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PRATARMė

2012 m. LR Seimo nutarimu paskelbti Muzie-
jų metais, LR kultūros ministro 2011-09-02 įsakymu 
Nr. ĮV-562 patvirtinta Muziejų metų programa, ku-
rios tikslas – atkreipti valstybės ir visuomenės dėmesį 
į muziejų vykdomą svarbią misiją – saugoti kultūros 
ir istorijos vertybes bei šviesti visuomenę. Vienas iš 
Muziejų metų renginių – jubiliejinė XV Lietuvos mu-
ziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos 
(toliau – LMA RMTS) konferencija. Ji įvyko 2012 m. 
gegužės 18 d. Vilniaus rotušėje kartu su kitu Muziejų 
metų renginiu – Lietuvos muziejų muge, kuri buvo 
surengta Rotušės aikštėje.

Muziejų metai padiktavo ir konferencijos temą – 
„Lietuvos muziejai: nuo Dionizo Poškos Baublių iki 
Valdovų rūmų“. Muziejininkai konferencijoje kviesti 
nagrinėti du šimtmečius skaičiuojančią Lietuvos mu-
ziejų istoriją, paskelbti dar neskelbtų jos faktų, aptar-
ti naujausius Lietuvos muziejų darbus: ekspozicijas, 
parodas, projektus, muziejinių rinkinių tyrinėjimus, 
paminėti labiausiai Lietuvos muziejininkystei nusi-
pelniusias asmenybes.

Į konferenciją susirinko daugiau nei 100 daly-
vių iš 37 Lietuvos muziejų, paveldo ir kitų instituci-
jų. Pranešimus parengė 16 prelegentų iš 11 Lietuvos 
muziejų.

Pirmajam konferencijos posėdžiui pirmininkavo 
LMA RMTS vadovė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus di-
rektoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė.

Pirmąjį pranešimą „Genius loci – Lietuvos 
muziejų dvasia“, apibendrinantį Lietuvos muziejų is-
toriją ir apibūdinantį muziejų veiklą ir jų vaidmenį 
šiandieninėje visuomenėje, perskaitė Lietuvos mu-
ziejų asociacijos valdybos vadovas, Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus direktorius Raimundas Balza.

Net trys pranešimai buvo skirti Nacionalinio mu-
ziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmų priešistorei ir šiandieninei situacijai aptarti. Mu-
ziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas perskaitė pra-
nešimą „Nuo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rinkinių 
iki Valdovų rūmų muziejaus“, rinkinio saugotoja-ty-
rinėtoja Eglė Zaveckienė – pranešimą „Nacionali-
nio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų archeologijos rinkinys: istorija, kurią 
reikia prakalbinti“, o muziejaus Rinkinių apskaitos ir 
saugojimo skyriaus vedėjas Dalius Avižinis – prane-
šimą „Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų Kultūros, meno ir is-
torijos fondas“.

VšĮ „Europos parkas“ prezidentas Gintaras Ka-
rosas pranešime „Pirmojo Lietuvoje nevyriausybinės 

organizacijos muziejaus – Europos parko – kūrimo 
iššūkiai“ pasidalijo patirtimi, įgyta kuriant nevyriau-
sybinės organizacijos muziejų, aptarė, su kokiais 
sunkumais susidūrė ir kokias problemas sprendžia 
šiandien, kaip pasigenda geranoriškos LR kultūros 
ministerijos pagalbos.

Snieguolė Kubiliūtė ir Jadvyga Kriščiūnienė iš 
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ parengė pranešimą 
„Biržų muziejaus ekspozicinė veikla“, kurį perskaitė 
S. Kubiliūtė.

Lietuvos jūrų muziejaus Ryšių su visuomene 
skyriaus vedėja Nika Puteikienė pranešime „Kad 
muziejus šviestų: Lietuvos jūrų muziejus žengia į 
mokyklines bendrojo lavinimo programas“ kalbėjo 
apie kokybiškai naują muziejaus žingsnį edukacinės 
veiklos srityje – parengtas edukacines programas, 
pritaikytas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ben-
drosioms programoms.

Per konferencijos pertrauką dalyviai apžiūrėjo 
Rotušės aikštėje vykusią Lietuvos muziejų mugę.

Antrajam konferencijos posėdžiui pirmininkavo 
LMA RMTS valdybos narys Vingaudas Baltrušaitis 
(Lietuvos liaudies buities muziejus).

Šiame posėdyje Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centro Tuskulėnų rimties parko 
memorialinio komplekso vedėja Dovilė Lauraitienė 
perskaitė pranešimą „Nauja ekspozicija Tuskulėnų 
rimties parko memorialiniame komplekse“, pareng-
tą kartu su Remigijumi Černiumi, Raseinių krašto 
istorijos muziejaus muziejininkė Loreta Kordušienė – 
pranešimą „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo 
bunkerio archeologiniai radiniai – unikalus kultūros 
paveldas“. Du pranešimus perskaitė Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus muziejininkės. LDK karybos istorijos 
skyriaus vyriausioji muziejininkė Vilija Sapjanskienė 
parengė pranešimą „Grafų Tiškevičių kolekcijos is-
torija“, o LDK karybos istorijos skyriaus vyriausioji 
muziejininkė Danutė Gruzdienė – pranešimą „Grafų 
Čapskių ginklų kolekcija Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejaus rinkiniuose“. Lietuvos švietimo istorijos mu-
ziejaus muziejininkė Jūratė Jagminienė pranešime 
„Lietuvos inteligentai – vadovėlių mokykloms auto-
riai“ kalbėjo apie tarpukario Lietuvos mokyklų va-
dovėlius ir pristatė dar nepublikuotą Jono Jablonskio 
laišką Juozui Domijonaičiui.

Paskutiniai du konferencijos pranešimai buvo 
skirti asmenybėms. Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus Fonotekos ir dokumentacijos sky-
riaus vadovė Vaida Sirvydaitė-Rakutienė perskaitė 
pranešimą „Klemenso Čerbulėno muziejininkystės 
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kelias Kaune“, o Kupiškio etnografijos muziejaus di-
rektorė Violeta Aleknienė pranešime „Kelionėse po 
Lietuvą kaip visaregis burtininkas“ (Z. Žemaitytė): 
apie muziejininką, kraštotyrininką Juozą Petrulį“ pri-
siminė ne viename Lietuvos muziejuje dirbusį muzie-
jininką ir kraštotyrininką Juozą Petrulį. 

Šiame leidinyje publikuojami konferencijoje 
perskaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai. 
Antrojoje leidinio dalyje „Lietuvos muziejų rinki-
nių moksliniai tyrimai“ spausdinamas Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Istorinės Lietuvos 

Respublikos prezidentūros Kaune rinkinių saugoto-
jos Ritos Škiudienės parengtas straipsnis „Tarpukario 
Lietuvos sportininkų garbės dovanų ir sporto prizų 
rinkinys Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejuje“.

Trakų istorijos muziejaus Rinkinių apskaitos ir 
saugojimo skyriaus vedėjos Irenos Senulienės straips-
nis „Direktorę Ireną Misiūnienę prisimenant“ publi-
kuojamas pirmojoje leidinio dalyje, šalia straipsnių 
apie asmenybes, nors konferencijoje pranešimas ne-
buvo skaitytas. 

Virginija Šiukščienė
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NUO LIETUVOS DIDžIŲJŲ KUNIGAIKŠčIŲ RINKINIŲ 
IKI VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJAUS1

Dr. Vydas Dolinskas
Nacionalinis muziejus
Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Minint simbolinį Lietuvos muziejininkystės 200 
metų jubiliejų, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad mu-
ziejų ištakos Lietuvoje turi kur kas gilesnes tradicijas, 
koreliuojančias su europiniais kultūriniais procesais. 
Įvairių retenybių, brangenybių, meno kūrinių, knygų, 
kitų relikvijų kolekcionavimas, didžiavimasis šiais 
ankstyvaisiais rinkiniais, jų demonstravimas, specia-
lus saugojimas ir yra muziejininkystės ištakos. Kaip 
ir kitose Vakarų ar Vidurio Europos valstybėse, tokie 
ankstyvieji muziejiniai rinkiniai Lietuvoje ir Lenki-
joje pradėti formuoti jau XVI a. paskutinių Gedimi-
naičių-Jogailaičių dinastijos valdovų2, turėjusios ne 
tik noro, bet ir galimybes juos kaupti. Šia tradicija 
pasekė ir žymiausi Lietuvos didikai, tęsė ir Vazų di-
nastijos valdovai. Pabrėžtina, jog tokie protomuzieji-
niai rinkiniai nebuvo vien finansinė investicija. Kaip 
liudija rašytiniai šaltiniai, jau Žygimantas Senasis ir 
Žygimantas Augustas bei kiti jų amžininkai, geriau 
pažinę Europos dvarų papročius, vertino ne tik kau-
piamų daiktų materialią vertę, medžiagiškumą, bet ir 
retumą, meniškumą, tematiką, kitas išskirtines savy-
bes, taip pat jų senumą, akcentavo menamą ar tikrą 
atributavimą. Rinkiniai saugoti specialiose patalpose, 
buvo sudaromi jų registrai, vertybės rodytos ypatin-
giems svečiams3, perduotos iš kartos į kartą, dovano-
tos valstybei (pilietinei visuomenei). Kolekcijos tapo 
neatsiejama šeimininko (valdovo atveju ir pačios 
valstybės) išskirtinio statuso, dvaro reprezentacijos, 
tiesiog Renesanso epochos kultūringumo, humanisti-
nio išsilavinimo, tuomečio modernumo, „europietiš-
kumo“ manifestavimo svarbiu žymeniu. Pažymėtina, 
jog jau XVI a. Lietuvoje ir Lenkijoje galima įžvelgti 
ir paminklosauginio požiūrio į kilnojamojo ar nekil-
nojamojo paveldo objektus, paminklinio ar memo-
rialinio vertybių vertinimo užuomazgų4. Taigi, jau 
paskutiniųjų Jogailaičių sukauptos ir iš dalies Lietu-
vos didžiųjų kunigaikščių rūmuose Vilniaus Žemuti-
nėje pilyje saugotos bei kartu su valdovu nuolat po 
kitas rezidencijas Lietuvoje ir Lenkijoje keliavusios 
kolekcijos gali būti pagrįstai laikomos ne tik Lietuvos 
bibliotekų, bet ir muziejų ištakomis. Tiesa, tokios ko-
lekcijos turėjo pergyventi kelis pirminės paskirties ir 
viešo prieinamumo etapus5. Jei pradžioje kolekcijos 

buvo savininko ir jo artimiausios aplinkos pasigėrė-
jimo, pasididžiavimo objektas, vėliau – visuomenės 
elito susidomėjimo ir studijų tikslas, tai moderniais 
laikais muziejiniai rinkiniai yra veiksminga visos vi-
suomenės lavinimo ir auklėjimo, šalies ir pasaulio, 
istorijos ir paveldo pažinimo priemonė, kiekvienos 
valstybės raidos strategijos dalis. Šią svarbią vizualią 
priemonę tinkamai instrumentalizuoti, pagrįstai įkon-
tekstinti, patraukliai įforminti, įdomiai pateikti yra 
pagrindiniai nūdienos muziejų ir muziejininkų, ak-
tyviai dalyvaujančių ir netgi skatinančių visuomenės 
švietimo ir kultūros procesus, pažinimo poreikius ir 
tradicijas, uždaviniai.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai kuriasi baigiamoje 
atstatyti istorinėje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių re-
zidencijoje, kurioje XVI–XVII a. ir buvo kaupiamos 
bei saugomos protomuziejinės valdovų kolekcijos. 
Pats pastatas, jo likimas ir jame numatytų eksponuoti 
rinkinių formavimo poreikis paliudija specifines šio 
Vidurio bei Rytų Europos regiono istorinės raidos są-
lygas, kai nemažai istorinių pastatų, ypač rezidenci-
jų, buvo nuniokota ar sugriauta, o juose ilgus amžius 
kaupti rinkiniai išgrobstyti, išblaškyti ar sunaikinti. 
Dabar formuojamus rinkinius, įrenginėjamas ekspo-
zicijas būtina suvokti kaip rekonstrukcinį ar kompen-
sacinį mechanizmą, kuris leistų bent kiek atskleisti 
istorinį kontekstą, bent atskirais akcentais atkurti is-
torinių rinkinių elementus6. Tai ne tik Lietuvos, bet 
ir kitų, pirmiausiai Vidurio Europos, šalių, kažkada 
praradusių valstybingumą ir galimybę savarankiškai 
plėtoti kultūrą ir puoselėti nacionalinį paveldą arba 
iki XX a. pr. iš viso neturėjusių suverenaus gyvenimo 
sąlygų, problema. Ji suponuoja ir identifikavimosi, 
santykio su konkrečiais muziejiniais objektais ir rin-
kiniais, jų prakalbinimo, reikšmės suvokimo, adekva-
taus įvertinimo, atributavimo klausimus.

Muziejus ypatingoje istorinėje, net jei ir atkur-
toje, erdvėje yra ne tik didelis privalumas, patrauklu-
mo garantas, bet ir ne mažesnis įpareigojimas. Būtina 
atrasti priemonių ir būdų, kaip ne tik parodyti įvai-
rialypį šios vietos išskirtinumą, nacionalinę svarbą, 
tam tikrą istorinį erdvės misticizmą, bet ir naujomis 
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Atkurti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje iš paukščio skrydžio. 2011 m.  
Fot. Mindaugas Kaminskas

formomis išryškinti objekto paskirtį ir kad jis atlik-
tų tradicines, istoriškai būdingas funkcijas7. Valdovų 
rūmų atveju tai reiškia vėl tapti istorinio valstybin-
gumo tradicijos ir Vilniaus, kaip sostinės, simboliu, 
šiandieninės valstybės ir jos kūrybinių galių repre-
zentavimo, visuomenės kultūrinio, meninio gyveni-
mo, švietimo plėtros, paveldo puoselėjimo, kultūrinio 
turizmo traukos ir informacijos sklaidos centru, tam 
tikra prasme – Lietuvos muziejininkystės, kultūrinio 
turizmo vartais, atveriančiais ne tik Lietuvos muziejų 
infrastruktūrą bei jos vertybių klodus, bet ir sudaran-
čiais svečiams sąlygas pirmajai pažinčiai su Lietuva, 
jos istorija ir paveldu8 .

Tad Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai yra sumanytas kaip 
istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus, ir ši kon-
cepcija įgyvendinama. Tik tokios rūšies nacionalinio 
statuso muziejus gali įvykdyti Valdovų rūmų atkū-
rimo ir paskirties įstatyme ir koncepcijoje numaty-
tus anksčiau minėtus uždavinius. Taigi, jis nėra nei 
archeologijos, nei istorijos, nei dailės muziejus. Jo 
ekspozicijų pobūdis, eksponatų informatyvumo pa-
naudojimas yra savitas, o ekspozicijų įrengimo me-
todika, jų visuma remiasi specifiniais reikalavimais. 
Pabrėžtina kelių ekspozicijų ir jų įrengimo metodikos 
simbiozė, kompleksiškumas. Kita vertus, kuriant ir 
rengiant tokio tipo muziejų, kyla didelių iššūkių. Mu-

ziejaus ekspozicijų turinys, eksponatų pobūdis, kul-
tūrinės ir švietėjiškos veiklos formos, reprezentacija 
turi būti kuo artimesni istorinėms rezidencijos funkci-
joms. Aišku, privalu paisyti ir objektyvių aplinkybių 
diktuojamų sąlygų. Pagrindinės specifinės, dažniau-
siai nepalankios sąlygos kuriant istorinės rezidenci-
jos pobūdžio muziejų ir jų padariniai yra šie: 1) patys 
rūmai, t. y. autentiška erdvė, beveik iki pamatų yra 
sunaikinti jau prieš 200 metų, todėl juos atkurti yra 
itin sudėtingas kultūrinis ir inžinerinis uždavinys; 2) 
istoriniai rūmų įrangos ir puošybos kilnojamųjų ver-
tybių rinkiniai negrįžtamai prarasti, stokojama netgi 
išsamesnės informacijos apie jų turinį; 3) per archeo-
loginius tyrimus sukauptas didžiulis kiekis įvairių ra-
dinių, leidžiančių pakankamai patikimai rekonstruoti 
kai kuriuos būdingus eksterjero ir interjero elementus 
bei įrengti turiningas ir įvairialypes ekspozicijas.

Vidurio Europos valstybių patirtis rodo, kad 
stengiantis sukurti valstybingumo raidą įkūnijančios 
istorinės rezidencijos idėjinį krūvį, šią tradiciją at-
spindinčią muziejinę instituciją su atitinkamomis 
ekspozicijomis dažniausiai susiduriama su trimis 
pagrindinėmis situacijomis: 1) turimas daugiau ar 
mažiau išlikęs ir dažniausiai restauravimo ar dali-
nio atkūrimo reikalaujantis istorinis pastatas ir taip 
pat jame išlikę kaupti istoriniai rinkiniai, todėl reikia 
sutvarkyti erdves ir grąžinti į jas tas istorines ver-



10

tybes, kurios kitur rodomos tik laikinai (Drezdeno 
rezidencinės pilies atvejis)9; 2) turimas daugiau ar 
mažiau nuniokotas istorinis pastatas, tačiau iš esmės 
neturima istorinių rinkinių, kuriuos būtina iš nau-
jo sukaupti (Krokuvos Vavelio karališkosios pilies 
atvejis)10; 3) neturima nei autentiško pastato, nei is-
torinių rinkinių arba turimi tik jų fragmentai, kurie 
yra integruoti į jau egzistuojančias muziejines struk-
tūras, todėl buvusios istorinės erdvės nereikia atkurti 
(Berlyno miesto rūmų atvejis)11. (Ketvirtoji situacija 
šiame regione yra reta – kai ir istorinė rezidencija, 
ir jos istoriniai rinkiniai nuo XVI ar XVII a. išlikę 
nepaliesti, pvz., Velke Losinų pilis (ček. Velké Lo-
siny, vok. Groß Ullersdorf) Čekijoje12. Ši situacija 
būdinga ir vėlesnio laikotarpio (XVIII–XIX a.) re-
zidencijoms.) Akivaizdu, kad šios trys pagrindinės 
situacijos nebūtinai egzistuoja aprašytais pavidalais, 
galimos įvairios jų variacijos, kaip ir dažna taisyklė 
gali turėti išimčių. Viena iš tokių savitų variacijų yra 
Vilniaus Valdovų rūmų atkūrimo, rinkinių formavi-
mo ir ekspozicijų įrengimo situacija. Reikia pripa-
žinti, kad ji yra viena iš sudėtingesnių. Ir vis dėlto ji 
nėra situacija be išeities, ji nėra absoliučiai išimtinė, 
o ją išspręsti galima pasinaudojus jau minėtų ir kitų 
analogiškų Vidurio (pvz., Varšuvos karališkosios pi-

lies ar Miuncheno rezidencijos) ir netgi Vakarų (pvz., 
Mantujos kunigaikščių rūmų ar Segovijos Alkazaro 
pilies) Europos projektų patirtimi.

Kaip sprendžiamos specifinės situacijos nulem-
tos Vilniaus Valdovų rūmų muziejaus problemos? 
Pastatas atkurtas ir toliau dekoruojamas remiantis 
įvairiais, informatyviais ir gausiais archeologiniais 
radiniais, kompleksinių tyrimų duomenimis ir ana-
logijomis13. Atkurto objekto paskirties tikslams ir 
uždaviniams pasiekti numatyti ir jau 2006–2007 m. 
parengti keturi didesni ekspoziciniai maršrutai, išsi-
skiriantys tematika, eksponatų pobūdžiu ir įrengimo 
metodika: 1) rūmų istorinės ir architektūrinės raidos 
ekspozicija; 2) rūmų atkurtų istorinių reprezentaci-
nių interjerų ekspozicija; 3) rūmų muzikinio gyve-
nimo ir buities ekspozicija su daugiafunkce sale; 4) 
laikinųjų nacionalinių ir tarptautinių parodų centras. 
Ateityje šiuos maršrutus dar turėtų papildyti du nedi-
deli teminiai ekspoziciniai intarpai: 1) lobyno ir iždi-
nės ekspozicija; 2) arsenalo (ginkluotės ir šarvuotės) 
ekspozicija. Numatant tokios tematikos ekspozicijų 
erdves, kiek leido objektyvios aplinkybės, buvo atsi-
žvelgta į galimas istorines patalpų funkcijas. Ypač tai 
pasakytina apie rūmų atkurtų istorinių reprezentaci-
nių interjerų ekspozicijos erdves.

Būsimo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos (1632–1648) kunstkamera. Ne-
žinomas flamandų dailininkas. Varšuva, 1626 m. Varšuvos karališkoji pilis (Zamek królewski w Warszawie). 
Fot. Maciej Bronarski
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Pirmasis atkurtų Valdovų rūmų muziejaus lan-
kymo maršrutas – tai, kaip minėta, nuolatinė rūmų 
istorinės ir architektūrinės raidos ekspozicija. Joje 
numatyta išsamiai pristatyti Lietuvos didžiųjų kuni-
gaikščių rezidencijos Vilniaus Žemutinėje pilyje ir 
jos šeimininkų istoriją visos Lietuvos valstybės rai-
dos kontekste. Pagrindinis šios ekspozicijos turinio 
akcentas – išskirtinė vieta ir jos reikšmė Lietuvos 
valstybės ir visuomenės istorijai. Ekspozicijoje atsi-
ribojama nuo rezidencijos istorijai neaktualios ar ne 
tiek aktualios tematikos ir problematikos, kuri būdin-
ga ir turi būti pristatoma tradiciniame istorijos muzie-
juje (pvz., atskirų socialinių sluoksnių raida, jų buitis, 
su rezidencija ir jos gyventojais tiesiogiai nesusiję vi-
suomenės raidos procesai, su rūmais nesusiję istorijos 
periodai ir pan.). Šios ekspozicijos pagrindiniai infor-
maciją teikiantys šaltiniai – tai autentiški mūrai ir itin 
gausūs, tipologiškai labai įvairūs, skirtingas epochas 
atspindintys archeologiniai radiniai14 (jie pristatomi 
atskirame straipsnyje, žr. Zaveckienė E. Nacionali-
nio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų archeologijos rinkinys: istorija, kurią 
reikia prakalbinti, p. 20–23). Būtina pabrėžti, ką yra 
pastebėjęs ir ne vienas patyręs užsienio ekspertas, 
jog atkurtuose Valdovų rūmuose galima eksponuoti 
čia pat, vietoje (iš esmės in situ), rastas archeologines 

vertybes, o tai suteikia ekspozicijai ypatingą privalu-
mą visos Europos muziejininkystės kontekste. Kita 
aplinkybė, į kurią reikia atkreipti dėmesį, – tai tų ar-
cheologinių radinių rangas bendrame Lietuvos arche-
ologijos pavelde. XIV–XVII a. I p. radiniai atspindi 
valstybės branduolio, jos centro, valdovo rezidenci-
jos kultūrinę, meninę ir buities aplinką, kuri dažnai 
tapdavo ką tik atsiradusių įvairių europinių madų ir 
įtakų reiškimosi centru ir tolesnio perdavimo visai 
valstybei ar net regionui šaltiniu, todėl kartais net ir 
fragmentiški radiniai leidžia daryti esmines išvadas 
ne tik apie valdovo dvaro, bet bendras Lietuvos vals-
tybės kultūros, meno raidos tendencijas, tarptautinius 
ryšius, gana ryškiai koreguoti iki šiol menkai tyrimų 
duomenimis grįstas istoriografines nuomones (pvz., 
dėl ankstyvojo mūro raidos Lietuvoje, chronologijos, 
masto, gotikos, renesanso, ankstyvojo baroko formų 
ir jų tarptautinio konteksto). Pagal pobūdį ir metodiką 
ši ekspozicija yra archeologinė, tačiau sukurta ne gry-
nu pavidalu. Jos savitą didaktinį integralumą pabrė-
žia gausi ikonografinė medžiaga, pristatanti platesnį 
istorinį kontekstą ir grąžinanti į kultūrinę apyvartą 
po pasaulį išsklaidytą lituanistinį paveldą, kurio dalis 
tiesiogiai susijusi su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmais ar jų šeimininkais – valdovais. Rezidencijos 
raidą atspindintys Vilniaus pilių maketai, išlikusių 

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose kuriamos istorinės rezidencijos pobūdžio muziejui būdingos ekspozi-
cijos. Rūmai naktį. 2009 m. Fot. Vytautas Abramauskas
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mūrų schemos, brėžiniai, rekonstrukciniai piešiniai ir 
modeliai turėtų šią ekspoziciją padaryti patrauklią ne 
vien archeologijos specialistams ar mėgėjams, bet ir 
platesniems visuomenės sluoksniams ir užsienio sve-
čiams. Išsamesnį ekspozicijos salių turinio komen-
tarą, taip pat valstybės istorijos kontekstą numatyta 
pateikti kompiuteriniuose terminaluose. Taigi, ekspo-
zicijoje planuojama saikingai pritaikyti ir modernias 
informacines technologijas.

Pagrindinis šios ekspozicijos komponavimo 
principas yra chronologinis-teminis, kuris lengviau-
siai suvokiamas lankytojų. Ekspoziciją numatyta 
įrengti rūmų pietų ir rytų korpusų rūsiuose, pirmame 
aukšte ir rytų korpuso antro aukšto dalyje. Rūsiuo-
se bus pristatyta rezidencijos teritorijos raida nuo se-
niausių laikų iki XV–XVI a. sandūros, t. y. čia bus 
akcentuojamas ikigotikinis ir gotikinis pilies raidos 
periodas (1–9 salės). Pirmame aukšte numatyta pri-
statyti rezidencijos klestėjimą Renesanso ir anksty-
vojo Baroko epochose, taip pat rūmų nusiaubimą ir 
nebūtį (XVI–XX a.; 10–18 salės). Ekspozicijos pa-
baigoje bus supažindinta su šių dienų teritorijos ty-
rinėjimais ir pristatyti atkurti rūmai bei pagerbti 
aktyviausi projekto rėmėjai (19–20 salės). Pirmoji 
ekspozicija sumanyta kaip tam tikras archeologinis, 
istorinis, architektūrinis įvadas, padėsiantis pažinti 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos simboli-
nę ir praktinę reikšmę valstybės ir visuomenės gyve-
nimui, jos išskirtines istorines funkcijas.

