilingiausias Rokiškio senamiesčio pastatas – Preky-
bos namai, sumūryti iš tašytų akmenų, puošti balto-
mis kolonomis – atsirado tuoj po 1810 m., atkartojus 
dvaro sodybos pagalbinius pastatus – oficiną ir svečių 
namą. Taip subtiliai, apgalvotai kol kas dar neįvardy-
tas architektas suprojektavo ir dvaro sodybą, ir pa-
grindinę Rokiškio aikštę, ir patį miestelį.

Aikštės, kuri pirmiausia atliko turgaus funkcijas, 
pakraščiuose statėsi parduotuvės, gyvenamieji namai. 
Rokiškio grafystės inventoriuje2 yra detalus 1825 m. 
miestelio aprašymas. Jame nurodomos miestelio ga-
tvės prie naujai suformuotos turgaus aikštės. Jau tada 
čia buvo 78 sklypai: 44 sklypuose stovėjo trobesiai, o 
kiti dar nebuvo užstatyti. Dauguma pastatų buvo me-
diniai, vieno galo, pusiau apvalių rąstų, dengti šiau-
dais ar skiedromis. Beveik visi jie priklausė dvarui 
ir buvo nuomojami. Net ir nuosavi namai stovėjo ant 
dvaro žemės, už kurią dvarui reikėjo mokėti nuomą. 
Iš visų medinių Turgaus aikštės pastatų išsiskyrė di-
delė dviejų galų medinė austerija, turėjusi verandą su 
11 medinių kolonų. Šalia stovėjo taip pat medinė 4 
kolonomis puošta ligoninė. Kitoje aikštės pusėje pui-
kavosi jau minėti akmeniniai, sublokuoti parduotuvių 

pastatai, paremti baltomis kolonomis. Rokiškėnai 
juos nuo seno vadino Prekybos namais.

Rokiškio miestelio gyventojai XIX a. pradžioje 
daugiausia vertėsi amatais. 1825 m. grafystės inven-
toriuje rašoma, jog Rokiškyje aplink aikštę gyveno ir 
savo verslą turėjo 3 kailiadirbiai, 2 batsiuviai, puo-
džius, katilius, audėjas, stalius, skardininkas. Ro-
kiškis tuo metu turėjo agronomą, administratorių, 
prievaizdą, 2 daktarus, 10 žmonių vertėsi prekyba. 
Stambiausias krautuvininkas Fiodoras Karpovas iš 
dvaro nuomojosi 2 krautuves ir valaką žemės. 1825 m. 
miestelyje gyveno 24 žydų, 2 rusų ir 17 lietuvių bei 
lenkų šeimų.

Žinių apie Rokiškio miestą ir jo pagrindinę 
aikštę dar rasime gerų kraštiečių išsaugotame ir pa-
dovanotame 1848 m. išleistame Rokiškio grafystės 
žemėlapyje3. Jame kaip pagrindinis Rokiškio klasi-
cizmo elementas puikuojasi senoji stačiakampė mies-
to aikštė, nuo bažnyčios abiejose pusėse apstatyta 
namais. Žemėlapyje gerai matosi dabar jau neišlikusi 
medinėmis kolonomis puošta austerija. Einant aikšte 
tolyn, dvaro sodybos link, laisvų plotų vis daugėja. 
Žemėlapyje pažymėta alėja, vedanti į dvaro sodybą, 
tvenkiniai, vėjinis ir vandens malūnai.

Panašiai Rokiškio miesto aikštė atrodė ir 
1866 m. braižytame plane4 – ta pati ilgo stačiakampio 
formos aikštė vadinama Turgaus aikšte. Plane rodo-
ma tik vakarinė jos dalis, nes planas braižytas projek-
tuojant naująją bažnyčią. Aikštę kerta keliai, vedantys 
į Vilnių ir Rygą, bet dabar jie jau vadinami Kamajų 
ir Naująja gatvėmis. Žemėlapyje namai parodyti sto-
vintys galais į aikštę, o ūkiniai pastatai – sklypelių 
gale. Turgaus aikštės ir Kamajų bei Naujosios gatvių 
sankirtose pažymėti viešbutis ir parduotuvės. Auste-
rija dabar vadinama viešbučiu. Ir ji jau mūrinė, o ne 

2 pav. Šulinys Nepriklau-
somybės aikštėje.  
XX a. 3 deš.
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medinė. Apie ją Algimantas Miškinis rašė: „Atrodo, 
kad XIX a. šeštajame dešimtmetyje ar septintojo pra-
džioje miestelio aikštės ir Kamajų gatvės rytiniame 
kampe – priešais kitoje aikštės pusėje stovėjusį pre-
kybos pastatą – iškilo dviaukštis akmens plytų mūro 
viešbutis, kai kur vadintas austerija.“5

Žymiai daugiau duomenų apie Rokiškio aikštę 
randame studijuodami muziejaus rinkiniuose saugo-
mas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios fotografijas. 
Jose užfiksuoti svarbiausi visuomeniniai įvykiai, 
kultūriniai renginiai, čia įsikūrusios įstaigos, parduo-
tuvės, jų vitrinos. Ilgą laiką aikštė buvo vadinama 
Turgaus aikšte, todėl turime pluoštelį fotografijų, kur 
užfiksuotas turgaus šurmulys6. Jas pažiūrėjus, atrodo, 
kad į turgų suvažiuodavo, pėsčiomis ateidavo visi 
Rokiškio apylinkių gyventojai, kad turgus buvo sa-
votiška pramoga, pasižmonėjimas. Turgaus dienomis 
aikštė atgydavo nuo garsios prekybininkų reklamos, 
vaikiščių padėjėjų šūkaliojimų, arklių žvengimo, 
parduodamų paukščių klegesio. Išsiskirsčius turgui, 
aikštės grindinys buvo greitai šluojamas, barstomos 
smėliu negrįstos vietos. Muziejuje saugomas leidinys 
„Rokiškio apskrities tarybos veikiantieji privalomieji 
įstatymai (1925–1930)“7, kuriame apskrities viršinin-
kas Vladas Rozmanas griežtai nurodė, kokia turi būti 
aikštės priežiūra bei tvarka. Tačiau dar XX a. pradžios 
fotografijose matome, kad ji tada nei buvo tvarkinga, 
nei gerai prižiūrėta8. Aikštės vaizdas išties nekelia pa-

sigėrėjimo – vežimų ratų išvažinėta, duobėta, pilna 
purvino vandens, prikalinėta aplūžusių medinių stul-
pų, skirtų atvykusių valstiečių arkliams pririšti. Šo-
nuose iškasti grioviai vandeniui nutekėti, o pėsčiųjų 
patogumui per juos permesti tilteliai. 

1920 m. Rokiškis, nepraradęs apskrities centro 
statuso, gavo miesto teises. Tai turėjo lemiamos įta-
kos jo plėtrai. Miestas gražėjo, tapo tvarkingesnis. Ir 
vėl buvo pagalvota apie jo tolesnį užstatymą, todėl 
1921 m. matininkas Taločka sudarė miesto planą – 
pažymėjo naujus žemės sklypus, atsiradusius vykdant 
tarpukario žemės reformą. Tačiau laisvų sklypų Tur-
gaus aikštėje, dabar jau pavadintoje Nepriklausomy-
bės, nebuvo. Lygindami šį planą su 1866 m. planu, 
pamatysime daugiau mūrinės statybos. Beje, seno-
ji mūrinė Rokiškio statyba – tai daugiausia tašyto 
akmens mūras, kartais papildytas plytų mūru. Tokie 
pastatai turi senovinio žavesio, dvelkia solidumu ir 
tvirtybe9. Jie tikra aikštės puošmena. 1921 m. plane 
matome, jog aikštėje prie bažnyčios jau yra gėlynai. 
Ta aikštės dalis turėjo būti skirta reprezentacijai, sa-
votiškam susikaupimui.

Kalbant apie Rokiškio miesto aikštę, reikia pa-
minėti ir joje buvusį šulinį, kurio atsiradimo istorija 
tikrai įdomi. Muziejaus ir bažnyčios archyvuose yra 
duomenų, jog po 1863 m. sukilimo Rokiškio bažny-
čia sudegė. Caro administracija, už paramą sukilė-
liams bausdama Rokiškio grafus ir rokiškėnus, vietoj 

3 pav. Nepriklausomybės aikštė. XX a. 4 deš.
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sudegusios bažnyčios nusprendė statyti cerkvę, tik 
ne ant buvusios bažnyčios pamatų, o labiau į aikštės 
vidurį. Grafas Reinoldas Tyzenhauzas (1830–1880), 
sužinojęs caro administracijos planus, pasikvietęs ro-
kiškėnus, per naktį iškasė šulinį, kuris išliko ir tarpu-
kario metais. Prie jo mėgo rinktis jaunimas, vaikai, 
prie jo atsigaivindavo į miestą atvykę kaimiečiai10. 
Prisiminimai apie aikštės šulinį taip įsirėžė į rokiškė-
nų atmintį, kad jo istoriją gali papasakoti kiekvienas 
miesto gyventojas.

Rimtesni Rokiškio miesto aikštės tvarkymo 
darbai prasidėjo tik po nepriklausomybės paskelbi-
mo ir miesto teisių suteikimo. Muziejaus pagrindi-
niame knygų fonde saugomi žurnalo „Savivaldybė“ 
komplektai. 1932 m. sausio mėnesio žurnale yra 
didelis Rokiškio miesto burmistro Julijono Malevi-
čiaus straipsnis, kuriame rašoma, jog 1923 m. buvo 
pradėta grįsti Nepriklausomybės aikštė, kloti šaliga-
tviai. Aikštėje priešais bažnyčią buvo įrengtas skve-
ras, pasodinti gėlynai, o 1931 m. pastatytas kraštiečio 
skulptoriaus Roberto Antinio (vyresniojo) paminklas 
nepriklausomybei atminti. Rokiškis greitai statėsi – 
iki 1928 m. mieste buvo pastatyta 180 naujų namų11. 
Naujos statybos iš esmės nepakeitė klasicistinio 
miesto centro plano, nors kai kurie pastatai gal ir be 
reikalo įsiterpė į aikštės erdves ir jas suskaidė, kaip 
antai 1928 m. pastatytas banko pastatas12. Tarpukario 

fotografijose matome, kad Nepriklausomybės aikštė 
ir toliau išliko ekonominis, visuomeninis gyvenimo 
centras. Čia telkėsi parduotuvės, beje, likusios tuose 
pačiuose dar Tyzenhauzų statytuose Prekybos namuo-
se, bankai, namus statėsi turtingieji fabrikantai (Izrae-
lis Zametas), inteligentai (Naumas Trifskinas, Marija 
Goldmanienė), čia rokiškėnai pasitiko į svečius atvy-
kusį prezidentą Antaną Smetoną, ministrą pirmininką 
Juozą Tūbelį, kitus aukštus valstybės pareigūnus.

Pokario metai Rokiškio miesto aikštei buvo di-
džiųjų permainų metai. Pirmiausia pasikeitė jos pava-
dinimas – dabar ji tapo Tarybų aikšte. Maža to, buvo 
pasikėsinta į jos gražiąsias erdves. Kad nesimatytų 
bažnyčios ir dvaro rūmų, buvo nuspręsta aikštę ap-
želdinti, užsodinti menkaverčiais krūmais, greitai au-
gančiais medžiais. Apie 1950 m. buvo išardytas aikš-
tės grindinys, visas plotas išartas ir prisodinta prastai 
prižiūrimų gėlynų. Senųjų medinių XIX a. pastatų 
vietoje atsirado stalinistinio, brežnevinio laikotarpio 
statinių. Laimė, nebuvo pasikėsinta į senuosius mūro 
pastatus, išliko kai kurie medinukai. Liko aikštėje ir 
Nepriklausomybės paminklas.

Pagaliau senoji Rokiškio aikštė sulaukė Sąjūdžio 
mitingų, nepriklausomybės atkūrimo. Muziejininkai 
fiksavo viską, kas tik įdomesnio joje vyko. Artėjo 
1999 m. – Rokiškio 500 metų jubiliejus, ir rokiškė-
nai nusprendė grąžinti istorinei aikštei buvusį vaizdą. 

4 pav. Rokiškio miesto 500 metų jubiliejui skirtas paminklas „Arka“ (1999 m.). Autoriai – Leonas ir Gedimi-
nas Žukliai. 2006 m. 
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Didieji aikštės atstatymo darbai prasidėjo 1998 m. 
vasarą. Juos muziejininkai užfiksavo ne tik fotogra-
fijose, bet ir kino juostoje. Pagal architekčių Giedrės 
Miknevičienės ir Marijos Ptašek projektą aikštėje 
reikėjo iškirsti menkaverčius medžius, išrauti krū-
mus, vietoj nevykusių želdinių, dirbtinai atsiradusių 
pokario metais, iškloti grindinį. Sutvarkytoje aikštėje 
atsirado dar vienas paminklas. Tai skulptorių Leono ir 
Gedimino Žuklių bei architekčių Nijolės Bučiūtės bei 

Lados Makejevaitės suprojektuota „Arka“, gražiai 
,,įaugusi“ į senosios Rokiškio miesto aikštės erdves. 
Paminklas buvo miestelėnų dovana gimtojo Rokiškio 
500 metų jubiliejui. Tvarkant aikštę, nebuvo pamiršti 
joje stovintys pastatai. Juos restauravus, čia įsikūrė 
visuomeninės paskirties įstaigos. Dabar rokiškėnai 
pagrįstai didžiuojasi savo Nepriklausomybės aikšte – 
šia kultūros vertybe, o muziejininkai stengiasi fiksuo-
ti joje vykstantį gyvenimą.

5 pav. Miesto šventė. 2006 m.
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The picturesque Square, vividly disclosing clas-
sical architecture of Rokiškis, adding unique charm 
and making town distinctive among others, has been 
formed at the end of the 18th c.

For more than 200 hundred years the Square 
was a witness of economical, political and cultural 
life, different manifestations of human passions and 
even bloodsheds at times.

Museum specialists are eager to learn as much 
as possible about all the events that have taken place 
in the Square. Unfortunately, no information about 
architect who has made the project for it is available. 
All available data is that the Lithuanian noble family 
Tyzenhaus decided to restore Rokiškis radically at the 
end of the 18th c. A well-known architect Laurynas 
Stuoka-Gucevičius has been working for them, there-
fore a presumption exists that the square of the manor 
house and the buildings surrounding it date back to 
the beginning of the 19th c. and have been designed 
namely by this architect. 

The oldest drawing of the square dating back 

to 1810 was left by Count Constantine Tyzenhaus. A 
quite exact image of Independence Square (previous-
ly – Market Square) one can get from the Inventory 
of Rokiškis County (1925) and the Map of Rokiškis 
County (1848), available in museum’s storage.

Lots of informative data concerning Independ-
ence Square can be disclosed from the photographs 
taken at the beginning of the 20th c., plans of the town 
(1866 and 1921), and accounts given by the burgo-
master of the town that reflect town-dwellers’ wishes 
to have the Square adjusted to their needs in the way 
that would preserve its historical image least distort-
ed.

Around the 1950-ies the Square of Rokiškis 
town was unsuccessfully altered and tree-lined, thus 
losing its previous charm. Genuine classical architec-
ture of Rokiškis has suffered losses as well.

In 1999, the town celebrated its 500 y. anniver-
sary, and the Square boasted its glamour and reno-
vation again by offering a new sense of architectural 
space to the visitor. 

ROKIŠKIS INDEPENDENCE SQUARE AND ITS HISTORY

Ona Mackevičienė
Rokiškis Area Museum
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Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muzieju-
je (toliau – VVGŽM) yra saugomi dvidešimt trys 
Rafaelio Chvoleso dailės kūriniai – keturi portretai 
ir devyniolika architektūrinių kompozicijų, kuriose 
įamžintas Vilnius. Iki 1949 m. šie dailės kūriniai pri-
klausė tuo metu veikusiam Vilniaus žydų muziejui, 
o, likvidavus šį muziejų, jie buvo išsklaidyti ir per-
duoti Lietuvos TSR dailės muziejui (dab. Lietuvos 
dailės muziejus) bei Lietuvos TSR istorijos-etnogra-
fijos muziejui (dab. Lietuvos nacionalinis muziejus). 
1991 m. vasario 13 d. LR Vyriausybės potvarkiu Nr. 
56p daugelis eksponatų, tarp jų ir Chvoleso darbai, 
buvo grąžinti į ką tik atkurtą Lietuvos valstybinį žydų 
muziejų (atkurtas 1989 m.). Vėliau Chvoleso darbų 
kolekciją papildė dovanoti arba iš privačių asmenų 
įsigyti dailės kūriniai. 

Šiandieną muziejuje saugomą devyniolikos pa-
veikslų kolekciją, kurioje vaizduojamas senasis Vil-
nius, sudaro keturiolika 1945–1946 m. akvarelės arba 
guašo technika atliktų darbų ir vienas aliejiniais da-
žais tapytas darbas ant kartono, du 1954 m. ant drobės 
aliejiniais dažais tapyti paveikslai ir du 1958 m. ant 
kartono tapyti etiudai, kuriuos 2004 m. padovanojo 
dailininko sūnūs Aleksandras ir Milijus Chvolesai. 

Prieškaryje apie dailininką, kaip apie jaunųjų 
Vilniaus dailininkų parodų dalyvį, rašė Vilniuje leis-
ti laikraščiai jidiš kalba1. Pokaryje dailininkas buvo 
paminėtas Lietuvos dailės muziejaus rinkinių kata-
loge2. 2002 m., iškart po Chvoleso mirties, buvo iš-
spausdintas Rozos Bieliauskienės straipsnis dailinin-
kui atminti3. Iki didžiosios pomirtinės parodos, kuri 
buvo surengta 2004 m. Vilniaus paveikslų galerijoje4, 
Chvolesas mažai buvo žinomas Lietuvos visuome-
nei. Po parodos atidarymo spaudoje pasirodė Nijolės 
Nevčesauskienės, Kristinos Stončienės ir Fr. Marcu-
so straipsniai, skirti dailininko biografijai ir kūrybinei 
veiklai, tačiau dailės darbų analizei didesnis dėmesys 
nebuvo skirtas5. 2005 m. Lenkijoje buvo išleista kny-
ga apie grupę „Jung Vilne“, kurioje aprašoma meninė 
Chvoleso veikla6. Dailininko kūrybos raida atsispindi 
albumuose „Rafał Chwoles 30 reprodukcji“ (1962)7 ir 
„Rafael Chwoles“8 (2000), kuris buvo išleistas pran-
cūzų, jidiš ir anglų kalbomis.