Antrasis muziejaus lankymo maršrutas – tai 
rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų 
ekspozicija. Jai keliami du pagrindiniai tikslai: 1) 
pristatyti tris šių rūmų, kaip Lietuvos didžiųjų kuni-
gaikščių ir Lenkijos karalių rezidencijos, klestėjimo 
periodus – vėlyvąją gotiką, Renesansą ir ankstyvą-
jį baroką; 2) atskleisti galimas atskirų patalpų ir jų 
grupių istorines funkcijas, akivaizdžiausiai atspin-
dinčias valdovo dvaro ir visos valstybės funkciona-
vimą bei reprezentaciją. Pagrindinė šios ekspozicijos 
metodinė nuostata – tai siekis atkurti moksliškai pa-
grįstą istorinio interjero viziją (kaip galėjo būti, o ne 
kaip iš tikro buvo), t. y. galimą tam tikros stilistikos 
ir apibrėžtos paskirties patalpos ekspozicinę kompo-
ziciją, dažnai tipišką visos Europos valdovų ir didikų 
rezidencijoms. Šiuo keliu einant sukurta Krokuvos 
Vavelio karališkosios pilies reprezentacinių salių, 
esančių antrame ir trečiame aukštuose, ekspozici-
ja, taip pat daugelio kitų Europos rūmų, praradusių 
istorinius rinkinius, panašios ekspozicijos. Greta 
stacionaraus interjero dekoro, atkurto remiantis pir-
miausiai autentiškais radiniais ir analogijomis, pa-
grindinė šios ekspozicijos kūrimo priemonė yra taip 
pat autentiški XV–XVII a. Europos vaizduojamosios 
ir taikomosios dailės kūriniai (paveikslai, meniniai 

audiniai, baldai ir pan.), kiti buities reikmenys. Pa-
grindinė interjero ekspozicijos problema yra ta, kad 
ne tik nėra išlikusio istorinio vertybių rinkinio, bet 
ir apie jo turinį, pobūdį turima tik fragmentinių ži-
nių, todėl jį galima rekonstruoti remiantis beveik iš-
imtinai europinėmis analogijomis ir istorinių šaltinių 
užuominomis. Sprendžiant šią problemą, per keletą 
metų dar Lietuvos dailės muziejuje sukauptas, nors 
ir nepakankamas, bet gausus ir įvairus naujas XV–
XVII a. autentiškų interjero vertybių rinkinys, kuris 
buvo formuojamas remiantis nustatytais griežtais 
chronologijos, stilistikos, meninio lygio, tipologi-
jos, kilmės geografijos ir kitais kriterijais15 (ši tema 
gvildenama atskirame straipsnyje, žr. Avižinis D. 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rūmų muziejaus Kultūros, meno 
ir istorijos fondas, p. 24–28), todėl atkurtuose Val-
dovų rūmuose bus demonstruojami visoje Europo-
je XV–XVII a. populiarūs baldai, gobelenai, kitos 
vaizduojamosios ir taikomosios dailės vertybės, su-
kurtos tuose kraštuose, su kuriais Lietuvos valdovai 
palaikė intensyviausius dinastinius, diplomatinius, 
kultūrinius, meninius ryšius, iš kurių į Lietuvą vyko 
daugiausiai menininkų ir amatininkų. Pavyzdžiui, 
sukauptas gobelenų rinkinys pristato ne tik valdovų 
kolekcijose buvusių meninių audinių tematiką, stilis-
tiką, bet ir pačius dailininkus ir amatininkus, kurie 
kūrė audinius Žygimantui Augustui ar Vazų dinasti-
jos valdovams. Visas interjero ekspozicijos rinkinys 
tam tikra prasme kompensuoja skaudžiausius Lietu-
vos dvarų kultūros paveldo praradimus, reikšmingai 
papildo nacionalinius muziejinius rinkinius vertin-
gais, retais ir labai ankstyvais europinės taikomosios 
ir vaizduojamosios dailės kūriniais. Dalis šiai eks-
pozicijai būtinų unikalių eksponatų (pvz., valdovų, 
didikų portretų) yra kopijuojami, gavus originalių 
kūrinių savininkų leidimus. Kita šios ekspozicijos 
problema – tai atkurti patalpų istorinių funkcijų sche-
mą. Ji iš dalies išspręsta remiantis europinio rūmų 
ceremonialo nuostatų analogijomis ir užuominomis 
rašytiniuose šaltiniuose. Taip pat būtina atkreipti dė-
mesį, kad patalpų funkcijos dažnai keitėsi, todėl eks-
pozicijoje fiksuojamas galimas idealus jų modelis, o 
kaitos dinamika bus pristatoma gidų komentaruose, 
leidiniuose .

Rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų 
ekspozicija lokalizuojama rezidencijos pietų, vakarų 
ir rytų korpusų antrame ir trečiame aukštuose, kurie ir 
istoriškai neabejotinai buvo skirti reprezentaciniams 
tikslams. Antrame aukšte suplanuota įrengti valstybės 
reprezentacinio ir tarnybinio traktų ekspozicijas (21–
28 salės) ir privataus valdovo apartamento ekspozici-
ją (29–31 salės). Piano nobile, arba trečiame aukšte, 
bus įrengtas privatus valdovės apartamentas (32–33 
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salės), iškilmingiausio valstybės reprezentacinio 
trakto ekspozicija (34–39 salės), taip pat dalis valdo-
vo privataus apartamento (40–41 salės). Ateityje šios 
ekspozicijos pabaigoje numatyta įrengti nedidelę lo-
byno ir iždinės ekspoziciją (42–43 salės). Ekspozici-
nės trečio aukšto erdvės bus skirtos ir diplomatinio 
protokolo bei kitiems valstybės reprezentavimo, taip 
pat kultūriniams renginiams.

Abu pirmieji trumpai apibūdinti muziejiniai 
maršrutai – rūmų istorinės ir architektūrinės raidos 
ekspozicija ir rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių 
interjerų ekspozicija – traktuojami kaip pagrindiniai 
ir vienas kitą nuosekliai papildantys. Jei pirmasis pa-
teikia esminę istorinę informaciją, pristato autentiš-
kus radinius, platesnį kontekstą, tai antrasis visa tai 
vizualiai įkūnija, atspindi valstybės funkcionavimą ir 
istorinę valdovo aplinką, rūmų gyvenimo dvasią. Bus 
rekomenduojamas kompleksinis abiejų pagrindinių 
ekspozicinių maršrutų lankymas tiek grupėmis, tiek 
pavieniui. Tiesa, bus galima šiuos maršrutus apžiūrėti 
ir atskirai, jei lankytojai pageidautų.

Trečiasis ir ketvirtasis ekspoziciniai maršrutai 
yra papildomi, nepagrindiniai, tačiau jie labai reikš-
mingi ir kuriantys tinkamas sąlygas moderniai visa-
vertei muziejinei institucijai funkcionuoti. Maršrutus 
numatyta įrengti rūmų šiaurės vakarų korpuse. Tre-
čiasis maršrutas – tai rūmų muzikinio gyvenimo ir 
buities ekspozicija su daugiafunkce sale kultūriniams 
ir reprezentaciniams renginiams, konferencijoms, se-
minarams (44–47 salės). Rezidencijos muzikinis gy-
venimas ir buitis bus pristatyti remiantis panašiais 
integruotos didaktinės ekspozicijos principais, kaip ir 
pirmojo maršruto ekspozicija. Pagrindinės eksponatų 
grupės – tai archeologiniai radiniai, lituanistinė ir kita 
lyginamoji ikonografinė medžiaga.

Ketvirtasis maršrutas veda į laikinųjų nacionali-
nių ir tarptautinių parodų centrą (52–55 salės). Jame 
numatoma nuolat rengti įvairios tematikos parodas, 
aspektuojančias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės istoriją ir kultūros paveldą, Europos valdovų dva-
rų tradicijas, europines kultūrines ir menines sąsajas. 
Greta teminių, chronologinių ar kitų Valdovų rūmų 
archeologinių tyrinėjimų pjūvių parodų centre keti-
nama pristatyti ir šiandien užsienyje saugomą svarbų 
senąjį lituanistinį paveldą, todėl parodų centro salėse 
numatyta užtikrinti tarptautinius standartus atitinkan-
tį mikroklimatą ir apsaugą. Parodų centro rūsiuose 
ateityje planuojama įrengti nedidelę istorinio arsena-
lo (ginkluotės ir šarvuotės) ekspoziciją (48–51 salės), 
kuri būtų sukomponuota tiek iš archeologinių radinių, 
tiek ir iš interjero ekspozicijai įsigytų militarijų.

Taigi, Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijų tu-
rinys bei plačiõs muziejinės (t. y. kultūrinės, edu-
kacinės, reprezentacinės) veiklõs formų įvairovė 
naujomis sąlygomis turės atspindėti istorinę Lietu-
vos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos prasmę ir 
paskirtį, simbolizuoti senosios Lietuvos valstybės 
ilgaamžę tradiciją ir tautos gyvenimo suverenumą, 
Vilniaus, kaip sostinės, statusą, ugdyti istorinę atmin-
tį ir stiprinti nūdienos visuomenės saitus su Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės paveldu, puoselėti pilie-
tiškumą ir patriotizmą, pristatyti unikalius ir gausius 
archeologinius rinkinius, vertingas europinės tai-
komosios ir vaizduojamosios dailės kolekcijas, pa-
liudyti istorinius europinius kultūrinius ir meninius 
ryšius. Būtina pabrėžti, kad šiame kontekste labai 
svarbi, gal net svarbiausia Valdovų rūmų muziejaus 
viešos veiklos sritis turėtų būti įvairių formų eduka-
cinė veikla, kuria būtų užsiimama ne tik visose eks-
pozicinėse erdvėse, bet ir specialiose patalpose. Taip 
pat atkreiptinas dėmesys, kad kiek leidžia objekty-
vios aplinkybės, Valdovų rūmų muziejaus ekspozi-
cijos ir jų eksponatai bent iš dalies atspindi Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių istorinių rinkinių turinį, pobū-
dį, elitinį meninį ar meistrystės lygį.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės valdovų rūmai, kaip istorinės rezidenci-
jos pobūdžio muziejus, ir šią specifiką atitinkančios 
jo ekspozicijos turėtų esmingai papildyti Lietuvos 
muziejininkystės infrastruktūros tipologijos spek-
trą, netgi užpildyti tam tikrą spragą. Planuojama, jog 
2009 m. įkurtas ir iki šiol ekstremaliomis sąlygomis 
be savų ekspozicinių ir kitų patalpų aktyviai veikian-
tis Valdovų rūmų muziejus, iš dalies atkurtuose ir 
2009 m. simboliškai atidarytuose Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmuose Vilniaus Žemutinėje pilyje, 
įsikurs ir lankytojams vartus atvers jau 2013 m. vi-
duryje. Tiesa, tuomet planuojama pabaigti įrengti tik 
vadinamąją „A“ dalį, t. y. atverti maždaug 53 proc. 
visų atkurtų Valdovų rūmų erdvių, kurios visgi apim-
tų apie 70 proc. abiejų pagrindinių ekspozicinių marš-
rutų patalpų ir lankytojams priimti būtinas pagalbines 
erdves, įrengtas po vidiniu rūmų kiemu (erdvės A–K). 
Tai užtikrintų minimalias muziejaus funkcionavimo 
ir paslaugų teikimo lankytojams sąlygas, taip pat būtų 
galima organizuoti Europos Sąjungos Tarybos, kuriai 
pirmininkaus Lietuva, reprezentacinius renginius. 
Valdovų rūmų muziejaus atvėrimas nuolat lanky-
ti būtų puikus nenutrūkstamos Lietuvos muziejinin-
kystės 200 metų tradicijos įprasminimas, ką taikliai 
įvardijo ir šios konferencijos temos formuluotė. To ir 
norėčiau mums visiems palinkėti.
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Lankytojų aptarnavimo vestibiulis po rūmų kie-
mu

A. Įėjimas į lankytojų aptarnavimo vestibiulį
B. Lankytojų aptarnavimo vestibiulis
C. Bilietų kasos ir informacijos centras
D. Auditorija
E. Knygynas ir suvenyrų parduotuvė
F. Drabužinės

G. Tualetai
H. Pirmojo ir antrojo maršrutų grįžimo koridorius
J. Ankstyvojo mūro pastato liekanos rūmų kieme 
K. Ankstyvojo mūro pilies siena
L. Kavinė
M. Restorano patalpa
N. Restorano patalpa
O. Vyno rūsys
P. Vilniaus turizmo informacijos centras

Rūsys

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų rūsio, pirmo, antro ir trečio aukštų planai su ekspozicinių ir kitų viešų 
erdvių schemomis. 2009 m. Aut. Ričardas Birmanas
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Pirmas aukštas

I maršrutas. rūmų istorinės ir architektūrinės raidos ekspozicija

Pilies periodas (teritorijos raida iki XV–XVI a. 
sandūros; ikigotikinis ir gotikinis laikotarpiai)
1. Vilniaus pilių maketo ekspozicija
2. Autentiškų gotikinių mūrų ekspozicija
3. Autentiškų gotikinių mūrų ir nukritusio skliauto 
ekspozicija
4. Ankstyvoji gyvenvietė, medinė architektūra ir 
ankstyvieji mūrai (iki XIV a. vid.)
5. Ankstyvosios ir brandžiosios gotikos pilis (XIV a. 
vid. – XV a. II p.; Algirdo, Jogailos, Vytauto, Kazi-
miero Jogailaičio valdymas)
6. Vėlyvosios gotikos pilies virtimas rūmais (XV–
XVI a. sandūra; Aleksandro Jogailaičio valdymas)
7. Valdovų kelio Vilniuje ekspozicija
8. Rūsys su sraigtiniais laiptais
9. Ankstyvųjų mūrų ekspozicinė erdvė

rūmų periodas (rūmų raida XVI–XVII a.; rene-
sansas ir ankstyvasis barokas)
10. Žygimanto Senojo renesansiniai rūmai
11. Bona Sforca ir renesansiniai rūmai
12. Žygimanto Augusto renesansiniai rūmai
13. Žygimanto Vazos manieristiniai rūmai
14. Vladislovo Vazos ankstyvojo baroko rūmai

rūmų sunaikinimas, nebūtis ir atkūrimas 
(XVII  a. vid. – XXI a. pr.)
15. Rūmų nusiaubimas XVII a. vid.
16. Rūmų apleistis ir atkūrimo vizijos XVII a. II p. – 
XVIII a.
17. Rūmų nugriovimas 1799–1801 m.
18. Rūmų nebūtis ir jų atminimas XIX–XX a.
19. Nuoseklūs rūmų tyrimai 1987–2009 m.
20. Rūmų atkūrimas (2000–2009) ir jo rėmėjai
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Antras aukštas

II maršrutas. rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicija

Valstybės reprezentacinis ir tarnybinis traktas
21. Gotikinė sargybinė
22. Gotikinė antikamera
23. Renesansinė audiencijų menė, arba Žemutinė re-
prezentacinė salė
24. Renesansinis priesalis
25. Renesansinis valstybės kanceliarijos kambarys
26. Renesansinis raštinės kambarys
27. Barokinis itališkasis valdovo kambarys
28. Perėjimas į privačius apartamentus ir į Vilniaus 
katedrą

Privatus valdovo apartamentas
29. Barokinis privatus valdovo kabinetas
30. Barokinė valdovo drabužinė
31. Barokinis valdovo miegamasis

Privatus valdovės apartamentas
32. Renesansinis valdovės kabinetas

33. Barokinis valdovės miegamasis

Valstybės reprezentacinis traktas
34. Didžioji renesansinė menė, sudaryta iš trijų isto-
rinių salių – sargybinės, antikameros ir valdovės au-
diencijų salės
35. I renesansinė antikamera
36. II renesansinė antikamera
37. III manieristinė antikamera
38. Barokinė audiencijų, arba sosto salė
39. Barokinis prancūziškasis audiencijų kabinetas

Valdovo privatus apartamentas ir tarnybinis trak-
tas
40. Barokinė valdovo biblioteka ir kunstkamera
41. Barokinis olandiškasis valdovo kabinetas altanoje
42. Renesansinė valdovų lobyno ir iždinės salė
43. Valdovų lobyno ir iždinės patalpos rūsyje
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III maršrutas. rūmų muzikinio gyvenimo ir buities ekspozicija su daugiafunkce sale

44. Vestibiulis rūmų virtuvės vietoje su buities eks-
pozicija
45. Vestibiulis su rūmų muzikinio gyvenimo ekspo-
zicija

46. Vestibiulis su informacija apie daugiafunkcės sa-
lės renginius
47. Daugiafunkcė salė

IV maršrutas. Nacionalinių ir tarptautinių parodų centras

Vakarų korpuso rūsiai (planuojama arsenalo ekspo-
zicija)
48. Pilies bokšto ekspozicija
49. Renesansiniai mūrai ir parodinė erdvė
50. Renesansiniai mūrai ir parodinė erdvė
51. Renesansiniai mūrai ir parodinė erdvė

Parodų centras
52. Parodų centro vestibiulis
53. Parodų salė

54. Parodų salė
55. Parodų salė

Kitos rūmų viešosios erdvės
56. Didžiosios menės vestibiulis ir tualetai atikiniame 
aukšte
57. Kiemo laiptinės bokštas su apžvalgos aikštele
58. XIX a. pastato salė rytų korpuse 
59. XIX a. pastato patalpa rytų korpuse 
60. Renesansinė edukacinė klasė

Trečias aukštas
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Nuorodos
1 Taip kelti klausimą yra pakankamai įprasta europinėje mu-

ziejininkystės ir muzeologijos tradicijoje, kai susiduriama su 
istorinės rezidencijos ankstesniu ar dabartiniu pritaikymu šiuo-
laikinėms muziejinėms funkcijoms, žr., pvz., Syndram D. Das 
Schloss zu Dresden. Vor der Residenz zum Museum, München, 
Berlin, 2001.

2 Pvz., Žygimanto Augusto meninių audinių kolekcijoms skirta 
naujausia dr. Ievos Jedzinskaitės-Kuizinienės monografija, žr. 
Jedzinskaitė-Kuizinienė I. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų gobelenai, serija Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmų rinkinių katalogai, t . 1, Vilnius, 2011, ypač p. 18–41.

3 Viena iš garsiausių yra istorija, susijusi su Šventojo Sosto nun-
cijumi Lietuvoje ir Lenkijoje (1560–1564), Kamerino vyskupu 
Bernardu Bondžovaniu (Bernardo, Bernardino Buongiovanni, 
Bonioanni), kuris Vilniuje Žygimanto Augusto parodytus Lie-
tuvos didžiųjų kunigaikščių brangenybių, meno, ginklų rin-
kinius ir biblioteką įvertino kaip pranokstančius Venecijos ir 
popiežių turtus, žr. Relacye nuncyuszów apostolskich i innych 
osób o Polsce od roku 1548 do 1690, wyd. E. Rykaczewski, 
Berlin, Poznań, 1864, t. 1, s. 96–100 (ypač 99); Cudzoziemcy 
o Polsce. Relacje i opisanie, wyd. J. Gintel, Kraków, 1971, 
t. 1: wiek X–XVII, s. 121–126; Vilniaus katedros lobynas = 
Vilnius Cathedral Treasury: albumas, sud. R. Budrys, V. Do-
linskas, Vilnius, 2002, p. 255, 260 (išnaša nr. 2); plg. t. p. Vil-
niaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje. 2002–2004 m. 
istorinių šaltinių paieškos, sud. R. Ragauskienė, Vilnius, 2006, 
p. 228–230.

4 Žygimantas Senasis, perstatydamas Krokuvos Vavelio rezi-
denciją renesanso stiliumi, pareikalavo išsaugoti romaninę 
rotondą (Švč. Mergelės Marijos, dar vadinamą Šv. Felikso ir 
Adaukto koplyčia) kaip vieną iš seniausių Vavelio kalvos pas-
tatų (X–XI a.), o Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius 
1563 m. restauravo Vilniaus katedros ceremonijose naudo-
tą stipulą, žr., pvz., Ostrowski J. K. Vavelio karališkoji pilis: 
tautos didybės simbolis, monumentalus paminklų ansamblis, 
moderni institucija, Literatūra ir menas, 2004, lapkr. 26, nr. 44 
(3025), p. 9, 23; 2004, gruodžio 3, nr. 45 (3026), p. 9, 19; Fi-
schinger A., Fabiański M. Dzieje budowy renesansowego zam-
ku na Wawelu około 1504–1548, Kraków, 2009, t. 1; Vilniaus 
katedros lobynas..., p. 271; Dolinskas V. Stipula (procesijų 
lazda, skeptras), Lietuvos sakralinė dailė. Auksakalystė. XIII–
XX a. Pirmoji knyga. Kolekcijos, sud. J. Liškevičienė, Vilnius, 
2006, t. 4, p. 244.

5 Žr., pvz., Rottermund A. Varšuvos karališkoji pilis, Literatūra 
ir menas, 2004, gruodžio 10, nr. 46 (3027), p. 22–23; 2004, 
gruodžio 17, nr. 47 (3028), p. 9; plg. t. p. Waidacher F. Bendro-
sios muzeologijos metmenys, Vilnius, 2007, p. 53 ir t. t.

6 Žr., pvz., Avižinis D. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmams įsigytos ir dovanotos vertybės = Valuable 
Acquisitions for the Palace of the Grand Dukes of Lithuania, 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pily-
je = Palace of the Grand Dukes of Lithuania in Vilnius Lower 
Castle: istorija ir rinkiniai: albumas, sud. D. Avižinis, V. Do-
linskas, Ė. Striškienė, Vilnius, 2010, p. 93–113.

7 Žr. Waidacher F. Bendrosios muzeologijos..., p. 480–481.
8 Plačiau apie atkurtų Valdovų rūmų paskirtį žr., pvz., Dolins-

kas V. Kelios pastabos dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų rūmų atkūrimo ir pritaikymo šiuolaikinėms kultū-
rinėms funkcijoms, Lietuvos muziejų rinkiniai. VIII mokslinė 
konferencija „Muziejai istoriniuose pastatuose“, Vilnius, 
2005, nr. 4, p. 5–10; Dolinskas V. Der Palast der Großfürsten 
von Litauen in Vilnius: Wiederaufbau und Nutzung, Wege für 

das Berliner Schloss /  Humboldt-Forum. Wiederaufbau und 
Rekonstruktion zerstörter Residenzschlösser in Deutschland 
und Europa (1945–2007), hrsg. v. G. Hinterkeuser, Regens-
burg, 2008, S. 169–196; Dolinskas V. Lietuvos didžiųjų ku-
nigaikščių rūmai: istorinė ir numatoma funkcija, interjerai ir 
ekspozicijos = The Palace of the Grand Dukes of Lithuania: 
Historical and Intended Functions, Interiors and Exhibitions, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkū-
rimas europinės patirties kontekste = The Palace of the Grand 
Dukes of Lithuania and its restoration within the context of the 
European experience: tarptautinės mokslinės konferencijos 
medžiaga, 2006 m. spalio 11–12 d., Vilnius, sud. V. Dolinskas, 
D. Steponavičienė, Vilnius, 2009, p. 235–257; Dolinskas V. 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai: istorinės raidos bruo-
žai, atkūrimas, ekspozicijos = The Palace of the Grand Dukes 
of Lithuania: Historical Outline, Reconstruction, Exhibitions, 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pily-
je = Palace of the Grand Dukes of Lithuania in Vilnius Lower 
Castle: istorija ir rinkiniai: albumas, sud. D. Avižinis, V. Do-
linskas, Ė. Striškienė, Vilnius, 2010, p. 50 ir t. t.

9 Žr., pvz., Das Dresdner Schloss. Monument sächsischer Ge-
schichte und Kultur, Dresden, 1992; plg. t. p. Syndram D. Das 
Schloss zu Dresden...; Syndram D., Ufer P. Die Rückkehr des 
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FrOm thE COLLECtIONS OF thE GraND DUKES OF LIthUaNIa tO thE 
PaLaCE OF thE GraND DUKES mUSEUm

Dr. Vydas Dolinskas
National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania

Various collections of rarities, jewelry, artworks, 
books, and other treasures amassed by the 16th c. rul-
ers of Lithuania, and partly kept in the Palace of the 
Grand Dukes of Lithuania in Vilnius Lower Castle, 
can be considered as Lithuania’s proto-museum col-
lections. Because of the complicated historical cir-
cumstances, these collections were scattered, and the 
building which once housed these museum collec-
tions was leveled to the ground.

The Palace of the Grand Dukes of Lithuania, 
which was reconstructed in 2009, and the national 
historical residence type of museum that was estab-
lished in it, will have to continue the traditions of 
the former residence of the Grand Dukes of Lithu-
ania in the types of collections that it builds and in 
the kinds of exhibitions that it makes. The museum 
will try to recreate both historic and symbolic func-
tions and meanings of the former Palace and be open 
to the public.

In reconstructing the Ducal Palace and building 
its collections, we ran into the same kind of the prob-
lems faced by many other Central European countries 
whose national history and the fate of its cultural her-
itage was similar to ours. It should be noted that the 
Palace Museum is very proud of its large and unique 
archaeological collections, which will be displayed in 
the same place where they were found. In a relatively 

short time, a valuable and important collection of in-
terior furnishings has been amassed, which will help 
us to recreate, on a scholarly basis, the interior spaces 
of the Palace. These furnishings were typical to the 
palaces and manors of Lithuania at that time and will, 
in part at least, compensate the national collections 
for the great cultural losses suffered in this field.

The collections of the Palace Museum, which 
hopefully will remind us of the original Palace collec-
tions, will be displayed in two large interior spaces: 
the archaeological displays will be in the basement 
and the interior furnishings – on the first and second 
floors in a series of halls representing the differing 
architectural styles of the Palace (from Gothic to Ba-
roque). There will be two additional exhibition routes 
related to the musical and everyday life of the Palace. 
In the future we are planning to have some additional 
displays devoted to the Palace treasury and the Arse-
nal. All these displays will differ methodologically. 
Some of the gaps will be filled by Lithuanian iconog-
raphy from abroad – for example, by copies of por-
traits depicting Lithuania’s rulers.

We hope that at least half of the Palace’s muse-
um spaces will be opened to the public in 2013 when 
Lithuania chairs the European Union Council, and in 
this way continue to commemorate the bicentennial 
of Lithuania’s museums.
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NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDžIOSIOS 
KUNIGAIKŠTySTėS VALDOVŲ RŪMŲ ARCHEOLOGIJOS 
RINKINyS: ISTORIJA, KURIą REIKIA PRAKALBINTI

Eglė Zaveckienė
Nacionalinis muziejus
Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų archeologijos rinki-
nys kaupiamas jau daugiau kaip 20 metų. Čia sau-
gomi radiniai, surinkti 1987–2010 m. tiriant Vilniaus 
Žemutinės pilies valdovų rūmų teritoriją ir rūmų lie-
kanas. Šiuo metu deklaruojamas preliminarus kolek-
cijos dydis yra 300 000 vienetų, tačiau archeologams 
susisteminus paskutinių tyrimų medžiagą jis gerokai 
išaugtų.

Archeologiniai radiniai galbūt dėl fragmentiš-
kumo, o galbūt dėl informacijos stokos nesusilaukia 
tokio išskirtinio visuomenės dėmesio kaip muziejaus 
istorinio rinkinio vertybės, nors jau išleista keletas 
leidinių, pristatančių archeologinę kolekciją ir jos 
kaupimo istoriją bei aplinkybes1 .

Rinkinyje esantys eksponatai suskirstyti į keletą 
stambesnių grupių: buitinę keramiką, architektūrinę 
keramiką, metalinius dirbinius, akmeninius dirbi-
nius, dirbinius iš augalinės arba gyvulinės kilmės me-
džiagų, stiklinius dirbinius. Gausiausią grupę sudaro 
buitinė keramika, o trapiausią bei sunkiausiai išsau-

gomą – organinės kilmės ir stikliniai dirbiniai. Šie 
radiniai, ištraukti iš archeologinės terpės, ypač yra 
jautrūs aplinkos poveikiui, todėl netinkamai prižiū-
rint juos galima greitai prarasti.

Archeologiniai radiniai yra labai svarbūs tiriant 
Valdovų rūmų teritorijos ir architektūros raidą, kas-
dienybę, prekybinius ryšius, ypač kai istoriniai ir iko-
nografiniai šaltiniai gana skurdūs.

Dvidešimt metų per archeologinius kasinėjimus 
rinktų radinių teikiamos žinios jau suspėjo pravers-
ti atkuriat rūmų interjero detales. Nuo 2003 m. buvo 
nuodugniai analizuojamas renesansinių koklių rinki-
nys, vėliau rinkta medžiaga gotikinėms ir manieristi-
nėms krosnims. Tyrimų rezultatas – šešios krosnys, 
stovinčios Valdovų rūmų salėse: keturios renesansi-
nės, viena gotikinė ir viena manieristinė2. Šiuo metu 
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rūmai rengiasi išleisti renesansi-
nių koklių katalogą.

Labiausiai yra vykusi renesansinių keraminių 
grindų rekonsrukcija, kuri įgyvendinta išanalizavus 

Renesansiniai 
kokliai iš Valdovų 
rūmų archeologijos 
rinkinio. 
Fot. Vytautas 
Abramauskas
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sukauptus archeologinius radinius. XVI a. grindims 
grįsti buvo naudotos kvadratinės ir trapecinės grin-
dų plytelės, padengtos violetine, balta, žalia, geltona, 
mėlyna glazūra3. Neglazūruotomis plytelėmis grei-
čiausiai buvo grindžiamos nereprezentacinės paskir-
ties patalpos.

Akmeninės architektūrinės detalės – dar viena 
radinių grupė, kurios tyrimų rezultatai bus pritaikyti 
atkuriant rūmų interjerą. Griuvenose aptinkama ap-
dailos detalių fragmentų yra iš smiltainio, klinčių ir 
marmuro. Tokios medžiagos naudotos rūmų puošy-
bai XVI–XVII a. Manoma, kad profiliuoti apdailos 
detalių fragmentai priklausė židiniams arba durų por-
talams. Pastaruoju metu daugiau dėmesio skiriama 
židinių rekonstrukcijoms. Yra pasiūlyta bent keletas 
XVI–XVII a. židinių projektų4 .

Rūmų langų vitražiniai stiklai atkurti taip pat re-
miantis archeologinių tyrimų duomenimis. Nustatyta, 
kad skritulio formos gelsvo atspalvio stiklais langai 
stiklinti XV a. – XVI a. vid., o nuo XVI a. II ketv. pra-
dėti naudoti rombo formos žalsvo atspalvio stiklai5 . 
Taigi, atkuriamų Valdovų rūmų gotikinių ir renesansi-
nių salių langai yra įstiklinti apskritais, o barokinių – 
rombiniais stiklais. 

Kiekvienas radinys slepia pasakojimą, istorijos 
dalį. Žymus prancūzų medievistas Markas Blokas 
(Marc Bloch) teigė, kad istorinis tekstas ir archeolo-
giniai artefaktai gali prabilti ir papasakoti labai daug, 
tik reikia mokėti paklausti6. Tyrėjas tampa savotišku 
detektyvu, kuris vadovaudamasis dedukciniu metodu 
sumuoja kryžminės apklausos rezultatus, dėlioja fak-
tus į loginę grandinę. 

Be jau minėtų radinių grupių, didesnio tyrinė-
tojų dėmesio susilaukė ginkluotė, žaislai, prabangos 
daiktai, avalynė, mediniai ir stikliniai dirbiniai. Tyri-
mų duomenys, ko gero, sugriaus ne vieną Lietuvos 
istorijoje nusistovėjusį stereotipą. Šiandien daug kas 
nustebtų sužinojęs, kad šachmatais ir šaškėmis Lie-
tuvoje žaidė nuo viduramžių. Valdovų rūmų arche-
ologijos rinkinyje saugomos 24 šachmatų figūrėlės 
ir jų dalys7. Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų 
teritorija – didžiausia jų radimvietė Lietuvoje. Įsibė-
gėję šarvuotės ir ginkluotės tyrimai taip pat atsklei-
džia naujų faktų apie viduramžių karybą. Pirmą kartą 
mokslinėje literatūroje pradėti vartoti tokie terminai 
kaip „lameliaras“ ir „brigantina“. Ypatingai įdomus 
ir informatyvus lameliaro šarvų detalių komplektas 
aptiktas Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžių-
jų kunigaikščių rūmų teritorijoje atliekant mažojo 
aptvaro šiaurinės gynybinės sienos išorės archeolo-
ginius tyrimus, jis datuojamas XIV a. pab. – XV a. 
pr.8 Šie radiniai įrodo, kad Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės kariai nebuvo prasčiau ginkluoti už Va-
karų Europos karius.

Piligrimo ženklelis, vaizduojantis tris ostijas. XIV a. 
II p. – XV a. pr. Alavo lydinys. Fot. Vytautas Abra-
mauskas

Renesansinės krosnies rekonstrukcija pagal Vilniaus 
Žemutinės pilies teritorijos archeologinius radinius. 
Fot. Vytautas Abramauskas
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Įdomių istorijų gali papasakoti ir pavieniai eks-
ponatai. 2002 m., tiriant Vilniaus Žemutinės pilies 
Valdovų rūmų teritorijos šiaurinio korpuso prieigas, 
buvo rasta nedidelė 28 mm ilgio, 31 mm pločio ala-
vo lydinio plokštelė, primenanti trilapį dobilą9 . Po 
kelerių metų tyrimų ir paieškų paaiškėjo, kad tai yra 
piligrimo ženklelis, kuris vaizduoja tris ostijas. Žen-
klelis pagamintas Bad Vilsnako (Bad Wilsnack) vie-
tovėje, Vokietijoje. Jį pametęs asmuo turėjo lankytis 
Bad Vilsnako bažnyčioje ir melstis prie joje esančių 
šventųjų relikvijų. Ant skrituliukų, vaizduojančių os-
tijas, įspaustos šios scenos: Nukryžiavimas, Kristus 
prie stulpo ir Prisikėlimas.

Bad Vilsnako miestelis Vokietijoje – viena iš pi-
ligrimų kelio į Santjago de Kompostelą (Santiago de 
Compostela) stočių. Bažnyčioje saugomos trys stebu-
klingos ostijos, apie kurias pasakojama tokia legenda: 
1383 m. vyskupas, kuriam priklausė miestelis, susi-
kivirčijo su vienu riteriu. Riteris užpuolė ir sudegino 
bažnyčią. Vėliau bažnyčios griuvėsiuose buvo rastos 
trys krauju pasruvusios ostijos. Atstačius šventovę, 
jos sudėtos į specialų sanktuariumą ir pradėtos gar-

binti tikinčiųjų. Žemutinės pilies teritorijoje ženklelis 
rastas sluoksnyje, datuojamame XIV a. pab. – XV a. 
pr., vadinasi, Vilniuje jis atsidūrė visai netrukus nuo 
jo gamybos pradžios10 . 

Piligrimo ženkleliai – masinės gamybos pigūs 
produktai (suvenyrai), skirti tikintiesiems, keliaujan-
tiems melstis į šventas vietas. Jie buvo segami į dra-
bužius arba skrybėles kaip piligrimystės įrodymas, 
tikėta, kad saugo nuo nelaimių ir ligų.

Iš rašytinių šaltinių apie piligrimystę Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje žinoma labai nedaug. 
Ankstyviausia kelionė iš Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės teritorijos į Jeruzalę yra fiksuota XV a. 
pab.11 Koreliuojant istorines žinias ir archeologinę 
medžiagą, susidarytų gerokai išsamesnis ir įdomesnis 
vaizdas .

Straipsnyje apžvelgta tik labai menka Naciona-
linio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų archeologijos rinkinio eksponatų da-
lis. Tikimės, kad ateityje mokslininkų susidomėjimas 
šiuo rinkiniu tik didės, o tyrimų duomenys padės iš-
sklaidyti miglą, tvyrančią virš viduramžių Lietuvos. 
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Blok_M/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Blok_M/index.php
http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/savaites-eksponatas/piligrimo-zenklelis
http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/savaites-eksponatas/piligrimo-zenklelis
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arChaEOLOGICaL COLLECtION OF thE NatIONaL mUSEUm PaLaCE OF thE 
GraND DUKES OF LIthUaNIa: thE hIStOrY tO BE maDE tO SPEaK

Eglė Zaveckienė
National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania

The archaeological collection of the National 
Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania 
has been compiled for more than 20 years. It covers 
the finds discovered in the period of 1987–2010 dur-
ing the researches of the territory and remains of the 
Lower Castle of the Palace of the Grand Dukes of 
Lithuania. Currently the proclaimed preliminary size 
of the collection is 300,000 items; however, it may 
increase considerably after the archaeologists have 
systematized the latest material of the researches.

As the historical and iconographical resources 
are rather scarce, archaeological finds are significant 
for the researches of the Palace territory, architectural 

development, daily routine and trade relations. The 
stoves, floors, some elements of the interior and exte-
rior design were restored after the close study of the 
authentic finds. The researchers paid special attention 
to the stove tiles, armaments, toys, luxury items, floor 
tiles, footwear, wooden and glass ware, yet it is just a 
minor part of the finds researched. The major part of 
finds in the collection is still waiting for the research-
ers .

The article presents the archaeological collec-
tion of the National Museum Palace of the Grand 
Dukes of Lithuania as a valuable resource for tracing 
the history of Lithuania.
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NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDžIOSIOS 
KUNIGAIKŠTySTėS VALDOVŲ RŪMŲ KULTŪROS, 
MENO IR ISTORIJOS FONDAS

Dalius Avižinis
Nacionalinis muziejus
Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Valdovų rūmų atkūrimas bei naujo nacionalinio 
muziejaus įkūrimas sukėlė ir vis dar kartais kelia įvai-
rių diskusijų, pasigirsta įvairių nuomonių už ir prieš. 
Straipsniu norėčiau atkreipti dėmesį į šio projekto tei-
kiamą naudą – formuojamą visiškai naują kolekciją ir 

gausinamą Lietuvos paveldą.
Atkuriami Valdovų rūmai leido sukaupti pa-

kankamai nemažą XV–XVII a. taikomosios ir vaiz-
duojamosios dailės vertybių kolekciją. Šiuo metu 
muziejaus Kultūros, meno ir istorijos fondą sudaro 
daugiau nei 600 eksponatų. Kasmet kolekcija pa-
pildoma keliomis naujomis vertybėmis. Į ją pateko 
tokių eksponatų, kokių Lietuvoje iki Valdovų rūmų 
atkūrimo pradžios buvo labai nedaug arba nebuvo iš 
viso. Iškalbingas pavyzdys yra istoriniai meniniai au-
diniai, esantys muziejuje. Šiuo metu Nacionaliniame 
muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmuose yra 24 tokie eksponatai. Iš jų du goti-
kiniai meniniai audiniai yra seniausi esantys Lietuvos 
muziejuose, o vienas gobelenas, sukurtas apie 1544–
1548 m., yra papuoštas Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Žygimanto Augusto herbu ir, manytina, užsakytas 
jo Vilniaus rezidencijai.

Trumpai aptariant kolekcijos formavimo pra-
džią, reikia prisiminti, kad 1999 m. kultūros ministro 
pavedimu Lietuvos dailės muziejus, vadovaujamas 
direktoriaus Romualdo Budrio, parengė projek-
tą „Lietuvos Valdovų (Didžiųjų kunigaikščių) rūmų 
pritaikymo gairės“, kuriame buvo išdėstyta būsimo 
muziejaus vizija. Dar neprasidėjus rūmų atkūrimo 
darbams, buvo mąstoma apie būsimas ekspozicijas, 
būsimo muziejaus pobūdį. Būsimų ekspozicijų pa-
grindą turėtų sudaryti autentiškos per archeologinius 
tyrimus Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje suras-
tos vertybės, kurios geriausiai pristato visą pilies te-
ritorijos gyvavimo laikotarpį nuo maždaug XIII a. iki 
XVII a. II p. Planuota, kad kitą ekspozicijos dalį su-
darytų interjero vertybės. Atskirose salėse ketinama 
įrengti gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko ver-
tybėmis papuoštas sales ir taip sukurti rezidencijos 
tipo muziejų. Kaip rodo pasaulinė praktika, didžioji 
dalis atkurtų rezidencijų eina tokiu keliu. Tačiau kaip 
tai padaryti? Kur ir kaip įsigyti eksponatų, kurie tik-
tų rezidencijos tipo muziejui? Lietuvoje yra nedaug 
išlikusių autentiškų XV–XVII a. taikomosios ir vaiz-
duojamosios dailės vertybių, kurios dažnai rodomos 
nuolatinėse muziejų ekspozicijose. Tokius ekspona-

Gobeleno „Eitynės su drambliais“ fragmentas. Tur-
nė, Flandrija, 1515–1520 m.
Žano Grenjė (Jean Grenier) arba Arno Puasonjė (Ar-
nould Poissonier) dirbtuvės. 
Valdovų rūmų paramos fondo dovana
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tus galima būtų pasiskolinti tik laikinai eksponuoti 
parodose. Vienintelė išeitis Valdovų rūmams buvo 
suformuoti naują kolekciją. Ši užduotis buvo pavesta 
Lietuvos dailės muziejui.

Pirmasis eksponatas į formuojamą naują kolek-
ciją pateko 2003 m. Tais metais garsus kolekcininkas, 
fizikas ir verslininkas dr. Tomašas Nievodničanskis 
(Tomasz Niewodniczański) Vilniaus paveikslų galeri-
joje atidarė savo didelės kolekcijos pagrindu parengtą 
parodą „Imago Lithuaniae“, kurioje buvo eksponuo-
jami žemėlapiai, grafikos darbai, rankraščiai, susiję 
su Lietuva. Pats kolekcininkas yra gimęs Vilniuje. 
Atvykęs čia po daugelio metų T. Nievodničanskis 
susipažino ir su Valdovų rūmų projektu. Per parodos 
atidarymą, užbaigdamas sveikinimo kalbą, jis pado-
vanojo atkuriamiems Valdovų rūmams retą XVI a. 
Matijo Ciundo (Mathias Zündto) grafikos darbą, su-
kurtą pagal Johano Adelhauzerio (Johann Adelhau-
ser) piešinį, vaizduojantį Gardino panoramą 1568 m. 

2004 ir 2005 m. eksponatus būsimam muziejui 

už Lietuvos ir užsienio rėmėjų suaukotas lėšas nupir-
ko Valdovų rūmų paramos fondas. Iš viso buvo įgyti 
septyni eksponatai – penki istoriniai audiniai, tapy-
bos darbas ir baldas. Iš šių eksponatų grupės norėčiau 
išskirti vieną iš seniausių šiuo metu Lietuvoje esantį 
audinį „Eitynės su drambliais“ (XVI a. pr.), XVI a. 
pab. gobeleną „Aleksandro Didžiojo ir Satiros ves-
tuvių šventė“, garsiam Venecijos dailininkui Palmai 
il Džovanei (Palma il Giovane, kitaip – Jacopo Ne-
gretti) priskiriamą paveikslą „Kristaus nuėmimas nuo 
kryžiaus“ ir įspūdingą prancūzišką kredensą, sukurtą 
XVI a. pab. Liono regione.

Intensyviausia eksponatų paieška ir įsigijimas 
prasidėjo maždaug nuo 2004 m., kai Lietuvos dai-
lės muziejuje ėmė veikti Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų 
skyrius, kuriam vadovavo dr. Vydas Dolinskas. Iš 
gausios pasiūlos buvo atrenkamos įsigytinos ver-
tybės, apie kurias informacija buvo perduodama 
2005 m. įkurtai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-

Gerardas Merkatorius (Gerardus Mercator, 1512–1594). Lietuvos žemėlapis „Lithvania“. Duisburgas, Vokie-
tija, 1595 m.
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tės valdovų rūmams atrinktų istorinių meno vertybių 
įsigijimo komisijai. Ji, vadovaudamasi atrankos kri-
terijais (chronologiniais, stilistiniais, geografiniais ir 
t. t.), atrinkdavo vertybes, kurios vėliau buvo perka-
mos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 
Tokiu būdu nuo 2005 iki 2008 m. atkuriamiems Val-
dovų rūmams buvo įsigyta apie 400 eksponatų. Tai 
daugiausiai istoriniai baldai, gobelenai, tapybos dar-
bai, dirbiniai iš metalo, ginkluotės pavyzdžiai, senie-
ji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiai, 
knygos ir t. t. Siekta įsigyti autentiškų ir vertingų, 
ypač su Lietuva susijusių, eksponatų. Minėtą ko-
misiją sudarė menotyrininkai, restauratoriai, įvairių 
sričių mokslininkai, o jai vadovavo Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Vertybių 
buvo ieškoma įvairiuose užsienio (Italijos, Austrijos, 
Vokietijos, Prancūzijos, Nyderlandų), taip pat Lietu-
vos antikvariatuose.

2009 m. įkūrus Nacionalinį muziejų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus, prasidė-
jo naujas kolekcijos etapas. Lietuvos dailės muziejuje 
sukaupti eksponatai buvo perduoti naujam muziejui. 

Nors jau nebeskiriama lėšų naujiems eksponatams 
pirkti, kaip tai buvo daroma 2004–2008 m., muziejus 
kasmet mėgina įsigyti keletą naujų eksponatų. Pradė-
ta dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose aukcionuose 
(„Christie’s“, „Sotheby’s“ ir kituose), kuriuose kar-
tais pasirodo kokia nors su Lietuva susijusi vertybė.

Trumpai apžvelgdamas kolekciją, norėčiau pri-
statyti keletą įspūdingesnių eksponatų. Gotikos lai-
kotarpio eksponatų yra nelabai daug, tačiau muziejus 
gali didžiuotis tuo, kad turi net dviejų gotikinių meni-
nių audinių fragmentus. Tai jau minėtas XVI a. pr. su-
kurtas ir eitynes su drambliais vaizduojantis meninis 
audinys bei apie 1510 m. Flandrijoje arba Prancūzi-
joje sukurtas audinys, vaizduojantis pilies fone esan-
čią augmeniją ir gyvūnus. Valdovų rūmams įsigyti du 
XV a. prancūzų mokyklai priskirtini baldai – kreden-
sas ir skrynia. Tiek kredenso, tiek ir skrynios paviršiai 
puošti gotikiniais drožiniais, čia naudojami žuvies 
pūslės, masverko motyvai. Gotikos epochos rinkinio 
dalį papildo skrynios, sukurtos XV–XVI a. Italijoje ir 
Vokietijoje. Be šių vertybių, kolekcijoje esama meta-
linių indų vandeniui, gausiu dekoru puoštų vario lydi-
nio lėkščių, sukurtų Vokietijoje XV–XVI a.

Gausesnę Kultūros, meno ir istorijos fondo dalį 
sudaro Renesanso epochos kūriniai. Pavyko įsigyti ti-
krai labai vertingų gobelenų, austų tuo metu garsio-
se Briuselio manufaktūrose. Be jau minėto gobeleno 
su Žygimanto Augusto herbu, muziejaus rinkinyje 
yra keli labai aukšto meninio lygio gobelenai. Tai 
audinys iš serijos, vaizduojančios Nabuchodonosaro 
istoriją „Danielius sutinka Ariochą“, sukurtas Flan-
drijoje, Briuselyje, apie 1550–1560 m., ir du gobe-
lenai, vaizduojantys scenas iš Odisėjo gyvenimo: 
„Achilas ir Likomedo dukros“, „Odisėjo atsisveikini-
mas su žmona ir tėvais“. Abu jie priklauso tai pačiai 
serijai, kurią sudarė greičiausiai septyni gobelenai, 
sukurti apie 1570 m. Flandrijoje, Briuselyje, Michilio 
Koksio I (Michiel I Coxcie, Coxie) dirbtuvėse.

Labai įvairūs ir įdomūs renesansiniai baldai. 
Vienas iš įspūdingesnių yra XVI a. pab. Genujo-
je sukurtas sekreteras, gausiai puoštas figūrinėmis 
kompozicijomis. Kultūros, meno ir istorijos fondas 
pasižymi didele itališkų baldų – kasonių (it. „cassa“ – 
skrynia) – įvairove. Tai baldai, primenantys skrynias, 
kurių priekinė dalis, o neretai ir šoninės, yra gau-
siai dekoruota drožyba, intarsijomis, paauksuota. 
Jų dekore kartojasi augaliniai motyvai, heraldinės 
kompozicijos, religinė ir mitologinė tematika. Šie 
universalios paskirties baldai buvo labai populiarūs 
XVI–XVII a. Būtent universalumas lėmė jų papliti-
mą. Kasonės naudotos ir kelionėse įvairiems daik-
tams pervežti, ant jų buvo sėdima, miegama ir net 
rašoma. Valdovų rūmams taip pat įsigyti keli, iki šiol 
Lietuvoje labai reti, kabinetai. Vienas iš jų sukur-

Gobelenas su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygi-
manto Augusto jungtiniu herbu. Antverpenas (?), 
Flandrija, 1544–1548 m.
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tas XVI a. pab. dabartinės Vokietijos pietuose arba 
Austrijoje. Panašūs kabinetai buvo kuriami Augsbur-
ge. Nedidelis baldas turi vienerias dureles viršuje ir 
dvejas priekyje. Kaip ir būdinga šio tipo baldams, už 
priekinių durelių yra nedideli stalčiukai ir durelės. 
Kabinetas iš visų pusių dekoruotas įvairių atspalvių 
medienos intarsijomis, kurios atkuria miestų panora-
mas, paukščių figūras, augalinius motyvus.

Baroko epochos Valdovų rūmų rinkinio dalis, ko 
gero, gausiausia. Rinkinyje yra du gobelenai, priklau-
santys tai pačiai serijai. Jie įdomūs tuo, kad sukur-
ti XVII a. vid. pagal tuos pačius garsaus dailininko 
M. Koksio I kartonus, pagal kuriuos buvo išausti ir 
Žygimanto Augusto audiniai, šiuo metu puošiantys 
Vavelio karališkąją pilį. Tai religinės tematikos gobe-
lenai, vaizduojantys dvi scenas iš Senojo Testamento: 
Ievos sukūrimą ir jos pristatymą Adomui bei Abelio 
ir Kaino aukojimą.

Vienas iš vertingiausių tapybos darbų yra Par-
mos dailininkui Lioneliui Spadai (Lionello Spada, 
1576–1622) ar jo mokyklai priskiriamas XVII a. pr. 
sukurtas paveikslas „Ludovisi koncertas“. Yra išli-
kę keli šio paveikslo variantai, iš kurių vienas šiuo 
metu eksponuojamas Paryžiaus Luvro rezidencijos 
muziejuje. 2009 m. rinkinį papildė vertinga kanau-
ninko dr. Algimanto Kajacko dovana. Valdovų rū-
mams jis padovanojo nežinomo autoriaus greičiausiai 

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Jono Kazimiero Vazos portretas. Nežinomas dailinin-
kas. XVII a. (?) Kanauninko dr. Algimanto Vinco Ka-
jacko dovana

Taurės su Augusto Stipriojo, Lietuvos, Lenkijos ir Saksonijos herbais. Saksonija, Vokietija, XVII–XVIII a.
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thE COLLECtION OF CULtUrE, art aND hIStOrY IN thE NatIONaL mUSEUm 
PaLaCE OF thE GraND DUKES OF LIthUaNIa

Dalius avižinis
National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania

The National Museum Palace of the Grand 
Dukes of Lithuania is a young museum which start-
ed its work only in 2009. Reconstruction of the Pal-
ace is a huge and complex project. Until now there 
are different opinions about this project. The recon-
struction of the Palace and the new museum estab-
lished on its premises gave a possibility to create 
new museum collections. This article presents the 
collection of culture, art and history. Currently this 
collection contains more than 600 exhibits. Thanks 
to the government funding and money raised from 

Lithuanian and foreign citizens and organizations, 
as well as other generous donations, a solid and var-
ied collection of art and history objects has been ac-
cumulated in Lithuania. This collection consists of 
24 tapestries, different furniture examples, antique 
weapons, antique maps, books, pictures, etc., some 
of them dating from 16th–17th c. This collection con-
tinues to grow and it will be the basis for displays in 
the halls of the reconstructed Palace. This way the 
collection will become accessible to both Lithuanian 
and foreign visitors.

XVII a. II p. sukurtą Lenkijos karaliaus ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero Vazos portretą. 
Rinkinyje, be tapybos darbų, yra daug barokinių bal-
dų, kurie pasižymi ypatingu puošnumu, naudojamų 
medžiagų įvairove. Tai puikiai atsiskleidžia žvelgiant 
į XVII a. vid. prancūzišką kabinetą, kuris greičiau-
siai buvo sukurtas Jano Mačės de Blua (Jean Maće de 
Blois) dirbtuvėse Paryžiuje, o jo gamybai naudotas 
juodmedis, marmuras ir kitos medžiagos.

Reikšmingą Kultūros, meno ir istorijos fondo dalį 
sudaro senieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
žemėlapiai, grafikos kūriniai, knygos. Šiuo metu mu-
ziejuje yra net keli Kazimiero Semenavičiaus veikalo 
„Didysis artilerijos menas“ leidimai, Alberto Vijūko-
Kojalavičiaus lotyniškai parašytos Lietuvos istorijos 
pirmas tomas, išleistas 1650 m. Dancige, Lietuvos Sta-
tuto lenkiškas 1619 m. leidimas ir kita. Rinkinį papil-
dė ypatingai vertinga kunigo Juliaus Sasnausko OFM 
dovana – dvi knygos iš Sapiegų bibliotekos.

Galima būtų išskirti eksponatų grupę, kurie turi 
tam tikrą ryšį su Lietuva. Viename Vokietijos antikva-
riate buvo įsigytos šešios stiklinės taurės su Vetinų 
dinastijos atstovo Augusto Stipriojo inicialais ir her-
bais. Taurės sukurtos XVII a. pab. – XVIII a. pr. ir 
buvo saugomos Drezdeno arba Moricburgo reziden-
cijose. Spalvinguose herbiniuose kartušuose galima 

aiškiai matyti Lenkijos Erelį, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Vytį, Saksonijos heraldiką. Jung-
tinius herbus vainikuoja karūna ir valdovo inicialai 
F. A. R. P. (Friedrich August Rex Poloniae). Dar viena 
krištolinė taurė, kurioje išraižytas jungtinis Lenkijos, 
Lietuvos ir Saksonijos herbas, buvo įsigyta Vienoje. 
Taurė puošta Baltojo erelio ordino grandine ir valdo-
vo inicialais AR (Augustus Rex). Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose buvo įsigytos dvi XVIII a. alebardos su 
Augusto Stipriojo inicialais. Vienas iš naujesnių eks-
ponatų, kuris papildė rinkinį, yra 1720–1730 m. su-
kurtas medžioklinis durklas su kauline rankena, kurią 
puošia Lenkijos Erelis ir Lietuvos Vytis.

Kultūros, meno ir istorijos fondas dar nėra dide-
lis, jis vis dar formuojamas. Kartu mėginama jį pri-
statyti visuomenei. Nuo 2005 m. didelė dalis vertybių 
eksponuojama Taikomosios dailės muziejuje (Vilniu-
je). Kadangi Valdovų rūmų muziejus dar neturi savo 
ekspozicinių plotų, tai parodas eksponuoja kituose 
muziejuose. Per paskutinius dvejus metus buvo su-
rengtos parodos Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Jurbar-
ko krašto muziejuje, Biržų krašto muziejuje „Sėla“ 
ir Nacionaliniame Baltarusijos Respublikos istorijos 
muziejuje. Apie eksponatus rengiami straipsniai ir 
kita informacija, kuri dažnai skelbiama muziejaus in-
ternetinėje svetainėje.
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GRAFŲ TIŠKEVIčIŲ KOLEKCIJOS ISTORIJA

Vilija Sapjanskienė
Vytauto didžiojo karo muziejus

XVIII a. pab. – XX a. pr. tai – kelionių ir ekspe-
dicijų laikotarpis. Turtingesnių sluoksnių atstovai pra-
deda keliauti po užsienio šalis, o iš tų šalių namo vežtis 
įvairių retenybių, įdomybių. Taip pradedamos kaupti 
archeologinės, etnografinės arba gamtinės kolekcijos.

Viena iš tokių keliautojų ir kolekcininkų gimi-
nių – grafai Tiškevičiai. Tai garsi ir garbinga gimi-
nė, turinti Lelijos („Leliwa“) herbą, kilusi iš Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės rytinių rusiškų žemių ba-
jorų. 1569 m. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis 
kunigaikštis Žygimantas Augustas už pasižymėjimą 
Livonijos kare suteikė Vasilijui Tiškevičiui (1455–
1571) ir jo ainiams grafo titulą. Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje grafai Tiškevičiai iškilo XVI a., o 
didžiausią politinę galią įgijo XVIII a. Ši giminė Lie-
tuvos istorijai davė daugybę išsilavinusių žmonių, nu-
sipelniusių politikoje, karyboje, bažnyčios gyvenime 
ir ypač moksle. Malonu kalbėti apie šią giminę, nes 
ji išugdė ir vienus iš pirmųjų Lietuvos muziejininkų, 
muziejų kūrėjų. Eustachijus Tiškevičius (1841–1873) 
yra žinomas kaip 1855 m. įkurto Senienų muziejaus 
iniciatorius, kultūros istorikas, savo krašto patriotas ir 
plačių mokslinių interesų žmogus, archeologas, Vil-
niaus laikinosios archeologijos komisijos steigėjas. 
Jo brolis Konstantinas Tiškevičius (1806–1868) – 
atradėjas, geografas ir krašto istorijos puoselėtojas. 
Mykolas Tiškevičius (1826–1897), Eustachijaus ir 
Konstantino pusbrolis ir žymiausias šios giminės ko-
lekcininkas, dovanomis ir aukomis prisidėjo prie mu-
ziejaus kūrimo ir kitų giminaičių kolekcijų pildymo.