Šio straipsnio tikslas – supažindinti skaitytoją 
su Vilniaus žydų muziejuje saugomu žymaus tapyto-

jo Rafaelio Chvoleso dailės palikimu ir atskleisti šios 
unikalios kolekcijos ne tik meninę reikšmę, bet ir is-
torinę svarbą. Taip pat išanalizuoti dailininko darbus, 
ypatingą dėmesį skiriant paveiksluose pavaizduotoms, 
bet jau išnykusioms Vilniaus vietovėms identifikuoti. 
Ištirti, kokią įtaką ankstyvoji dailininko kūryba darė 
vėlesniosios raidai, aptarti svarbiausius siužetus bei 
vaizduojamų motyvų reikšmę ir simboliką. 

Rafaelis Chvolesas (1913 balandžio 25, Vil-
nius–2002 kovo 31, Paryžius) gimė Vilniuje ir pir-
muosius vaikystės metus praleido dabar jau neišliku-
sioje Sofjanikų gatvėje, prie Vilnelės, Užupio rajone. 
Vėliau Chvolesų šeima persikraustė į Vokiečių gatvę, 
kurioje gyveno jaunojo Rafaelio seneliai. Berniukas 
gavo religinį išsilavinimą ješivoje. 

Meno žinių bei dailininko įgūdžių būsimasis 
tapytojas sėmėsi žydų amatų mokykloje „Hilf durh 
arbet“ („Pagalba darbu“, 1903–1941)9 ir privačio-
se dailės studijose; jo dailės mokytojai buvo žy-
mūs to meto Vilniaus menininkai Moišė Leibovskis 
(1876–1942/43), Marijonas Kuleša (1878–1943), 
Aleksandras Šturmanas (1869–1944). 

Dailininkas aktyviai dalyvavo Vilniaus žydų 
dailininkų draugijos veikloje. Nuo 1929 m., litera-
tų ir dailininkų grupės „Jung Vilne“10 susikūrimo 
pradžios, Chvolesas įsitraukė į kūrybinį šios grupės 
darbą, atstovavo jai parodose, kūrybiniuose susitiki-
muose, buvo vienu iš jauniausių grupės narių. Įgavęs 
profesionalių žinių, Chvolesas užsiėmė ir pedagogine 
veikla: dėstė tapybą žydų mokyklose, o nuo 1940 m. 
buvo Vileikos (Wilejka, Вилейка, dab. Baltarusija, 
iki karo priklausė Vilniaus kraštui) meno mokyklos 
direktorius.

Chvolesas debiutavo 1933 m. vykusioje Jaunųjų 
dailininkų kūrybos parodoje Vilniuje ir iškart laimėjo 
pirmąją premiją už geriausią portretą. Vilniaus visuo-
menė su dailininko kūryba galėjo susipažinti 1935 
ir 1937 m. bendrosiose meno parodose bei 1938 m. 
įvykusioje pirmojoje personalinėje dailininko paro-
doje, kurių jis surengė daugiau nei dvidešimt per visą 
savo gyvenimą. Dailininkas savo kūrybą eksponavo 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: 1935 m. – tarp-
tautinėje žydų tapybos parodoje Ženevoje, 1936 m. 
– Balstogėje, 1939 m. – Varšuvoje, 1940 m. – Mins-
ke, 1941 m. – Maskvoje, taip pat Rygoje, Balstogėje. 

PRARASTOJI LIETUVOS JERUZALĖ:  
RAFAELIO CHVOLESO KOLEKCIJA  
VILNIAUS ŽYDŲ MUZIEJUJE

Roza Bieliauskienė, dr. Vilma Gradinskaitė
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
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Po karo, 1945–1948 m., dalyvavo parodose Vilniuje, 
Kaune, Maskvoje.

Antrojo pasaulinio karo pradžioje dailininkas 
pasitraukė į Gorkį (dab. Nižnij Novgorodas) Rusijoje, 
įsidarbino geležinkelio darbininku. Gorkyje dailinin-
kas susipažino su savo būsima žmona, dirbusia kul-
tūros namuose, kuriuose Chvolesas tapė dekarocijas 
spektakliams. Norėdamas užsidirbti daugiau pinigų, 
dailininkas tapydavo našlėms jų žuvusių vyrų ar sūnų 
portretus iš fotografijų. Vėliau jis persikėlė į Maskvą, 
kur dirbo kambarių dažytoju. 1944 m. Chvolesas grį-
žo į sugriautą Vilnių ir skubėjo ieškoti savo šeimos. 
Tik dvi seserys sugebėjo pabėgti iš geto ir liko gyvos. 
Tėvai ir kitos trys seserys buvo nužudyti Paneriuose.

Vilnius, jo gatvelės ir kiemai tapo pagrindiniu 
dailininko kūrybos motyvu. Tačiau tai jau buvo se-
nojo Vilniaus griuvėsiai, o tapytojo portretų herojais 
tapo tie, kas sugebėjo išgyventi baisiąją savo tautos 
Katastrofą; taip atsirado darbų ciklai „Vilniaus ge-
tas“, „Sunaikintas getas – senojo Vilniaus architektū-
ra“. Šlomo Belis-Legis esė apie Chvolesą prisimena: 
„Skausmas varė jį į sugriautas žydiškas gatveles: su 
palete rankoje jis braidžiojo tarp sugriautų sienų, kopė 
į skeveldrų kalnus bei diena po dienos, mėnuo po mė-
nesio tapė ir tapė. Tai buvo jo, kaip tyrinėtojo, kuris 
vaikšto šiltais istorijos pėdsakais, eskizai. Visą tuo 
metu sukurtą dailininko darbų ciklą būtų galima pa-
vadinti „Kitą dieną po Katastrofos“. Šiuose kūriniuo-
se juntamas dailininko gedulas dėl sugriautų gimtųjų 
namų – išniekintas jo lopšys. Tai – autentiški istori-
niai dokumentai. Griuvėsiai kalba savo kalba – faktų 
kalba... Tos baisios lūženos jau šen bei ten pradėjo 
apaugti žole. Tai vaizduodamas dailininkas lyg palen-
gvina savo širdies naštą. Mirtis, vis mirtis aplinkui, 
ir tik kartais sublyksi, lyg žaisdamas su mirtimi savo 
šviesos-šešėlio žaidimą, išdykėlis saulės zuikelis.“11 

Sovietinė pokario tikrovė trukdė atsiskleisti dai-
lininko talentui, todėl jis su žmona ir sūnumis 1959 m. 
išvyko į Varšuvą. Čia dailininkas toliau tapė ir liejo 
akvareles, kūrė teatro ir kino plakatus, sukūrė mono-
tipijų ciklą „Bibliniai motyvai“, iliustravo žydiškas 
knygas. Lenkijos paštas išleido atvirukų pagal daili-
ninko kūrinius. 1964 m. jis buvo išrinktas Lenkijos 
žydų kultūros komisijos prezidentu. UNESCO pave-
dimu keliavo po Ispaniją ir Maroką, kūrė ciklą vaikys-
tės tema. Palikęs Lietuvą, nuolat dalyvavo parodose: 
„Vilniaus geto motyvai“ (Varšuva, 1959), „Varšuvos 
getas“ (Varšuva, Stokholmas, 1961), „Šiuolaikiniai 
Lenkijos dailininkai“ (Tel Avivas, 1965), „Šiuolaiki-
niai dailininkai“ (Londonas, Ben Uri galerija, 1966), 
surengė personalinių parodų minėdamas kūrybos tris-
dešimtmetį (Varšuva, Paryžius, 1963) .

1968 m. Chvolesas persikėlė į Paryžių, kuriame 
jį pasitiko Marcas Chagallas (1887–1985), aktyviai 

įsitraukė į kultūrinį Paryžiaus žydų gyvenimą. Daili-
ninkas daug keliauja, tapo, tačiau vis grįžta ir grįžta 
prie gimtojo Vilniaus – amžinojo miesto – motyvų. 
Dalyvauja parodoje „Šiuolaikinės dailės balansas“ 
Paryžiuje (1979), parodose Kvebeke (1980–1981), 
Niujorke (1982), Dalase (1983). Paskutinę personali-
nę dailės parodą surengė 1987 m. Izraelyje.

Sovietinėje Lietuvoje Chvoleso kūryba buvo 
eksponuota 1988 m. Lietuvos žydų dailės parodoje 
Vilniuje. 2004 m. įvyko pomirtinė tapytojo paroda 
Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galeri-
joje, šiandieną jo darbai nuolatos eksponuojami žydų 
muziejaus Tolerancijos centre. 

Už kultūrinę ir meninę veiklą Chvolesas buvo 
apdovanotas įvairiais prizais ir medaliais: 1981 m. 
Europos menų akademijos medaliu, 1983 m., minint 
kūrybos penkiasdešimtmetį, Paryžiaus miesto meda-
liu, 1994 m. Mangerio prizu (Izraelis), 1995 m. Šo-
lom Aleichemo prizu (Izraelis).

Chvolesas tapė aliejumi ir guašu, liejo akvare-
les. Dažniausiai eskizuodavo angliuku ar pieštuku iš 
natūros, o kompozicijas jau kurdavo studijoje. Dai-
lininkas kartais skrupulingai ant eskizų susirašydavo 
spalvas ir medžiagas, kad galėtų atkurti kuo tikslesnį 
vaizdą. Jis mėgo kartoti tą patį motyvą įvairiais rakur-
sais, vis sugrįždavo prie tų pačių siužetų.

Ankstyvajai dailininko kūrybai būdingas doku-
mentiškumas, tačiau tai nėra tik realistiškai užfiksuoti 
vaizdai. Komponavimas laisvas, tiesa, nenukrypsta-
ma nuo realių objektų vaizdavimo. Menininko dar-
buose slypi gili prasmė, iš pirmo žvilgsnio paprasti 
objektai (laiptai, iškeltos rankos, žmogus su ramen-
tais ir kt.) turi daugiasluoksnes simbolines prasmes. 
Tolesnė Chvoleso kūryba vis abstraktėja, atsiranda 
dar daugiau simbolių ir metaforų. 

Erdvė dailininko darbuose suspausta, dangus 
kartais visiškai sunaikinamas architektūros. Paveikslo 
rėmai lyg nubrėžia miesto ribas ir riboja jo gyventojų 
laisvę. Suspaustos, erdvės stokojančios architektū-
rinės kompozicijos lyg simbolizuoja istoriškai susi-
klosčiusią žydų tautos gyvenseną mieste – kompak-
tiškai gyventi uždaroje teritorijoje – gete. Statiškos 
paveikslų kompozicijos kuria melancholišką nuotai-
ką ir sustingusio laiko įspūdį.

Ankstyvųjų darbų koloritas santūrus. Muziejuje 
saugomose akvarelėse vyrauja gelsva, rusva ir mėlyna 
spalvos, tapybos darbų spalvos kiek ryškesnės, kolo-
ritą pagyvina raudona spalva ir įvairūs jos atspalviai. 
Vėliau dailininko paletė ryškėja, spalvų intensyvu-
mas stiprėja, ypač jis pamėgsta ryškiai geltoną, mė-
lyną ir raudoną spalvas. Skambiais spalvų deriniais, 
vitališka jėga ir spalvine ekspresija pasižymi vėlyvoji 
devintojo–dešimtojo dešimtmečių tapyba.

XVIII a. viduryje Vilnius tapo vienu iš stam-
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biausių žydų kultūros ir religijos centrų Rytų Euro-
poje. Čia studijuoti judaizmo, dalyvauti mokslinėse 
diskusijose ir klausytis Vilniaus Gaono Elijahu ben 
Solomono Zalmano (1720–1797) mokymo atvykda-
vo rabinai, talmudistai, religingi žydai ir mokslinin-
kai ne tik iš Europos, bet ir viso pasaulio. Jo autori-
tetas buvo vertinamas toli už Lietuvos ribų, ir būtent 
šios šviesios asmenybės dėka pasaulio žydai suteikė 
Vilniui garbingą Lietuvos Jeruzalės vardą. Žydų di-
aspora žinojo kelis žydų kultūros centrus, bet tik Vil-
nius pelnytai išlaikė tą vardą daugiau nei 200 metų: 
įvairiuose istorijos raidos etapuose jis buvo pasaulio 
žydų švietimo, meno, kultūros lyderis.

Devyniolikoje esančių muziejuje architektūri-
nių Chvoleso kompozicijų, kuriose įamžinti Vilniaus 
vaizdai, dominuoja du siužetai: realus miestas – su-
griautas pokarinis Vilnius ir miesto vizija – prarastoji 
Lietuvos Jeruzalė – aliuzija į Šventąjį miestą. Pagrin-
diniai kompoziciniai elementai yra gatvės, pastatai, 
kiemai, sinagogos, kartais žmonės. Chvolesas buvo 
Vilniaus miesto dainius, mylėjęs kiekvieną senamies-
čio kiemelį, kiekvieną siaurą gatvelę. Molbertu ar es-
kizų bloknotu nešinas, kasdien jis vaikščiojo po Vil-
nių, skubėdamas įamžinti sielos skausmą aitrinančius 
pokario metų griuvėsius, per stebuklą išlikusius buvu-
sio geto kampelius. Rašytojas Abrahamas Suckeveris 
prisimena: „Laimei, dailininkas išvengė Panerių. Jo 
sieloje įvyko lūžis. Jo kūrinių spalvos – lyg sudžiūvę 
šviesos spinduliai, permirkyti jo ašarų. Paveiksluose 
atsiskleidžia jėga, nugalėjus mirtį. Aš matydavau jį 
su drobe ir teptukais Lietuvos Jeruzalės griuvėsiuo-
se, tapant Vilniaus Gaono sinagogos sienas, sinagogų 
kiemo likučius. Jis tapydavo dar karštų pelenų kvė-
pavimą; tapė ir tapė, ir kiekvienas paveikslas buvo 
jo autoportretas. Vėliau savo namuose Paryžiuje jis 
toliau tapė Lietuvos Jeruzalę.“12

Artimiausiai prie širdies Chvolesui buvo geto 
gatvelės ir skersgatviai. Vilniaus geto ribos buvo nu-
statytos 1633 m., kai Vladislovas Vaza patvirtino pri-
vilegiją, leidžiančią žydams gyventi Žydų, Vokiečių, 
Skerdyklos ir Šv. Mykolo gatvėse; vėliau ši teritorija 
buvo praplėsta. Buvęs Pilies skersgatvis (dab. Ber-
nardinų gatvė) nutapytas paveiksle „Senasis Vilnius“ 
(VVGŽM, apie 1945–1946). Vilniaus gatvių vingiai 
liks tapytojo įkvėpimo šaltinis visam gyvenimui: „Li-
teratų gatvė Vilniuje“ (1959), „Sofjanikų gatvė žie-
mą“ (1962), „Stiklių gatvė Vilniuje“ (1971).

Ypatingą dėmesį savo kūryboje dailininkas sky-
rė sinagogoms. Muziejuje yra saugomi šeši Chvoleso 
darbai, kurie atskleidžia, kas liko iš Vilniaus didžio-
sios sinagogos ir šalia stovėjusių sinagogų po karo. 
Spėjama, kad ši didinga vėlyvojo renesanso epochos 
mūrinė sinagoga buvo pastatyta XVII a. viduryje. 
Vėliau šalia jos buvo pastatyti kiti maldos namai: 

1747 m. Laidotojų brolijos sinagoga, o 1800 m. gre-
ta stovėjęs Vilniaus Gaono namas po jo mirties buvo 
perstatytas į sinagogą. Šį sinagogų kompleksą, buvusį 
kvartalo prie Vokiečių gatvės gilumoje, papildė dar 
dvi mažesnės sinagogos ir 1901 m. pastatyta biblio-
teka13. Sinagogų kiemas buvo sunaikintas karo ir po-
kario metais, kurį laiką dar stovėjo bombų apgriauta 
Vilniaus didžioji sinagoga. Akvarelėje „Didžiosios 
sinagogos kiemas“ (1 pav., VVGŽM, apie 1945) pa-
vaizduotas buvęs sinagogų komplekso kiemas. Pa-
veikslo tolimajame plane, gilumoje, matyti mūrinių 
Vilniaus didžiosios sinagogos arkų liekanos. Deši-
nėje paveikslo pusėje pavaizduotas stovintis pasta-
tas – Strašūno biblioteka, kuri buvo įkurta bibliofilui 
Matitjahui Strašūnui (1817–1885) testamentu per-
davus asmeninę retų knygų kolekciją Vilniaus žydų 
bendruomenei. Akvarelėje iš ciklo „Senasis Vilnius“ 
(VVGŽM, apie 1945) matyti Mėsinių gatvė su arko-
mis ir Vilniaus didžiosios sinagogos fragmentas su 
langu. Mėsinių gatvė su pilkomis žmonių figūromis 
pavaizduota guašu tapytame darbe „Vilniaus Mėsinių 
gatvės griuvėsiai“ (VVGŽM, 1946). Nueinančios to-
lyn Mėsinių gatvės gilumoje matyti Vilniaus didžio-

1 pav. R. Chvoles. „Didžiosios sinagogos kiemas“. 
Popierius, akvarelė. Apie 1945. VVGŽM
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sios sinagogos griuvėsiai. Unikali ir ypač svarbi kaip 
istorinis dokumentas yra akvarelė iš ciklo „Senasis 
Vilnius“ (2 pav., VVGŽM, apie 1945–1946), kurioje 
dailininkas pavaizdavo Vilniaus didžiosios sinagogos 
interjero fragmentą – bimą – pakylą Torai skaityti, 
kuri buvo suprojektuota žymaus architekto Jono Kris-
tupo Glaubico (minimas nuo 1737–1767) ir pastaty-
ta XVIII a. viduryje, po 1748 m. miestą nusiaubusio 
gaisro. Kaip matyti iš šios akvarelės, bima buvo ypač 
puošnių barokinių formų, dekoruota iškiliu reljefu 
su rokoko ornamentais, su dažytomis kolonomis ir 

laužytu karnizu. Iš šios akvarelės akivaizdu, kad Vil-
niaus didžioji sinagoga buvo mažiausiai nuniokota iš 
viso sinagogų komplekso, išliko jos interjero detalių. 
Deja, 1955–1957 m. sinagoga buvo nugriauta rekons-
truojant miestą.

Muziejuje yra dvi akvarelės vienodu pavadini-
mu „Vilniaus senosios sinagogos griuvėsiai“ (3 pav., 
VVGŽM, 1946). Vienoje akvarelėje pavaizduotas 
Vilniaus didžiosios sinagogos vidus, apaugęs žole 
ir nesugrąžinamai suniokotas karo. Kitos akvarelės 
pirmame plane matyti griuvėsiai, kiek tolėliau kairė-
je pusėje – laiptai, o tolimajame plane stovi didingas 
apgriautos sinagogos fasadas su Vilniaus Gaono he-
brajiška abreviatūra – הגר’א – HGR’A. Lietuvos Jeru-
zalei išgarsėti didelės reikšmės turėjo Vilniaus Gaono 
asmenybė, todėl Chvolesui, taip mylinčiam Vilnių, 
jis buvo ypač artimas. Šio Talmudo mokytojo ir iš-
minčiaus garbei dailininkas paskyrė dailės darbų, ku-
riuose pavaizdavo „Vilniaus Gaono sinagogos griu-
vėsius“ (1946–1966), „Vilniaus Gaono kapą“ (1957). 
Sinagogos ir jų kiemas dailininkui paliko neišdildo-
mą įspūdį; šį motyvą jis kartos visą gyvenimą: „Si-
nagogos kiemas žiemą“ (1956), „Sinagogos kiemas 
ir gatvė“ (1978). Įdomu tai, kad vėlesniame kūrybos 
etape Chvolesas Vilniaus didžiąją sinagogą dažnai 
vaizduoja jau moderniame mieste. Ji lyg vizija iškyla 
virš miesto primindama apie didingą Vilniaus praei-
tį ir šlovę, apie žydų kultūros ir religijos klestėjimo 
laikus: „Vilniaus prisiminimas“ (1962), „Vaikystės 
prisiminimai“ (1967).

2 pav. R. Ch-
voles. Iš ciklo 
„Senasis Vil-
nius“. Popierius, 
akvarelė. Apie 
1945–1946. 
VVGŽM

3 pav. R. Chvo-
les. „Vilniaus 
senosios sina-
gogos griuvė-
siai“. Popierius, 
akvarelė. 1946. 
VVGŽM
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Chvolesas mėgo tapyti Vilniaus senamiesčio 
kiemus. Akvarelėje „Vilniaus senamiesčio kiemas“ 
(VVGŽM, 1945) Chvolesas įamžino kiemą buvusio-
je Didžiojoje gatvėje (dab. M. Antokolskio g.), ku-
riame gimė žymus žydų kilmės skulptorius Markas 
Antokolskis (1843–1902). Apžėlęs žole ir krūmokš-
niais negyvenamas pereinamasis kiemas nulietas 
akvarelėje „Žydų gatvės kampelis“ (VVGŽM, 1946). 
Kitas neatpažįstamai sugriautas ir šiandieną jau ne-
egzistuojantis kiemas įamžintas akvarelėje „Vilniaus 
geto griuvėsiai“ (VVGŽM, 1945). 1958 m., prieš pa-
likdamas savo mylimą miestą, dailininkas sukūrė ci-
klą „Vilniaus žydų geto kiemai“. Nūdienos Lietuvos 
tapytojas Solomonas Teitelbaumas, kurio kūryboje 
taip pat gausu Vilniaus architektūros vaizdų, iškėlė 
mintį, kad Chvoleso paveikslai – „tai neįkainuojama 
vizualiai užfiksuota Lietuvos Jeruzalės chronologija, 
metraštis, kuris su stulbinančiu įtaigumu atkuria čia 
klestėjusio žydų pasaulio gyvenimą ir žūtį. Šie du 
pradai Vilniaus kiemuose darniai susipynę. Meninin-
ko žvilgsniui belieka juos iššifruoti“14.

Akvarelėje „Vilnius po okupacijos“ (VVGŽM, 
1946) menininkas nuliejo apleistą kiemą Žydų gatvė-
je. Pirmame plane akcentuojami laiptai, kurie veda 
griuvėsių link – į niekur. Virš laiptų kabo ,,kopėčios“, 
kurios lyg veda į dangų. Panašiai komponuojama 
akvarelė iš ciklo „Senasis Vilnius“ (4 pav., VVGŽM, 
apie 1945), kurioje stambiu planu vaizduojami tie pa-
tys laiptai su kabančiomis ,,kopėčiomis“. Šis darbas 
komponuojamas taip, kad dabar ,,kopėčios“ jau sie-
kia dangų, tačiau jų link einantis žmogus su ramentais 
nesugebės jomis užlipti. Ši metafora primena amžinai 
klajojančio ir negalinčio pasiekti Pažadėtosios žemės 
žydo istoriją. Ir jei tradicinėje ikonografijoje (susifor-
mavusioje iki Antrojo pasaulinio karo) amžinai klajo-
jantis žydas turi lazdą su maišu15 ir nors mažytę viltį 
vieną dieną sugrįžti į protėvių žemę, tai Chvoleso žy-
dui su ramentais šis tikslas atrodo nebepasiekiamas. 
Vėliau laiptų motyvas taps mėgstamu kompozicijų 
elementu: darbų ciklas „Vilniaus žydų geto kiemai“ 
(1958), „Vaikystės prisiminimai“ (1967). Ypač daž-
nai dailininko darbuose bus galima aptikti seno žydo 
personažą: „Mūsų senatvėje“ (1960), „Pakeliui mels-
tis“ (1975), „Rytinė malda“ (1980).

Akvarelėje „Vilniaus griuvėsiai žiemą“ (5 pav., 
VVGŽM, 1945) Chvolesas pirmame plane pavaizda-
vo apsnigtus Jidiš mokslų instituto (JIVO)16 griuvėsius 
Vivulskio gatvėje 18, o tolimame plane – sugriauto 
Vilniaus siluetą. Tą patį motyvą, tik kitu rakursu Ch-
volesas nulieja akvarelėje iš ciklo „Senasis Vilnius“ 
(VVGŽM, apie 1945). Iš pirmo žvilgsnio paprasta 
kompozicija slepia gilesnę prasmę. Ant pastato griu-
vėsių kabo išlikęs nacių simbolis – svastika, saugoma 
erelio. Šis simbolis primena apie gyvenimo paradok-

sus – būtent JIVO per karą buvo įkurtas Alfredo Ro-
zenbergo štabas. Norėdamas dar labiau pabrėžti šios 
situacijos absurdiškumą, dailininkas pavaizduoja dvi 
sijas – išlikusių laiptų turėklus, kurie primena į viršų 
iškeltas rankas, lyg apglėbiančias pastato griuvėsius. 
Iškeltų rankų motyvas tradicinėje ikonografijoje sim-
bolizuoja pasidavimą, skausmą, netektį. Po Antrojo 
pasaulinio karo iškeltos rankos įgauna papildomą 
naują reikšmę – jos ima simbolizuoti holokaustą. 
Iškeltų rankų motyvas taps svarbiu Chvoleso kom-
pozicijų elementu: „Kitoje Sambation upės pusėje“ 
(1958), „Malda jaunačiai“ (1975). 

Vėlesnėje Chvoleso kūryboje dingsta griuvėsių 

4 pav. R. Chvoles. 
Iš ciklo „Senasis 
Vilnius“. Popie-

rius, akvarelė. 
1945. VVGŽM

5 pav. R. Chvoles. „Vilniaus griuvėsiai žiemą“. Po-
pierius, akvarelė. 1945. VVGŽM
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vaizdai. Dailininkas, lyg norėdamas atgaivinti Lie-
tuvos Jeruzalę, tapo senąjį, dar nesugriautą arba jau 
atstatytą Vilnių. Apie šiuos kūrybinius pasikeitimus 
byloja muziejuje saugomi Chvoleso darbai. 1954 m. 
dailininkas nutapė „Senamiesčio kiemą“ ir „Senojo 
Vilniaus vaizdą“. 1958 m. nutapyti du darbai vie-
nodais pavadinimais „Etiudas“. Viename iš jų vaiz-
duojama Mėsinių gatvė su arkomis ir vieniša moters 
figūra, kitame – bažnyčia ir vieniša žmogaus figūra 
žiemą. Chvolesui Lietuvos Jeruzalė yra lyg aliuzija 
į Šventąjį miestą. Dailininkas, praradęs savąją Lietu-
vos Jeruzalę, susikūrė jos viziją. Apie tai byloja vėles-
nė jo kūryba: „Vilniaus vizija“ (1985), „Vilniaus pri-
siminimas“ (1962), „Senasis Vilnius“ (1963, 1968). 
Tapytojas Lietuvos Jeruzalės dvasią perkėlė ir į kitus 
miestus, panašiai vaizdavo Paryžių, Veneciją, Liubli-
ną, Prahą, Ženevą ir kitus Vakarų Europos miestus. 
Net tapydamas senosios Jeruzalės vaizdus, Safedo 
ar Jafos miestus Izraelyje, Chvolesas juos sutapati-
no su Lietuvos Jeruzale. Dailininkui kiti miestai yra 
tik prarastosios ,,savosios“ Jeruzalės atspindžiai. Vis 
kartodamas Vilniaus vaizdus, jis lyg siekia įamžinti 
jam artimą, bet jau prarastą ir negrįžtamai sugriautą 
mylimo miesto gyvenimą. 

Chvolesas suvokė Vilnių kaip Šventojo miesto 
atspindį, todėl jo kūryboje miestas yra šlovinamas, 
aukštinamas, garbinamas. Tokiam apoteoziniam po-
žiūriui į miestą įtakos galėjo daryti žydų literatūros 
klasiko Mošės Kulbako (1896–1937) poema „Vil-
nius“ (1926), kurią tapytojas, be jokios abejonės, 
skaitė. Rašytojas A. Suckeveris rašė: „Jei egzistuoja 
dailininkas, kurio kūrybos savitumas, talento jėga, 
spalvų ir dvasinės šilumos visuma gali būti sutapa-
tinti su didžiojo Kulbako poezija, tai tik Rafaelis 
Chvolesas. Iki Antrojo pasaulinio karo iš Kulbako as-
menybės ir jo kūrinių magijos kūrybinių jėgų sėmė-
si ne tik grupės „Jung Vilne“ rašytojai ir dailininkai, 
bet ir jauni Vilniaus žydų darbininkai bei inteligen-
tija. Tie patys miškai ir upės, lietūs ir sniegas buvo 
Kulbako poezijos ir Chvoleso dailės modeliai.“17 Ta-
pytojas vizualizavo šią poemą viso savo gyvenimo 
kūryboje, perkėlė į drobę ar popieriaus lapą poeto 
aprašytus personažus ir objektus: suakmenėjusį žalią 
žydą ir kabalistą, maldą ir Šventąjį Raštą. Chvoleso 
dailės darbuose vizualizuojasi Kulbako mėnulis tary-
tum balta akis, mirksinti ir lašanti lajinė žvakė, sena 
sinagoga, barzdoti bokštai, siauros ir rūsčios, kaba-
liškos gatvės, seni pereinamieji kiemai, apmirusios 
šaltos sienos, išsikreipę akli langai, tiltukai, permes-
ti tarp bekalbių mūrų, stogai virš stogų, boluojantys 
skarmalai sukabinėti ant virvės, besikalantys iš mūrų 
medeliai ir iš sienų žolė. Tapytojo ir poeto Vilniaus 
dvasia yra panaši, jame vyrauja tos pačios nuotaikos: 
liūdesys, tyla, mįslingumas, vienatvė, spinduliuojan-

tis skurdas, nuogas grožis, pilkuma, migla, vėsuma 
bei apskretusi šalta mėlynė, daili ir nuoga Vilija su 
ilgomis gaivinančiomis rankomis, vasaros tylūs ūkai 
ir vėjas, džiovinantis akmenis. Abiem menininkams 
Vilnius yra Lietuvon įstatytas tamsus talismanas, ka-
balisto sapnas, psalmynas iš molio ir geležies. 

Su talesu vaikšto kažkas tavo mūrais.
Naktį liūdėdamas vienišas budi mieste.
Įsiklauso: seni pereinami kiemai ir šventyklos 
Aidi lyg apdulkėjus, užkimus širdis.
Tu esi psalmynas iš geležies ir molio;
Kiekviena siena – melodija, kiekvienas akmuo – 
malda,
Kai liejasi mėnesiena į kabališkas gatves
Ir iškyla tavo stingdantis nuogas grožis.
Tu esi Lietuvon įstatytas tamsus talismanas,
Apipintas kerpėm ir samanom pilkom;
Kiekviena siena – pergamentas, kiekvienas akmuo 
– šventas raštas,
Išdėlioti mįslingai ir praskleisti nakčia,
Kai ant senos sinagogos sustiręs vandens nešėjas
Stovi ir barzdą užvertęs skaičiuoja žvaigždes.18

Taigi, Vilniaus miesto griuvėsiai – pagrindinis 
motyvas, valdęs dailininką karo ir pirmaisiais poka-
rio metais. Ikikarinių dailininko darbų mažai išlikę, 
daugiausiai apie juos žinoma iš reprodukcijų tarpuka-
rio parodų kataloguose, laikraščiuose ir žurnaluose. 
Iš dailės darbų reprodukcijų galima spręsti, kad jis 
tuo metu labiau mėgo tapyti natiurmortus nei archi-
tektūrinius peizažus. Muziejuje saugomi Chvoleso 
darbai yra svarbūs sekant kūrybinę dailininko raidą, 
analizuojant motyvų ir tapymo stiliaus kaitą, nes tai 
ankstyviausia išlikusi jo kūryba. Aptartoje ankstyvo-
joje kūryboje daugiausiai vyrauja akvarelės ar guašo 
technika kurti darbai, būdingas dokumentiškumas, 
realistiška tapymo maniera, kuri pamažu įgaus vis 
daugiau ekspresijos, vystysis abstrakcijos link, o san-
tūrus koloritas suskambės intensyvių spalvų deriniais 
ir vitališka jėga. Dailininkas, lyg fotografas, fiksuoja 
objektą įvairiais rakursais, iš naujo vis kartoja tuos 
pačius motyvus. Ankstyvojoje kūryboje pastebimos 
simbolinės kalbos užuomazgos, kuri bėgant laikui vis 
stiprės, rasis vis daugiau simbolių ir metaforų. 

Chvoleso kūryba yra svarbi ne tik menine, bet 
ir dokumentine prasme. Vokiečių okupuotame Vil-
niuje tik fotografui Janui Bulhakui ir jo asistentei 
Sofijai Urbanavičiūtei-Subačiūvienei buvo suteik-
ta oficiali teisė turėti fotokameras ir fotografuoti; iš 
kitų fotografų fotokameros buvo konfiskuotos, jiems 
buvo draudžiama fotografuoti Vilnių, todėl šiandie-
ną turima mažai fotografijų, kuriose būtų užfiksuotas 
Vilnius per karą. Chvoleso dailės kūriniai – tai uni-
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1 Drajer Š., „Vaist, az kunst iz an injen“ („Parodykite, kad menas 
– tai reikšminga“). Vilner tog, 1935, Nr. 54; „Di groise disku-
sije af der ojsštelung fun di junge kinstler“ („Didelė diskusija 
Jaunųjų dailininkų parodoje“). Vilner tog, 1935, Nr. 57; „No-
ticn fun a leiener“ („Skaitytojo pastabos“). Vilner tog, 1935, 
Nr. 58; Zalkind B., „Ver zol vaizn, az kunst iz an injen“ („Kas 
parodys, kad menas – tai reikšminga“). Vilner tog, 1935, Nr. 
58; Zalkind B., „Cu der diskusije af  der ojsštelung fun di junge 
kinstler“ („Prie diskusijos jaunųjų dailininkų parodoje“). Vilner 
tog, 1935, Nr. 64; J. F., „Di junge Vilner kinstler af der plas-
tiker ojsštelung in JIVO“ („Jaunieji Vilniaus dailininkai JIVO 
dailės parodoje“). Vilner tog, 1935, Nr. 213; „Di oisštelung fun 
di junge kinstler („Jaunųjų dailininkų paroda“). Undzer tog, 
1937, Nr. 24; Zalkind B., „Di bilder oisštelung fun di junge 
kinstler“ („Jaunųjų dailininkų paveikslų paroda“). Undzer tog, 
1937, Nr. 29; „Di 16 junge“ („16 jaunųjų“). Undzer tog, 1937, 
Nr. 40; Jelin Ch., „Di jidiše kinstler-plastiker in Lite“ („Žydų 
dailininkai ir skulptoriai Lietuvoje“). Naje bleter, 1940, Nr. 1.

2 „Lietuvos tapyba 1940–1990 Lietuvos dailės muziejaus rinki-
niuose“: katalogas, Vilnius, 1996.

3 Bieliauskienė R., ,,Rafaelio Chvoleso atminimui“. Lietuvos 
Jeruzalė, 2000 sausis–kovas, Nr. 1–2, p. 109–110.

4 Rafaelio Chvoleso tapybos paroda. 2004 rugpjūčio 12 d.–rug-
sėjo 12 d., Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų gale-
rija, Didžioji g. 4, Vilnius.

5 Stančienė K., „Nostalgiška trauka. Rafaelio Chvoleso kūryba 
Vilniaus paveikslų galerijoje“. 7 meno dienos, 2004-09-03, 
Nr. 626; Nevčesauskienė N., „Rafaelio Chvoleso parodoje: 
Vilniaus vaizdai ir Paryžietiškos abstrakcijos“. Literatūra ir 
menas, 2004-09-03, Nr. 3013; Marcus Fr., „Naujasis Vilnės at-
gimimas“. Lietuvos Jeruzalė, 2004 spalis–gruodis, Nr. 7–8, p. 
138–139.