Grafai Tiškevičiai garsėjo savo dvarais ir juo-
se sukauptais turtais: puikiais rūmais ir parkais, bi-
bliotekomis, meno rinkiniais ir ginklų kolekcijomis. 
Tiškevičiai valdė Biržus, Palangą, Vokę, Lentvarį, 
Žiežmarius, Užutrakį, Kretingą, Raudondvarį, Volo-
žiną (Baltarusija), turėjo rūmus ir fabrikus Vilniuje. 
Apsistosime ties Raudondvariu, nes ten veda mūsų 
kolekcijos istorija. Raudondvario dvaras stovi deši-
niajame Nevėžio krante, netoli Kauno. Nors rūmai 
dažnai vadinami pilimi ir turi pilies bruožų (bokš-
tas, šaudymo angos), tačiau gynybinės reikšmės jie 
neturėjo – sienas būtų nesunkiai įveikusios to meto 
patrankos. Tai buvo reprezentaciniai rūmai, kuriuo-
se 1819 m. pradėjo kurtis viena iš grafų Tiškevičių 
giminės šakų.

Raudondvaryje dvaro rūmus iš Kazimiero Za-
bielos nusipirko Napoleono armijos 17-ojo lietuviš-
kojo ulonų pulko vadas, Kauno gubernijos bajorų 
maršalka grafas Mykolas Tiškevičius (1761–1839). 
Prasidėjus 1812 m. karui, Lietuvos didikai, puose-
lėdami viltį atkurti valstybę ir išsivaduoti iš Rusijos 
priespaudos, stojo į Napoleono pusę. M. Tiškevičius 
savo lėšomis ir remiamas tėvo Biržuose subūrė 17-ąjį 
lietuviškąjį raitelių pulką. Imperatorius grafą pasky-
rė šio raitelių pulko pulkininku. M. Tiškevičius buvo 
vienas iš turtingiausių šios giminės atstovų, turėjęs 
daugybę dvarų, taip pat ir pirmasis iš grafų Tiškevi-
čių susidomėjęs Lietuvos pajūriu.

Vėliau Raudondvaryje šeimininkavo, rūmus 
atnaujino ir išgražino jo palikuonys – vyriausias sū-
nus Benediktas Emanuelis Tiškevičius (1801–1866) 
ir vaikaitis Benediktas Henrikas Tiškevičius (1852–
1935).

Pulkininkas grafas Mykolas Tiškevičius. Portretas iš 
leidinio „Historia 17 polku ulanow“
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Šie Tiškevičiams priklausę dvaro rūmai pagal 
juose saugomas meno kolekcijas tapo viena iš tur-
tingiausių didikų rezidencijų Lietuvoje ir Lenkijoje. 
Čia buvo sukaupta ir labai vertinga biblioteka, turė-
jusi apie 10 000 egzempliorių leidinių ir itin garsėju-
si daugybe retų ir unikalių XV–XVIII a. spaudinių. 
Kai kurių knygų viršeliai buvo odiniai, paauksuo-
ti, knygas puošė ekslibrisai, tarp kurių būta ir paties 
Stanislovo Augusto ekslibriso1. Meno kūrinių, šei-
mos relikvijų rinkinys buvo nuolat pildomas. Prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą didesniąją dalį kolekcijų (tarp 
jų ir meno kūrinių) šeimininkams pavyko išvežti 
į Lenkiją, bet rūmuose liko dalis bibliotekos. Per 
karą rūmuose veikė vokiečių kariuomenės štabas. 
Ober Osto (Rytų fronto vadovybės) spaudos skyriu-
je dirbo kariuomenėje tarnavęs Arnoldas Cveigas. 
Pradėjęs rašyti dar prieš karą, vokiečių rašytojas 
A. Cveigas (1887–1968) apie karą sukūrė septynių 
romanų ciklą „Didysis baltųjų žmonių karas“. Vie-
nas iš jų – 1937 m. parašytas romanas „Crowning 
of a king“ (Karaliaus kėlimas į sostą), kurį 1955 m. 
išvertė K. Urbonavičius ir pavadino „Mindaugas II“. 
Knygoje aprašomi Raudondvario rūmų kambariai ir 
biblioteka: Knygos su paauksuotomis nugarėlėmis 
ir margais viršeliais uždengia pusantros sienos, 
o ąžuolinis stalas liūto kojomis, mediniai krėslai 
su aukštomis atkaltėmis ir šlifuoto akmens židinys 
<...>. Ir su viltimi kalbama apie ateitį: Tai priklau-
sė grafui Tiškevičiui ir, jei Dievas ir Prūsijos kara-
lius panorės, vėl bus jo nuosavybė. Taip pat rašoma, 
kad rusams pasitraukus Raudondvaryje rado viską 
apversta aukštyn kojomis2. (1914 m. Raudondvaris 
smarkiai nukentėjo, nes tai buvo pafrontės zona ir 
caro armija taktiniais sumetimais net susprogdino 
bažnyčios bokštus.) Deja, Tiškevičių palikuonims 
nebuvo lemta grįžti į dvarą. Po karo Tiškevičiai liko 
gyventi užsienyje, o dvarą nuomojo. Po 1925 m. že-
mės reformos dvarui liko 40 ha. Kai kurie pastatai 
pradėti griauti.

Tarpukariu Raudondvario rūmuose norėta įreng-
ti meno galeriją arba Lietuvos Respublikos Preziden-
to rezidenciją, tačiau su užsienyje likusiais gyventi 
Tiškevičiais nepavyko susitarti. Tada čia įsikūrė naš-
laičių prieglauda, kuria rūpinosi Lietuvos moterų 
globos komitetas. Iki Antrojo pasaulinio karo rūmai 
buvo gana neblogai išsilaikę. Tarpukaryje ir per An-
trąjį pasaulinį karą meno kolekcijos buvo išvežtos, 
sunaikinta gausi biblioteka3 .

1944 m. vokiečiai, pasitraukdami iš šių vietų, 
rūmus padegė. Po karo rūmai atstatyti, jiems suteik-
ta renesanso stiliaus bruožų. Dabar rūmuose veikia 
kompozitoriaus Juozo Naujalio memorialinis mu-
ziejus, o pilies bokšte įrengta Raudondvario istorijos 
ekspozicija. Tiškevičių giminės vardą mena ne tik 
architektūrinis Raudondvario pilies ansamblis, bet ir 
Lietuvoje išsaugotas nemažas reikšmingas šios gar-
sios giminės kultūrinis palikimas. Nors, kaip minė-
ta, didžioji dalis Raudondvario rūmų meno vertybių 
buvo išvežta į Varšuvą, o dalis pateko į Prancūziją, 
kurioje ilgą laiką gyveno B. H. Tiškevičius4, išlikusių 
(didikų dovanotų ir prarastų) meno kūrinių ir dirbinių 
galima rasti bažnyčiose, muziejuose, privačiose ko-
lekcijose. Ir ne tik Lietuvoje.

Garsios ir turtingos grafų Tiškevičių giminės 
palikimas – daugybė meno kūrinių ir įvairių dirbi-
nių bei archeologinių radinių – išsibarstęs po visą 
pasaulį: jo yra Belgijoje, Danijoje, Egipte, Italijoje, 
Izraelyje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje 
Karalystėje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vati-
kane ir kitur. Humanitarinių mokslų daktarė Aldona 
Snitkuvienė parašė ne vieną monografiją ir mokslinį 
straipsnį apie grafų Tiškevičių kolekcijas ir kultūrinį 
palikimą. Ji mini, kad grafų Tiškevičių turtai išsibars-
tę po 33 pasaulio muziejus.

Bet viena kolekcija nepakliuvo į šiuos aprašus, 
nes buvo ištirta tik prieš dvejus metus. Ji saugoma 
Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Įdomi šios kolekci-
jos patekimo į Vytauto Didžiojo karo muziejų istorija.

Šautuvas su titnagine spyna. Kalibras – 15 mm. Šiaurės Afrika, XVIII a.
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1940 m. vasaros pabaigoje Vytauto Didžiojo 
karo muziejus netikėtai pasipildė keliomis dešimti-
mis vertingų eksponatų. Į muziejų pateko didelė dėžė 
su šautuvais, špagomis, kirasomis, alebardomis, kir-
viais ir kitais daiktais. Juos priėmė ir surašė Karo mu-
ziejaus saugūnas (taip buvo vadinamas vyriausiasis 
fondų saugotojas) majoras Petras Šeštakauskas. Są-
rašas vadinosi taip: „Žemės Ūkio Kooperatyvų „Sin-
dikatas“ sandėlyje, Kaunas, Kęstučio g-vė Nr. 29 
rastų istorinių ginklų ir daiktų sąrašas“. Kaip žinia, 
žemės ūkio kooperatyvai prekiavo trąšomis, žibalu, 
teikė paskolas, steigė pramonės įmones žemės ūkio 
produktams perdirbti. Kaipgi ten atsidūrė ši paslap-
tingoji dėžė?

Pavartę senąsias Vytauto Didžiojo karo muzie-
jaus archyvo bylas, randame Kauno miesto milicijos 
(jau nebe policijos) kvotos, atliktos 1940 m. rugpjū-
čio 22 d., protokolus. Juose surašyti žemės ūkio koo-
peratyvo „Sindikatas“ darbuotojų – sandėlio vedėjo, 
pardavėjo ir sargo – parodymai.

Sandėlio vedėjas Balys Jasinskas pareiškė, kad 
š. m. rugpjūčio 20 d. buvau išvažiavęs ir kokiu būdu 
toj dėžė sandėly rasta ir kaip ji atrodo aš nežinau 
ir nemačiau. Taip pat nežinau, kas kalbamoj dėžėj 
rasta5.

Pardavėjas Vincas Stanionis pareiškė, kad ko-
operatyvo sandėlis nuo 1923 m. buvo jo žinioje. Jis 
žinąs medinę dėžę Nr. 11, kuri priklausiusi grafui Tiš-
kevičiui, Raudondvario dvaro savininkui, bet kas toj 
dėžėj randasi neklausiau ir iki šiol nežinojau6 .

Aiškiausi yra sargo parodymai: Mačiau, kaip 
1914 metais, kilus didžiajam karui, Raudondvario 
dvaro savininkas grafas Tiškevičius į „Sindikato“ 
sandėlį buvo suvežęs visus savo Raudondvario dvaro 
daiktus: rūbus, baldus, žemės ūkio įrankius ir kitką. 
Tais pat metais maždaug už dviejų trijų mėnesių Tiš-
kevičius visus savo daiktus išsivežė į Varšuvą. Pasak 
sargo, liko tik paslaptingoji dėžė Nr. 11, kuri be šei-
mininko pragulėjo 26 metus. Tik 1940 m. rugpjūčio 
20 d. tvarkant sandėlį, dėžė buvo atplėšta ir, radus 
joje senovinius ginklus, pranešta karo muziejui ir 
dėžė ten nugabenta7 .

1940 m. birželį prasidėjusi pirmoji sovietinė 
okupacija ir po metų kilęs SSRS–Vokietijos karas su-
trukdė muziejaus darbuotojams tęsti kruopštų darbą. 
Neramių ir skausmingų permainų metu į Vytauto Di-
džiojo karo muziejaus fondus patekę daiktai nebuvo 
nuosekliai inventorizuojami. Įrašai skurdūs, tik dalies 
eksponatais tapusių objektų nurodytas gavimo būdas. 
Muziejaus darbuotojai ir dabar, patikrinę grafų Tiške-
vičių Raudondvario dvaro inventorines knygas, negali 
atpažinti daugelio Tiškevičių kolekcijai priklausiusių 
daiktų, bet nustatytuosius ištyrė nuodugniai.

Pažiūrėkime, kas gi buvo slepiama toje paslap-

tingoje dėžėje?
Gausiausią ir vertingiausią kolekcijai priklau-

sančių eksponatų dalį sudaro rankiniai šaunamie-
ji ginklai. Tai įvairių pasaulio regionų ir valstybių 
šautuvai, pagaminti ir naudoti XVIII–XIX a. Chro-
nologiškai seniausia šios grupės eksponatų dalis yra 
šautuvai su titnaginėmis spynomis. Gausią jų dalį 
sudaro Šiaurės Afrikoje pagaminti arba surinkti šau-
tuvai, turintys itin ilgus vamzdžius su mauritaniš-
kosiomis titnaginėmis spynomis, gausiai papuošti 
kaulu, pusiau brangiaisiais akmenimis, spalvotųjų 
metalų apkaustais ir inkrustacijomis, spalvotais da-
žais sukurtais dekoro elementais.

Sunku nustatyti, kuris iš Tiškevičių giminės ke-
liautojų pargabeno Karo muziejaus turimus ginklus iš 
Šiaurės Afrikos. Vienas iš įžymiausių, iškiliausių ir 
kartu dar mažai tyrinėtas XIX a. kolekcininkas My-
kolas Tiškevičius (Biržų šakos atstovas, vėliau išsi-
kėlęs į Romą ir tapęs Europoje garsiu antikos radinių 
kolekcininku) 1861–1862 m. keliavo po Egiptą ir 
Nubiją. Ten per archeologinius kasinėjimus rastas, 
pirktas arba gautas dovanų senienas grafas dovano-
jo Luvrui, Vilniaus senienų muziejui ir giminaičiams 
Lahoiske ir Raudondvaryje.

Galbūt juos pargabeno vienas iš Raudondvario 
šeimininkų – B. H. Tiškevičius, 1905 m. keliavęs į 

Stanislovo Augusto gvardijos kirasa. Abiejų Tautų 
Respublika, XVIII a. pab.
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Ugandą, Egiptą ir Kongą. Šią kelionę primena re-
klaminė iškaba, saugoma Raudondvario rūmų mu-
ziejuje. Joje užrašyta: Grafo Benedikto Tiškevičiaus 
meninės etnografinės kelionės (Afrika) .

Plačiau žinomos paskutinio Raudondvario šei-
mininko B. E. Tiškevičiaus kelionės. 1875 m. jis išsi-
ruošė į kelionę po Rytų šalis: Indiją, Kiniją, Japoniją.

1876 m. Raudondvario rūmų inventoriaus kny-
goje8 atsiranda įrašų apie parsigabentus egzotiškus 
daiktus: muzikos instrumentus, vazas, statulėles iš 
dramblio kaulo ir porceliano, rytietiškus rūbus ir gin-
klus: durklus, kardus ir šarvus.

Įdomią šios grupės ginklų dalį sudaro nestandar-
tiniai, unikalūs šaunamieji ginklai plačiomis žiotimis: 
muškietonas ir trombonas. Muškietonas – tai rytietiš-
kas šautuvas su titnagine spyna, trumpu vamzdžiu ir 
plačiomis žiotimis, skirtas vienu šūviu iššauti kelioli-
ka apskritų kulkų. XVIII a. pr. sutrumpėjo europinių 
ginklų vamzdžiai, nes buvo pastebėta, kad trumpesnis 
vamzdis neturi įtakos mūšiui, o tik palengvina nau-
dojimąsi šautuvu. Toks šautuvas buvo efektyvus šau-
dant iš mažo atstumo, jį naudojo civiliai ir įvairios 
kariuomenės formuotės, ypač kavalerija ir laivynas, 
nuo XVI iki pat XIX a. Šis turkiškas muškietonas su 
titnagine spyna pagamintas XVIII a. pab. Jo vamz-
dis bronzinis, kalibras (žiočių) – 42 mm, papuoštas 
uždėtinėmis detalėmis: metalo ažūru, kalto metalo 
plokštelėmis. Trombonas – plačiažiotis pistoletas su 
titnagine spyna, skirtas iššauti keliolika kulkų iš kar-
to. Buvo paplitęs XVIII–XIX a. kaip asmeninis civi-

lių ginklas, skirtas savigynai.
Susidomėjimą kelia retai kur matomi eksponatai 

iš Rytų šalių, pvz., Azijoje naudotas raitelių kovinis 
kirtiklis, skirtas šarvams prakirsti.

Yra kolekcijoje ir gana modernių XIX a. pr. Eu-
ropos ir JAV kariuomenių naudotų šautuvų su kap-
sulinėmis ir šliaužiamosiomis spynomis. Vienas iš 
tokių ginklų – adatinis šautuvas „Dreyse“, bet didžią-
ją kolekcijos šautuvų dalį sudaro titnaginiai šautuvai. 
Minima, kad grafas Benediktas Emanuelis buvęs ais-
tringas medžiotojas, šios aistros vedamas medžioti 
vykdavęs net į Afriką.

Sunkiausia muziejaus ginklų rinkiniuose buvo 
surasti ir atpažinti Tiškevičių kolekcijai priklausiu-
sius šaltuosius ginklus. Buvo identifikuoti šios ko-
lekcijos sportiniai ginklai, skirti fechtuotis: rapyros, 
espadronai, špagos. Fechtavimasis – skiriamasis aris-
tokratų ir kariuomenės bruožas. Dvaruose didikai 
mokėsi valdyti šaltuosius ginklus, mankštindavosi 
fechtuodamiesi, kviesdavosi šios srities mokytojus iš 
užsienio. Sportinė rapyra, išrasta Prancūzijoje, buvo 
skirta praktikuoti greitą ir elegantišką fechtavimąsi. 
Espadronas – vienašmenis lengvas kertamasis-duria-
masis ginklas tiesia geležte. Būdavo ir dviašmenių 
espadronų. Espadronu Lietuvoje vadinamas ir spor-
tinis kardas.

Kolekcijoje puikuojasi ir ilgakočiai šaltieji 
ginklai – cheminiu ėsdinimu dekoruotos alebardos 
ir partizanės. Partizanė – ietis su plačiu antgaliu ir 
sparnų formos atsikišimais – XVI–XIX a. pr. dau-

Arbaletas su vokiškuoju suktuku. Vokietija, XVI a.
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gelyje Europos valstybių buvo pėstininkų dalinių 
karininkų ir asmens sargybinių ginklas. Muziejuje 
turimos partizanės antgalis paauksuotas. Tai XIX a. 
Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV gvardijos kari-
ninko ginklo kopija.

XVIII–XIX a. karius saugoję šarvai – kirasos – 
buvo paplitę ir Europoje, ir Lietuvoje. Metaliniai 
šarvai, dedami ant krūtinės ir nugaros, dažniausiai 
saugojo nuo ašmeninio ginklo smūgių. Kirasyrai, sun-
kioji kavalerija, dėvėjo kirasas. Lenkijos karaliaus ir 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto 
Poniatovskio gvardijos kavaleristo su valdovo mono-
grama ir prieš 200 metų (1812) Prancūzijos–Rusijos 
karo laikotarpiu per Lietuvą pražygiavusios prancūzų 
kariuomenės kirasyro šarvai yra įdomūs eksponatai, 
kuriais galėtų didžiuotis bet kuris muziejus. Raudon-
dvario dvaro inventorinėje knygoje minimi ir treji vi-
duramžių šarvai. Gaila, kad jie nukeliavo kitais keliais.

Puošnumu išsiskiria kolekcijai priklausantis 
apskritas skydas – rondašas, papuoštas cheminiu 
ėsdinimu sukurtomis renesansinėmis kompozicijo-
mis. Tai paradinis skydas, bet XVI–XVII a. jis ga-
lėjo saugoti nuo šaltųjų ginklų kirčių bei pistoletų ir 
arkebuzų kulkų.

Paslaptingoje dėžėje buvo XVI a. arbaletas su 
vokiškuoju užtaisymo mechanizmu, prabangiai deko-
ruotas spalvotais augaliniais ornamentais.

Įspūdingai atrodo dideli XVIII a. pab. kirviai, 
pagaminti Prancūzijoje. Jie skirti inžinerinėms ir sta-
tybų užduotims atlikti. 

Abiejų Tautų Respublikoje buvo naudojama 
daug rytietiškos ginkluotės ir ekipuotės. Įdomios ry-
tietiško tipo balnakilpės, naudotos Abiejų Tautų Res-
publikoje XVII–XVIII a. Jų neįprastai plati apatinė 

dalis, nes rytietiškų batų padai buvo minkšti. Euro-
pietiškos balnakilpės būdavo su siauru lankeliu.

Raiteliai puikuodavosi meniškai pagamintais 
pentinais, kokius turime ir šioje kolekcijoje. Abiejų 
Tautų Respublikoje XVII–XVIII a. naudoti penti-
nai buvo dailiai išgraviruoti ir papuošti pusbrangiais 
akmenimis. 

Į medžioklę (o grafai Tiškevičiai domėjosi šia 
pramoga) pasiimdavo parakines, pagamintas iš ragų, 
dažniausiai kaustytas žalvariu. Kolekcijoje turimos 
parakinės pagamintos XVIII–XIX a. Vakarų Europo-
je, viena iš jų – paauksuota. Medžioklėje neapsieita 
ir be kito atributo – odinės šovininės, arba krepšelio, 
šoviniams (Vakarų Europa, XVII–XVIII a.). 

Turime ir pačių Tiškevičių muziejui dovanotų 
daiktų. 1921 m. vasario 16 d., atidarius Vytauto Di-
džiojo karo muziejų, prasidėjo didelis ir sunkus kas-
dienis darbas, renkant eksponatus. Į šį darbą aktyviai 
įsitraukė Krašto apsaugos ministerija, kariuomenė. 
Muziejaus kūrimo idėjai buvo neabejinga ir visuome-
nė. Žmonės aukojo įvairias pinigų sumas ir daiktus. 
Kretingos dvarininkas Aleksandras Tiškevičius mu-
ziejui padovanojo dailininko Vladislovo Leščinskio 
aliejumi tapytą paveikslą „Napoleono deklaracijos 
Lietuvai paskelbimas 1812 m. Vilniaus katedroje“. 
Taip pat grafas iš savo parko muziejui padovanojo 
aštuonis tujų medelius, kurie buvo pasodinti prie pa-
minklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“, o 1923 m. 
įrengtam fontanui – nykštuko statulėlę, archyviniuose 
dokumentuose pavadintą dievaičio kaukelio statula 
(kaukelis – namų ūkio ir turtų kaupėjas). Nykštukas 
(kaukelis) iki šių dienų stovi priešais muziejų ir puo-
šia fontaną.

Muziejų saugo ir didingos liūtų statulos, kurias 

Rytietiško tipo balnakilpės. Abiejų Tautų Respublika, XVII–XVIII a.
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1938 m. padovanojo paskutinis Biržų grafų Tiškevičių 
palikuonis Jonas Jurgis Tiškevičius. Jo senelio, Jono 
Tiškevičiaus, užsakymu 1851 m. šiuos liūtus iš Pe-
terburgo į Astravo dvarą vežikas rogėmis pargabeno 
už 79 rublius sidabru. Paskutiniai Biržų majorato pa-
likuonys gyveno Paryžiuje, jų žemės 1922–1924 m. 
buvo nusavintos, Astravo dvare įkurtas vilnų verpi-
mo fabrikas. Iš Paryžiaus į Lietuvą 1938 m. atvyku-
sio J. J. Tiškevičiaus valia liūtai tapo vienu iš Karo 
muziejaus simbolių.

Kaip matyti iš šios trumpos apžvalgos, Tiškevi-
čiai buvo sukaupę istoriniu, menotyriniu, net techno-
loginiu požiūriu vertingų ir įdomių ginklų kolekciją. 

Nors didžioji dalis Raudondvario rūmų vertybių buvo 
išvežta į Varšuvą dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
(anot muziejininko, menotyrininko Pauliaus Galau-
nės, ten buvo išgabenti penki vagonai Raudondvario 
Tiškevičių turto), dalis jų pateko į Prancūziją, kurioje 
ilgą laiką gyveno B. H. Tiškevičius, o dalis žuvo per 
okupaciją; Lietuvoje išsaugotos vertybės yra reikš-
mingas šios giminės palikimas9. Išlikusių (didikų do-
vanotų ir prarastų) meno kūrinių ir dirbinių galima 
rasti bažnyčiose, muziejuose, privačių žmonių kolek-
cijose. Džiaugiamės, kad vertinga grafų Tiškevičių 
kolekcija, gaubiama paslaptingos istorijos, saugoma 
ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

Grafų Tiškevičių dovanos Vytauto Didžiojo karo muziejui

Apskrito skydo – 
rondašo – fragmentas. 
Vakarų Europa, XVI a.
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COUNtS tYSZKIEwICZ (tIŠKEVIČIUS) COLLECtION

Vilija Sapjanskienė
Vytautas the Great War Museum

The 17–18th centuries – a period of travels and 
expeditions. Nobility started traveling to foreign 
countries collecting and transporting valuable items 
to their home country. One of such families was count 
Tyszkiewicz (in Lithuanian – Tiškevičius). This fa-
mous family originated from eastern lands of Grand 
Duchy of Lithuania. This family arose in the 16th c. 
and constantly grew bigger and stronger until final-
ly gained the strongest political power in the 18th c. 
Count Tiškevičius family keeps a distinguished po-
sition among the prominent nobility for its distin-
guished personalities who contributed a great deal to 
Lithuanian science and culture. One of the first Lithu-
anian museums in Vilnius was founded in 1855 by 
Eustachijus Tiškevičius.

Tiškevičius estates became the centres of cul-
ture in the 18–20th c. – with well-known palaces, 
parks, libraries and collections. This noble family 
ruled Biržai, Palanga, Vokė, Lentvaris, Užutrakis, 
Kretinga and Raudondvaris. We will focus on Rau-
dondvaris as the history of one of our collections 
guides us there. Raudondvaris was a fancy resi-
dence purchased by colonel Mykolas Tiškevičius 
in 1819. Mykolas Tiškevičius with his own ulan 
troops served in Napoleon Army during the 1812 
war against Russia.

Raudondvaris was one of the wealthiest estates 
in Lithuania and Poland. It hosted huge collections 
and a very rich library with its 10,000 unique edi-
tions. The major part of this treasure was shipped out 
to Poland and Paris before the World War I. German 
writer Arnold Zweig, who served in German Ober 
Ost press staff based in Raudondvaris, described this 
palace and its library in his book “The Crowning of 
a King”. After the war, Tiškevičius family stayed in 
foreign countries. The Raudondvaris Palace suffered 
after the World War II. Nowadays the Museum is 
open to visitors. Tiškevičius’ name is remembered not 

only because of the residence, but also because of a 
very rich cultural heritage.

The heritage of this well-known family com-
prise numerous works of art, various articles, ware, 
weapons, books and archaelogical findings which are 
spread over the world. Lots of exhibits from these 
collections can be seen at 33 museums in different 
countries.

One collection with an interesting story is in a 
safe storage at Vytautas the Great War Museum.

At the end of summer 1940, the Museum got an 
access to many exhibits. They were moved to the Mu-
seum from the police. According to the archival docu-
ments we explored, this collection once belonged to 
count Benediktas Tiškevičius. A chest containing val-
uables was found in one of the storages of the joint 
venture “Sindikatas”. Before the World War I, count 
Tiškevičius moved to Poland with all his property, but 
one chest was left and remained undiscovered for 26 
years. Later, when the chest was found, it was a dif-
ficult time – war and soviet regime. Only two years 
ago this chest was attentively explored. What treas-
ures did the chest contain?

Tiškevičius family travelled a lot and visited 
many exotic countries, such as Japan, Egypt, Nubia, 
China, India, and brought home many interesting rare 
weapons, trophies, exotic items. Most of them were 
weapons, mainly from North Africa, Western Europe, 
USA, Eastern countries. There were powder-flasks, 
spurs, stirrups of great historical value too.

We are proud of the cuirass set, decorated cross-
bow and a shield.

The Museum has some donations from 
Tiškevičius estate serving now like decorations in 
front of the Museum.

Tiškevičius’ collections are spread all over the 
world. Vytautas the Great War Museum is proud to 
have at least one of them.

Nuorodos
1 Snitkuvienė A. Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų paliki-

mas, Vilnius, 1998, p. 19.
2 Ten pat, p. 26.
3 Ten pat, p. 21.
4 Ten pat, p. 76.
5 Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyvas, 1940, b. 36, l. 89.