6 Lisek J., „Jung Wilne – žydowska grupa artystyczna“. Wro-
claw, 2005.

7 „Rafał Chwoles 30 reprodukcji. Tematy żydowskie i Getto w 
Wine“. Warszawa, 1962.

8 ,,Rafael Chwoles“. Tel Aviv, 2000. 
9 „Hilf durh arbet“ („Pagalba darbu“, 1903–1941) – draugija 

įkurta kovai su bedarbyste. Draugija turėjo profesionalias mo-
kyklas, kuriose suaugę bedarbiai, o vėliau jaunoji karta mokėsi 
amatų. Po Pirmojo pasaulinio karo draugijoje kartu su tradici-
nių žydų amatų mokyklomis veikė žemės ūkio darbų kolonija, 
profesionalios raižybos, tekinimo, graviravimo, sienų dažyto-

jų, dekoravimo, litografijos mokyklos. Piešimas ir kitos dailės 
disciplinos buvo vienos iš pagrindinių mokykloje dėstomų da-
lykų ir labai aukšto lygio. Beveik visi XX a. pradžios Vilniaus 
žydų dailininkai, tarp jų ir Chvolesas, buvo šios mokyklos mo-
kiniai.

10 1929 m. Vilniuje jaunoji žydų literatų ir dailininkų karta, siek-
dama išsaugoti savo tautiškumą, susibūrė į „Jung Vilne“ grupę. 
Šiai grupei priklausė rašytojai Chaimas Grade (1910–1982), 
Abrahamas Suckeveris (g. 1913), dailininkai Bencionas Mich-
tomas (1909–1941), Rachelė Suckever (1904–1943), Šeina 
Efronas (1909–1983). Šios grupės atstovai siekė sujungti žydų 
tautosaką ir folklorą su moderniomis meno tendencijomis, lei-
do savo almanachą, rengė meno vakarus, kuriuose buvo skai-
toma „Jung Vilne“ literatų kūryba ir eksponuojami dailininkų 
darbai.

11 Beilis-Legis Š., fragmentai iš esė. „Rafael Chvoles“, p. 17 (iš 
jidiš k. vertė R. Bieliauskienė).

12 Suckeveris A., „Rafal Chvoles, der moler pun Jung-Vilne“ 
(„Rafaelis Chvolesas – dailininkas iš „Jung Vilne“). „Rafael 
Chvoles,“ p. 15–16 (iš jidiš k. vertė R. Bieliauskienė).

13 Plačiau apie sinagogų kompleksą žr.: Еврейская энциклопедiя. 
С.-Петербургъ, 1912, m. 5, с. 572–582; Jankevičienė A., „Vil-
niaus Didžioji sinagoga“. Vilnius, 1996.

14 Teitelbaumas S., „Spalvos ir formos dramatizmas. Litvakų ta-
pybinės poetikos savitumas“: meno licenciato teorinis darbas. 
Vilnius, 2007, p. 16.

15 Žr.: Jehuda Penas „Senis su krepšiu“ (1900), Markas Chagallas 
„Raudonas žydas“ (1914–1915), Natanas Altmanas „Kuprius“ 
(1920). 

16 Jidiš mokslų institutas (JIVO) buvo įkurtas Vilniuje 1925 m. 
turint tikslą plėtoti jidiš kultūrą. Tais pačiais metais buvo įkur-
ta JIVO instituto sekcija Niujorke. Institutas per savo gyvavi-
mo laikotarpį iki 1941 m. sukaupė didžiulę biblioteką, meno 
ir rankraščių kolekciją. Naciams okupavus Vilnių, institutas 
buvo sunaikintas. Tik Niujorko sekcijai buvo lemta išgyventi 
Antrąjį pasaulinį karą ir tęsti savo veiklą iki šių dienų. Dabar 
JIVO yra vienas iš svarbiausių mokslo institutų, tyrinėjančių 
pasaulinio garso jidiš kultūrą.

17 Suckeveris A., „Rafael Chvoles“, p. 15 (iš jidiš k. vertė R. Bie-
liauskienė).

18 Ištrauka iš Kulbako poemos „Vilnius“. (Kulbakas M., „Vil-
nius“. Vilnius, 1997, p. 11, iš jidiš k. vertė A. Bukontas).

kali medžiaga, leidžianti pažinti senąją, jau prarastą 
Lietuvos Jeruzalę, taip pat pamatyti ir suprasti, kaip 
karas nuniokojo šį nuostabų unikalios architektūros 
miestą. Dabar, kai tų griuvėsių jau nėra, dar labiau 

suvokiama pirmųjų Chvoleso pokario darbų reikšmė. 
Jo darbuose išliko pokario griuvėsių vaizdas ir gilus 
karą išgyvenusio žmogaus skausmas.

Nuorodos ir paaiškinimai
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The art collection of Rafael Chvoles at Vilna 
Gaon Jewish State Museum includes nineteen wa-
tercolors and oil paintings mostly created in period 
1945–1946, just after WWII. The small narrow streets, 
old synagogues, decrepit houses, yards ranked with 
grass are depicted in these paintings. The architectural 
compositions visualize two subjects: real city – ruins 
of postwar Vilna and vision of the city – lost Jerusa-
lem of Lithuania, the allusion to Holy City. Vilna was 
the center of Jewish religious and cultural life in East 
Europe till WWII: the religious Jews came to pray at 
Vilna Great synagogue, the scholars – to study Talmud 
and to discuss with Gaon of Vilna. Despite the fact 
that other European cities also became large centers 
of Jewish life; no other city was recognized with the 

honorable appellation of Jerusalem, only Vilnius. 
Chvoles was born in Vilna in 1913, grew up, and 

attended yashiva and private art studios here. He fell 
in love to Vilna for life and continued to paint it even 
when he left Lithuania for Warsaw due to soviet re-
gime in 1959 and later moved to Paris where he died 
in 2002. The artist conceptualizes Vilna as Holy City, 
therefore he glorifies, praises and adores it. He wants 
to memorialize every street, every corner, every yard 
of Jerusalem of Lithuania. 

Today, the paintings of Chvoles are significant 
not only from artistic point but also from historical 
one. These paintings are unique documentation al-
lowing us to acknowledge the old and lost Jerusalem 
of Lithuania.

THE LOST JERUSALEM OF LITHUANIA: THE COLLECTION OF RAFAEL CHVOLES 
AT VILNA JEWISH MUSEUM

Dr. Vilma Gradinskaitė, Roza Bieliauskienė 
The Vilna Gaon Jewish State Musuem 
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Kėdainių krašto muziejuje saugoma kraštoty-
rininko ir kolekcininko Henriko Grinevičiaus foto-
grafijų kolekcija, kurią sudaro apie 1 300 Kėdainių 
miesto ir apylinkių fotografijų, darytų XIX a. pabai-
goje–XX a. II pusėje. Jas muziejui iš kolekcininko 
padėjo įsigyti AB „Lifosa“, kuri tam skyrė dalį lėšų.

Henrikas Grinevičius gimė 1924 metais Kėdai-
niuose, 1941 metais baigė Kėdainių gimnaziją, po-
kariu – Lietuvos žemės ūkio akademiją, o nuo 1948 
metų pradėjo dirbti pedagoginį darbą. Pasak H. Gri-
nevičiaus, kraštotyra ir kolekcionavimu jis susidomė-
jo, bevartydamas šeimos fotografijų albumus ir pa-
prašytas mokytojo Stanislovo Tijūnaičio padėti jam 
rinkti medžiagą istoriniam veikalui apie Kėdainius. 
Išsikeitęs tėvo, buvusio kolekcininko, pašto ženklų 
kolekciją į vertingą medžiagą apie Kėdainius, pradėjo 
rimtai domėtis istorija. Jis rinko ikonografinę ir isto-
riografinę medžiagą, susijusią su žymiais žmonėmis, 
jų gyvenimo vietomis, istoriniais ir kultūros pamin-
klais, rašė straipsnius į „Kėdainių garsą“, „Mokslą ir 
gyvenimą“, „Kultūros barus“, „Kraštotyrą“, talkino 
Paminklų restauravimo ir projektavimo instituto spe-
cialistams, ruošiantiems Kėdainių senamiesčio rege-
neracijos projektus, dalyvavo Kauno kolekcionierių 
klubo Filokartijos sekcijos surengtose parodose. Už 
kraštotyrinę veiklą H. Grinevičiui 1996 metais įteikta 
Kėdainių krašto kultūros premija.

H. Grinevičiaus fotografijų kolekcija Kėdainių 
krašto muziejuje suskirstyta pagal laikotarpius:

1) Kėdainiai XIX a. pabaigoje,
2) Kėdainiai XX a. pradžioje ir 1914 metais, 
3) Kėdainiai per Pirmąjį pasaulinį karą, 

1914–1915 metais, 
4) Kėdainiai tarpukariu, 1918–1940 metais,
5) Kėdainiai po Antrojo pasaulinio karo,
6) Kėdainiai 1950–1972 metais.
Kiekvienas laikotarpis dar suskirstytas į temas: 

miesto panorama, urbanistika (gatvės, turgaus aikštės, 
tiltai), įvairių konfesijų maldos namai, visuomeninės 
paskirties pastatai (mokyklos, bankai, krautuvės, li-
goninės, verslo įmonės, geležinkelis), dvaras, žemės 
ūkis, kariuomenė, gyventojai.

Seniausia rinkinio fotografija datuota 1889 me-
tais. Joje užfiksuota dešiniojo Nevėžio kranto Kėdai-
nių panorama, daryta nuo kairiojoje miesto pusėje 
stovinčios Šv. Jurgio bažnyčios varpinės (1 pav.). Fo-
tografijos autorius nežinomas, tačiau spėjama, kad tai 
galėjo būti fotografas D. Urbanavičius, kuris Kėdai-

nius pradėjo fotografuoti nuo 1889 metų. Tą liudytų 
jo darytos portretinės fotografijos, kurių kitoje pusėje 
rusų kalba parašyta: „D. Urbanavičiaus fotografija, 
Kauno gubernija“.

XX a. I pusės Kėdainių vaizdus sudaro 20 H. 
Grinevičiaus kolekcijos vienetų: fotografijose užfik-
suoti miesto panoramos vaizdai, senoji ir naujoji cer-
kvės, vokiečių liuteronų, evangelikų reformatų baž-
nyčios, Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo katalikų bažnyčios, 

KĖDAINIAI HENRIKO GRINEVIČIAUS KOLEKCIJOJE

Jūratė Nekrašienė
Kėdainių krašto muziejus

1 pav. Kėdainiai. 1889 m. Fot. D. Urbanavičius (?)

2–3 pav. Didžiosios rinkos aikštė. 1914–1915 m. 
Fot. U. J. Kriugeris
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senoji miesto ligoninė, gatvės, turgaus aikštės. Tuo 
laiku Kėdainiuose dirbo 3 fotografai: U. J. Kriugeris, 
M. Jofė ir V. Firevičius. Jie fotografijose įamžino ke-
liasdešimt gražiausių Kėdainių miesto vaizdų, užfik-
savo medinius tiltus per Nevėžį ir Smilgą, turgavietė-
se vykusius prekymečius (2–3 pav.), miestiečių buitį 
ir aprangą, grafo E. Totlebeno dvaro rūmus (4 pav.), 
dvaro parką ir ten buvusius dekoratyvinius tiltelius, 
minaretą, gatves (5 pav.), statulas ir prie parko esan-
čią geležinkelio stotį. 

H. Grinevičiaus kolekcijoje yra 8 fotografijos, 
darytos 1914 ir 1915 metais. Jose užfiksuotas karo ir 
gaisrų suniokotas miestas (6 pav.).

Tarpukariu (1918–1940 metais) darytos foto-

grafijos sudaro didžiausią H. Grinevičiaus kolekcijos 
dalį (net 800 vienetų). Tuo laiku Kėdainius fotografa-
vo B. Mikštavičius, Balys Buračas, Paulius Galaunė, 
J. Skrinskis, Šileika, Staniulis, Domaševičius, Sakaus-
kas. Jų fotografijose užfiksuota miesto panorama, po-
tvyniai, senieji ir modernios tarpukario architektūros 
pastatai, kurių iki šių dienų neišliko: bankas, vaistinė, 
ligoninė, mokykla, elektrinė. Be to, fotografijose už-
fiksuoti miesto gatvių grindimo darbai, viaduko per 
geležinkelį statyba (7 pav.), modernių kotedžų sta-
tyba naujame šiauriniame miesto rajone, parduotu-
vių interjerai ir žemės ūkio produkcija, Kėdainiuose 
apsistoję Lietuvos artilerijos II pulko kariai (8 pav.), 
pirmieji Kėdainių gaisrininkai, I eucharistinis kon-
gresas, vykęs Kėdainiuose 1937 metais.

7-ios fotografijos H. Grinevičiaus kolekcijoje 
yra darytos 1944 metais. Jose užfiksuoti nacių su-
sprogdinti dvaro rūmai, modernios mokyklos, banko 
ir ligoninės griuvėsiai (9 pav.). 

Pokario laikotarpio (1950–1972 m.) fotografi-
jų yra apie 300 vienetų. Jose įamžinti senieji miesto 
pastatai ir naujos sovietmečio statybos, kurios su-
niokojo Kėdainių senamiestį. Tuo laiku Kėdainius 
fotografavo Valenčius, Mažeika, Lukošius, Daugė-
la, kolekcijos autorius H. Grinevičius ir nežinomi 
autoriai.

H. Grinevičiaus fotografijų kolekcija vertinga 
tuo, kad suteikia duomenų tvarkant ir restauruojant 
senamiesčio kvartalus, senuosius pastatus, grindžiant 
gatves ir kiemus. Todėl muziejuje saugoma kolekcija 
naudojasi architektai, istorikai, archeologai ir paveldo 
specialistai. Remiantis fotografijomis, buvo restauruo-
tos sinagogos (10–11 pav.), senoji gimnazija (12–13 
pav.), atstatyta evangelikų reformatų bažnyčios 
šventoriaus tvora, sutvarkytas Radvilų mauzoliejus 
evangelikų reformatų bažnyčioje, vokiečių liuteronų 
bažnyčia, Šv. Jurgio bažnyčia, Šv. Juozapo bažnyčia 
(14–15 pav.), XVIII a. karmelitų vienuolynas, atkurti 
XVII a. miestiečių namų fasadai (amatininkų stiklių 

4 pav. Grafo E. Totlebeno dvaro rūmai. Fot. M. Jofė

5 pav. Stoties (dabar – Jono Basanavičiaus g.) gatvė. 
Fot. U. J. Kriugeris

6 pav. Miestas po 1914 m. gaisro

7 pav. Geležinkelio tiltas per Nevėžį. 1934 m.  
Fot. J. Skrinskis
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8 pav. II artilerijos pulko šventė. 1922 m. Fot. B. Mikštavičius

namai). Sutvarkytos miesto turgaus aikštės – Didžio-
sios rinkos, Knypavos rinkos, Senosios rinkos, gatvės 
– Didžioji, Vilniaus, Basanavičiaus, buvusi Gedimino 
(Didžioji), miesto rotušė.

H. Grinevičiaus fotografijų kolekcija panaudota 
ruošiant naują krašto muziejaus ekspoziciją, rengiant 
temines parodas ir vykdant edukacinius projektus, 
pvz., „Dvarų buitis“, „Nepriklausomybės kovos“, 
„Kėdainių amatai ir verslai“ ir t. t.

H. Grinevičiaus fotografijų kolekcija yra neįkai-
nojamas turtas tyrinėjant Kėdainių miesto istoriją.

9 pav. Ligoninės griuvėsiai po Antrojo pasaulinio 
karo

10–11 pav. Mažoji ir Didžioji sinagogos
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12–13 pav. Senoji gimnazija

14–15 pav. Šv. Juozapo bažnyčia

Henrikas Grinevičius’ collection is a property of 
Kėdainiai Area Museum. The collection consists of 
about 1300 photographs that are divided into follow-
ing periods:

1. Ancient Kėdainiai of the 19th c. The oldest 
photograph dates back to 1889.

2. Kėdainiai in early 20th c. (till 1914).
3. World War I (1914–1915).

4. Kėdainiai during the period of Independent 
Lithuania (1918–1940).

5. Kėdainiai after World War II (1944).
6. Kėdainiai in 1950–1958.
The photographs of the collection are widely 

used by modern photographers, schoolchildren, art-
ists, architects, historians, and archaeologists.

KĖDAINIAI IN HENRIKAS GRINEVIČIUS’ COLLECTION

Jūratė Nekrašienė
Kėdainiai Area Museum
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Neatsiejama miesto ar miestelio kultūros da-
lis, išskirianti jį iš kaimo ar dvaro, visuomet būda-
vo prekyba ir įvairios prekybos įmonės – krautuvės 
(kooperatyvai, manufaktūros, maisto prekių, geležies 
prekių, mišrių prekių ir t. t.). Lietuvos liaudies bui-
ties muziejuje statomame Miestelyje eksponuojama 
ir prekybinių pastatų. Šiuo metu jau veikia geležies 
parduotuvės ekspozicija, rodomas knygynas. Numa-
toma įrengti kitas ekspozicijas, atspindinčias preky-
bą, tarp jų ir „monopolio“ (alkoholinių gėrimų) krau-
tuvę. „Monopolio“ ekspozicijos sukūrimas aktualus 
ir todėl, kad muziejaus fonduose saugomi unikalūs 
eksponatai – buvusios Žiežmarių miestelio alkoholio 
krautuvės, priklaususios Habdankų giminei, interjero 
detalės (prekystaliai, lentynos, pertvaros)1. 

Muziejuje sukaupta daugiau nei 700 įvairių bu-
telių (alaus, degtinės, spirito, vyno ir kt.). Vien alaus 
butelių yra 287 (Kauno, Šiaulių, Tilžės alaus gamy-
klų). Rengiant prekybos ekspozicijas, svarbu išsi-
aiškinti ne tik prekių asortimentą ar kas jas gamino. 
Aktualu tyrinėti ir tai, kaip buvo prekiaujama ir kaip 
buvo reglamentuota to meto prekyba.

Straipsnio tikslas – ištirti, kaip buvo reglamen-
tuota prekyba alkoholiu. Tikslui pasiekti išsikelti 
uždaviniai: išsiaiškinti, kokie įstatymai ir taisyklės 
reglamentavo prekybą alkoholiu, išanalizuoti, kur ir 
kaip buvo prekiaujama, kaip buvo skirstomos preky-
bos alkoholiu įmonės, kokie buvo keliami reikalavi-
mai šios rūšies prekybos įmonių savininkams, kaip 
reglamentuotas darbo laikas, alkoholio reklama, pa-
talpų įrengimas.

Straipsnio chronologinės ribos – Pirmosios Lie-
tuvos Respublikos metai (1918–1940), geografinės 
ribos – tuometinė valstybės teritorija be autonominio 
Klaipėdos krašto, kuris tvarkėsi pagal atskirus įsta-
tymus. Straipsnis parengtas remiantis to meto teisės 
aktais, skelbtais „Vyriausybės žiniose“ (toliau – VŽ), 
taip pat savivaldybių nutarimais, kurie saugomi Lietu-
vos centriniame valstybės archyve (toliau – LCVA). 

Alkoholio prekybą reguliavo tiek centrinės val-
džios leisti įstatymai, taisyklės, tiek savivaldybių 
tarybų leidžiami įsakymai. Savivaldybės išdavinėjo 
leidimus norintiesiems verstis alkoholio prekyba, tu-
rėti restoranus ir kavines. Pirmaisiais nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimo metais prekyba alkoholiu buvo 
reguliuojama remiantis senaisiais cariniais įstatymais 

bei savivaldybių privalomaisiais nutarimais (juos pri-
imdavo savivaldybių tarybos arba seimeliai). Pirmieji 
įstatymai buvo parengti 1922 m: Svaigiųjų gėrimų 
mažmenomis pardavinėjimo įstatymas (VŽ, 1922.
VI.3, Nr. 91), Svaigiųjų gėrimų mažmenomis parda-
vinėjimo įstatymui vykdyti taisyklės (VŽ, 1922.XI.9, 
Nr. 114). Dar po metų buvo patvirtinta Svaigiųjų gė-
rimų pardavinėjimui prižiūrėti instrukcija (VŽ, 1923.
XI.22, Nr. 143). Šie teisės aktai galiojo visą dešimt-
metį. XX a. 4 dešimtmetyje įsigaliojo nauji įstatymai: 
Alkoholinių gėrimų pardavinėjimui tvarkyti įstaty-
mas (VŽ, 1934.VI.13, Nr. 445), Alkoholinių gėrimų 
pardavinėjimui tvarkyti taisyklės (VŽ, 1934.VII.9, 
Nr. 449/3135), Alkoholinių gėrimų parduotuvėms lai-
kyti leidimams duoti taisyklės (VŽ, 1934.VII.9, Nr. 
449). Prekybos reglamentavimo klausimais įsakymus 
leido ir finansų ministras. Vietoje, atsižvelgdamos į 
padėtį, tam tikrus nutarimus galėjo priimti ir savival-
dybių tarybos.

Mažmeninė prekyba alkoholiu buvo leidžiama 
trijų kategorijų prekybos įmonėse: alkoholinių gė-
rimų parduotuvėse, alinėse ir ,,traktieriuose“. Buvo 
nustatyta, kokiomis prekėmis galima jose prekiauti. 
Alkoholinių gėrimų parduotuvėse ir ,,traktieriuose“ 
pardavinėtas spiritas, degtinė ir kiti spiritiniai gėrimai 
bei alus, porteris, midus ir vynas, alinėse – alus, por-
teris ir midus (taip pat užkandžiai, tabako gaminiai, 
degtukai)2.

Prekyba skirstyta į prekybą išsinešti ir išgerti 
vietoje. Prekyba išgerti vietoje („išgertinai“) buvo 
leidžiama ,,traktieriuose“ ir alinėse, o parduotuvėse 

PREKYBOS ALKOHOLIU REGLAMENTAVIMAS 
LIETUVOS MIESTELIUOSE (1918–1940 M.)

Dr. Aistė Morkūnaitė-Lazauskienė
Lietuvos liaudies buities muziejus

1 pav. Dėžė valstybinės degtinės buteliams. 
XX a. 2–4 deš. LBM 46653-1
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– tik išsinešti („išsineštinai“). Parduotuvėse ir prie jų 
buvo griežtai draudžiama gerti alkoholinius gėrimus. 
Pažeidėjai buvo baudžiami, todėl pasitaikydavo ir 
protestų. Antai visuotinis Šakių valsčiaus gyventojų 
susirinkimas 1925 m. vasario 7 d. svarstė „degtinės 
klausimą“ ir nutarė: „Kadangi sulyg veikiančiais įsta-
tymais išneštinai parduodamoji degtinė viešai griežtai 
draudžiama gerti ir prasižengusius policijos tarnauto-
jai stato protokolus ir baudžia teismu, todėl susirinki-
mas, apsvarstęs iškeltąjį klausimą, pageidauja ir prašo 
centro valdžios, kad valstybinė monopolizuota degti-
nė, kurią mes perkame grynai už savo pinigus, būtų 
leidžiama gerti laisvai rinkoje prie savo vežimų.“3

Leidimus asmenims, norintiems „laikyti“ alko-

holinių gėrimų parduotuves, galėjo išduoti tik Finan-
sų ministerija ir tik tiems, kurie yra gavę valsčiaus ar 
miesto tarybos sutikimą. Leidimų verstis alkoholinių 
gėrimų prekyba skaičių, remdamasi įstatymu, kasmet 
nustatydavo valsčiaus ar miesto taryba. Buvo reika-
laujama atsižvelgti į gyventojų skaičių, kad viena ali-
nė tektų ne mažiau kaip 1 000 gyventojų miestuose 
(apskrities arba valsčiaus), o valsčiaus savivaldybės 
teritorijoje – ne mažiau kaip 1 500 gyventojų4. Vienas 
,,traktierius“ turėjo tekti ne mažiau kaip 2 000 gyven-
tojų miestuose ir miesteliuose ir ne mažiau kaip 3 000 
gyventojų valsčiuose. Taigi, jeigu miestelyje gyveno 
4 000 gyventojų, tai jame galėjo veikti ne daugiau 
kaip 4 alinės ir 2 ,,traktieriai“. 1934 m. įstatyme šių 
reikalavimų jau nebebuvo. Leidimų planą nustatinėjo 
Mokesčių departamentas, o jį tvirtino finansų minis-
tras5. 

Buvo reglamentuojama alkoholinių gėrimų par-
duotuvės ar užeigos steigimo erdvė. Drausta atidary-
ti alkoholinių gėrimų parduotuves arčiau kaip 60 m 
nuo visų tikėjimų maldos namų, vienuolynų, kapinių, 
mokyklų, kareivinių, kalėjimų, ligoninių, teismų ir 
„valsčių valdybų“. Miestuose, turinčiuose apskrities 
teises (Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Ukmergėje, 
t. y. ten, kur gyventojų skaičius viršijo 10 000), minė-
tas atstumas buvo padidintas iki 100 m. Be to, visoms 
savivaldybėms buvo leista šį sąrašą praplėsti. 1934 m. 
šis sąrašas dar labiau išplėstas, draudimai sugriežtinti 
toms įmonėms, kur gėrimai parduodami gerti vietoje 
ir sušvelninti ten, kur jie parduodami išsinešti. Nauja 
buvo tai, kad uždrausta tam tikros rūšies prekyba al-
koholiu arčiau kaip 60 m nuo Prezidentūros ir Seimo 
rūmų6. 

Miesteliuose valsčiaus susirinkimas galėjo nu-
spręsti ir iš viso neišduoti leidimo alkoholinių gė-
rimų parduotuvei, jei to reikalavo 2/3 gyventojų7. 
Vėlesniais metais tokios galimybės patiems gyven-
tojams uždrausti alkoholio prekybos įmonę nebeli-
ko.  Atšaukti parduotuvės patentą, „jeigu parduotuvė 
savo veikimu kenkia viešajai tvarkai ar visuomenės 
gerovei“, galėjo finansų ministras8. Už smulkesnius 
nusižengimus (gėrimų pardavimą nepilnamečiams, 
prekybą draudžiamu metu ir kt.) įmonės savininkams 
buvo numatyta bauda, kuri negalėjo viršyti 1 000 
litų9. XX a. 2–3 dešimtmečių privalomuosiuose savi-
valdybių įsakymuose buvo paplitusi nuostata uždary-
ti alkoholio parduotuvę, jeigu savininkas iki tol buvo 
tris kartus baustas už prekybos alkoholiu taisyklių 
nepaisymą. Antai Panevėžio miesto taryba 1920 m. 
patvirtino, jog ,,po trijų kartų pabaudos įstaiga bus 
uždaroma“10, Kauno apskrities tarybos įsakyme skel-
biama, jog „iki trijų sykių teismo keliu įstaiga uždaro-
ma ir panaikinamas leidimas laikyti tokią“11.

Teisės aktuose numatyta, kad alkoholinių gėri-

2 pav. Degtinės butelis.  
XX a. 2–4 deš.  
LBM 46653-3

3 pav. Valstybinio spirito bu-
telis. XX a. 3–4 deš.  
LBM 46653-35
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mų parduotuvių savininkai ar darbuotojai negali būti 
jaunesni kaip 21 metų, „teisti už nusikaltimus, kurie 
žmogaus garbę plėšia“ (vagystes, plėšimus, kyšių 
ėmimą, vogtų daiktų slėpimą ir t. t.), kariai, valsty-
bės ir savivaldybių tarnautojai12. Vėliau įstatymu šiek 
tiek liberalizuotas samdomų darbuotojų amžiaus ap-
ribojimas – sumažintas iki 18 metų, tačiau tik tose 
įmonėse, kur gėrimus buvo galima gerti vietoje, o ne 
išsinešti13. Teisė verstis tokiu verslu suteikta tik Lie-
tuvos piliečiams ir Lietuvos bendrovėms. Tuo tarpu 
1924 m. įstatyme dar yra nuostata, kad alkoholio pre-
kyba galėjo verstis blaivybės draugijos, savivaldybės 
ir „savarankiškai gyvenantieji asmenys“, o pirmeny-
bė taikoma blaivybės draugijoms14. 

Alkoholio parduotuvėse nebuvo galima pardavi-
nėti gėrimų nepilnamečiams iki 18 metų arba tiems, 
kurie „matomai girti yra“15. Parduotuvėje pirkėjams 
gerti drausta. Pardavėjas neturėjo teisės parduoti 
gėrimų skolon: „Svaigiuosius gėrimus pardavinėti 
draudžiama įmokant įkaitu daiktus arba į laukiamą 
derlių, arba apskritai skolintinai, mainais už javus ar 
kitus ūkio gaminius. Mokėti pinigų vietoje svaigiai-
siais gėrimais iš įžadų arba už padirbtą darbą taip pat 
draudžiama.“16 Iš panašių draudimų galima daryti iš-
vadą, jog toks reiškinys, kada imdavo skolon, buvo 
paplitęs. Užeigose, ,,traktieriuose“ ir kitose prekybos 
alkoholiu vietose, kur prekiauta gėrimais, geriamais 
vietoje, turėjo būti iškabinti užrašai, jog „skolon arba 
už įkaitus neduodama“17.

Būta ir dar daugiau tam tikrų apribojimų. Pa-
vyzdžiui, parduotuvės languose ar kitose vietose, 
kurios matosi iš gatvės, drausta eksponuoti butelius 
(„svaigieji gėrimai, jų indai ar indų imitacijos išstaty-
ti draudžiama“), iškabose drausti alkoholinių gėrimų 
piešiniai ir kitokia reklama18. Vėliau šie reikalavimai 
nebebuvo tokie griežti. Paprastoms parduotuvėms, 
kuriose gėrimai pardavinėti išsinešti, minėtų draudi-
mų nebeliko. Tik alkoholio prekybos įmonėms, ku-
riose prekiauta „išgertinai“, išliko apribojimas, kad 
iškaboje būtų nurodytas tik pavadinimas, savininko 
pavardė, o „dėti iškaboje kitokį parašai ir bet kokie 
piešiniai“ drausta19. 

Skatinta antialkoholinė reklama – parduotuvė-
se ir „traktieriuose“ reikalauta turėti tiek periodinių, 
tiek neperiodinių blaivybės draugijų leidinių, taip pat 
ir plakatų: „Visose svaigiesiems gėrimams pardavi-
nėti įstaigose privalo būti viešai iškabinami priešal-
koholinio turinio paveikslai ar parašai (...) šių para-
šų ir paveikslų iniciatyvos teisė priklauso blaivybės 
draugijoms.“20 Be to, kaip rašyta įstatyme, „turi būti 
pasiskaityti laikraščių, iš kurių valdžios oficiozas pri-
valomas“. 1922 m. vidaus reikalų ministro įsakymu 
visoms mažmeninėms alkoholinių gėrimų parduotu-
vėms buvo privaloma turėti mėnesinį Katalikų blai-

vybės draugijos laikraštį „Sargyba“, o nuo 1932 m. 
– katalikų blaivybės draugijos parengtą knygelę „Pa-
grindiniai alkoholizmo klausimai“21. Tačiau vėlesniais 
metais blaivybės draugijos, rodos, prarado savo įtaką. 
XX a. 4 dešimtmečio teisės aktuose nebėra reikala-
vimų parduotuvėms turėti antialkoholinių plakatų ar 
spaudos leidinių. 

Labai griežtai reglamentuotas prekybos alko-
holiu laikas. Iki pasirodant pirmiesiems įstatymams, 
kiekviena savivaldybės taryba galėjo patvirtinti par-
duotuvės ar ,,traktieriaus“ darbo laiką. Antai Tauragės 
apskrityje leista laikyti ,,traktierius“ atidarytus nuo 9 
iki 18 val., o alines – nuo 9 iki 20 val.22 Skirtingose 
apskrityse prekybos alkoholiu laikas galėjo būti ki-
toks. Tačiau galima išskirti bendras tendencijas: pa-
grindinis reikalavimas – drausti alkoholio prekybą 
valstybinių ir bažnytinių švenčių dienomis, taip pat 
sekmadieniais per pamaldas. 

1923 m. Svaigiųjų gėrimų mažmenomis par-
davinėjimo įstatyme jau buvo išvardyti visi atvejai, 
kada drausta mažmeninė prekyba alkoholiu. ,,Įstai-
gos svaigiesiems gėrimams mažmenomis pardavinėti 
laikyti atidarytos draudžiama šiuo metu: a) apskrities 
teisėmis miestuose kasdien anksčiau kaip 9 val. ryto 
ir vėliau kaip 10 val. vakaro, o kitose vietose anksčiau 
kaip 8 val. ryto ir vėliau kaip 8 val. vakaro; b) didžių-
jų švenčių dienomis, būtent pirmą Kalėdų dieną, pir-
mą Velykų dieną, pirmą Sekminių dieną, Naujų Metų 
dieną, Visų šventųjų dieną ir Vėlinių dieną – visą die-
ną; c) sekmadieniais ir kitais šventadieniais, Velykų 
Ketvirtadienio, Velykų Penktadienio ir Velykų Šešta-
dienio dienomis, 2 dieną Kalėdų, 2 dieną Velykų, 2 
dieną Sekminių apskrities teisėmis miestuose – ligi 
1 val. dieną, o kitose vietose – ligi 1 val. dieną ir po 
4 val. vakaro; d) valstybinių švenčių dienomis – visą 
dieną; e) šeštadieniais – po 4 val. vakaro; f) Seimo 
arba savivaldybių ir kitokių organų rinkimų dienomis 
– visą dieną; g) naujokų šaukimo ir mobilizacijos die-
nomis – visą dieną; h) jomarkų (mugių) dienomis – po 

4 pav. Dėžė alaus buteliams. Laikyta firminė I. B. Vol-
fo-Engelmano alaus daryklos produkcija. Kitoje dė-
žės pusėje užrašas „Neparduodama“. XX a. 4 deš. 
LBM 19237
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4 val. vakaro; i) tikybinių procesijų metu.“23 1934 m. 
įstatyme prekybos alkoholiu laikas dar smulkiau re-
glamentuotas, nors dalis draudimų išliko, tačiau atsi-
rado ir daug naujų. Pagrindinė naujovė – darbo laikas 
suskirstytas atsižvelgiant, ar prekyba alkoholiu vyks-
ta „išgertinai“ ar „išsineštinai“. Prekyba „išgertinai“ 
,,traktieriuose“, alinėse, valgyklose, kavinėse regla-
mentuota daug griežčiau24. 

Atskiros taisyklės reglamentavo sanitarines al-
koholio prekybos patalpų sąlygas. Visos parduotuvės, 
kuriose prekiaujama alkoholiu, galėjo būti įrengtos tik 
pirmame pastato aukšte. Išimtis taikyta I ir II rūšies 
restoranams (,,traktieriams“) ir laikiniesiems bufe-
tams, kuriuos leista įrengti ir kituose pastato aukštuo-
se. Buvo draudžiama steigti alkoholio prekybos įstai-
gas butuose, „kurių grindys yra žemiau kaip gatvės 
lygis“25. Kitas reikalavimas, kad pagrindinis įėjimas 
ir langai turi išeiti į gatvę ar aikštę, o ne į kiemą ar 
tarpuvartę. Įėjimas turi būti gerai apšviestas, saugus 
lankytojams ir praeiviams. Reikalauta, kad langai ir 
durys atsidarytų tik į lauko pusę, iš vidaus langų ne-
galima buvo uždengti nepermatoma medžiaga (užuo-
laidomis). 

Matyt, dėl gaisrų pavojaus įėjimų laiptai turėjo 
būti padaryti iš nedegamos medžiagos, su geležiniais 
ramsčiais, koridorių sienos, jeigu jos medinės, turė-
jo būti išmuštos veltiniu ir „ištinkavotos“. Nustatytas 
minimalus parduotuvės dydis: miestuose, turinčiuose 
apskrities teises, jis siekė 20 m2, kituose miesteliuo-
se – 15 m2. Alinės, ,,traktieriai“ arba III rūšies resto-
ranai privalėjo turėti ne mažiau kaip 2 kambarius be 
virtuvės, jų minimalus plotas taip pat reglamentuotas 
(40–50 m2). Nustatytas patalpų aukštis: bet kurios rū-
šies alkoholio parduotuvė negalėjo būti žemesnė nei 
2,7 m, o miestuose, turinčiuose apskrities teises – 3 
m26. 1934 m. taisyklėse nei ploto, nei aukščio reika-
lavimai nebebuvo keliami. Išliko tik tai, kad atskirus 
kambarius – „kabinetus“ su minkštais baldais galėjo 
turėti tik restoranai, kurių savininkai mokėjo I rūšies 
verslo mokestį27. Atsirado reikalavimas, kad tose 

įmonėse, kuriose prekiauta ir „išsineštinai“, ir „iš-
gertinai“, patalpos turėjo būti gretimos ir sujungtos, 
bendros durys išimtos.