6 Ten pat, l . 88 .
7 Ten pat, l. 90.
8 Raudondvario inventorinė knyga, Nacionalinio M. K. Čiur-

lionio muziejaus Fonotekos ir muziejinės dokumentacijos sky-
rius, M-4-1-3, l. 80

9 Ten pat, l . 76 .
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GRAFŲ čAPSKIŲ GINKLŲ KOLEKCIJA  
VyTAUTO DIDžIOJO KARO MUZIEJAUS RINKINIUOSE

Danutė Gruzdienė
Vytauto didžiojo karo muziejus

Garsi didikų giminė Huttenai-Čapskiai, kil-
dinantys save iš XI a. Frankonijos hercogystės vo-
kiečių, sukaupė vertingą meno kūrinių ir ginklų 
kolekciją. Vokišką pavardę Hutten pakeitė į Čapskių 
apsigyvenę Lenkijoje1. Šią giminę garsino talentingi 
ir garbūs palikuoniai.

Straipsnyje plačiau kalbėsime apie vadinamąją 
lietuviškąją Čapskių giminės liniją, kurios tėvonija 
buvo Kėdainiai, paveldėti iš Veronikos Radvilaitės, 
ištekėjusios už Gdansko kašteliono Pranciškaus Sta-
nislovo Kostkos Čapskio2. Prisiminsime grafų Ča-
pskių šeimos atstovą Adolfą Čapskį, kuris išsaugojo 
garsios giminės sukauptą ginklų kolekciją, aplinky-
bes, kuriomis kolekcija pateko į Vytauto Didžiojo 
karo muziejų, susipažinsime su apsauginiais, šauna-
maisiais, ilgageležčiais, ilgakočiais ir smogiamaisiais 
ginklais.

Iškilus šios giminės palikuonis Adolfas Čapskis 
(1819–1883) – žinomas Lietuvos dvarininkas, kari-
ninkas, aktyvus visuomenininkas. Jis mokėsi Var-
šuvoje, o 1833 m. išvyko į Berlyną ir tęsė studijas 
gimnazijoje bei universitete3. Drauge su broliu Mari-
jonu baigė aukštuosius mokslus Berlyno dailės akade-
mijoje, tačiau dailės istorijoje abu charakterizuojami 
kaip mažai žinomi, nes akivaizdu, kad meninė veikla 
nebuvo jų svarbiausias prioritetas.

1843 m. A. Čapskio gyvenime įvyko lemtingas 
posūkis: kariuomenės parade ties Kėdainiais jis įžei-
dė carą Nikolajų I, dėl to buvo paskirtas į žemesnes 
pareigas (kareiviu) ir ištremtas į Kaukazą4. Po ketve-
rių metų, 1847-aisiais, grįžęs į Lietuvą, vedė Mariją 
Gorskaitę ir apsigyveno jos dvare Beržėnuose, Šiau-
lių apskrityje (Ipolito ir Barboros Šemetaitės Gorskių 
duktė, ištekėdama už A. Čapskio, Beržėnų dvarą gavo 
kaip kraitį)5. Netrukus jie įsigijo Juozapavo dvarą, 
esantį Telšių rajone. 1849 m. A. Čapskis buvo išrink-
tas Telšių apskrities, o 1855 m. – Kauno gubernijos 
bajorų maršalka6 . 

Be jau minėtos veiklos, A. Čapskis pasižymėjo 
švietėjiška iniciatyva, kolekcionavo meno kūrinius ir 
ginklus. Naujas Beržėnų dvaro laikotarpis, prasidėjęs 
XIX a. II p., labiausiai sietinas su A. Čapskio vardu. 
A. Čapskis atliko svarbų vaidmenį statant naujuo-
sius dvaro rūmus, parenkant jų architektūrinį stilių ir 

ypač projektuojant angliškojo stiliaus parką. Tikėti-
na, kad šeimininkas svariai prisidėjo ir kuriant rūmų 
interjerą. Čapskiai išpuošė ir sutvarkė dvarą, pastatė 
koplyčią, kurios rūsiuose buvo palaidoti jų protėviai. 
Beržėnų dvare buvo sukaupta daugybė meno kūrinių, 
tarp jų – ir pasaulinio garso dailininkų darbų. Menes 
puošė paveikslai iš grafų Čapskių rūmų Varšuvoje, 
karaliaus Augusto Frydricho III ir Lenkijos kancle-
rio Jano Ansgaro Čapskio portretai7. Beržėnų arsena-
las garsėjo senovinių ginklų kolekcija, kurioje buvo 
ir žemaičių kašteliono Mykolo Gorskio šarvai8. Dalį 
šios kolekcijos paskutinė rūmų savininkė grafienė Ja-
dvyga Petuliekaitė-Čapskienė XX a. I p. perdavė Vy-
tauto Didžiojo karo muziejui.

1933 m. Karo muziejaus archyvo byloje Nr. 3 
yra dokumentas, kuriame rašoma: Karo muzieju-
je steigiama ginklų istorijos kolekcija. Visi, kas turi 
senovės ar ir naujesnių laikų išėjusius iš apyvartos 
šaunamuosius ginklus: senovės patrankas, šautuvus, 
pistoletus, šovinius, kulipkas, o taip pat šaltus gin-
klus: kardus, durtuvus ir kt., kviečiame kreiptis: su 
pasiūlymais arba pristatant ginklų atvaizdus, apra-
šymus bei pačius ginklus Karo muziejun. Ginklai bus 
įkainojami ir už juos bus atlyginta pagal susitari-
mą.9 Šis pranešimas buvo išsiųstas „Lietuvos žinių“, 
„Lietuvos aido“, „Mūsų rytojaus“ ir kitų periodinių 
leidinių redaktoriams su prierašu: Maloniai prašau 
Tamstą, pone Redaktoriau, neatsisakyti patalpinti šį 
pranešimą Tamstos redaguojamam laikraštyj.10 Do-
kumentą pasirašė Karo muziejaus viršininkas, gydy-
tojas, generolas leitenantas Vladas Nagevičius.

Dokumentas liudija, jog generolas V. Nagevi-
čius ryžtingai siekė tikslo sukaupti vertingą ginklų 
kolekciją. Jį labai sudomino žinia, jog Šaukėnų vals-
čiaus Beržėnų rūmų savininkė J. Čapskienė turi se-
novinių šarvų ir ginklų, kuriuos nori pirkti užsienio 
karo muziejai. Muziejaus darbuotojui majorui Petrui 
Šeštakauskui buvo pavesta nuvykti ir apžiūrėti šar-
vus, ginklus, ir jei rastų tinkamų, vesti derybas, kad 
jie būtų parduoti Karo muziejui. Minėtame doku-
mente rašoma: Majoras Šeštakauskas sužinojęs, jog 
p. Čapskienė šarvus ir ginklus aplinkybių verčiama 
yra nutarusi parduoti ir jau beveik pardavusi šve-
dams už 7000 litų.11 Tame pačiame dokumente teigia-



37

ma, kad ji sutiktų ginklus už tą pačią 7000 lit. sumą 
parduoti Karo muziejui, bet tik dabar, nes jai reika-
lingi pinigai12. Po ilgų ir atkaklių derybų p. Čapskie-
nė sutiko šarvus ir ginklus perduoti Karo  muziejaus 
depozitan, jei gaus 3000 litų13. Norint išmokėti to-
kią sumą, reikėjo turėti Valstybės kontrolės tarnybos 
sutikimą. 1933 m. byloje saugomas dokumentas su 
įrašu: Iš Valstybės Kontrolės pusės kliūčių nėra.14 Tą 
pačią dieną, 1933 m. gegužės 26-ąją, buvo parašy-
tas raštas kolekcijos savininkei: Didžiai Gerbiamai 
Poniai Grafienei J. Hutten-Čapski. Karo muziejus 
prašo perduoti muziejaus depozitan senovės šarvus 
ir ginklus, kuriuos jūs žadate parduoti, o karo mu-
ziejus nori pirkti. Už duotus pagal sąrašą depozitan 
šarvus, ginklus karo muziejus duoda Tamstai 3000 
litų.15 Kitas dokumentas liudija, jog susitarus abiem 
šalims buvo sudarytas sąrašas daiktų, gautų iš gra-
fienės J. Čapskienės, kurie perduoti Karo muziejui. 
Ginklų kolekciją sudarė 72 eksponatai: apsauginės 
ginkluotės – 23, šaunamųjų ginklų – 12, smogiamų-
jų – 6, ilgageležčių – 26, ilgakočių – 6, smogiamų-
jų – 7 vienetai.

Iš grafų Čapskių giminės sukauptos kolekcijos 
į Karo muziejų pateko vieni iš seniausių apsauginių 

ginklų – žieduočiai, supinti iš smulkių plieninių kal-
dintų žiedų. Vienas komplektas pagamintas Vakarų 
Europoje XVI a., antrasis – vėliau, XVII–XVIII a., 
Abiejų Tautų Respublikoje.

Itin svarbi apsauginė ginkluotė buvo šarvai. 
Čapskių rūmų menes, o vėliau Karo muziejaus sa-
les puošė Vakarų Europoje pagaminti šarvai. Šie 
eksponatai priskiriami plokštinių šarvų tipui, datuo-
jami XVI a. Jų turimi net keturi komplektai. Šarvai 
pagaminti iš baltos plieninės skardos, šalmų viršuje 
yra keteros, dar vadinamos pliumažais, skirtos puo-
šybiniams elementams pritvirtinti. Tačiau šarvai turi 
ir skirtingų detalių. Vieno šarvų komplekto krūtinės 
apsaugą puošia grafų Čapskių giminės herbas. To-
kio tipo šarvų komplektai buvo skirti sunkiajai kava-
lerijai (sunkioji kavalerija dėvėjo šalmus su uždaru 
antveidžiu; istoriografijoje galima rasti terminą „der 
Totenkopf“, kuris išvertus pažodžiui iš vokiečių kal-
bos reikštų „mirusią galvą“).

Šioje kolekcijoje buvo vertingų ir retų plokštinių 
šarvų komplekto fragmentų, pagamintų Vakarų Euro-
poje XVI a., kurie puikiai atskleidžia reprezentacinių 
šarvų raidą. Šių šarvų krūtinės apsauga papuošta pa-
auksuotais Čapskių giminės herbais ir ornamentais. 

Žvyninių šarvų komplektas. Abiejų Tautų Respublika, 
XVIII a.

Husarų šarvai. Abiejų Tautų Respublika, XVII–XVIII a.
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Grafų Čapskių rinkinyje yra ir XVIII a. žvyniniai, 
arba karaceniniai, šarvai. XVI a. pab. – XVII a. Abie-
jų Tautų Respublikos kariuomenėje plačiai naudoti 
aptariamo tipo šarvai, padaryti iš mažų (4,5 x 2,7 cm 
dydžio) metalinių plokštelių16. Šarvų galvos apsauga 
metalinė, ausų ir kaklo sritys dekoruotos puošybiniais 
ornamentais, krūtinės apsauga pagaminta iš smulkių 
metalinių plokštelių, pritvirtintų prie odinio pagrindo. 
Ant kiekvienos metalinės plokštelės iškaltos mono-
gramos. Įdomūs aptariamos kolekcijos eksponatai – 
husarų šalmas – šyšakas, gausiai dekoruotas aukso 
spalvos detalėmis, ir dilbių apsaugos – karvašai, ku-
rių yra net trys komplektai, pagaminti XVII–XVIII a. 
Abiejų Tautų Respublikoje. 

Iš 1933 m. perimtos kolekcijos į muziejų pateko 
trys reprezentaciniai skydai. Grafų Čapskių giminės 
herbas puošė Renesanso laikotarpio skydus – ronda-
šus, kurių kopijos buvo pagamintos XIX a. Vakarų 
Europoje. Pirmasis skydas dekoruotas stilizuotais 

pusmėnulio formos elementais. Viename iš elemen-
tų vaizduojamas giminės simbolis, kituose – žmonių 
ir gyvūnų figūros. Antrasis skydas papuoštas paauk-
suotomis spindulio formos juostomis, tarp jų yra šeši 
ovalios formos dekoro elementai, kuriuose vaizduo-
jami grafų Čapskių herbai ir riteriai. Trečiasis skydas 
dekoruotas panašiai – turi keturias spindulio formos 
puošnias juostas, tarp kurių esančiuose elementuose 
yra analogiška simbolika. Ankstyviausi skydai buvo 
gaminami iš medžio, vėliau kalami iš storos geležies 
arba dviejų metalo lakštų, prispaustų vienas prie kito. 
XVI a. pab. Europoje skydai prarado praktinę reikš-
mę ir tapo paradiniai, tačiau Rytuose, kovojant su len-
gvais apsauginiais ginklais, jie buvo naudojami ilgai. 
Panašius skydus, bet ne tokius puošnius, naudojo ir 
kavalerija, ir pėstininkai.

Iš Beržėnų rūmų kolekcijos Karo muziejaus rin-
kiniai papildyti vertingais ir retais šaunamaisiais gin-
klais. Vieni iš seniausių šios rūšies ginklų – lankai, 
kurie buvo naudojami jau akmens amžiuje. Europoje 
jie išsilaikė iki XVIII a. pab. Grafų Čapskių kolekci-
joje yra du XVII a. lankai su labai puošnia lankine ir 
strėlės su ne mažiau dekoratyvia strėline. 

XII–XIII a. beveik visose šalyse buvo naudoja-
mi arbaletai. Jais šaudyti daug sudėtingiau negu lan-
kais, todėl dažniausiai juos naudojo sienų gynybai 
arba medžioklėje17. Aptariamoje kolekcijoje turimas 
XVI–XVII a. pramoginis medžioklinis arbaletas, ku-
rio buožė ir lovelis papuošti dramblio kaulo inkrusta-
cijomis, o apsauginiai nuleidžiami gaiduko skliautai 
žalvariniai.

Iš grafų Čapskių surinktos ginklų kolekcijos į 
muziejų pateko vienas šautuvas su ratukine spyna, 
pagamintas XVII a. Vokietijoje (XV a. pab. – XVI a. 
pr. Niurnberge buvo pagamintos pirmosios spynos su 
skeliamuoju ratuku). Kartu su šiuo eksponatu buvo 
perduotas  XVIII a. graižtvinis šautuvas su titnagi-
ne spyna. Be šautuvų, muziejaus rinkinius papildė du 
pistoletai: vienas su titnagine spyna ir prancūziško-

Skydas – rondašas. Vakarų Europa, XIX a. Kopija

Trumpasis pėstininkų kardas – tesakas. Prancūzija, XVIII a. II p.
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jo tipo skeliamuoju gaiduku, pagamintas Vokietijoje 
XVIII a., antrasis – su kapsuline spyna, papuoštas si-
dabriniais ornamentais, pagamintas XIX a. Turkijoje.

Beržėnų rūmuose buvo sukaupta labai įvairi il-
gageležčių ginklų kolekcija, kuri pagausino muziejaus 
rinkinius. Ilgageležčius ginklus galima klasifikuoti į 
kalavijus, palašus, kardus, rytietiškus kalavijus ir dur-
klus. 1933 m. buvo perduoti šeši kalavijai. Europo-
je kalavijus pradėjo naudoti žalvario amžiuje. Laikui 
bėgant keitėsi jų dydis ir forma. Seniausias Čapskių 
kolekcijos kalavijas, kurio kopija pagaminta Europo-
je, datuojamas XII a. Du XVIII a. kalavijai pagamin-
ti Vokietijoje, antrojo kalavijo garda labai manieringa 
ir turi renesansinių elementų. Kolekcijoje yra vienas 
XVI a. pusantros rankos kalavijas, kurio kryžma S 
raidės formos, papuošta papildomais lankeliais; du 
XVI a. dvirankiai kalavijai, skirti ne karybai, o repre-
zentacijai, pateko iš tos pačios kolekcijos: pirmasis 
raudonu aksomu aptraukta rankena – net 162 cm ilgio, 
antrasis kalavijas su puošnia garda, dekoruota stili-
zuotomis lelijomis. XV–XVI a. pramušti priešų gre-
toms pėstininkai naudojo dvirankius kalavijus, kurių 
ašmenys tiesūs, neaštrūs, o ilgis siekė žmogaus ūgį.

Kalavijų kolekcija paįvairinta XIX a. Alžyre 
pagamintais koviniais rytietiškais ginklais – fliso-
mis (jas naudojo tiek pėstininkai, tiek kavalerija) ir 
Indonezijos Borneo salos vietinių gyventojų dajakų 
(galvų medžiotojų) kalaviju – mandau. Ginklas labai 
puošnus, vienašmenė geležtė dekoruota taškiniu or-
namentu, viršutinė dalis puošta ožkų plaukais (kartais 
būdavo puošiama žmonių plaukais). Mandau buvo 
uždrausti naudoti po Antrojo pasaulinio karo.

Perduotoje kolekcijoje buvo keturi palašai: Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės sparnuo-
tųjų husarų naudotas palašas (ant šio ginklo makšties ir 
efeso dalies išlikęs gyvatės simbolis), XVII–XVIII a. 
palašas-rapyra, naudotas kavalerijos karininko, pa-

radinis ginklas ir palašas su labai dekoratyvia garda, 
pagamintas XIX a. pab. – XX a. Vokietijoje. Iš šių gin-
klų grupės norėtųsi išskirti XVII–XVIII a. kavalerijos 
husarų palašą, kuris grafo Eustachijaus Tiškevičiaus 
buvo dedikuotas grafui Henrikui Čapskiui. Išorinė-
je geležtės pusėje graviruotame rėmelyje yra jau vė-
liau padarytas įrašas: Hr. E. Tyszkiewicz 1855 <...> 
Hr. Henrykovi Czapskiemu (Grafas E. Tiškevičius 
1855 <...> grafui Henrikui Čapskiui).

Beržėnų rūmų menių sienas puošė net dešimt 
kardų, kurie papildė muziejaus rinkinius. Trys kardai 
pagaminti Prancūzijoje. Tai XVII a. labai plačios ge-
ležtės kardas, naudotas kavalerijos husarų, ir XVIII a. 
II p. pėstininkų trumpasis kardas, dar vadinamas te-
saku. Tokius ginklus naudojo ir artileristai. Apie tai 
byloja dekoratyvi kardo kryžma, tarp kurios apsaugi-
nių lankelių įkomponuota deganti granata – artileris-
tų  simbolis. Trečias XIX a. Prancūzijoje pagamintas 
pėstininkų karininkų kardas vienoje geležtės pusėje 
turi įrašą FRINCIA, kitoje – išraižytą dekoruotą mė-
nulį. Keturi kardai pagaminti Abiejų Tautų Respubli-
koje. XVII–XVIII a. sparnuotųjų husarų kardas turi 
ypatingą gardą su ertme nykščiui. Tokio tipo kar-
dai buvo paplitę tik Lenkijoje ir Lietuvoje. Įdomus 
XVIII a. kardas labai siaurais ašmenimis, neaštrintas, 
galėjo būti nešiojamas kaip dekoratyvus elementas 
prie bajoro kostiumo. Du kardai pagaminti XVIII a. 
II p.: vienas iš jų turi tipišką to laikotarpio ranke-
ną mažiau išlenkta vienašmene geležte, išaštrinta iš 
abiejų pusių, antrojo, dar vadinamo karabela, skiria-
masis bruožas – efesas be lankelio. Tokio tipo kardus 
naudojo tautinė kavalerija arba bajorai. Šioje ginklų 
kolekcijoje yra XVII–XVIII a. rytietiškas persiškas 
kardas, turintis geležtę, su kuria galima pjauti, kry-
žiaus formos kryžmą ir atvirą rankeną. Paskutinis 
kardų kolekcijos eksponatas – puošnus XIX a. vid. 
karininkų kardas, dekoruotas augaliniu ornamentu, 

Mandau – dajakų kalavijas. Borneo, XIX a.
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naudotas vokiečių kariuomenės.
Drauge su kardais muziejui buvo perduoti du 

durklai: XVI–XVII a. Vakarų Europos kairės rankos 
durklas daga (dešinėje – rapyra, o kairėje – daga), an-
trasis – XX a. pr. (1907 m. modelio) rusiškas durklas 
bebutas, kurį naudojo artileristai, kulkosvaidininkai ir 
Rusijos žandarmerija.

Aptariamoje kolekcijoje – penki ilgakočiai gin-
klai: du spontonai ir trys alebardos. XVIII a. II p. Eu-
ropoje pagamintas spontonas – pėstininkų karininkų 
ginklas, viso ginklo ilgis 228 cm. Antrasis spontonas, 
taip pat karininkams priklausęs ginklas, pagamintas 
XVIII a. Vakarų Europoje. Dekoratyvi spontono koto 
puošyba rodo, kad ginklas galėjo būti naudojamas 
rūmų apsaugininkų ar lydint kilmingą asmenį. Viena 
iš trijų alebardų priskiriama XVIII–XIX a. Saksonijos 
meistrams. Ji yra dekoratyvinė – antgalis papuoštas 
iškaltais ir išgraviruotais geometriniais ir augaliniais 
ornamentais bei heraldikos elementais. Abi alebardos 
antgalio dalys yra paauksuotos. Kitos dvi alebardos 
pagamintos Europoje. XVI–XVII a. ginklas turi ilgą 
keturbriaunį ietigalį ir pusmėnulio formos kirvį bei 
kablį. Alebardos koto dalis papuošta aksomu ir žalva-
rinėmis vinutėmis, kas byloja, kad ginklas paradinis. 
XVII–XVIII a. alebardos viršutinė dalis papuoš-
ta reljefine saule su žmogaus veido atvaizdu, kotas 
aptrauktas geltonu audiniu. XIII–XVI a. alebardos 
naudotos kaip kovos ginklai, o XVI–XVIII a. – kaip 
paradiniai ir miesto bei rūmų sargybinių ginklai.

Paskutiniai Čapskių kolekcijos eksponatai pri-
skiriami smogiamųjų ginklų grupei. Tai įvairios buo-
žės, kurias Europoje ir Lietuvoje naudojo nuo XIII a. 
Seniausios buvo ąžuolinės su metaliniais smaigais. 

Grafų Čapskių kolekcijoje buvo analogiška buožė, ta-
čiau pagaminta gerokai vėliau – XIX–XX a. Tobuli-
nant buožes buvo keičiama galvos forma. Jas gamino 
ištisai metalines su ovaliais, apvaliais, cilindriniais 
ar sparnelių formos galais. Aptariamo tipo žvaigždi-
nė buožė pagaminta Vokietijoje ir datuojama XVI a. 
Šis ginklas padarytas iš metalinio koto su pritvirtin-
ta metaline galva, turi šešias „plunksnas“ ir smaigalį. 
Buožes naudojo pėstininkai ir raiteliai per mūšį. Šio 
ginklo smūgiu buvo galima prakirsti net metalinius 
šarvus. Be paprastųjų buožių, kolekcijoje yra dvi su-
dėtinės grandininės buožės – „rytmečio žvaigždės“ 
(vok. der Morgenster), dar vadinamos kisteniais. Su-
dedamosios buožės buvo pradėtos naudoti kaip kovi-
niai ginklai ankstyvaisiais viduramžiais Europoje ir 
Rytų kraštuose. Šios sudėtinės buožės buvo reprezen-
taciniai ginklai, naudojami per įvairias ceremonijas. 
Jų dekoratyvią funkciją rodo augaliniais ir geometri-
niais ornamentais puošti kotai.

XVI a. buožės tapo simboliniais valstybės parei-
gūnų ženklais ir buvo vadinamos skeptrais. Skeptrai 
kaip valdžios ženklas buvo gausiai dekoruojami įvai-
riais puošybiniais elementais. XVII–XVIII a. Abiejų 
Tautų Respublikoje pagaminta buožė – buzdyganas 
simbolizuoja valdžios ženklą. Aptariamos buožės vir-
šutinė dalis papuošta spalvotuoju metalu, kotas deko-
ruotas augaliniais ornamentais .

Per ilgus šimtmečius garsios grafų Čapskių gi-
minės sukaupta vertinga ginklų kolekcija pagausino 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus ginklų rinkinius. 
Pristatyta šios kolekcijos dalis leidžia susipažinti su 
ginklų raida ir tobulėjimu, atidengia mažai pažįstamą 
didikų kultūrinio ir kasdienio gyvenimo šydą.

Kairės rankos durklas. Vakarų Europa, XVI–XVII a.
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COUNtS ChaPSKI wEaPONS COLLECtION IN VYtaUtaS thE GrEat  
war mUSEUm COmPENDIUmS

Danutė Gruzdienė
Vytautas the Great War Museum

Famous noble family Hutten-Chapski (Čapskis) 
has collected a very valuable art and weapons col-
lection. German surname Hutten was changed when 
Hutten ancestors moved to Poland. This paper pres-
ents the Lithuanian family line of the counts Chapski, 
their collection and circumstances of its purchase.

In the year 1847, Adolfas Čapskis (Chapski), a 
descendant of this family, married Marija Gorskaitė 
and settled down in her manor of Beržėnai. He was 
famous for educative innovations and for his ancient 
weapons and artworks collection. The last owner of 
this outstanding collection was Jadvyga Petuliekaitė-
Čapskienė. In the early 20th century, the collection has 
been transferred to Vytautas the Great War Museum.

In 1933, archives of the War Museum contained 
a document that read: “The War Museum is establish-
ing a collection of history of weapons. Everyone, who 
has any ancient or out of use weapons are welcome 
to contact the War Museum with your offers…” On 
May 1933, Vladas Nagevičius, a founder of the War 
Museum, was informed that the countess Jadvyga 
Čapskienė has been heiress of both ancient weapons 

and armor collection. However, due to some finan-
cial difficulties, the whole collection had nearly been 
sold to Sweden for 7000 Litas. After complicated and 
persistent negotiations, the collection stayed in Lithu-
ania. The document from the year 1933 testifies us 
that both countries had reached a consensus by mak-
ing a list of all the property that was received from the 
countess Jadvyga Čapskienė. Therefore, all the weap-
ons and armor from the collection were transferred 
to the War Museum in Kaunas. The list that I have 
already mentioned contained of 72 different kinds of 
weapons and armor. The collection that was obtained 
from countess Jadvyga Čapskienė can be classified to 
defensive weaponry, firearms, long-bladed weapons, 
long-handled weapons, swords, daggers, backswords, 
and scimitars.

The collection of a few generations of the counts 
Chapski is very valuable and it enriched the compen-
diums of Vytautas the Great War Museum. The pre-
sented by us part of this collection acquaints with 
weapons evolution as well as with the cultural aspira-
tions of our nobility.

Nuorodos
1 Biržiška M. Čapskiai, Lietuviškoji enciklopedija, Kaunas, 

1937, t. 5, p. 967.
2 Ten pat, p. 968.
3 Czapska M. Czapski Edward, Polski slownik biograficzny, 

Krakow, 1938, t. 4, s. 180.
4 Biržiška M. Čapskiai, p. 971.
5 Vojevodskaitė A., Kondrotas P. Beržėnų dvaras. Istorija ir da-

bartis, Žemaičių žemė, 2002, nr. 3, p. 44. 
6 Biržiška M. Čapskiai, p. 971. 
7 Vojevodskaitė A., Kondrotas P. Beržėnų dvaras..., p. 44.

8 Ten pat .
9 Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyvas, 1933, b. 3, l. 2.
10 Ten pat, l. 2.
11 Ten pat, l . 38 .
12 Ten pat . 
13 Ten pat .
14 Ten pat, l. 39.
15 Ten pat, l. 42.
16 Mažeikienė O. XIV–XIX a. ginklai, Vilnius, 1979, p. 5.
17 Ten pat, p. 15.
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LIETUVOS INTELIGENTAI – VADOVėLIŲ MOKyKLOMS 
AUTORIAI

Jūratė Jagminienė
Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Lietuvos švietimo istorijos muziejuje atidaryta 
paroda iš ciklo „Iš tarpukario Lietuvos švietimo is-
torijos lobyno. Lietuvos inteligentai – vadovėlių mo-
kykloms autoriai“, skirta Lietuvos švietimo istorijos 
muziejaus 90-osioms įkūrimo metinėms paminėti. 
Parodoje eksponuojami XX a. pr. nacionalinės moky-
klos kūrimosi laikotarpį iliustruojantys dokumentai, 
nuotraukos, gausi vadovėlių mokykloms kolekci-
ja, mokymo priemonės – iš viso daugiau kaip 380 
eksponatų – originalų iš muziejaus fondų. (Muzie-
jaus fonduose saugoma daugiau kaip 6 000 vadovė-
lių.) Parodos tema labai plati ir įdomi. Joje kalbama 
ir apie Lietuvos inteligentiją, ir apie vadovėlius, ir 
apie Lietuvos pedagogams skirtus periodinius leidi-
nius, knygynus bei leidyklas, kurios leido vadovėlius. 
Parodą „Iš tarpukario Lietuvos švietimo istorijos lo-
byno. Lietuvos inteligentai – vadovėlių mokykloms 
autoriai“ parengė ir visuomenei pristatė muziejinin-
kė Jūratė Jagminienė, apipavidalino dizainerė Renata 
Vinckevičiūtė.