Nemažai dėmesio skirta ir patalpų apdailai: 
„(...) būtų sienos privalo būti išbaltintos arba nuda-
žytos aliejiniais dažais ir švariai laikomos (...) gali 
būti papuoštos įvairiais piešiniais ir vaizdais, kurie 
neįžeidžia žmogaus doros jausmų.“28 I ir II rūšies res-
toranuose sienas leista tapetuoti. Vėlesniais metais 
tapetuoti leista bet kurios rūšies prekybos „išgertinai“ 
patalpas. Reikalauta kasmet patalpas perbalinti, o iš-
tapetuotas atnaujinti29. 

Daug dėmesio skirta elementariai sanitarijai: 
maisto produktų laikymui, virtuvės įrangai, indams 
(pvz., „nešvariuose induose paduoti valgius draudžia-
ma“, „tarnautojai ir padavėjai turi būti švariai apsiren-
gę, paduoti valgius baltomis prijuostėmis“, „parduo-
tuvės būstas turi būti kasdien valomas“ ir t. t.). Tiek 
1922 m. taisyklėse, tiek ir 1934 m. atskiru punktu 
išskirtas reikalavimas dėl „švariai laikomų“ spjaudy-
klių. Metalinės arba porcelianinės spjaudyklės buvo 
privalomos kiekvienai patalpai, greta turėjo kabėti 
užrašai „Ant grindų spjaudyti draudžiama!“.

Parduotuvėse, kuriose prekiauta produktais „iš-
gertinai“, prekystaliai turėjo būti dengti marmuru, 
stiklu arba šviesia klijuote ir „visada švariai laiko-
ma“. Stalai, kėdės ir kiti baldai turėjo būti nudažyti 
aliejiniais dažais arba padengti laku. Tuose ,,traktie-
riuose“, kuriuose prekiauta karštais patiekalais, stalus 
reikalauta dengti baltomis staltiesėmis30. Reglamen-
tuotas tarpas tarp stalų, kad patalpa nebūtų per daug 
užgriozdinta ir būtų paliktas laisvas praėjimas. Ant 
prekystalio turėjo būti „viešai matomi“ kainoraščiai, 
o maisto produktai „apsaugoti nuo musių ir dulkių lai-
kant juos po stiklu, vieliniu gaubtuvu ar baltu šydu“31. 
Būta ir daugiau detalaus reglamentavimo. Savivaldy-
bės leido panašias taisykles, kuriose alkoholio preky-
bos reglamentavimas šiek tiek skyrėsi. 

Išvados

1. Prekyba alkoholiu 1918–1940 m. buvo griež-
tai reglamentuojama. Iki XX a. 4 dešimtmečio nema-
žą įtaką turėjo vietos savivaldybės, o nuo 1934 m. 
išaugo valstybės vaidmuo. Nuo XX a. 4 dešimtmečio 
sugriežtėjo reikalavimai, keliami prekybos alkoholiu 
„išgertinai“ įmonėms (restoranų, alinių, bufetų).

2. Teisės aktų analizė atskleidžia ne tik to meto 
kasdieninio miestelėnų gyvenimo fragmentus, bet ir 
prekybos alkoholiu įmonių buities, interjero smul-
kmenas. Šias žinias bus galima pritaikyti Lietuvos 
liaudies buities muziejaus Miestelio ekspozicijose.

3. Rengiant muziejuje alkoholinių gėrimų krau-
tuvės ekspoziciją, būtina atsižvelgti į šiuos dalykus: 

5 pav. I. B. Volfo-Engelmano 
alaus daryklos butelis. 
XX a. 4 deš. LBM 15571
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1 „Monopolio“ krautuvė Žiežmariuose veikė iki 1915 m., po to 
buvo užkonservuota. Eksponatus surado ir pargabeno muzieji-
ninkas Eligijus Juvencijus Morkūnas. 
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1) pastato, kuriame bus parduotuvė, vieta (nuotolis 
nuo bažnyčios, mokyklos ir t. t.); 2) prekybos patal-
pų įrengimas (pirmas aukštas, balintos sienos ir t. t.); 

3) kur dėti reklamą eksterjere ir interjere (draudžiama 
alkoholio reklama, privalomi blaivybės draugijos lei-
diniai).

Nuorodos

REGULATION OF THE ALCOHOL TRADE IN LITHUANIAN TOWNS (1918–1940)

Dr. Aistė Morkūnaitė-Lazauskienė
Open Air Museum of Lithuania

The Open Air Museum of Lithuania has a big 
collection of alcohol bottles. Museum is going to 
present an alcohol shop in the small town of the Muse-
um. The article analyzes the regulation of the alcohol 
trade in the interwar Lithuania. The data will help to 
arrange trade expositions in the museum. According 
to the laws and rules, the alcohol trade was allowed 
by special licenses. The shops, pubs or taverns had to 

stay in a certain distance from the churches, schools, 
hospitals, graveyards, etc. The rules regulated the ar-
rangement and interior of a shop or a pub (it had to be 
on the ground-floor with doors to the street, painted 
walls, etc.). No alcohol advertisement was allowed 
outside the shop or pub building. It was required to 
have special editions of anti-alcoholic magazines or 
pamphlets. 
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Žmonijos vystimosi istorija yra labai susijusi su 
darbo įrankių tobulėjimu. Iki XIX a. II p., kai buvo 
sukurti ir pradėti naudoti nauji energijos šaltiniai, 
miestiečių buities darbai buvo atliekami pasitelkus 
nedidelę žmogaus jėgą. XX a. pr. pradėta naudoti 
elektros energija, vidaus degimo varikliai sukėlė nau-
jų mokslo išradimų bangą, kuri paskatino žymų tech-
ninį progresą įvairiose žmonių veiklos srityse, taip pat 
ir buityje. Miestiečių naudota technika palengvino ir 
modernizavo buities darbus: lyginimą, siuvimą, mais-
to ruošimą ir pan. Pradėjus naudoti telefonus, radijo 
imtuvus, žymiai paspartėjo informacijos perdavimas 
ir priėmimas, o, pradėjus važinėti dviračiais, moto-
ciklais bei automobiliais, kelionės tapo greitesnės ir 
patogesnės. Visa tai keitė gyvenimo kokybę, atsirado 
daugiau laisvo laiko dvasiniams ir kultūriniams po-
reikiams tenkinti. 

Straipsnis parengtas remiantis Lietuvos centri-
nio valstybės (toliau – LCVA), Kauno apskrities (to-
liau – KAA) archyvų dokumentais, Mokslo akademi-
jos bibliotekoje (toliau – MAB) saugomais leidiniais 
ir dokumentais, tarpukario spauda, ,,Aušros“ muzie-
juje sukauptais eksponatais ir dokumentais, šiauliečių 
prisiminimais.

Elektra

Elektros panaudojimas buvo vienas iš svarbiau-
sių technikos progreso veiksnių visose žmonių gyve-
nimo srityse. 1900 m. Šiauliuose, Chaimo Frenkelio 
odų fabrike, buvo sumontuota dinamo mašina, gami-
nusi elektrą, ir įrengtas pirmasis mieste elektros ap-
švietimas1. 1921 m. ši elektrinė buvo išplėsta, jos tie-
kiama elektros energija naudota ir centrinėms miesto 
gatvėms apšviesti, savivaldybės įstaigų bei stambes-
nių prekybos ir pramonės įmonių reikmėms. Šiaulie-
čiams šios elektros energijos nepakako, todėl Ameri-
kos lietuvių prekybos akcinė bendrovė nutarė statyti 
šiluminę elektrinę Bačiūnuose, 8 km nuo Šiaulių, prie 
Rėkyvos ežero. 1923 m. birželio mėn. ši elektrinė 
pradėjo veikti. Tai buvo pirmoji po Pirmojo pasau-
linio karo Lietuvoje pastatyta aukštos generatorinės 
įtampos elektrinė. 1926 m. jos galingumas pasiekė 
2 300 kW ir Bačiūnų elektrinėje pagamintos elektros 
pakako ne tik Šiauliams, bet ir Radviliškiui2. 

Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės 
tiekiamos elektros energijos kaina buvo gana didelė. 
Tai iš dalies ribojo elektros vartotojų skaičių. 1930 m. 

Šiaulių gyventojams 1 kW elektros energijos butams 
apšviesti kainavo: įsirengusiems elektros skaitiklius 
– 1,35 Lt, be skaitiklių – 0,30 Lt bei 7% miesto val-
dybai. Elektros, naudojamos kitiems tikslams, tarifai 
buvo nustatyti atsižvelgiant į sunaudojamos elektros 
kiekį: sunaudojantieji nuo 1 iki 200 kW mokėjo 1 Lt, 
o 901–1 000 kW, – 0,57 Lt. 1932 m. Šiaulių miesto 
savivaldybė perėmė šią elektrinę bei sumažino elek-
tros kainą. 1933 m. 1 kW elektros energijos kainavo 
1 Lt, o 1938 m. – 0,70 Lt. 1934 m. elektros tinklo ilgis 
Šiauliuose siekė 105,8 km. Elektros vartotojų, kurie 
naudojosi Šiaulių miesto savivaldybės elektros sto-
ties paslaugomis, buvo 3 352 abonentai, turėję elek-
tros skaitiklius, ir tik 33 abonentai, neturėję elektros 
skaitiklių3. 

Miesto gyventojai, pradėję naudoti elektrą bui-
tyje, galėjo ne tik apšviesti gyvenamąsias patalpas, 
bet ir pradėti naudotis kita technika, kuriai buvo rei-
kalinga elektros energija.

Motociklai, automobiliai

Tarpukaryje spartesnį motorinių transporto prie-
monių plitimą labai ribojo prasta kelių būklė, ypač 
pavasarį ir rudenį, kai net platesniais keliais važiuoti 
buvo galima, tik keliams pradžiūvus. Pirmasis kietos 
dangos kelias (plentas), kuris ėjo per Šiaulius ir jungė 
Peterburgą, Rygą, Joniškį, Šiaulius, Tilžę ir Karaliau-
čių, buvo nutiestas 1858 m. Plento dangai buvo nau-
dojama skalda ir žvyras. Po Pirmojo pasaulinio karo 
daugelio kelių būklė buvo dar labai bloga. 1929 m. 
centrinės Šiaulių gatvės buvo išgrįstos netašytais 
akmenimis, kartu buvo klojami ir kanalizacijos vamz-
džiai. 1939 m. pabaigoje Šiauliuose jau buvo išgrįsta 
31,3 km gatvių, o visoje Lietuvoje tuo metu jau buvo 
nutiesta 2 022 km plentų bei grįstkelių4.

Pirmoji žinutė apie automobilius, važiuosian-
čius per Šiaulius, buvo paskelbta 1908 m. balandžio 
mėn. „Lietuvos ūkininke“: Per Šiaulius iš Tauragės 
į Mintaują eina šašėjus (plentas). Nuo gegužės mėn. 
tuo šašėjum žada vaikščioti automobiliai (vežimai 
garu varomi). Į valandą jais galima nuvažiuoti 3 my-
lias.5 Kiek vėliau tų pačių metų savaitraštyje „Vieny-
bė“ buvo rašoma: Tarp Mintaujos ir Šiaulių pradeda 
kursuoti 20 keleivių vežantis automobilis. Aišku, ši 
naujovė sulaukė miestiečių dėmesio, nes iki tol pa-
grindinė transporto priemonė buvo arkliais kinkomi 
vežimai. Didelė dalis geležinkelių Pirmojo pasaulinio 

TECHNIKA ŠIAULIEČIŲ BUITYJE (1918–1940 M.)

Genovaitė Žukauskienė
Šiaulių „Aušros“ muziejus
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karo metais buvo sunaikinta, todėl efektyviausias bū-
das pagerinti susisiekimą Lietuvoje buvo automobi-
liai. 1919 m. „Aušra“ rašė: Anot Amerikos laikrasčio 
„The World“, Lietuvos geležinkeliai, garvežimiai ir 
kitos susisiekimo priemonės karo metu labai sunai-
kintos ir atstatyt taip greit nebus galima, bet norint 

greičiau atstatyti tą karo suardytą kraštą, reikia pir-
miausia turėti susisiekimą su visa Lietuva, o pirmu-
tinė pagalba tik automobiliai. Todėl Amerika mano, 
kad galės Lietuvai parduoti daug automobilių. Be to 
už šimtus tūkst. dolerių visokių ūkio mašinų ir padar-
gų reikės Lietuvai. Tokiu būdu Lietuva be Lenkijos tu-

1 lentelė. 1924–1929 m. Šiauliuose užregistruoti automobiliai ir jų savininkai
Eil. nr. Metai Automobilio savininkas, adresas Automobilio markė

1. 1924 Jonas Trečiokas ,,Ford“
2. 1925 Mejeris Moršonas, Tilžės g. ,,Chevrolet“
3. 1925 Jokūbas Frenkelis ,,Studebacker“, 6 vietų
4. 1926 5 automobiliai, savininkai nenurodyti ,,Ford“, ,,Chevrolet“, ,,Studabaker“
5. 1929 Petras Sruogis, Dvaro g. 57 ,,Chevrolet“
6. 1929 Juozas Matekaitis ,,Chevrolet“
7. 1929 Pranas Baranauskas, Valančiaus g. ,,Chevrolet“
8. 1929 Kazys Jurevičius, Žemoji g. 10 ,,Chevrolet“
9. 1929 Vladas Pocius, Ilgoji g. 15 ,,Ford“
10. 1929 Vacis Jančiauskas, Miglavos g. ,,Ford“
11. 1929 Jonas Anyžius, Stoties g. 15 ,,Chrysler“
12. 1929 Frenkelis ,,Studebacker“
13. 1929 Chaimas Frenkelis, Vilniaus g. ,,Chevrolet“
14. 1929 Bencelis Nurokas, Tilžės g. 225 ,,Buick“
15. 1929 Karlis Mileris, Gubernija ,,Chevrolet“
16. 1929 Jonas Mileška, Tilžės g. 103 ,,Ford“
17. 1929 Vaclovas Goštautas, Kražių g. 19 ,,Buick“
18. 1929 Ignas Stankevičius, Varpo g. 34 ,,Ford“
19. 1929 Antanas Laurinavičius, Tilžės g. 98 ,,Ford“
20. 1929 Vladas Valentinavičius, Vilniaus g. 269 ,,Studebacker“
21. 1929 Ruvinas Leibavičius, Tilžės g. 110 ,,Chevrolet“
22. 1929 Matas Mickus, Pagyžių g. ,,Ford“
23. 1929 Petras Šutas, Tilžės g. 157 ,,Chevrolet“
24. 1929 Chaimas Frenkelis ,,Ford“
25. 1929 Leiba Mendelevas, Bažnyčios g. ,,Ford“
26. 1929 Domas Jasaitis, Vilniaus g. 200 ,,Chrysler“
27. 1929 Vilgelmas Fridbergas, Bažnyčios g. 55 ,,Buick“
28. 1929 Beras Epelis, Tilžės g. 135 ,,Chevrolet“
29. 1929 Julius Brazius, Tilžės g. 117 ,,Buick“
30. 1929 Pranas Zatorskis, Mažosios Lietuvos 18 ,,Ford“
31. 1929 Karolis Kaminskas, Tilžės g. 100 ,,Buchlet“
32. 1929 Tomas Baranauskas, Vilniaus g. 22 ,,Chevrolet“
33. 1929 Pranas Balsevičius, Aušros al. ,,Buick“
34. 1929 Jonas Griškus, Dvaro g. 70 ,,Chevrolet“
35. 1929 Steponas Peleckas, Pakluonių g. ,,Chevrolet“
37. 1929 Antanas Raganis ,,Chevrolet“
38. 1929 Petras Matavičius, Višinskio g. ,,Ford“
39. 1929 Jokūbas Kamenecas, Višinskio g. ,,Chrysler“
40. 1929 Antanas Makajoras, Pakluonių g. ,,Ford“
41. 1929 Vladas Vaitkus, Stoties g. 11 ,,Ford“
42. 1929 Stasys Brašiškis, Valančiaus g. ,,Ford“
43. 1929 Vladas Kaveckis, Aušros al. ,,Buick“
44. 1929 Chaimas Frenkelis, Vilniaus g. ,,Chevrolet“
45. 1929 Izakas Rubinšteinas, Kauno g. ,,Chevrolet“
46. 1929 Mejeris Birmanad, Varpo g. ,,Okland“
47. 1929 Alf. Rambiniekas, Stoties g. ,,Chevrolet“
48. 1929 Chaimas Zivas, Stoties g. ,,Ford“
49. 1929 Juozas Maršalas, Aušros al. ,,Ford“
50. 1929 Antanas Kacucevičius, Tilžės g. ,,Chevrolet“
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rės duonos ir druskos, automobilių ir geležies, ko tik 
reiks, iš Amerikos dar pigiau kaip iš Lenkijos.6 Matyt, 
savo įsipareigojimo amerikiečiai laikėsi, nes automo-
bilių Lietuvoje (ir Šiauliuose) ėmė sparčiai daugėti 
ir, kaip rodo statistika, iki 1930 m. Lietuvoje vyra-
vo amerikietiški automobiliai. Apie spartų transporto 
augimą 1927 m. rašė ir „Šiaulių naujienos“: Dvira-
čių ir automobilių skaičius statistinėmis žiniomis per 
1927 m. 4 mėn. jau beveik pasiekė 1926 m. skaičių. 
Dabartiniu laiku susisiekimas automobiliu beveik pi-
giau kainuoja negu geležinkeliu.7

Kad šiauliečiai įsigijo vis daugiau automobilių, 
byloja jų registracija8 (žr. 1 lentelę). 

1929 m. automobilių registracijos duomenimis, 
visi 45 Šiauliuose užregistruoti automobiliai buvo 
amerikietiški, populiariausi iš jų: ,,Chrysler“, ,,Bu-
ick“, ,,Studebacker“. Didesnė dalis miestiečių įsigytų 
automobilių buvo pirkti padėvėti. Automobilių kai-
nos priklausė nuo jų eksploatacijos laiko iki pirkimo, 
sėdimų vietų skaičiaus, variklio galingumo ir pan., 
todėl už perkamus automobilius buvo mokama la-
bai skirtingai. Pvz., beveik naujas 23 vietų autobusas 
„Ford“ kainavo 15 000 Lt, o daugiau dėvėtą lengvąjį 
4 vietų automobilį „Ford“ buvo galima nusipirkti už 
5 000 Lt. 1939 m. Šiauliuose jau buvo užregistruoti 
136 privatūs lengvieji automobiliai9.

Siekdama sumažinti nelaimingų atsitikimų skai-
čių, Šiaulių apskrities valdyba 1927 m. nusprendė at-
likti techninę automobilių apžiūrą: Š. m. kovo 17–18 d. 

iškviesti visus automobilius apžiūrėjimui. Numatoma 
apžiūros vieta – Aušros al. ties parodų pavilionu. Ne-
atvykę bus nubausti 300 Lt bauda.10 

Didėjant transporto skaičiui ir intensyvėjant eis-
mui keliuose, 1932 m. Lietuvos vyriausybė priėmė 
Autovežimių įstatymą, kuriame buvo numatytos ma-
žinančios avarijų skaičių keliuose priemonės:

1. Autovežimis privalo turėti stiprų ir patikimai 
įrengtą vairą, kuriuo galima būtų lengvai vairuoti.

2. Autovežimis ar motociklas privalo turėti dvi 
nepriklausomai viena nuo kitos valdomas stabdžių 
sistemas arba vieną dvejaip ir atskirai valdomą sis-
temą, kad vienam stabdžiui sugedus, galėtų antras 
veikti. Stabdžiai visada turi būti stiprūs ir veikti, kad 
važiuojant 25 km./val. greitumu, sausu keliu būtų ga-
lima mašiną sustabdyti per 2–3 m.11

Sugedusią transporto priemonę šiauliečiai re-
montuodavo Karolio Kaminskio metalų apdirbimo 
dirbtuvėje, kuri buvo įsteigta 1925 m. Tilžės g. 10012. 
Nuo 1927 m. Šiauliuose veikė ir inžinieriaus Kopelio 
Zivo dirbtuvės, kuriose buvo remontuojami ne tik au-
tomobiliai, bet ir vulkanizuojamos padangos13.

Motociklai

Motociklai, nors paprastesnės už automobilius 
transporto priemonės, buvo gana brangūs, pvz.: 2 
metų „Ariel“ kainavo 1 200 Lt, 1 metų „Triumf“ – 
2 000 Lt, 1 metų anglų „A.J.S.“ – 3 000 Lt. Tai, ma-

1 pav. Motociklininkų varžybos Šiauliuose. 1931 m. Fot. S. Ivanauskas
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tyt, turėjo įtakos, kad tarpukaryje ilgą laiką motociklų 
Šiauliuose buvo mažiau negu automobilių. Motoci-
klus dažniausiai įsigydavo gana pasiturintys arba tu-
rintys nuolatinį gerai apmokamą darbą žmonės. Šiau-
liuose motociklais prekiavo prekybos ir pramonės 
bendrovė „Dubysa“, kuri buvo įsikūrusi Vilniaus g. 
148. Siekdama populiarinti motociklus, bendrovė or-
ganizuodavo įvairias keliones motociklais. 1930 m. 
kovo mėn. mieste buvo organizuoti 150 val. motoci-
klininkų ir automobilistų kursai14. 1926 m. Šiauliuose 
buvo užregistruoti 615, 1929 m. – 23 motociklai16 (žr. 2 
lentelę). Palyginti su automobilių skaičiumi, 1929 m. 
motociklų buvo beveik perpus mažiau.

Dviračiai

Tarpukaryje dviratis kaip patogi susisiekimo 
priemonė labai greitai populiarėjo. Tuo metu daugelis 
krašto kelių buvo sunkiai išvažiuojami, o važiuojan-
čiam dviračiu užteko ir siauro takelio. Nepriklauso-
mos Lietuvos laikotarpiu nauji dviračiai kainuodavo 
200–400 Lt. Tai buvo nemaži pinigai net tarnauto-
jams, todėl kad dviračiai ilgiau tarnautų, jie buvo la-
bai saugomi: dviračius dažniausiai laikydavo kamba-
ryje, po kiekvienos kelionės nuvalydavo, nuo rasos ar 
lietaus sušlapusius ratus nušluostydavo, o žiemai su-
tepdavo, kad nerūdytų. Tie, kas neišgalėjo nusipirkti 
naujo dviračio, pirkdavo padėvėtą, už kurį, atsižvelgę 
į nusidėvėjimo lygį, mokėdavo 40–100 Lt.

Dviračiais miestiečiai važiuodavo ne tik į darbą, 

mokymosi įstaigas, bet ir poilsiauti į Bubius, Rėky-
vą. O štai šiaulietis Vaclovas Paulauskas (g. 1920), 
dar besimokydamas gimnazijoje, apkeliavo daugelį 
Lietuvos vietovių, kelionės įspūdžius fiksavo dieno-
raštyje.

1932 m. Lietuvoje buvo išleistas privalomas įsa-
kymas dėl dviračių registracijos, kuriame nustatytos 
taisyklės dviratininkams:

1. Kiekvienas dviratininkas, važinėdamas dvira-
čiu privalo turėti apskrities savivaldybės duotą dvira-
čiais važinėti leidimą ir numeruotą ženklą, pritvirtintą 

2 lentelė. 1929 m. Šiauliuose užregistruoti motociklai ir jų savininkai
Eil. nr. Motociklo savininkas, adresas Motociklo markė

1. Bronius Milianavičius, Palangos g. ,,Aleyn“
2. Aleksandras Lačius, Vilniaus g. ,,Douglas“
3. Vaclovas Adomaitis ,,Metropol“
4. Petras Linkevičius, Pagyžių g. ,,Douglas“
5. Stasys Bardauskas, Pagyžių g. ,,Douglas“
6. Teodoras Slavinckas, Dvaro g. ,,Douglas“
7. Julius Kupriūnas, Pagyžių g. ,,Cleveland“
8. Aleksas Špokas, Pašto g. 1 ,,Cleveland“
9. Vytautas Eidrigevičius, Pagyžių g.  43 ,,Douglas“

10. Juozas Grusmlys, Dvaro g. 78 ,,Harley-Davidson“
11. Mendelis Leibavičius, Tilžės g. 110 ,,Harley-Davidson“
12. Liudas Osipauskas, Pakluonių g. ,,Douglas“
13. Izral. Smuilovičius, Tilžės  g. 105 ,,Douglas“
14. Jokūbas Kamenecas, Višinskio g. ,,Harley-Davidson“
15. B. Kaminskas, Pašto g. 3 ,,Harley-Davidson“
16 And. Stankėnas, Pagyžių  g. 112 ,,Triumph“
17 Petras Vitolis, Bažnyčios  g. 47 ,,A.J.S.“
18 Joselis Fainas, Varpo g. 20 ,,Studebacker“
19. Maksas Šternas, Vilniaus  g. 205 ,,Douglas“
20. Jurgis Janulaitis, Aušros al. 17 ,,Harley-Davidson“
21. Antanas Požėla, Vilniaus  g. 148 ,,B.S.A.“
22. Juozas Didvalis, Kauno g. ,,Mars“
23. Juozas Lapševičius, Aušros al. ,,Renold“

2 pav. Vaclovas Paulauskas su dviračiu kelionėje 
Šaukiškiai-Kryžkalnis-Nemakščiai-Raseiniai-Kra-
žiai-Šaukiškiai. 1939 m. rugpjūčio 18 d. 
Iš V. Paulausko archyvo
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dviračio užpakalinėje dalyje prie dviračio sėdynės.
2. Kiekvienas dviratininkas privalo turėti vei-

kiantį skambutį ar kitos rūšies signalizacijos prietai-
są, gi nakties metu ir tinkamą šviesą.

3. Nevažinėti dviračiu šaligatviais, takais ir iš-
imtinai žmonių pasivaikščiojimui ar žaidimui skirto-
mis vietomis.

4. Dviračiu važiuojant laikytis dešinės kelio pu-
sės, o važiuojant aplenkti iš kairės, prieš tai paskam-
binus.

5. Sutikus einantį ar važiuojantį, dviratininkas 
privalo duoti kelią, o arkliams baidantis, sustoti ir 
dviratį pravesti rankoje. Nevykdant šio įsakymo, bau-
da iki 200 Lt.17

Dviračių Šiauliuose kasmet daugėjo. 1926 m. 
buvo užregistruoti 585 dviračiai18, o 1932 m. – jau 1 
156. Už leidimą turėti dviratį reikėdavo sumokėti 3,5 
Lt mokestį19.

Pasitaikydavo ir nelaimingų atsitikimų. Apie 
vieną rašė ir miesto laikraštis: Šiauliuose dviračiu 
pervažiavo vaiką. Laimė, kad labai nepakenkė. Rei-
kia mažų vaikų neleisti gatvėn ir dviračiu važiuoti 
atsargiau.20

Dviračius populiarino ir jais prekiavusi preky-
bos ir pramonės bendrovė ,,Dubysa“. 1925 m. ji su-
rengė 5 dienų dviračių lenktynes. Prizas nugalėtojui 
– dviratis21. 1926 m. sausio 29 d. buvo įregistruotas 
Lietuvos dviratininkų sąjungos Šiaulių skyrius. Šios 

organizacijos pirmininku išrinktas Jonas Važys22.
Remiantis Dviračių muziejuje sukaupta informa-

cija, šiauliečiai naudojosi įvairių markių dviračiais. 
Populiariausi buvo vokiški „Brennabor“, „Wande-
rer“, „Sirius“, angliški „Royal“, „Diamant“, „Impe-
rial“, latviški „Latvello“, „Erenpreis“, „Latvijas Ēr-
glis“. Šiauliuose buvo surenkami Amerikos akcinės 
bendrovės ,,Amlit“ dviračiai, kuriuos miestiečiai taip 
pat mėgo, nes jie buvo pigesni.

Telefonas

Šiauliuose pirmosios vietinės telefono linijos 
buvo nutiestos 1890 m. tarp pirklio O. Kogano namų, 
buvusių prie turgaus aikštės, ir jo ratų tepalo įmonė-
lės, veikusios prie geležinkelio stoties. Antra linija 
jungė Zubovų Gubernijos ir Ginkūnų valdas, trečia 
naudojosi pirklys L. Gocas23. Pirmoji telefono stotis 
Šiauliuose pradėjo veikti 1911 m. Tuo metu mieste 
buvo 63 telefono abonentai24. 

Po Pirmojo pasaulinio karo iš Lietuvos besitrau-
kianti vokiečių kariuomenė, nors jos vadovybė buvo 
pažadėjusi visas ryšio įstaigas ir priemones perduoti 
tvarkingas, sunaikino beveik visas telefono linijas, iš-
sivežė telegrafo stočių aparatūrą. 1919 m. kovo mėn. 
iš  Šiaulių išvijus bolševikus, buvo atkurtas miesto 
paštas, organizuotos naujos pašto įstaigos25. Darbus 
atliko Šiaulių telegrafo-telefono statybos remonto 

3 pav. Šiaulių telegrafo-telefono stotis. 1932 m. 
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kolona. Vietiniam ryšiui plėsti buvo tiesiami oriniai 
kabeliai26. 

Šiaulių pašto telegrafo-telefono įstaiga įkur-
ta 1919 m. Tuo metu mieste buvo likę 32 telefono 
abonentai. Telefono tinklas sparčiai plėtėsi ir 1923 m. 
Šiauliuose buvo 175 privatūs telefono ryšio vartoto-
jai. 1928 m. telefono abonentų skaičius mieste išaugo 
iki 450. 1932 m. buvo įrengtas pirmasis taksofonas 
Šiaulių geležinkelio stotyje. Vėliau telefono automa-
tai pastatyti prie Kaštonų alėjos, kitose miesto vieto-
se. 1938 m. Šiauliuose buvo sumontuota 1 000 nume-
rių telefono stotis, kuri jungė 800 abonento linijų, ir 
nutiesti pirmieji telefono kabeliai. 1941 m. hitlerinin-
kams okupavus Lietuvą, vokiečių ryšininkai nutiesė 
magistralinį 112 porų kabelį Karaliaučius-Šiauliai-
Ryga27, kuris buvo naudotas net iki 1980 m.

1923 m. Šiauliuose, Šumkausko spaustuvėje, 
buvo atspausdinta telefono abonentų knygelė. Joje 
buvo nurodyti įkainiai už telefono paslaugas. Telefono 
įrengimas privačiame bute Šiauliuose kainavo 75 Lt. 
Mėnesinis abonentinis mokestis už telefono naudoji-
mą Šiauliuose ir kituose miestuose – 5 Lt (Kaune – 10 
Lt). Telefonas buvo naujovė, kildavo įvairių nesusi-
pratimų nemokant juo naudotis, todėl šioje telefonų 
abonentų knygelėje buvo atspausdintos kalbėjimosi 
telefonu taisyklės: Norint kalbėti telefonu, pirmiau-
sia reikia pasukti telefono aparato rankenėlę keletą 
kartų aplink ir paskui, paėmus trūbelę ir pridėjus prie 
ausies laukti, kol iš centralinės telefono stoties atsi-
lieps, „N. centralinė“. Tada reikia pasakyti abonento 
numerį, su kuriuo norim kalbėti, pvz. „prašau 5, pra-
šau 15“, nurodyti gi abonento vardas neleidžiama. 
Jei į reikalavimą iš centrinės atsilieps „atlikta“, tai 
turint telefono trūbelę prie ausies, reikia laukti, kol 
pareikalautasis abonentas atsilieps. Skambinti tuo 
pačiu metu negalima, nes telefoninkė skambina rei-

kalaujamam abonentui. Jeigu iš centralinės atsakytų 
„užimta“, tai padėti telefono trūbelę į savo vietą ir 
kurį laiką palaukus, vėl tuo būdu paskambinti. Kad 
netrukdytum telefoninkei savo pareigas eiti, leistis 
į kuriuos nors pasikalbėjimus su jomis yra griežtai 
draudžiama. Abonentai, į kuriuos paskambina, taip 
pat neprivalo atgal skambinti, bet pridėjus prie ausies 
trūbelę pradėti kalbėti. Pabaigus kalbėti, kad telefo-
ninkė žinotų, kad kalba pabaigta ir galėtų nutrauk-
ti, reikia pasukti telefono rankenėlę. Kad išvengtum 
veltui bereikalingo elementų eikvojimo, visą laiką kai 
nekalbama, telefono trūbelė privalo būti savo vietoj. 
Audros metu, kad išvengtume nelaimingų atsitikimų, 
prašome telefonu nesinaudoti.28 

Radijas

Radijo imtuvų naudojimo pradžia Šiauliuose – 
1925 m. Pirmas radijo imtuvas, kaip rašė Šiaulių 
laikraštis „Įdomus mūsų momentas“, buvo įrengtas 
Loto klube29.

1926 m. birželio 12 d. pradėjus iš Kauno trans-
liuoti pirmąsias radijo laidas, Kauno radijo stoties 
darbuotojai kreipėsi į radijo klausytojus, kad šie para-
šytų, kokia yra radijo imtuvų priimamo garso kokybė. 
Vienas iš pirmųjų radijo klausytojų, atsiliepusių į šį 
prašymą buvo mokytojas Kostas Dambrauskas, kuris 
parašė apie girdėtų laidų kokybę. 

Šiaulių pašto radijo abonentų registracijos duo-
menimis, 1925 m. užregistruoti 7 radijo imtuvai, o 
1939 jau 3 398 (žr. 3 lentelę).

Mažą imtuvų skaičių Šiauliuose 1925 m. (tik 
septyni) galima paaiškinti tuo, kad dar nebuvo pradė-
jusi veikti Kauno radijo stotis ir radijo klausytojams 
nebuvo ko klausytis, o detektoriniai radijo imtuvėliai 
galėjo priimti tik nedideliu atstumu (iki 100 km) nu-

3 lentelė. Šiauliuose 1925–1939 m. užregistruoti radijo imtuvai ir siųstuvai
Metai Turėta radijo imtuvų Detektoriniai Bateriniai Tinklo (elektriniai) Siųstuvai
1925 7
1926 15
1927 72
1928 218
1929 246
1930 296
1931 297
1932 402
1933 650
1934 776 1
1935 61 45 898 1
1936 60 37 1 176 1
1937 60 77 1 409 1
1938 52 139 1 961 8

1939 28 562 2 808 2
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tolusias radijo stotis. Be to, tai buvo tik registruotų 
abonentų skaičius. Iš tikrųjų jis buvo didesnis, nes 
daug radijo klausytojų savo radijo imtuvų neregis-
travo dėl didelio abonentinio mokesčio. 1926 m. 
pradėjus veikti pirmajai radijo stočiai Kaune, radijo 

imtuvų padaugėjo. Iki 1930 m. dažniausiai buvo nau-
dojami detektoriniai radijo imtuvai. Vėliau pradėti 
naudoti ir lempiniai aparatai, kuriais šiauliečiai klau-
sydavosi ir užsienio šalių transliuojamų radijo laidų. 
Populiariausi Šiauliuose buvo kaimyninėje Latvijoje 
pagaminti radijo imtuvai VEF, olandų „Philips“, Sta-
sio Brašiškio radijo laboratorijos radijo imtuvėliai. 
1935 m. dauguma šiauliečių naudojosi lempiniais, 
maitinamais iš tinklo radijo imtuvais, nes daugelis 
miestiečių savo namuose jau turėjo elektros energi-
ją. 