Norėtųsi straipsnį pradėti nuo pamąstymo, kaip 
suvokiama pati sąvoka „inteligentas“? Patiko kunigo 
Ričardo Doveikos mintys: Inteligentas, kaip šiandie-
nos sąvoka, ir inteligentas tuo tradiciniu supratimu, 
iš kurio esame paveldėję tą sąvoką, skiriasi. Kas prieš 
šimtą ar du šimtus metų formavo inteligento sąmonę? 
Tai buvo žmogus, kuris mokėjo skaityti ir rašyti, kuris 
laikėsi tam tikrų etikos ir mandagumo normų. Buvo 
svarbus gyvenimo būdas, garbės kodeksas, savišvie-
ta. Inteligentas išaugo iš aplinkybių, kurios garan-
tavo jam pragyvenimą, maistą, saugumą. Jo tikslas 
buvo ne sukurti kokį nors produktą, o paliudyti ben-
drą gėrį, kaip kryptį tautai ir valstybei judėti pirmyn. 
Būti inteligentu reiškė tarnystę tautai, visuomenei ir 
valstybei. Inteligentai keitė visuomenės santykius. Jie 
buvo vedliai.1 Būtent apie tokias asmenybes – tautos 
vedlius – straipsnyje ir bus kalbama.

XX a. pr. laikai buvo sunkūs. Lietuviškos spau-
dos lotyniškais rašmenimis draudimas stabdė Lie-
tuvos kultūros ir švietimo raidą, bet kartu brandino 

Vadovėliai iš muziejaus fondų. Fot. Renata Vinckevičiūtė
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politinę ir kultūrinę savimonę. Po 1905 m. Rusijos 
revoliucijos represijos kiek nurimo, ir lietuvių vi-
suomenė, nors tebevaržoma, galėjo legalia spauda ir 
privačiomis mokyklomis plėsti švietimą. Mokyklose 
buvo leista mokyti lietuvių kalbos. Pirmieji šiomis 
sąlygomis pasinaudojo Lietuvos inteligentai. Jie bū-
rėsi į įvairias organizacijas: Lietuvių mokytojų sąjun-
gą (1905), Lietuvių mokslo draugiją (1907), švietimo 
draugijas („Saulė“, „Rytas“, „Žiburys“ ir kitas). Šios 
organizacijos rūpinosi kultūros, mokslo ir švietimo 
reikalais. Lietuvių mokslo draugija, kurios iniciato-
rius buvo Jonas Basanavičius, sutelkė moksliniam 
darbui išsklaidytas inteligentijos jėgas. Mokyklos 
Lietuvoje buvo privačios, o vadovėlius joms rengė  
inteligentai. Povilas Višinskis išleido „Mažą elemen-
torių arba skaitymo ir rašymo mokslą“, A iš B (An-
tanas Kriščiukaitis) – „Naują elementorių“, Esmaitis 
(Stasys Matjošaitis) – „Sakalėlį“, A. Adata (Antanas 
Macejauskas) – „Pirmuosius skaitymus“, kunigas 
Juozas Ambraziejus – „Elementorių“, Juozas Dami-
jonaitis – „ABC pradžiamokslį“, kurio viršelį iliustra-
vo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, didžioji 
Lietuvos inteligentijos dalis pasitraukė į carinės Ru-
sijos gilumą ir toliau tęsė pradėtus švietėjiškus dar-
bus. Daugelis išsilavinusių lietuvių, žymių to meto 
pedagogų pasitraukė į Voronežą. Čia buvo steigia-
mos gimnazijos, įvairūs mokytojų kursai, leidžiami 
vadovėliai. Šiose gimnazijose dirbo Pranas Mašio-
tas, Marcelinas Šikšnys, Tomas Ferdinandas Žilins-
kas, Juozas Balčikonis, Konstantinas Šakenis, Sofija 
Kymantaitė-Čiurlionienė, Jonas Jablonskis, Zigmas 
Žemaitis ir kiti. Šalia tiesioginio pedagoginio dar-
bo jie rašė ir leido vadovėlius mokykloms: S. Ky-
mantaitė-Čiurlionienė išleido „Lietuvių literatūros 
istorijos konspekto chrestomatiją“, Rygiškių Jonas 
(J. Jablonskis) – „Mūsų rašybą“ ir „Mūsų žodynėlį“, 
P. Mašiotas – „Mokslo pasakas“, Stasys Matulaitis – 
„Lietuvių tautos istoriją“, Jonas Murka – „Vaikų dar-
bymečiui“, Mykolas Biržiška – „Lietuvos geografiją“ 
ir t. t. Didžiausias M. Šikšnio nuopelnas buvo tas, kad 
jis drauge su P. Mašiotu, Z. Žemaičiu ir J. Jablonskiu 
ėmėsi didelio ir labai reikšmingo darbo – lietuviškų 
matematikos terminų norminimo. 1919 m. buvo iš-
leistas M. Šikšnio parengtas „Aritmetikos ir algebros 
terminų žodynėlis“. Tiek karo laikotarpiu, tiek pir-
maisiais nepriklausomos Lietuvos metais beveik kie-
kvienas lietuvių inteligentas šalia pagrindinės savo 
profesijos laikė garbe ir pareiga rašyti vadovėlius mo-
kykloms. Tokie Lietuvos inteligentai kaip J. Jablons-
kis, Antanas Smetona, broliai Biržiškos, M. Šikšnys 
ir dar daugelis kitų tai darė dažnai be jokio atlygio, o 
kartais ir savo lėšomis.

Pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai 

švietimo srityje buvo nelengvi. Mokyklų būklė buvo 
apgailėtina: nebuvo mokykloms pritaikytų patalpų, 
trūko mokymo priemonių, vadovėlių, o ypač kvali-
fikuotų mokytojų. Mokyklos neturėjo bendros mo-
kymo programos, todėl iš pagrindų reikėjo tvarkyti 
mokyklų darbą. Pirmoji nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė visą švietimo darbą organi-
zuoti pavedė Švietimo ministerijai. 1919 m. buvo pa-
rengta ir paskelbta laikinoji ketverių metų pradžios 
mokyklų programa, išleisti laikinieji mokytojų semi-
narijų įstatai, pradžios mokyklų mokytojų kursų įs-
tatai . 

Didelis trūkumas vadovėlių ir kvalifikuotų pe-
dagogų, kurie galėtų rašyti vadovėlius, skatino lietu-
vių inteligentiją imtis dar didesnės iniciatyvos ir būti 
universalius – S. Matjošaitis, J. Damijonaitis, J. Mur-
ka, Mečislovas Vasiliauskas, Augustinas Jakučionis, 
Antanas Busilas, Antanas Vireliūnas ir kiti rašė dau-
giau negu vieno dalyko vadovėlius. 1919 m. liepos 
17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsaky-
mu buvo sudaryta Knygų leidimo komisija, kuri visą 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpį rūpinosi vadovė-
lių ir kitų mokymo priemonių rengimu bei leidimu. 
Stiprėjant Lietuvos valstybei, stiprėjo ir jos moky-
kla, gerėjo vadovėlių kokybė. Švietimo ministerija 
rūpinosi, kad mokyklas pasiektų tik geri ir reikalingi 
vadovėliai, literatūra bei kitos mokymo priemonės, 
todėl 1924 m. sudaryta Knygų ir mokslo priemonių 
tikrinimo komisija. Jos nariai parengtus vadovėlius 
ar mokymo priemones duodavo recenzuoti kompe-
tentingiems atitinkamų dalykų specialistams, kurie 
spręsdavo apie jų tinkamumą mokyklai. Komisija 
daug dėmesio kreipdavo ne tik į veikalų turinį, bet ir į 
jų kalbą, tačiau vienas kitas vadovėlis, atsižvelgus į jo 
reikalingumą, pirmaisiais tarpukario metais būdavo 
išleidžiamas ir su kai kuriais dalykiniais ar kalbos ne-
tikslumais. 1929 m. buvo išplėstas Švietimo ministe-
rijos Knygų ir mokslo priemonių tikrinimo komisijos 
darbas – sudarytos atskirų mokslo dalykų komisijos 
ne tik parengtiems naujiems vadovėliams aptarti, bet 
ir anksčiau išleistiems peržiūrėti bei nustatyti, ar jie 
tinka mokykloms.

Vadovėlius ypač aktyviai pradėta vertinti ir 
recenzuoti 1925–1936 m., rengiantis švietimo re-
formai. 1929 m. Švietimo ministerijos direktyvose 
siūlyta komisijai, prieš priimant sprendimus, recen-
zijas skelbti spaudoje, organizuoti vadovėlių kon-
kursus. Šio darbo rezultatus mokyklos akivaizdžiai 
pajuto jau XX a. 4 deš. viduryje. Buvo išugdyti 
profesionalūs mokytojai, nusistovėjo mokymo pro-
gramų turinys, buvo parengti originalūs vadovėliai, 
kurių kokybė, palyginti su laikotarpio pradžia, labai 
pasikeitė: visą švietimo sistemą vienijo ugdymo tiks-
lai ir uždaviniai, kėlę tautos dvasią, dorą, visuome-
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niškumą, kūrybiškumą. Vadovėlius iliustravo žinomi 
profesionalūs dailininkai. Mokytojai galėjo pasirink-
ti vadovėlius. Populiariausi buvo Esmaičio „Sakalė-
lis“ (aštuonios knygos, kurių išleista per 30 leidimų), 
A. Jakučionio „Kelias į šviesą“ (trys dalys, elemen-
torius išleistas net 26 kartus), J. Damijonaičio „ABC 
pradžiamokslis“, J. Jablonskio „Lietuvių kalbos gra-
matika“ (buvo ir tebėra vienas iš žymiausių lietuvių 
kalbos vadovėlių), Juozo Trinkūno „Spindulėlis“, 
Geručio (M. Vasiliausko) „Rūtelė“, J. Murkos „Vai-
kų darbymečiui“, Zigmo Kuzmickio „Lietuvių kal-
bos gramatika“, Jurgio Ambraškos, Stepo Zobarsko, 
Pelikso Šinkūno ir Vinco Ruzgo „Aušrelė“, M. Va-
siliausko „Gimtasis žodis“, P. Mašioto, M. Šikšnio, 

A. Busilo, Kazio Klimavičiaus matematikos, V. Ruz-
go gamtos pažinimo, A. Vireliūno geografijos ir kitų 
autorių vadovėliai. Beje, A. Vireliūnas tarpukariu 
buvo laikomas pirmuoju mokslinės geografijos pra-
dininku Lietuvoje. Jis 1922 m. parengė lietuvišką 
gaublį. Kuriais metais jis buvo išleistas, nėra visiškai 
aišku. Remiantis enciklopediniais duomenimis, pir-
masis lietuviškas gaublys buvo pagamintas Leipcige, 
Vokietijoje, 1927 m. Tikėtina, kad būtent šis, A. Vi-
reliūno parengtas ir „Švyturio“ bendrovės išleistas, 
gaublys yra pirmas lietuviškas gaublys.

Recenzijos apie jau išleistus ir dar rengiamus 
išleisti vadovėlius mokykloms bei aktualūs straips-
niai pedagogikos, lietuvių kalbos, švietimo, kultūros 

Laiške Jonas 
Jablonskis 

prašo Juozo 
Damijonaičio 

surasti jo 
pažįstamai 

Zofijai 
Jucevičaitei-
Nečajevienei 

mokytojos 
darbą kurioje 
nors lenkų ar 

rusų mokykloje. 
Fot. Renata 

Vinckevičiūtė
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tematika gausiai ir plačiai buvo publikuojami tuo-
metinėje Lietuvos pedagogų periodinėje spaudoje: 
„Švietimo darbas“ (1919–1930), „Lietuvos moky-
kla“ (1918–1940), „Tautos mokykla“ (1927–1940), 
„Mokykla ir gyvenimas“ (1921–1941), „Mokykla ir 
visuomenė“ (1933–1936) ir kitur.

Vadovėlius mokykloms leido Juozapo Zavads-
kio leidybinė spaustuvė ir knygynas, turintis senas 
tradicijas Lietuvoje (Zavadskių šeimos dinastijos 
leidybinė-spaustuvinė veikla tęsėsi nuo 1803 m. iki 
pat 1940 m.), Abromo Ptašeko knygynas ir leidykla 
(veikęs 1866–1940 m. Kaune). 1906 m. Vilniuje įkur-
tas vienas iš pirmųjų lietuviškų knygynų – Marijos 
Šlapelienės knygynas, kuris prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą buvo tapęs knygų platinimo centru. Pirmaisiais 
nepriklausomos Lietuvos kūrimosi metais M. Šlape-
lienės knygynas atliko didelį švietimo darbą – padėjo 
aprūpinti pradžios mokyklas, gimnazijas vadovėliais, 
trūkstama literatūra. Nepriklausomoje Lietuvoje spar-
čiai plėtėsi lietuviškų knygų leidyklų tinklas: 1918 m. 
įkurta knygų leidimo akcinė bendrovė „Švyturys“, 
1919–1940 m. Kaune veikė Lietuvos Respublikos 
švietimo ministerijos leidykla – vienintelė tuo metu 
valstybinė leidykla Lietuvoje, kuri leido vadovėlius 
mokykloms, juos derino su mokyklų programomis, 
organizavo knygų vertimą. 1921 m. atidarytas „Dir-

vos“ knygynas ir leidykla bei spaustuvė, 1928 m. 
įkurta „Spindulio“ spaustuvinė-leidybinė bendrovė, 
1920–1940 m. Kaune veikė knygų leidimo bendro-
vė „Vytis“, 1924–1940 m. – knygų leidimo bendro-
vė „Sakalas“ ir dar daug kitų leidyklų, kurios leido 
vadovėlius mokykloms ir kitą literatūrą. Stambiau-
sia ir reprezentaciškiausia leidybinė įstaiga, veikusi 
nepriklausomoje Lietuvoje – kooperacijos bendro-
vė „Spaudos fondas“ (1921–1940), kuri organizavo 
mokslo priemonių gamybą, vadovėlių ir kitų knygų 
leidybą, steigė spaustuves, knygynus, knygų ir rašo-
mosios medžiagos sandėlius Lietuvoje ir užsienyje. 
„Spaudos fondo“ bendrovė rūpinosi ne tik vadovėlių 
ir knygų leidyba, bet ir jų platinimu, pardavimu.

Dar vienas parodos tikslas – pristatyti visuo-
menei ypač vertingą originalų muziejaus ekspo-
natą – Jono Jablonskio laišką, adresuotą Juozui 
Damijonaičiui. Manome, kad šis laiškas dar  nebu-
vo publikuotas ir visuomenė apie jį nežino. Laiške 
autorius prašo J. Damijonaičio surasti jo pažįstamai 
Zofijai Jucevičaitei-Nečajevienei mokytojos darbą 
kurioje nors lenkų ar rusų mokykloje. Kaip rašo J. Ja-
blonskis, ji labai reikalinga (duonos ir) darbo2. Taip 
pat J. Jablonskis laiške užsimena, kad būtų gerai, jei-
gu J. Damijonaičio iniciatyva būtų organizuoti lietu-
vių kalbos kursai tiems mokytojams, kurie neseniai 

Jono Jablonskio laiškas, adresuotas Juozui Damijonaičiui. Kaunas, apie 1919 m. rugsėjo 21 d.  
Fot. Renata Vinckevičiūtė
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LIthUaNIaN INtELLECtUaLS – aUthOrS OF tEXtBOOKS

Jūratė Jagminienė
Museum of Lithuanian Education History

Lithuanian government has declared 2012 as the 
Year of Museums. For our Museum’s staff this year 
is also significant because the Museum of Lithuanian 
Education History is celebrating its 90th anniversary. 
Therefore, all the activities are directed towards the 
commemoration of this occasion.

The purpose of this report is to present a new ex-
hibition called “Lithuanian Intellectuals – Authors of 
Textbooks” from the cycle “Treasuries of Lithuanian 
Interwar Education History”, and devoted to museum 
staff, Lithuanian youth, pedagogical and academic 
society. The exhibition features documents from the 
beginning of the 20th c. that depict the initial stage of 
Lithuania’s national school, periodicals, photographs, 
textbooks, and training appliances altogether display-
ing more than 380 original exhibits (there are more 
than 6000 textbooks in the Museum’s storage). The 
theme of the exhibition is very wide. The report  cov-
ers various subjects: educational organizations (The 
Union of Lithuanian Teachers, 1905, Lithuanian Sci-
ence Association 1907); educational associations 

(Saulė, Rytas, Žiburys, etc.); Lithuanian intellectu-
als who wrote textbooks (Jonas Jablonskis, Pranas 
Mašiotas, Marcelinas Šikšnys, Stasys Matjošaitis-
Esmaitis, Juozas Damijonaitis, Jonas Murka, Augus-
tinas Jakučionis, Antanas Busilas, Antanas Vireliūnas, 
etc.); textbooks; periodicals published by Lithuanian 
teachers; bookstores and publishing houses.

Another goal of this report is to publicly present 
an invaluable exhibit – an original letter written by 
Jonas Jablonskis to Juozas Damijonaitis. We believe 
that this letter has never been published or publicly 
displayed. The author is asking Mr Damijonaitis to 
find teacher’s position in any Polish or Russian school 
for his acquaintance Zofija Jucevičaitė-Nečajevienė. 
In his letter, J. Jablonskis also mentions that it would 
be great if J. Damijonaitis initiated Lithuanian lan-
guage courses for those teachers who had recently 
returned from Russia. (J. Damijonaitis was a Pro-
fessional Educator for Kaunas city and county since 
1919). We presume that the letter was written on Sep-
tember 21, 1919.

sugrįžo iš Rusijos (nuo 1919 m. J. Damijonaitis dirbo 
Kauno miesto ir apskrities švietimo instruktoriumi). 
Tikėtina, kad laiškas parašytas 1919 m. rugsėjo 21 d. 

Manau, tuometinių Lietuvos inteligentų nuopel-
nas tarpukario Lietuvos švietimo ir kultūros srityje 
yra neabejotinai didelis ir reikšmingas jau vien todėl, 
kad jie buvo pirmieji lietuviškų vadovėlių autoriai. Iš 
šių vadovėlių mokėsi ne viena mūsų tautos karta. Dar 

ir šiandien garbūs muziejaus lankytojai su didele nos-
talgija ir akivaizdžiu jauduliu prisimena savo jaunys-
tės vadovėlius, kuriuos varto atsargiai ir su didžiule 
pagarba.

Esu įsitikinusi ir nuolatos pakartoju, kad tik 
gerbdami savo tautos istorinę atmintį – žmones, dir-
busius ir daug nuveikusius lietuvių tautinės kultūros 
ir švietimo srityje – kuriame savo kartos ateitį.

Nuorodos
1 Medalinskas A. Inteligentai ir valstybė, Lietuvos žinios, 2011, 

sausio 21, p. 1.
2 Jono Jablonskio laiškas Juozui Damijonaičiui, Lietuvos švieti-

mo istorijos muziejus, f. 4-b, ap. 1, b. 21, 22.
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LiEtuVoS LAiSVėS KoVoS SąJūDžio štAbo bunKErio 
ArchEoLoGiniAi rADiniAi – uniKALuS KuLtūroS 
paVelDas

Loreta Kordušienė
Raseinių krašto istorijos muziejus

Kiekvienas muziejus turi eksponatų, susijusių su 
pasipriešinimu sovietiniam režimui. Raseinių krašto 
istorijos muziejus iki 2010 m. sukaupė apie 300 tos 
temos eksponatų. Ypač vertinome 1996 m. muziejui 
perduotus 10 radinių iš Lietuvos laisvės kovos sąjū-
džio (toliau – LLKS) tarybos prezidiumo pirminin-
ko, generolo Jono Žemaičio paskutinės slėptuvės 
Šimkaičių miške, Jurbarko rajone. 2010–2012 m. 
muziejaus rinkinį papildė dar 1 059 eksponatai. Tai 
unikalūs archeologiniai radiniai iš LLKS tarybos pre-
zidiumo nario Leono Grigonio-Užpalio štabo bunke-
rio Daugėliškių miške, Raseinių rajone.

Straipsnio tikslas – pateikti šių unikalių radinių 
skirtingas istorijas ir įrodyti, kad jos kaip argumentai 
yra svarbios kompleksiškai tiriant (archyvai, prisimi-
nimai, archeologiniai radiniai) pokario rezistencijos 
objektus. Iki 2010 m. archeologinis metodas nebuvo 
taikomas tiriant pokario istoriją. Tirdami šį laikotarpį, 
istorikai rėmėsi archyvų istorine medžiaga, liudinin-
kų prisiminimais. 

Iki mūsų dienų nėra išlikusių laikinųjų pokario 
partizanų būstų: jie sunaikinti, išardyti ar užgriuvę 
žemėmis. Nuslopinus pokario pasipriešinimą, Šim-
kaičių ir Girdžių apylinkių gyventojai vis negar-
siai kalbėjo, kad jų miške buvęs bunkeris, kuriame 
1953 m. pavasarį suėmė partizanų vadą J. Žemaitį. 

Šiame Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Min-
daugo partizanų būrio vado Juozo  Palubecko-Simo 
bunkeryje generolas gyveno nuo 1951 m. lapkričio 
pabaigos. Gruodžio pradžioje J. Žemaitį ištiko insul-
tas, todėl nuo 1952 m. bunkeryje gyveno keturiese: 
jis pats, ryšius su išore palaikęs J. Palubeckas-Simas, 
jo sesuo Elena, nešusi šeimininkės naštą, ir generolą 
gydžiusi medicinos sesuo Marija Žiliūtė. 1953 m. pa-
vasarį J. Palubeckas-Simas buvo suimtas ir tardomas 
išdavė vadavietės koordinates. Bunkeris paimtas be 
kautynių – dujomis pro ventiliacijos angą apsvaiginti 
jo gyventojai buvo ištraukti kabliais ir išvežti į Vil-
nių. 1953 m. gegužės 30 d. akte1 išvardyti vadavietė-
je paimti daiktai – ginklai, šaudmenys, dokumentai. 
Be abejo, bunkeryje liko daiktų, kurie operatyvininkų 
nesudomino .

Paskutinę partizanų generolo J. Žemaičio vada-
vietę 1992 m. surado du kraštotyrininkai, entuziastai 
Vytautas Mačiulis ir Vytautas Lekutis iš Girdžių kai-
mo. Apie bunkerį vyrai papasakojo Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos Jurbarko skyriaus vadovybei. 
Nutarta bunkerį atstatyti. Vyrai pasakojo: Valydami 
bunkerį radome nemažai daiktų – butelių, puodelių, 
netgi nesudužusių vaistų ampulių .2 Turėdami tiks-
lą atstatyti bunkerį, žmonės surinko stambesnius at-
kastus daiktus, tačiau nei fiksavo jų buvimo vietos, 
nei „sijojo“ iškastos žemės, nei sudarė radinių sąra-
šo. Taigi, 1996 m. Raseinių krašto istorijos muziejui 
buvo perduota: dvi radijo akumuliatoriaus „dėžutės“, 
katiliukas, rašalo buteliukas, šukos, rudo ir bespalvio 
stiklo buteliukai, du dantų šepetukai, muilinės du-
gnelis. Dar apie 15 daiktų perduota saugoti Jurbarko 
krašto muziejui. Pasak V. Mačiulio, stiklinį žibali-
nės lempos gaubtą pasiliko atminimui3. Gal dar buvo 
žmonių, kurie pasiliko kokį daiktą iš bunkerio?.. Ra-
dinių nedaug, nors bunkeryje keturi žmonės gyveno 
metus ir aštuonis mėnesius. Rinkinys išskaidytas ir 
todėl praradęs dalį vertės. Be to, apie šiuos daiktus 
informacijos yra tik tiek, kiek trumpai užrašyta eks-
ponatų priėmimo akte.

2010 m. Ariogalos gimnazijos bendruome-
nė inicijavo kito LLKS štabo bunkerio Daugėliškių 
miške atstatymą. Laimė, kad entuziastai pirmiausiai 

Daiktai iš LLKS tarybos prezidiumo pirmininko, ge-
nerolo Jono Žemaičio paskutinės slėptuvės Šimkaičių 
miške. Raseinių krašto istorijos muziejus, 2009 m.
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kreipėsi patarimo į archeologą Vykintą Vaitkevičių, 
kuris atstatytojų entuziazmą pristabdė, įtikindamas, 
kad atkasti bunkerį turi profesionalai. Buvo skeptiš-
kų nuomonių – kad vertingi, svarbūs istorijai daik-
tai jau esą surinkti po čekistinės operacijos ir neverta 
gaišti laiko likusioms „surūdijusioms geležėlėms“ 
susirinkti, tačiau archeologai apgynė savo idėją ir 
gavo leidimą kasinėti. Ši LLKS štabavietė net ne-
buvo įtraukta į Kultūros vertybių registrą, neturėjo 
teisinės apsaugos statuso, nes saugoti lyg ir nebuvo 
ko. Dėl šios priežasties lėšos tyrimui negalėjo būti 
skirtos. Archeologai patys suorganizavo ekspediciją. 
Jai vadovavo Lietuvos nacionalinio muziejaus ar-
cheologas, Vilniaus universiteto archeologijos speci-
alybės magistrantas Gediminas Petrauskas. Kasinėta 
nuo gegužės 14 iki liepos 6 d. savaitgaliais – iš viso 
34 dienas. Ištirtas 17,9 m2 dydžio plotas, metalo ieš-
kikliu papildomai išžvalgyta apie 750 m2 bunkerio 
aplinkos teritorija. Jau pirminės žvalgytuvės drauge 
su Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerinio 
bataliono išminuotojais įtikino, kad tyrimai prasmin-
gi. Metalo ieškikliu žemės paviršiuje surasti ir su-
rinkti 44 radiniai – daugiausiai šaudmenys – 1950 m. 
vykusių kautynių liudininkai – ir kiti daiktai, kurie 
bus paminėti vėliau.

Archeologai greta kasinėjimų rinko istorinę me-
džiagą apie įvykį: bendravo su netoliese gyvenančiu 
įvykio liudininku, ryšininku Kęstučiu Bersėnu, infor-
maciją derino su Raseinių krašto istorijos muziejuje, 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centre, archyvuose saugoma medžiaga. Istorinę ty-
rimų dalį surinko Vilniaus universiteto istorijos ba-
kalauro studijas baigianti Aistė Čepulytė. Bunkeris 
pastatytas 1948 m. pavasarį, tačiau naudoti pradė-
tas tik po metų, kai iš Lietuvos partizanų vadų suva-
žiavimo grįžę Prisikėlimo apygardos kūrėjai, LLKS 
tarybos prezidiumo nariai Petras Bartkus-Žadgaila 
ir L. Grigonis-Užpalis jame spausdino Prisikėlimo 
apygardos dokumentus. Tikėtina, kad čia dauginta4 
ir 1949 m. LLKS tarybos deklaracija. 1949 m. vasa-
rą žuvus P. Bartkui-Žadgailai, štabavietę savo žinion 
perėmė L. Grigonis-Užpalis. 1950 m. liepos 21 d. šta-
be buvo jis pats ir dar šeši partizanai. Liepos 22 d. 
rytą prasidėjo SSRS valstybės saugumo ministerijos 
(toliau – MGB) karinė operacija Daugėliškių miške, 
prie bunkerio. Per operaciją žuvo vadas L. Grigo-
nis-Užpalis ir Maironio rinktinės partizanai Aleksas 
Meškauskas-Elytė (Lokys, Aras), Vytautas Kuzmic-
kas-Sakaliukas, Juozas Tomkus-Gabrys, partizanas 
Banga, kurio pavardė nežinoma. Gyvas liko Juozas 
Zinius-Nemunėlis – jis buvo suimtas. Po kautynių, 
kaip pasakoja K. Bersėnas, MGB kareiviai sulipo 
apieškoti bunkerio, tačiau, brūkštelėjus degtuką, įvy-
ko sprogimas, kilo gaisras. Bunkerio apieška buvo 
staigiai nutraukta. Po kelerių metų buvo išardytos 
ir viršutinės medinės vadavietės konstrukcijos. Tai 
lėmė, kad archeologai ir juos konsultavęs seržantas 
Ernestas Kuckailis buvo nustebinti, kai po 60 metų 
atrado ne tik buities daiktų, kurie kareivius menkai 
domino, bet ir ginklų.