4 pav. Radijo imtuvas, pagamintas Šiauliuose Stasio Brašiškio radijo laboratorijoje. 1925 m. Radijo ir televi-
zijos muziejus. Fot. A. Musneckis

5 pav. Šiauliečių mėgiamas radijo imtuvas „Philips“, 
pagamintas Olandijoje. Apie 1937 m. Radijo ir tele-
vizijos muziejus. Fot. V. Dambrauskas

6 pav. Lietuviškas radijo imtuvas „Karadi“, paga-
mintas Kaune. 1936 m. Radijo ir televizijos muziejus. 
Fot. V. Dambrauskas
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Apie kitą buitinę techniką žinoma tik iš senųjų 
šiauliečių Gražbylės Venclauskaitės (g. 1912), Vik-
toro Žeknio (g. 1917 m.), V. Paulausko prisiminimų, 
nes jos pirkėjai nebuvo registruojami.

Fotoaparatai. XX a. pr. mieste steigėsi fotoapa-
ratų ir fotografijos reikmenų parduotuvės, prie kurių 
buvo specialių laboratorijų mėgėjams. Tada atsirado 
galimybė paveiksluoti ir fotografams mėgėjams. Ke-
tvirtajame dešimtmetyje tarp turtingesnių miestiečių 
fotoaparatas buvo gana dažnas. Populiariausi buvo 
pigesni vokiški „Agfa“ fotoaparatai, o gaunantys di-
desnes pajamas įsigydavo vokišką „Leica“. Moky-
tojas V. Paulauskas prisimena, kad tarnautojai foto-
aparatus taip pat neretai turėjo, jis pats buvo įsigijęs 
„Agfa“ fotoaparatą.

Laikrodžiai. Tarpukaryje, 3–4 dešimtmečiais, 
jau dauguma šiauliečių namuose turėjo laikrodžius. 
Aukštuomenės namuose stovėjo dideli, ant grindų 
statomi, prabangesni sieniniai ar staliniai, dažniausiai 
šveicariški laikrodžiai. Vidutinės klasės miestiečiai 
– tarnautojai, darbininkai – turėjo pigesnius masinės 
gamybos sieninius su pritraukiamais svarsčiais lai-
krodžius. Dažnas miestietis naudojosi paprastais, vo-
kiečių gamybos žadintuvais. Nešiojamus laikrodžius, 
daugiausia kišeninius, turėjo tik pasiturintys miestie-
čiai. Šiaulietis V. Žeknys prisimena, kad jis, būdamas 
paauglys, laikrodžiui užsidirbo durpyne vartydamas 
džiovinamas durpes. Už 20 m2 apverstų durpių jis 
gaudavo 1,5 Lt. Laikrodį, kainavusį apie 30 Lt, V. Že-
knys nusipirko Šapiro parduotuvėje. Iš „Aušros“ mu-
ziejaus turimos laikrodžių kolekcijos galima spręsti, 
kad populiariausi buvo šveicarų gamybos laikrodžiai. 
Rankinius laikrodžius dažniausiai nešiojo pasiturin-
čių šeimų merginos ir moterys.

Patefonai, gramofonai. 1930 m. gegužės 10 d. 
„Mūsų momentas“ rašė: 1929 m. spalio mėn. Vil-
niaus g. 213 įsisteigė kalbafonų ir dviračių prekyba. 
Jie įsteigė naujus principus ir kalbafonai ir dviračiai 
duodami ilgalaikiam išsimokėjimui po 20–25 Lt į mėn. 
Atsirado naujas ir labai didelis kontingentas varto-
tojų: valstybės ir privačių įstaigų tarnautojai ir net 
paprasti darbininkai, kuriems iki to laiko kalbafonas 
ir dviratis buvo sunkiai pasiekiama prabanga, nes nei 
vienas iš jų neišsigalėjo susimokėti per trumpą laiką 
300–400 Lt, o mokėti po 20–25 Lt, kiekvienas gali, 
jei veda tvarkingą gyvenimą. Matyt, ši akcija buvo 
populiari, nes, kaip prisimena šiauliečiai, tuo metu 
gramofonų ir patefonų mieste atsirado daugiau. Juos 
dažniausiai įsigydavo vidutines pajamas gaunantys 
gyventojai. Aukštuomenės namuose jie nebuvo po-
puliarūs, nes ten dažniausiai skambėjo gyva muzika. 
Adatėles ir plokšteles šiauliečiai pirko Makso Šterno 
parduotuvėje.

Siuvamosios mašinos. Remiantis statistika, vie-

na iš pagrindinių į Lietuvą importuojamų prekių buvo 
siuvamosios mašinos. Jų ypač padaugėjo 3–4 dešimt-
mečiais, kai firma „Singer“ ėmė organizuoti nemo-
kamus siuvimo ir siuvinėjimo kursus ir išsimokėtinai 
pardavinėti siuvamąsias mašinas. Tuomet jas stengėsi 
įsigyti ne tik siuvėjai, bet ir kiti miestiečiai. Mokėti 
pasisiūti paprastus rūbus, patalynę, juos pataisyti ar 
persiūti apsimokėjo. Su firma „Singer“ konkuravo 
vokiečių firma, prekiavusi siuvamosiomis mašinomis 
„Veritas“.

Lygintuvai. Tarpukaryje daugelis miestiečių 
naudojosi anglimi kaitinamais, dažniausiai rusiškais 
lygintuvais. Atsiradus elektrai, juos keitė elektriniai 
lygintuvai, bet pastaruosius dažniausiai naudojo 
aukštuomenės šeimos.

Skalbimo mašinos. Miestiečiai dažniausiai 
skalbdavo rankomis, naudodamiesi specialia grublė-
ta medine ar skardine skalbimo lenta. Tarpukaryje 
elektrinės skalbimo mašinos dar buvo retos. Elektrine 
skalbimo mašina, parvežta iš Vokietijos, naudojosi 
advokato Kazimiero Venclauskio šeima, kuriai ši ma-
šina buvo didelė pagalba namų ruošoje, nes šeimoje 
gyveno būrys našlaičių ir skalbti reikėjo daug ir kas-
dien.

Svarstyklės. Beveik kiekviena šeima buityje 

7 pav. Patefonas „Columbia grafonola“, JAV. XX a. pr. 
Radijo ir televizijos muziejus. Fot. A. Musneckis
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naudojo svarstykles. Dažniausiai tai buvo vadina-
mieji ,,bezmėnai“. Rečiau kas turėjo pakabinamas su 
lėkštutėmis arba rodyklines svarstykles. Pastatomos 
su svareliais svarstyklės buvo dar retesnės. 

Primusai. Ketvirtajame dešimtmetyje tarp mies-
tiečių ėmė plisti primusai, nes jais greičiau ir pigiau 
buvo galima paruošti maistą. Ypač dažnai juos nau-
dojo šiltuoju metų laiku, kai namams šildyti nereikėjo 
kūrenti krosnies. 1923 m. primusai buvo pradėti ga-
minti ir Lemenstreko lempučių ir primusų dirbtuvėse 
Kaune. Žibalo primusams buvo galima nusipirkti ko-
lonialinių prekių parduotuvėse. Atsižvelgus į žibalo 
kokybę (švarumą), 1 litras jo kainuodavo nuo 50 cnt 
iki 1 Lt.

,,Samovarai“ (virduliai). Juos įsigydavo turtin-
gesnės šeimos, bet aukštuomenės namuose virduliai 
nebuvo labai populiarūs. 

Plaukų kirpimo mašinėlės kainavo apie 15 Lt. 
Jas naudojo dažnas miestietis, nes nereikėjo lankytis 
kirpykloje, taip buvo sutaupoma pinigų ir laiko. Maši-
nėlėmis buvo galima be didelio vargo (ypač vyrams) 
vieniems kitus apkirpti. Moterys plaukams garbanoti 
naudojo specialias ugnimi įkaitinamas žnyples. Tam 
skirtų elektrinių prietaisų neturėjo. Barzdai skusti vy-
rai naudojo paprastus skustuvus.

Malimo mašinėlės. Beveik kiekviena šeima 
turėjo mėsos malimo mašinėlę. Buityje dažniausiai 
naudojo penkto numerio malimo mašinėles. Pipirus, 
kavą maldavo padarytomis vietinių meistrų mašinė-
lėmis. Pirktines kavos malimo mašinėles turėjo tik 
labiau pasiturintys miestiečiai.

Galąstuvai. Šiauliuose, Lauko gatvėje, gyveno 
Petras Narvydas, kurį miestiečiai vadino „tačilniku“. 
Jis turėjo vežiojamas koja minamas galandimo sta-
kles ir galąsdavo peilius ne tik miesto gyventojams, 
bet ir mėsininkams.

Ginklai. Nors juos nelabai galima priskirti prie 
buitinės technikos, bet savo namuose miestiečiai gin-
klų turėjo. Revolverius, medžioklinius šautuvus su 
specialiais leidimais buvo galima įsigyti Petro Šuto 
ginklų parduotuvėje (ji buvo įsikūrusi Tilžės gatvėje 
priešais Dramos teatrą).

Išvados. Šiauliečiai įvairią buitinę techniką, 
mašinas ir prietaisus pradėjo naudoti vieni iš pirmųjų 
Lietuvoje. Pagal registruotos technikos skaičių (pvz., 
automobilius)30 Šiaulius lenkė tik Kaunas (išsamios 
Klaipėdos ir Vilniaus statistikos nėra). Įtakos turė-
jo ir 1923 m. netoli Šiaulių, Bačiūnuose, pastatyta 
elektrinė. 1871 m. per miestą nutiesus geležinkelį 
bei plentus, jungusius didžiuosius Lietuvos ir kai-
myninių šalių miestus, į Šiaulius buvo atgabenamos 
įvairios prekės, taip pat ir buitinė technika, transporto 
priemonės. Radijo technikai plisti didelės įtakos tu-
rėjo 1925 m. Šiauliuose įsikūrusi pirmoji Lietuvoje 
S. Brašiškio radijo laboratorija, kurioje buvo ne tik 
gaminami radijo imtuvėliai, bet ir leidžiama šią tech-
niką propaguojanti literatūra. Šiauliuose, be profesi-
onalių fotografų, fotografavo ir didelis būrys mėgė-
jų. Neatsitiktinai čia buvo įkurti unikalūs Dviračių, 
Fotografijos, Radijo ir televizijos muziejai, saugantys 
rinkiniuose nemažai ir šiauliečių naudotos buitinės 
technikos.
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Until the 2nd half of the 19th century, when new 
sources of energy were created and came into use, 
all works at Šiauliai town-dwellers’ homes had been 
done just using moderate human power. The electric 
power that at the beginning of the 20th century came 
into use, stimulated considerable technical progress 
in various fields of human activities, not excepting 
the private lives of the town-dwellers. The Bačiūnai 
power-station, launched in 1923, was the first dyna-
mo voltage power-station built in Lithuania after WW 
I. It produced electric power not only for Šiauliai, but 
for Radviliškis as well. During the Interwar period, 
Šiauliai town-dwellers were using daily technical 
equipment like this: clocks, sewing machines, primus-
es, scales, mincing machines, haircutting machines, 

bicycles (in 1926 there were registered 585, and in 
1932 – already 1156 bicycles), cars, motocycles (45 
cars and 23 motocycles were registered in 1929), and 
the devices for entertainment: gramophones, record-
players, radio apparatuses, photo cameras. 

In Šiauliai Aušros Museum’s subdivisions – 
Bicycle Museum, Photography Museum, Radio and 
TV Museum – there are accumulated collections of 
technical equipment used in private life. Leaning on 
them, investigation concerning the development of 
change and perfection of the daily technical equip-
ment is available.

Translated by Audronė Tamulienė

TECHNICAL EQUIPMENT IN PRIVATE LIVES OF ŠIAULIAI DWELLERS (1918–1940)

Genovaitė Žukauskienė
Šiauliai Aušros Museum
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Mažoji prūsų Lietuva – tai kraštas su savita isto-
rija, kultūra bei tragiška praeitimi.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus padaliny-
je – Kalvystės muziejuje – rodomos vienos tautos dvi 
skirtingos kultūros. Prūsų Lietuvoje gyvenę kuršiai, 
prūsų lietuviai, vokiečiai kalbėjo skirtingomis kalbo-
mis, tačiau jų kultūrinis palikimas vienodas.

Mažojoje Lietuvoje nebuvo koplytstulpių, aukš-
tų kryžių. Mediniai kryžiai buvo apie metro aukščio, 
su „skarele“ – dviem iš šonų prikaltomis lentelėmis.

Labai vertinti kalvystės darbai. Jie pasižymėjo 
gausa ir įvairove. Krašte vyravo evangelikų liutero-
nų tikėjimas, todėl šio krašto kryžiai panašūs, juose 
dominavo augaliniai puošybiniai elementai: rožės, 
tulpės ir kt. Kryžių susikirtimo vietoje nebuvo Nu-
kryžiuotojo, o jo vietoje, priekinėje dalyje, porcelia-
ninėje lentelėje buvo mirusiojo aprašymas. Kitoje 
kryžiaus pusėje užrašydavo posmelį iš evangelijos 
arba giesmės. Ant kai kurių kryžių randamas užrašas 
– prašymas pasimelsti už mirusįjį. 

Metaliniai kryžiai buvo lieti iš ketaus. Juos lie-
davo daugiausia Tilžėje. Vieni būdavo masyvūs, vien-
tisi, kiti labai puošnūs, ažūriniai. Neogotikinių kryžių 
randama įvairių formų: vienastiebiai, ornamentas 
montuotas prie masyvaus kvadrato, kiti kryžiai turėjo 
dvigubus rėmus, kuriuos puošdavo įvairių formų de-
talėmis (širdelėmis, „S“ raidės formos ir įvairiausiais 
augaliniais ornamentais). Šiam kraštui charakteringa 
tai, kad nuo XIX a. vidurio čia serijiniu būdu buvo 
gaminamos puošybos detalės, iš kurių vietiniai meis-
trai pagal užsakovo norą montuodavo kryžius, kapų 
tvoreles. Kryžius, tvoreles montuodavo jungdami 
kniedėmis ir apspaudais, nes apie suvirinimą dar ne-
žinojo.

Nuo sumontuotų kryžių, tvorelių nuvalydavo rū-
dis, nuodėgulius ir padengdavo švino suriku, o vėliau 
dažydavo juodais dažais. Šitaip padengtas metalas 
išsilaikė 100 ir daugiau metų. Didžiojoje Lietuvoje 
kalviai kaldavo lietuviškas-žemaitiškas saulutes su 
pagonybės simboliais: žalčiu, saule, mėnuliu. Detales 

SENOSIOS KLAIPĖDOS KRAŠTO KALVYSTĖS 
PALIKIMAS

Dionizas Varkalis
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

1 pav. Kalvystės muziejaus ekspozicijos fragmentas. Fot. D. Čižaitė
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jungdavo kniedijimu ir kalvišku būdu virindavo. Lie-
tuviški kryžiai nebuvo dengiami švino suriku, todėl 
jie yra paveikti korozijos. 

Nuo XIX a. vidurio jau randama metalinių 
krikštų (,,toblyčių“). Jų funkcijos išliko tos pačios, o 
forma pasikeitė. Iki XIX a. vidurio buvo gaminami 
tik mediniai krikštai, atėję iš pagonybės laikų. Kry-
žius ir krikštus labai įdomiai montuodavo į akmenį: 
akmenyje iškaldavo skylę, į kurią įstatydavo krikštą 
ar kryžių ir užpildavo siera. Šitas tvirtinimo būdas vi-
siškai pasitvirtino. Praėjus 100 metų, išimti kryžiaus 
nuolaužą iš akmens nepasisekė. Perskėlus akmenį, 
paaiškėjo, kad metalas nesurūdijęs, o siera nesiplėtė, 
nes akmuo nebuvo įtrūkęs.

Rytprūsiuose visi amatininkai priklausė ama-
tų rūmams, kurie buvo Gumbinėje, vėliau perkelti 
į Klaipėdą. Ir šiandiena Klaipėdoje tebestovi ir vei-
kia viena iš seniausių Lietuvoje 1895 m. žymaus šio 
krašto kalvio Gustavo Kackės įsigyta kalvė, o šalia 
esančiame Kalvystės muziejuje gausu autentiškų šio 
krašto kalvystės dirbinių. Muziejuje yra ir kalvio di-
plomas su G. Kackės parašu, išduotas 1934 m. Klai-
pėdos krašte kalvius ruošdavo 5 metus: pirmus metus 
mokinio tėvai mokėjo meistrui, po metų jau meistras 
mokėjo mokiniui. Pradėti savo veiklą buvo gana su-
dėtinga: reikėjo gauti gerus žymių meistrų atsiliepi-
mus, o jeigu ne – likti pameistriu. 

2 pav. Koplytstulpio viršūnė – saulutė su vėjarode. 
Žemaitija. Fot. A. Grušelionienė

3 pav. Koplytstulpio viršūnė – saulutė. Žemaitija. 
Fot. A. Grušelionienė
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Lithuania Minor (or Prussian Lithuania) is a land 
with distinctive history, culture, and a tragic past.

In the Smithery Museum (a subdivision of the 
Lithuania Minor History Museum), visitors can be 
acquainted with two different cultures of the same na-
tion. Curonians, Prussian Lithuanians, and Germans, 
who lived in Lithuania Minor, were speaking different 
languages, but they had the same cultural heritage.

High crosses and pillar-type crosses weren’t 
typical for Lithuania Minor. The wooden crosses built 
in this land usually were about one meter high, with 
“kerchief” – two plates hammered from the sides. 

There was a big variety and lots of smithery arti-
cles, and much value was put upon them. Evangelical 
Lutheran Church prevailed in Lithuania Minor, that’s 

why all the crosses of this area were alike, with domi-
nating herbal motifs: roses, tulips, etc. There was no 
Crucifix in the intersection: instead of it, in the face 
side, there used to be a record on the porcelain plate, 
concerning the dead. On the other side of the cross 
there used to be some lines from a Gospel or Psalms. 
On some crosses you can find a record asking to pray 
for the dead.

Until the middle of the 19th century, only wooden 
grave-boards (krikštai), which came from the pagan 
times, used to be created. A bit later, the metal grave-
boards (toblyčios) appeared. The function remained 
the same, only the form changed.

Translated by Audronė Tamulienė

SMITHERY HERITAGE IN THE KLAIPĖDA AREA

Dionizas Varkalis
Lithuania Minor History Museum
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