LLKS štabo 
bunkerio 

Daugėliškių 
miške 

archeologiniai 
kasinėjimai. 

2010 m. vasara
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Rastas revolveris „Nagant“ su 6 šoviniais. Au-
tomato SVT-40 durtuvas galėjo būti įsmeigtas į 
bunkerio sieną. Ant vienos durtuvo kriaunos pusės 
išgraviruotas žodis ARAS. Toks bunkeryje žuvusio 
A. Meškausko vienas iš slapyvardžių, todėl spėja-
ma, kad daiktas priklausė jam. Ant bunkerio grindų 
archeologai aptiko išardytą ir per šturmą nepanau-
dotą karabiną „Mauser K-98“, jo movą ir grandinėlę 
vamzdžiui valyti.

Didžioji radinių dalis – tai šaudmenys: 250 
šovinių tūtelių, daugiau nei 100 kulkų, granatų fra-
gmentai, aptikti visame bunkerio plote. Tai liudija 
apie vykusias įnirtingas reguliariosios kariuome-
nės ir užpultų partizanų kautynes. Trys kulkos ras-
tos įstrigusios lubų sijoje. Konsultavęs kariškis jas 
priskiria MGB kareiviams, apšaudžiusiems bunke-
rį iš viršaus. Dauguma šaudmenų identifikuoti – tai 
seržantui E. Kuckailiui padėjo rekonstruoti kautynių 
eigą. 

Dar atliekant pirminę apžvalgą metalo ieškikliu, 
netoli bunkerio buvo aptikti trys 1,3 m  ilgio meta-
liniai smaigai su rankenomis. Jie buvo naudojami 
ieškant bunkerių, įėjimo angoms atverti, žuvusiųjų 
kūnams išvilkti. Kitas, trumpesnis, smaigas rastas 
ties įėjimu į bunkerį. Spėjama, kad jis MGB kareivių 
naudotas pažymėti bunkerio įėjimo angą kaip taikinį, 
ruošiantis mesti granatą. Tai labai įtaigūs radiniai, ku-
riuos eksponuojant nebereikia komentarų.

Sunku buvo tikėtis, kad 60 metų po žeme išgu-
lėję daiktai gali būti tokie iškalbingi. Personifikuotas 
posakis Net sienos turi ausis šiuo atveju gali būti per-
frazuotas taip: Net sienos gali kalbėti. Per archeolo-

ginius tyrimus surinkta net apie 350 vinių, pjūklas, 
kastuvo galva, trys kapoklės, naudotos bunkeriui sta-
tyti. Medinės konstrukcijos, gulėjusios molingame 
dirvožemyje, buvo labai sunykusios, todėl reikėjo jas 
kruopščiai užfiksuoti, nurodyti jų matmenis, vietą, 
būklę. Kitos galimybės jas pamatyti, kaip tik apie jas 
paskaityti archeologinių tyrimų ataskaitoje ar peržiū-
rėti fotografijose, nėra.

Ryšininkas K. Bersėnas prisimena, kad partiza-
nai turėjo uniformą, nors jos kasdien nedėvėjo5 . Kad 
partizaninė kova buvo organizuotas sąjūdis, patvir-
tina ir daiktiniai įrodymai – bunkeryje surastos Lie-
tuvos kariuomenės uniformos detalės: 23 žalvarinės 
sagos su Vyčio simboliu, švarko atlapo ženkliukas – 
Gedimino stulpai. Rasta ir daugiau aprangos deta-
lių – septynios įvairaus dydžio dirželių sagtys, dviejų 
užtrauktukų galvutės ir net dantukai.

Partizanų kasdienybės palydovės buvo ligos, 
žaizdos. Liudininkų teigimu, vienam iš bunkerio gy-
ventojų J. Ziniui-Nemunėliui buvo sužeista dešinė 
ranka. Archeologai aptiko stačiakampio formos au-
dinio skiaučių, kurios, manoma, naudotos partizano 
žaizdai perrišti. Be to, tyrinėjant rasta 10 vaistų am-
pulių, vaistų buteliukų, patvirtinančių liudininkų pa-
sakojimus, kad L. Grigonis-Užpalis 1950 m. pavasarį 
sirgo plaučių uždegimu.

Laisvės kovų laikotarpio eksponatai mums 
pirmiausiai yra ginklai, šaudmenys. Kokia gi buvo 
partizanų kasdienybė? Vaizdą sukonkretinti padės ar-
cheologų surasti daugiau ar mažiau sunykę XX a. vid. 
buities daiktai: trys emaliuoti dubenėliai, trys kera-
mikos puodeliai, apdužusi molinė puodynė, septynios 
šakutės, trys šaukštai, peiliai, dantų pastos tūbelės, 
veidrodėlis, apanglėjusių siūlų likučiai, žibalinės 
lempos ropelė, viryklės lankainis, „antis“ (naktipuo-
dis gamtiniams reikalams atlikti). Pastarasis daiktas 
labai proziškas, tačiau ir labai netikėtas: archeologai 
jį aprašė kaip dviejų stiklo vazų šukes. Padirbėjus 
kūrybingiems ir profesionaliems restauratoriams, šis 
daiktas įgavo atpažįstamą formą.

Apie bunkeryje gyvenusių partizanų dvasinės 
stiprybės šaltinį, vertybines nuostatas byloja du me-
dalionai. Po restauracijos ant jų įžiūrimi Švč. Mer-
gelės Marijos su Kūdikiu ir Švč. Mergelės Marijos 
Maloningosios atvaizdai. Medalionai aptikti kišeni-
nio laikrodžio korpuse. Vienas iš jų buvo prikepęs 
prie dugno, taip jį restauratoriai ir paliko.

Ypatingą archeologinių radinių vertę nusakė 
archeologas G. Petrauskas: <...> atkasto dubenėlio 
vertingoji savybė nėra vien tik antikvarinis šešiasde-
šimties metų laikotarpis, skiriantis jį nuo dabarties. 
Tai dubenėlis, iš kurio 1950 liepos 21 d. vakarą valgė 
kažkuris iš ten buvusių partizanų savo paskutiniąją 
vakarienę .6

Restauruotas naktipuodis iš LLKS štabo bunkerio 
Daugėliškių miške. Raseinių krašto istorijos muzie-
jus, 2011 m.
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Parodos „Prikelti naujam gyvenimui“ fragmentas. Raseinių krašto istorijos muziejus, 2011 m.

Restauruotas medalionas laikrodžio dangtelyje iš 
LLKS štabo bunkerio Daugėliškių miške. Raseinių 
krašto istorijos muziejus, 2011 m.

Raseinių krašto istorijos muziejaus muzieji-
ninkai su archeologais bendradarbiavo per visą ty-
rimą. Buvo numatyta, kad archeologiniai radiniai 
bus perduoti šiam krašto muziejui. Dar 2010 m. 
gruodžio mėn. perduotas pirmas 100 daiktų, ku-
riems reikėjo skubios restauratorių pagalbos. Mu-
ziejus kreipėsi į Kultūros rėmimo fondą dėl lėšų 
restauravimui. Iš Prano Gudyno restauravimo cen-
tro į muziejų daiktai sugrįžo 2011 m. pabaigoje. 
Kadangi Raseinių krašto istorijos muziejus buvo 
remontuojamas, tai eksponatai, prikelti naujam gy-
venimui, lankytojams pristatyti trumpalaikėje paro-
doje. Kiti 1 000 radinių muziejui perduoti 2012 m. 
sausio pabaigoje, kai ekspedicijos vadovas G. Pe-
trauskas baigė juos aprašyti ir parengė ataskaitą7 . 
Bendraudama su archeologų komanda, priimdama į 
muziejų saugoti eksponatus, net porą kartų išklau-
siusi jaunųjų mokslininkų archeologinio tyrimo pri-
statymus visuomenei, įsitikinau, kad tai pavyzdinis, 
novatoriškas kompleksinis tyrimas, siejantis arche-
ologijos, istorijos ir net karybos mokslinius meto-
dus. Šis mokslinis darbas – lūžis istorijos mokslų 
metodologijoje, nes 2010 m. atlikti LLKS štabavie-
tės archeologiniai tyrimai „išjudino“ klasikinį hu-
manitarinių mokslų apibrėžimą, griežtai atskiriantį 
naujausių laikų istoriją nuo archeologijos, o arche-
ologiją – nuo istorijos.

Kuriant naujas ekspozicijas, eksponatams iš 
Šimkaičių ir Daugėliškių vadaviečių numatyta iš-
skirtinė vieta. Kviečiame domėtis pokario istorija, 
aplankyti Raseinių krašto istorijos muziejų ir pažinti 
unikalų paveldą: 10 radinių iš paskutinės LLKS tary-
bos prezidiumo pirmininko generolo J. Žemaičio va-
davietės ir išsamią ataskaitą bei 1 059 archeologinius 
radinius iš LLKS tarybos prezidiumo nario L. Grigo-
nio-Užpalio štabo.
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arChaEOLOGICaL FINDS FrOm thE hEaDqUartErS BUNKEr OF thE UNION 
OF LIthUaNIaN FrEEDOm FIGhtErS – UNIqUE CULtUraL hErItaGE

Loreta Kordušienė
Raseiniai Area History Museum

Raseiniai Area History Museum preserves 10 ar-
tefacts from the last command post of general Jonas 
Žemaitis, the Presidium Chairman of LLKS (Union 
of Lithuanian Freedom Fighters). During 2010–2012, 
the Museum’s collection was expanded with another 
1059 unique archaeological items from the bunker that 
served as headquaters for the member of LLKS Presid-
ium Council – Leonas Grigonis. By presenting two dif-
ferent stories about these unique finds, this paper aims 
to demonstrate necessity for an integrated research (in-
cluding archives, memoirs, archaeology) of the post-
war resistance. Until 2010, archaeology has been never 
employed to explore the postwar history.

The partisan commander J. Žemaitis lived in bun-
ker located in Šimkaičiai forest (Jurbarkas county). It 
was from November 1951 until his arrest in May 30, 
1953. The bunker sheltered four people – J. Žemaitis, 
J. Palubeckas who maintained contacts with the world 
outside, his sister Elena, carrying the burden of house-
maid, and a nurse M. Žiliūtė who looked after general 
since he had a stroke. The bunker was taken without 
fighting. Inhabitants of the shelter were intoxicated 
with gas, pulled out and brought to Vilnius. The docu-
ment written on May 30, 1953, names the items taken 
from the command post: guns, ammunition, docu-
ments. Of course, there were items that remained in 
bunker as they were of no interest to the agents. The 
bunker was discovered in 1992. Decision was made 
to reconstruct it. While cleaning it, people have found 
quite a few artefacts, but only the larger ones were col-
lected. Ten of these were given to the Raseiniai Area 
History Museum, while Jurbarkas Area History Mu-
seum received fifteen. Some of the items were taken 
by people. The findings of J. Žemaitis command post 
were not systematic, their location and position were 
not registered, the collection was scattered. There is 
some doubt about the unique illustrative value of these 

items. However, the chance to reexamine with the 
fresh researcher’s eye has been lost forever.

In 2010, the community of Ariogala gymnasium 
initiated the reconstruction of LLKS headquarters bun-
ker in Daugėliškės forest (not far away from Ariogala). 
Although this command post is not included into the 
Cultural Heritage Register, the group of archaeologists 
organized an expedition on their own. Parallely with 
excavations, that took 34 days, they also worked with 
archives, contacted witness K. Bersėnas. It was known 
that in the morning of July 22, 1950, during the tchekist 
operation there were killed the commander L. Grigonis 
and partisans of Maironis corpus: A. Meškauskas, V. 
Kuzmickas, J. Tomkus and a partisan Banga, whose 
real name remains unknown. Only J. Zinius survived. 
He was arrested. The team of archaeologists and their 
consultant sergeant Ernestas Kuckailis were surprised 
to see that even after 60 years it was possible to find 
not just the artefacts of daily life, but also guns. The 
wooden wall construction of the bunker was visibly 
rotten. Archaeologists meticulously registered location 
of even the smallest item. They carefully described 
measurements and the state of each of them. After all, 
there will be no other hands and eyes that could ex-
plore these objects again.

A hundred items that demanded an immediate 
restoration were taken to the P. Gudynas Restoration 
Center. At the end of 2011, these items were brought to 
the new life shown in the exhibition.

During the period of 2010–2012, 1059 archaeo-
logical artefacts from the headquarters bunker, along 
with an extensive research report were given to the 
Museum. This research has challenged the traditional 
view of humanities that rigorously separates contem-
porary history from archaeology. It is a piece of inno-
vative, integrated research that incorporated scientific 
methods of archaeology, history and even the military.
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NAUJA EKSPOZICIJA TUSKULėNŲ RIMTIES PARKO 
MEMORIALINIAME KOMPLEKSE

Dovilė Lauraitienė
remigijus Černius
LggRTC Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kom-
pleksas, kurį sudaro šimtmečius menantys pastatai ir 
parkas, yra viena iš paslaptingiausių Vilniaus vietų. 
Kasdien pro šalį Žirmūnų gatve pralekia tūkstančiai 
mašinų, dviračių takais Neries pakrante prarieda ke-
lios dešimtys dviratininkų ar praeina šimtai žmonių, 
tik ar jie žino, ką slepia ši šviesa ir ramybe dvelkianti 
vieta?

tuskulėnų rimties parko memorialinis 
kompleksas

Tuskulėnų rimties parko memorialinis komplek-
sas (toliau – Tuskulėnų memorialinis kompleksas) 

yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centro (toliau – LGGRTC) Memorialinio depar-
tamento Genocido aukų muziejaus padalinys, kuris 
užsiima tiriamąja, kultūrine, muziejine ir edukacine 
veikla, jo tikslas – atskleisti visuomenei sovietinio to-
talitarinio režimo nusikaltimus, įvykdytus Lietuvoje. 

Teritorija, kurioje yra įsikūręs Tuskulėnų me-
morialinis kompleksas, nuo XVI a. buvo žinoma kaip 
karališkojo dvaro, vadinamo Derevnictva, žemė ir 
funkcionavo kaip Vilniaus pilių pagalbinis ūkis su di-
dele sodyba, sodais ir tvenkiniais. Manoma, kad jo 
įkūrėjas – didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos 
karalius Žygimantas Augustas. XVII a. vid. valdo-
vas dvarą pardavė. Jį valdė didikai Valavičiai, Pacai, 

1 pav. Tuskulėnų rimties parkas. Kryžius pastatytas vietoje, kurioje rasta 13 duobių, jose – 113 palaikų
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Tyzenhauzai. Teritoriją supo dideli medžioklės plo-
tai, per ją driekėsi maldininkų kelias į Vilniaus Kal-
varijas. XVIII a. II p. dvaro valda padalyta į atskirus 
savarankiškus ūkius. Dvaro dalis, atitekusi Laterano 
kanauninkų vienuolių ordinui, pradėta vadinti Tusku-
lėnais, o kita buvusio dvaro dalis – Derevnictvos pa-
livarku.

XIX a. pr. Tuskulėnų dvarą valdė Rusijos caro 
patarėjo Rogovskio žmona Elžbieta. Dabartinį vaiz-
dą dvaras įgijo apie 1825 m., kai jo savininku tapo 
Vilniaus generalgubernatorius Aleksandras Rimskis-
Korsakovas. Jo užsakymu žymus architektas, Vil-
niaus universiteto profesorius Karolis Podčašinskis 
suprojektavo klasicizmo stiliaus dvaro rūmus ir ofici-
ną. Tuo pat metu buvo suformuotas parkas su tvenki-
niais, centrinė dvaro dalis aptverta mūrine tvora.

XIX a. 5 deš. dvaras, kurį įsigijo gydytojas ir 
visuomenės veikėjas Julijanas Titijus, tapo svarbiu 
vilniečių kultūrinio gyvenimo centru. Jame buvo 
vertinga paveikslų kolekcija, gausi biblioteka. Čia 
rinkdavosi Vilniaus intelektualai, kaip antai kompozi-
torius Stanislavas Moniuška, rašytojas Juzefas Igna-
cas Kraševskis ir kiti.

XIX a. II p. Tuskulėnų dvarą nusipirko carinės 
Rusijos generolo Melentjevo šeima. Jų palikuonys 
dvarą valdė iki Antrojo pasaulinio karo pradžios. De-
revnictvos palivarką įsigijo generolas Aleksandras 
Losevas, aktyvus Vilniaus generalgubernatoriaus 
Michailo Muravjovo-Koriko talkininkas, padėjęs 
malšinti Lietuvoje 1863–1864 m. sukilimą. Čia jis 
1866 m. pasistatė medžioklės namelį.

1928 m. Vilniaus miesto geologinės tarnybos 
viršininkas Francišekas Valickis nusipirktą Derev-

nictvos valdą pritaikė šeimos vasarvietei. Rekons-
truotas ir šviesia spalva nudažytas vasarnamis buvo 
vadinamas Baltuoju dvareliu. 1930–1931 m. inžinie-
rius pastatė Šv. Teresės koplytėlę tėvams atminti.

Nacistinės Vokietijos okupacijos metais (1941–
1944) Tuskulėnų dvaras priklausė Vincentui ir Jadvy-
gai Antonovičiams, kurie dvare slėpė žydus.

1944 m., sovietams antrą kartą okupavus Lietu-
vą, Tuskulėnų dvaras ir Baltasis dvarelis buvo nacio-
nalizuoti ir perduoti NKVD (MVD) ir NKGB (MGB). 

Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
Tuskulėnų dvaro teritorijoje rastos 1944–1947 m. 
Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjime nužudy-
tų asmenų, taip pat Vilniaus apylinkėse žuvusių an-
tisovietinio pogrindžio dalyvių masinės kapavietės 
(žr. 1 pav.), todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. nutarimu įkurtas Tuskulėnų memorialinis 
kompleksas, kuris dabar formuojamas kaip muziejus-
edukacinis centras. Jį sudaro koplyčia-kolumbariu-
mas (žr. 2, 3 pav.), kuriame ilsisi nužudytų asmenų 
palaikai, Tuskulėnų dvaro rūmai ir oficina, parkas su 
pažymėtomis masinių kapaviečių vietomis ir jo pri-
eigose stovintis Baltasis dvarelis su Šv. Teresės ko-
plytėle. Visi Tuskulėnų memorialinio komplekso 
statiniai yra įtraukti į Kultūros vertybių registrą.

muziejinė ekspozicija „tuskulėnų dvaro 
paslaptys“

2011 m. rugsėjo 28-ąją, Tuskulėnų aukų atmini-
mo dieną, buvo pristatyta nauja muziejinė ekspozicija 
„Tuskulėnų dvaro paslaptys“, įrengta Baltojo dvare-
lio rūsyje. Tai vienas iš baigiamųjų Lietuvos Res-

2 pav. Koplyčia-
kolumbariumas. 
2004 m. joje 
palaidoti 1944–
1947 m. Vilniaus 
NKGB (MGB) 
vidaus kalėjime 
nužudytų ir 
Tuskulėnų dvaro 
teritorijoje užkastų 
asmenų palaikai
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publikos Vyriausybės 2002 m. nutarimu patvirtintos 
Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos etapų.

Ekspozicijos esmė – žinoti ir atminti, padė-
ti visuomenei, ypač jaunimui, suvokti komunistinės 
ideologijos, dangstomos kilniais žodžiais, antihuma-
niškumą ir žiaurumą.

Kuriant ir rengiant šią ekspoziciją, dalyvavo 
LGGRTC istorikai, kurie šiuolaikinėmis vaizdo ir 
garso technologijomis siekė šį skaudų Lietuvos is-
torijos laikotarpį pateikti įdomiai. Ypač didelį darbą 
atliko Tuskulėnų memorialinio komplekso kolekty-
vas: vedėja Dovilė Lauraitienė ir vyresnieji specia-
listai Gailė Ambrazienė, Eglė Burbaitė, Remigijus 
Černius, Vytautas Starikovičius ir Tomas Kazulėnas. 
Ekspozicijos techninio projekto ir koncepcijos auto-
rius – Darius Baliukevičius, darbo projekto autorė ir 
rangovė – UAB „Baldų sistemos“. Ekspozicijos gra-
finį dizainą sukūrė Skirmantė Vaitkevičiūtė (UAB 
„Ekspozicijų sistemos“). Ekspozicijai panaudota 
medžiaga iš Lietuvos valstybės istorijos, Lietuvos 
centrinio valstybės, Lietuvos ypatingojo archyvų, 
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių, Vilniaus 
universiteto bibliotekų, Lietuvos dailės, Lietuvos 
nacionalinio, Vytauto Didžiojo karo, Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų, Genocido aukų, Žemaičių 
vyskupijos muziejų, Telšių vyskupijos, Lietuvos 
istorijos instituto, Pilių tyrimo centro „Lietuvos pi-
lys“, UAB „Projektavimo ir restauravimo instituto“, 
Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietu-
vos Respublikos teisingumo ministerijos, palaido-
tųjų Tuskulėnuose giminių ir artimųjų, Francišeko 
Valickio (Francyszek Walicki, Lenkija), Liucinos 
Antonovič-Bauer (Lucyna Antonowicz-Bauer, Len-
kija) asmeninių archyvų.

Ekspozicija įrengta keturiose Baltojo dvarelio 
rūsio salėse.

Pirmoji ekspozicijos salė „Tuskulėnai XVI–
XXI a.“ skirta Tuskulėnų dvaro istorijai (žr. 4 pav.). 
Joje lankytojai gali išvysti vertingą XVII a. II p. ke-
ramikos degimo krosnį, per archeologinius tyrinėji-
mus rastus XVI–XIX a. radinius. Tai grindų plytelių, 
koklių ir čerpių fragmentai, buities daiktai – ąsočių, 
taurių detalės ir kita. Salėje esantis kompiuteris su 
jutikliniu ekranu padeda susipažinti su įdomiais is-
toriniais šaltiniais ir vertinga ikonografine medžiaga, 
pasakojančia apie dvarą: XVII–XIX a. dokumentais 
ir dvaro planais, XIX–XX a. žymių Lietuvos foto-
grafų ir dvaro savininkų darytomis dvaro ir jo apy-
linkių nuotraukomis, pasižiūrėti vaizdo filmus apie 
krosnies rekonstrukciją. Dvaro likimas glaudžiai su-
sijęs su Vilniaus ir Lietuvos istorija: XVII a. II p. čia 
buvo degamos plytos tuo metu statomai barokinei 
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčiai bei Latera-
no kanauninkų vienuolynui. Antrojo pasaulinio karo 

metais dvare nuo nacių buvo slepiami žydai, o po 
karo sovietų okupacinės represinės struktūros čia 
užkasdavo Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjime 
nužudytus žmones. Istorijos tėkmė, kurioje išryškėja 
tiek šviesių, tiek tragiškų laikotarpių, rodo, kad žmo-
gaus rankos gali kurti ir nuostabius dalykus, bet gali 
ir griauti, ir žudyti. Ekspozicijoje tai simbolizuoja 
pirštų atspaudai. Šis leitmotyvas kartojasi visose sa-
lėse. Pirmojoje salėje įrengtas interaktyvus žaidimas 
„Rankos kuria, rankos griauna“. Lankytojai smėlyje 
gali nupiešti piešinį, kurį vėliau pamato Tuskulėnų 
memorialinio komplekso interneto svetainėje (www.
tuskulenumemorialas.lt).

Antrojoje ekspozicijos salėje „Tuskulėnų ma-
sinė kapavietė“ lankytojai supažindinami su sovie-
tinio totalitarinio režimo žmonių žudymo procesu 

3 pav. 1994–2003 m. per archeologinius tyrimus rasti 
724 asmenų palaikai. Koplyčioje-kolumbariume pa-
laidota 717 asmenų. Septynių asmenų palaikai palai-
doti kitur: vyskupo Vincento Borisevičiaus – Telšių 
Šv. Antano Paduviečio katedros vyskupų kriptoje; ku-
nigo Prano Gustaičio – Viešvėnų Švč. Trejybės baž-
nyčios šventoriuje; Jono Semaškos-Liepos – Kauno 
Petrašiūnų kapinėse; keturių gimnazistų Algimanto 
Gustaičio, Jurgio Bekampio, Vinco Barono ir Alfonso 
Žukausko – naujosiose Marijampolės kapinėse
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(žr. 5 pav.). Tai pasmerktojo mirti kelias nuo karo 
tribunolo salės iki Tuskulėnų duobių. Vitrinose eks-
ponuojami Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjime 
nužudytų ir Tuskulėnuose užkastų žmonių daiktai. 

Juos muziejui paskolino arba padovanojo nužudytųjų 
giminaičiai ir artimieji. Tai paveikslėlis, fleita, studijų 
knygelė. Atskiroje vitrinoje – žymaus partizanų vado 
Jono Semaškos-Liepos daiktai: karininko kardas ir 

4 pav. Pirmoji 
muziejinės 
ekspozicijos salė 
„Tuskulėnai  
XVI–XXI a.“

5 pav. Antroji muziejinės ekspozicijos salė „Tuskulėnų masinė kapavietė“
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paradinis diržas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino IV laipsnio ordinas, kuriuo jis buvo apdova-
notas 1939 m. Jie byloja apie kasdienį nužudytųjų 
gyvenimą, jų pomėgius, užsiėmimus, profesiją. Vi-
trinų fonas – per archeologinius tyrimus atkastų ka-
paduobių vaizdai, bylojantys apie pasmerktųjų lemtį. 
Kitoje vitrinoje eksponuojamos represinių struktūrų 
karo tribunolų nuosprendžių ir NKGB (MGB) doku-
mentų faksimilės, greta – pasmerktųjų mirti laiškai, 
stebuklingu būdu iš įkalinimo vietos pasiekę jų gimi-
naičius. 1944 m. rugsėjo mėn. partizanų būrio vadas 
Bronius Eiva atsisveikinimo laiške žmonai Filomenai 
iš Ukmergės NKVD kalėjimo, kuriame sunkiai su-
žeistas buvo tardomas po suėmimo 1944 m. rugsėjo 
8 d., rašė: Paskutinį kartą tau rašau, tu gyvenk, aš 
mirsiu. Augink dukrelę Rūtelę-Reginą, kai ji užaugs, 
pasakyk jai, kad ją mylėjau. <...> Guliu sužeistas į 
dešinę koją. Ne taip žaizdą man skauda, kaip Jūsų 
man gaila. <...> Tu sužinok, kada mane nušaus ar 
pakars ir kur pakavos. Iškask, nuvežk į Šėtą ir pa-
laidok ant kapų. Šią siužetinę gyvenimo ir mirties 
dichotomiją kuriančią liniją sustiprina eksponuoja-
mi per archeologinius tyrimus kapaduobėse rasti nu-
žudytųjų daiktai: sagos, kryželiai, medalionai ir kita 
(žr. 6 pav.). Greta – dokumentų, liudijančių MGB 
pastangas 1952 m. sunaikinti Tuskulėnuose užkas-
tus palaikus ir taip nuslėpti nusikaltimą, faksimilės. 
Sovietinis totalitarinis režimas ne tik žudė žmones, 
bet ir siekė ištrinti nužudytuosius iš atminties, tarsi 
jų niekada nebūtų buvę. Dėl to buvo norima masi-
nes kapavietes sunaikinti, o tai padaryti nepavykus 

Tuskulėnų dvaro teritorija beveik visą sovietinį lai-
kotarpį buvo akylai stebima saugumo. 1944–1947 m. 
Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjime buvo nužu-
dyti 767 asmenys: dauguma lietuviai, kiti – rusai, len-
kai, vokiečiai, baltarusiai, latviai, ukrainiečiai, žydai 
ir t. t., – iš viso penkiolikos tautybių žmonės. Jų kūnai 
buvo užkasti Tuskulėnų dvaro teritorijoje. Per arche-
ologinius tyrimus 45 duobėse rasti 724 asmenų pa-
laikai. Keturiuose salės kompiuteriuose su jutikliniais 
ekranais pagal abėcėlę pateikti duomenys apie nužu-
dytuosius: jų gimimo metai ir vieta, kada ir koks karo 
tribunolas skyrė mirties bausmę, kada ji buvo įvykdy-
ta, iš baudžiamųjų bylų nuskenuoti dokumentai.

NKGB (MGB) vidaus kalėjime nužudytų žmo-
nių kūnai Tuskulėnų dvaro teritorijoje buvo užkasa-
mi iki 1947 m. pavasario, kol SSRS Aukščiausiosios 
Tarybos 1947 m. gegužės 26 d. įsaku mirties bausmė 
buvo panaikinta.

Trečioji ekspozicijos salė „Vyskupas Vincentas 
Borisevičius“ skirta tikėjimo kankiniui, dvasininkui, 
žmogui, atsisakiusiam bendradarbiauti su sovietinio 
okupacinio totalitarinio režimo represinėmis struk-
tūromis ir pasmerkusiam jo vykdomas represijas ir 
terorą (žr. 7 pav.). 1946 m. lapkričio 18 d. vyskupas 
buvo sušaudytas Vilniaus MGB vidaus kalėjime, jo 
kūnas užkastas Tuskulėnuose. Salėje eksponuojama 
vyskupo mitra, alba, manipulas, rožinis ir apdova-
nojimas – Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didy-
sis kryžius, kuriuo vyskupas buvo apdovanotas po 
mirties 1999 m. Kompiuteryje su jutikliniu ekranu 
lankytojams pristatomas ganytojo kelias, sovietų 

6 pav. Per 
archeologinius 

tyrimus 
kapaduobėse rasti 

daiktai: sagos, 
batai, medalionai, 

kryželiai
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saugumo sukurptos jo baudžiamosios bylos doku-
mentai. Galima pamatyti iškilmingos vyskupo palai-
kų laidojimo ceremonijos vaizdo siužetą. Vyskupo 
asmenybė simbolizuoja nepalūžusią ir kovojančią 
Lietuvą, tikėjimo ir humaniškumo laikyseną žiau-
raus totalitarinio režimo akivaizdoje. Tai atsklei-
džiama ir ekspozicijos siužetu: pavaizduota aukos 
ir budelio akistata – vyskupas žvelgia į budelį. Šį 
efektą sukuria anfiladinė trečiosios salės jungtis su 
ketvirtąja ekspozicijos sale, skirta egzekucijų vyk-
dytojams. Trečiojoje salėje kabo didelė vyskupo V. 
Borisevičiaus nuotrauka, o ant galinės ketvirtosios 
salės sienos – budelio Vasilijaus Dolgirevo, įvyk-
džiusio per 600 egzekucijų, nuotrauka.

Ketvirtojoje ekspozicijos salėje „Mirties nuos-
prendžių vykdymas 1944–1947 m.“ lankytojai 
supažindinami su tiesioginiais egzekucijų vykdy-
tojais – sovietinių represinių struktūrų pareigūnais 
(žr. 8 pav.). Eksponuojama NKGB (MGB) karinin-
ko palaidinė, ordinai ir medaliai, kuriais egzekucijų 
vykdytojai buvo apdovanoti už „gerai atliktas parei-
gas“. Keletas jų pelnė aukščiausią Sovietų Sąjungos 
apdovanojimą – Lenino ordiną, dar kiti buvo apdo-
vanoti už nuopelnus fronte, nors nė dienos nepralei-

8 pav. Ketvirtoji ekspozicijos salė „Mirties nuospren-
džių vykdymas 1944–1947 m.“

7 pav. Trečioji ekspozicijos salė „Vyskupas Vincentas 
Borisevičius“



59

do apkasuose. Egzekucijų vykdytojų darbo metodus 
rodo ekspozicijoje pateiktos teismo medicinos eks-
pertų išvados: vieni pasmerktieji buvo nušauti, 
kiti – užmušti metaliniais įnagiais. Kompiuteryje su 
jutikliniu ekranu pateikiami buvusiame KGB archy-
ve išlikę visi negausūs egzekucijų vykdytojų tarny-
bos dokumentai. Galima pasižiūrėti ištrauką iš lenkų 
kino režisieriaus Andžejaus Vaidos (Andrzej Wajda) 
filmo „Katynė“. Šioje ištraukoje tiksliai atkurta sce-
na, kaip NKGB (MGB) budeliai žudė pasmerktuo-
sius mirti .

Ekspozicija primena visiems, ypač jaunajai kar-
tai, – negalima pamiršti sovietinio totalitarinio režimo 
nusikaltimų Lietuvoje, kad jie niekada nepasikartotų.

Perspektyvos

Pritaikius modernias interaktyvias ekspona-
tų pateikimo formas Tuskulėnų dvaro rūmuose bus 
įrengta ekspozicija „Projektas – homo sovieticus“. 
Pirmame aukšte numatomos ekspozicinės ir pagalbi-
nės patalpos, antrame – jau įrengta edukacinė klasė ir 
renginių salė.

Ekspozicija norima atskleisti sovietinio totalita-

rinio režimo pastangas ir priemones, kuriomis buvo 
siekiama kurti naują socialinę, kultūrinę, politinę 
aplinką. Remiantis komunistine ideologija reikėjo 
įdiegti naujas elgsenos ir mąstymo formas ir sunai-
kinti natūralią, demokratinei valstybei ir visuomenei 
būdingą gyvenseną.

Būsimoje ekspozicijoje lankytojams bus siūlo-
ma susidaryti nuomonę apie totalitarinį režimą, pa-
justi istorijos pulsą. Šiam tikslui pasirinktos penkios 
glaudžiai susijusios temos („Ateizacija“, „Tautinio 
tapatumo transformavimas“, „Sovietinės kasdieny-
bės pilkuma“, „Tradicinių moralės ir etikos normų 
erozija“ ir „Vakarų kultūros įtakos ribojimas“), ku-
rios atskleidžia, kaip žmogus jautėsi totalitarinėje 
valstybėje.

Maloniai kviečiame atvykti, apsilankyti Tusku-
lėnų rimties parko memorialiniame komplekse ir kar-
tu įminti Tuskulėnų dvaro paslaptis!

Siūlome apžvalginę ekskursiją muziejinėje eks-
pozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, apžvalgi-
nę ekskursiją Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso teritorijoje, apsilankyti koplyčioje-ko-
lumbariume, edukacinius užsiėmimus ir dokumenti-
nių filmų peržiūras.

NEw EXPOSItION at thE mEmOrIaL COmPLEX OF thE tUSKULėNaI  
PEaCE ParK

Dovilė Lauraitienė
remigijus Černius
The Memorial Complex of the Tuskulėnai Peace Park

The Memorial Complex of the Tuskulėnai Peace 
Park (further – the Memorial Complex of Tuskulėnai) 
is a subdivision of the Museum of Genocide Victims 
of the Memorial Department of Genocide and Resist-
ance Research Centre. The main activities include 
historical research, education and promotion of pre-
serving historical memory by organising exhibitions, 
commemorations and events honouring the victims of 
the Soviet regime in the chapel-columbarium. 

The Memorial Complex of Tuskulėnai reminds 
visitors of the tragic events in the 20th c. Lithuania. 
This estate became the land of the royal manor in the 
16th c. The manor house, which has survived to the 
present day, was built around 1825. The magnificent 
classicist ensemble on the bank of the Neris River 
flourished as one of the cultural sites of Vilnius un-
til the middle of the 19th c. During the Soviet occu-
pation, the nationalised manor became a place where 
the repressive Soviet security system hid its crimes. 

The manor’s park became a secret mass grave for the 
members of the armed anti-Soviet resistance, clergy-
men, participants of the June 1941 uprising and other 
victims of the Soviet totalitarian regime in 1944–1947. 

Following the restoration of Independence of 
Lithuania and the completion of archaeological in-
vestigation on the manor, the remains of 724 persons 
were discovered. These remains have now been laid 
to rest in the chapel-columbarium of the memorial 
complex. 

An exposition “The Secrets of Tuskulėnai 
Manor” was installed in the basement of the former 
“White Manor House”. The first hall of the exposition 
presents archaeological findings and iconographical 
material illustrating the history of Tuskulėnai Manor 
from the 16th to the 21st century. A restored 17th c. ce-
ramics kiln is exhibited. The second hall reveals the 
mechanism of sentencing to death and the efforts to 
keep the burial place in secret. It also exhibits ar-
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chaeological findings and personal belongings of the 
executed, donated by their relatives. The third hall is 
dedicated to the bishop Vincentas Borisevičius who 
showed spiritual strength in the face of the totalitar-
ian regime. Exhibition includes archival documents 
from the bishop’s criminal record, his liturgical 
clothes, personal belongings and photographs. The 
last hall of the exposition shows the brutal ways 
those sentenced were executed. The archival docu-
ments about the executors and awards received for 
“good service” are exhibited.

An exposition “Project Homo Sovieticus” is 

foreseen to be established in the Tuskulėnai Manor 
House. Visitors will be invited to reflect on totalitar-
ian reality under Soviet rule in 1944–1990, recon-
structed by contemporary historical investigation 
and presented in modern interactive exhibition. Main 
themes seek to reveal the human condition in the to-
talitarian regime in-between two extremes: official 
pressure “from the top” and desperate efforts “from 
the bottom”. 

We kindly invite you to visit the Memorial Com-
plex of the Tuskulėnai Peace Park and reveal the se-
crets of Tuskulėnai Manor!
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PIRMOJO LIETUVOJE NEVyRIAUSyBINėS 
ORGANIZACIJOS MUZIEJAUS – EUROPOS PARKO – 
KŪRIMO IŠŠŪKIAI

Gintaras Karosas
Europos parko muziejus

Atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje pirmie-
siems sukurti nevyriausybinės organizacijos muziejų 
buvo ir yra iššūkis. Šia patirtimi ir problematika noriu 
su jumis pasidalyti. Naujo muziejaus kūrimas, kaip ir 
kita kūryba, pirmiausia yra susijęs su sąvokomis „in-
tuicija“, „svajonė“, „vizija“, „menininko saviraiška“ 
ir „valia“, suteikiančiomis sumanymui pavidalą. Tai 
panašu į ilgą ir sekinantį kopimą į kalną, tikintis pa-
matyti taip išsvajotą nuostabų kraštovaizdį. Kopdami 
atrandame daugybę pakelės vaizdų.

Kuriant tokį muziejų kaip Europos parkas, iš-
siskyrė dvi pagrindinės veiklos kryptys: institucinė, 
arba vadybinė, ir estetinės vertės, arba meninio kraš-
tovaizdžio kūrimo ir formavimo.

Modernaus ir šiuolaikinio meno muziejaus po 
atviru dangumi esmė ir vertė yra meninis krašto-
vaizdis, kuris kuriamas dabar. Tai ne kultūros pavel-
das, kurį gavome, o paveldas, kurį turime sukurti ir 
perduoti ateinančioms kartoms. Muziejus po atviru 

dangumi turi ir savitą specifiką – tai estetinio kraš-
tovaizdžio muziejus. Jis visad yra tam tikroje vietoje 
(in situ), niekur kitur, o jo esmė yra jo genius loci. 
Vietos dvasia, arba kraštovaizdžio aura, nesukuriama 
greitai, reikia labai gerai pažinti vietą, ilgus metus ją 
gludinti. Būtina šimtus ar net tūkstančius kartų apsi-
lankyti toje vietoje, kurią formuoji, pažinti jos erdvę 
įvairiu metų ir paros laiku ir nuolat mokytis iš klaidų. 
Tam tinkamiausias būdas – menininkui gyventi kartu 
su kuriama aplinka ir kad jo kūrybinė veikla taptų jo 
gyvenimo projektu.

Gamta tobula pati savaime, tačiau ji nėra kul-
tūrinė vertybė ir nėra pritaikyta žmogui. Mes ją su-
kultūriname. Mano, kaip kraštovaizdžio menininko, 
tikslas buvo apleistą mišką Neries upės slėnyje pa-
versti dabarties Lietuvą reprezentuojančiu kultūros 
objektu, įkurtu Europos geografiniame centre ir ga-
linčiu skleisti semantinės kultūrinio polilogo erdvės 
idėją. Norėjau formuoti kraštovaizdį ir siekti jo este-

Gintaras Karosas. Edukacijos centras. 2001–2006 m.
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tiškumo, muzikalumo, kad aplinkos ir meno kūrinių 
choreografija įgautų netikėtumo įspūdį, o kartu norė-
jau išsaugoti ir pirmapradžio natūralumo aurą, kuri 
žiūrovui suteiktų atradimo džiaugsmą.

Kraštovaizdžio kūrimas kartais yra nepagrįs-
tai nuvertinamas. Dažnai lankytojas Europos parke 

net nesusimąsto, kad gamta pati savaime nesukuria 
pritaikyto ir patogaus reljefo, jo neestetizuoja. Beje, 
tą patį galime pasakyti ir apie britiškojo stiliaus par-
kus, kurie atrodo natūraliai, bet iš istorijos žinome, 
kad juos sukurti kainavo ne pigiau negu pačių dva-
rų rūmų statybos. Kartais tenka nutiesti kelius, kad 

Gintaras Karosas. „Vieta“. 2001 m.

Gintaras Karosas. „Pamatai / langas“. 2006 m.
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įvežtume didelį kūrinį, kad privažiuotų kelias dešim-
tis tonų sverianti autotechnika. Vėliau nutiestus ke-
lius užpilame dirvožemiu ir užsėjame žole, kad jie 
neardytų natūralumo pojūčio. Taip pat nematome 
daug kitos infrastruktūros, tokios kaip drenažas, van-
dens pralaidos ar grunto sutvirtinimai – viską paden-
gia žolės paklotas.

Esame viena iš pirmųjų nevyriausybinių organi-
zacijų Lietuvoje. Prisimenu, kaip tuo metu buvo su-
dėtinga įregistruoti pelno nesiekiančias organizacijas: 
ar jų įstatai tinkami, turėjo nuspręsti Lietuvos Res-
publikos finansų ministerija. Po gana ilgų pastangų 
1993 m. kovo 9 d. buvo įregistruota pirma nevyriau-
sybinė įstaiga Vilniaus rajone – ne pelno organiza-
cija „Mažasis meno centras“ (dabar – VšĮ „Europos 
parkas“). Tuomet atidarėme banke sąskaitą ir bandė-
me gauti paramą. Pirmi Europos parko rėmėjai buvo 
mano tėvai, o įregistravę įstaigą už pirmą 500 JAV 
dolerių paramą įsigijome spausdinimo mašinėlę ir 
įrankių, reikalingų pirmajam tarptautiniam skulptū-
ros simpoziumui. 

Europos parko evoliucija panaši į Lietuvos kelią 
nuo nepriklausomybės atkūrimo iki dabar. Skirtumas 
toks, kad mes turėdavome labai minimalius resur-
sus, kai pavykdavo gauti šiokią tokią paramą. Vienu 
metu reikėjo kurti pačią įstaigą ir iš laukinės gamtos 
formuoti meninį parko kraštovaizdį, kūrinį pavie-
šinti, kad jį pamatytų visuomenė. Reikėtų pasakyti, 
kad iš pradžių buvo daug lengviau: mažos aplinkos 
priežiūros, nuo darbuotojų kiekio priklausančių algų, 

mokesčių ir kitos sąnaudos. Dabar kraštovaizdžio 
priežiūros, meno kūrinių restauravimo (jie po atviru 
dangumi), keleto dešimčių darbuotojų, be kurių ne-
beįmanoma muziejaus veikla, algų ir mokesčių našta 
yra didžiulė. Vien mokesčių į valstybės biudžetą su-
mokame apie ketvirtį milijono litų kasmet. 

Visų muziejų darbuotojai, manau, yra darbštūs 
ir atsidavę profesijai. Mes irgi dirbame daug, nepai-
sydami darbo valandų, kiekvienas atliekame įvairius 
darbus, kartais labai skirtingus, kad etatų sąskaita 
sutaupytume lėšų kuriamiems Europos parko ir Liu-
bavo dvaro muziejams, antraip neišsilaikytume. Pa-
vyzdžiui, aš pats einu ne tik įstaigos vadovo, bet ir 
kraštovaizdžio architekto, dailininko, fotografo, ma-
ketuotojo, inžinieriaus, o dabar ir Liubavo dvaro ty-
rėjo pareigas.

Įkurti tokį muziejų kaip Europos parką, jei jį 
būtų kūrusi valstybė, mokesčių mokėtojams būtų 
kainavę ne vieną dešimtį milijonų litų. Dabar vals-
tybei tai beveik nieko nekainavo. Iš nevyriausybinio 
muziejaus mokesčių ir skatinamo kultūrinio turizmo 
valstybė, t. y. visi jos piliečiai, gavo keliasdešimt mi-
lijonų litų vertės naudą, o ką jau kalbėti apie šalies 
įvaizdį. Vadinasi, valstybei labai naudinga turėti ne-
vyriausybinių muziejų. 

Nederėtų pamiršti, kad valstybė turi priedermę 
tinkamai perskirstyti gautas lėšas. Muziejus, patei-
kiantis aukštosios kultūros produktą visuomenei, kaip 
rodo europinė praktika, negali išgyventi be valstybės 
paramos. Lietuvoje, deja, „žalia šviesa įžiebta“ nesi-

Gintaras Karosas. „Siena“. 2009 m.
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baigiantiems renginiams, kurių dauguma nesukuria 
išliekamosios vertės. Tvarią kultūrinę vertę ateinan-
čioms kartoms sukuriame mes. Šalies vizitine korte-
le tapusiam muziejui dabar siūloma kreiptis į fondą, 
kuris neremia to, kas yra tokio muziejaus kūrimo pa-
grindas: medžiagos kūriniams ir aplinkos formavimo 
darbams, technikos nuoma, algos ir kita.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija turi 
programą tęstiniams renginiams valstybės lėšomis 
iš dalies finansuoti, bet iki šiol nėra programos, tin-
kančios remti Europos parko kūrimo projektą. Para-
doksalu, nors ir kai kurie renginiai rengiami kasmet, 
jie nėra tokie tęstiniai, kokia yra muziejaus po atviru 
dangumi veikla. Kartą nesurengus festivalio, nieko 
nenutiks, nustojus rūpintis Europos parku, jis vėl taps 
mišku.

Šie metai Lietuvos Respublikos Seimo paskelb-
ti Muziejų metais, o Europos parko perkoptas dvi-
dešimties metų amžius suteikia akstiną aktualizuoti 
nevyriausybinio muziejaus problematiką. Muziejų 
srityje šalia valstybinio ir privataus sektorių veikia 
trečiasis, nevyriausybinis, sektorius, kuris yra demo-
kratijos ir valstybės lėšų taupymo garantas. 

Tačiau valstybė turi su juo bendradarbiauti ir su-
prasti, kad tai – ne privatus, o viešasis (kaip ir biu-
džetinės įstaigos) sektorius, be paramos negalintis 
išsilaikyti, o jo kultūrinio produkto prieinamumas 
svarbus visai visuomenei. Viešasis sektorius nesiekia 
naudos sau ir tenkina viešąjį interesą.

Norėčiau tikėti, kad būsiu išgirstas. Labai ne-
daug reikia, kad ateinantį dvidešimtmetį turėtume 
Lietuvoje ne 5 kaip dabar, o bent 50 nevyriausybi-
nių muziejų. Miela Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija, skatinkite, kurkite programas ne bet kam, 
o tinkamas savo veiklos prasmingumą įrodžiusioms 
nevyriausybinėms organizacijoms. Mes, trečiasis 
sektorius, savanoriškai prisiėmėme ir atliekame vals-
tybės funkciją muziejų srityje, kad mūsų šalis taptų 
dvasiškai turtingesnė, o šalies biudžeto išlaidos para-
mai būtų minimalios. Kai pasensime ir nebegalėsime 
veikti, savo nuosekliu darbu sukurtus muziejus palik-
sime valstybei kaip mūsų, jų kūrėjų, indėlį į Lietuvos 
kultūrą.

Straipsnį norėčiau baigti tokiu pasakojimu, kurį 
išgirdau iš vieno nevyriausybinio muziejaus, įsikūru-
sio Lietuvos pietvakariuose, vadovo. Atvykę kelioli-
ka darbuotojų iš muziejaus Mosėdyje jam guodėsi, 
kad nelabai yra ką dabar veikti, nes pats Vaclovas In-
tas visus akmenis sustatė į savo vietas. Jei muziejaus 
kūrėjas tada būtų gavęs valstybės pagalbą, būtų daug 
daugiau nuveikęs. Valstybės parama reikalinga dabar, 
kai muziejai formuojami, o ne ateityje, kai valstybei 
liks tik prievolė juos prižiūrėti.

Kad ir kokie būtų iššūkiai, naujo muziejaus kū-
rimas yra nepaprastas veiksmas, kurio prasmingumas 
užgožia visus sunkumus. Mintis, kad tai, ką sukuria-
me dabar, pasiliks daugeliui metų ir bus pažinimo šal-
tinis ateinančioms kartoms, teikia vilties.

Gintaras Karosas. „Kultūra“. 2012 m.  



65

thE ChaLLENGING EStaBLIShmENt OF EUrOPOS ParKaS, LIthUaNIa’S  
FIrSt NON-GOVErNmENtaL mUSEUm

Gintaras Karosas
Europos Parkas Museum 

The establishment of the first museum by a non-
governmental organisation in the post-independence 
Lithuania was a challenge related with the concepts 
of intuition, dream, vision, artist’s self-fulfilment and 
the will to embody an idea. 

The essence of a modern open air art museum is 
the artistic landscape, which is now under develop-
ment. Being a museum of aesthetic landscape, it is 
always in a particular place in situ, nowhere else, and 
its essence lies in its genius loci . 

Being a landscape artist, I have set myself the 
goal of turning an abandoned forest in the valley of 
the River Neris into a cultural object that would rep-
resent modern Lithuania by infusing it with the se-
mantic idea of a cultural polylogue taking place in the 
European geographical centre. 

A long period of sustained effort led to the reg-
istration of the first non-governmental institution in 
Vilnius district on March 9, 1993. A bank account 
was opened, and my parents were the first sponsors of 
Europos Parkas. After the institution was registered, 
we used the first USD 500 to acquire a printing ma-
chine and tools for the first international symposium 
of sculpture.

The beginning was much easier: low environ-
ment maintenance, salary and tax costs depending on 
the number of people employed, etc. Now the bur-
den of landscape maintenance, (open-air) art object 
restoration, salaries and taxes of several tens of em-
ployees, without which the activity of the museum 
is unimaginable, rests heavy on us. Every year, taxes 
to the national budget alone constitute around one-
quarter of a million litas.

Employees of any museum are hard-working 
people dedicated to their occupation. We also work 
not counting our work hours, performing many tasks 
to save museum’s funds at the expense of new staff 
members – in order to survive. I myself head the in-
stitution and also work as a landscape, architecture, 
painting, photography, paste-up artist, an engineer 
and the researcher of Liubavas estate. Every employ-
ee performs many different tasks.

If created by the state, a museum like Europos 
Parkas would have cost the taxpayers several tens of 
millions. In this case, the state barely had any expens-
es with regard to the project. 

The Parliament of the Republic of Lithuania has 
announced 2012 the Year of Museums and the fact 
that the Europos Parkas is already counting over two 
decades of activity is a reasonable factor to bring to 
light the issues faced by non-governmental museum. 
The third non-governmental sector operates in the 
field of museums too, and is the guarantee of democ-
racy and efficient use of national funds. The state, 
however, must co-operate on the premise that it is not 
a private but rather a public sector (just like the budg-
et institutions), and it cannot exist without support. 
The accessibility of its cultural product is essential 
to the entire society. The public sector does not seek 
profit and caters for the public interest.

It does not require much for Lithuania to have 
at least 50 non-governmental museums in the next 
two decades instead of 5 that we have now. The 
Ministry of Culture has to present programmes suit-
able for non-governmental organisations which have 
proved the meaning of their activity. We have vol-
untarily assumed and stand by our commitment to 
perform the state’s function in the field of museums 
with the aim of spiritually enriching our country and 
ensuring that national budget expenses for support 
would be minimal. After we reach retirement age 
and become no longer able to work, we will leave 
the museums created thanks to our consistent effort 
to the state as our creative contribution to the culture 
of Lithuania. The state support is needed now that 
the museums are being created and not in the future 
when the state only has the obligation to take care of 
their maintenance.

Whatever the challenges, the creation of a new 
museum is an extraordinary act, the meaning of which 
overshadows any hardships. The thought of our cre-
ations of today living for many years to come and 
serving the cognitive resources for future generations 
raises our hopes.
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BIRžŲ MUZIEJAUS EKSPOZICINė VEIKLA

Snieguolė Kubiliūtė
Jadvyga Kriščiūnienė
Biržų krašto muziejus „Sėla“

Iš medinės „bakūžės“ į tvirtovės rūmus

Biržų muziejus, lygiai 10-ia metų jaunesnis už 
nepriklausomą Lietuvą, buvo įkurtas 1928 m. vasario 
16 d. Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio sukak-
tuvėms paminėti, tautos gražiai praeičiai pažinti ir 
senovės liekanoms globoti1. Tai buvo dvyliktas mu-
ziejus Lietuvoje (skaičiuojant nuo seniausių Dioni-
zo Poškos Baublių). Biržų apskrities savivaldybės 
muziejus pradžioje buvo įsikūręs Reformatų g. 6 
mediniame name. Ekspozicija tilpo dviejuose kam-
bariuose, eksponatai buvo sudėti specialiose spintose 
ir iškabinti ant sienų. Muziejus turėjo archeologijos, 
keramikos, istorijos, žemės ūkio, gamtos, liaudies 
meno, numizmatikos, filatelijos skyrius ir paveikslų 
galeriją2. Spaudoje paraginti žmonės gausiai lankė 
muziejų, įsikūrusį palankioje vietoje, šalia turgaus. 
Jų skaičius penkiskart padaugėjo 1929 m. pradėjus 
eksponuoti užmušto šerno iškamšą, kurią teko įdėti 
į stiklinę vitriną, nes dažnas lankytojas norėjo šerną 
paglostyti ir išpešti atminimui nors vieną šerį3 .

1931 m. muziejus persikėlė į Miesto valdybos 
(Rotušės g. 10) pastatą. Ekspozicija veikė trijuose 
kambariuose, ketvirtas buvo skirtas darbui. Ikika-
riniu laikotarpiu turėta apie 18 000–19 000 įvairių 
muziejinės vertės daiktų (nemaža dalis dingo karo ir 
pokario metais)4. Ekspozicijų fragmentai užfiksuoti 
Petro Ločerio, Viktorijos Bortkevičiūtės fotografijo-
se. Eksponuota įstiklintose tamsaus medžio vitrino-
se ir spintose, neįstiklintose vitrinose su lentynomis, 
prie sienų pritvirtintuose stenduose („kartonuose“) ar 
eksponatus pakabinant ant sienų. Eksponatai sugru-
puoti temomis, sudėta viskas, kas turėta, tačiau gau-
sume estetikos būta. Lentynose tvarkingai sustatytos 
medinių šventųjų skulptūros, įstiklintose spintose – 
muziejaus prižiūrėtojo Mykolo Staškevičiaus darbo 
paukščių iškamšos, apačioje, įstiklintose vitrinose, – 
gausi numizmatikos kolekcija. Ant sienų – senosios 
kanklės, ragai, skudučiai, geležiniai kryžiai, akme-
niniai kirvukai, ginklai, Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės bajorų, su kuriais buvo susigiminiavę 
grafai Tiškevičiai, herbai. Biržų tvirtovės herbiniams 
kokliams dviem eilėms eksponuoti panaudotas popie-
riumi dengtas stalas su po juo paslėptu paaukštinimu 

didesniems etnografiniams eksponatams, anot Aki-
ro-Biržio, aprašiusio ekspoziciją, pritaisyta tokie lyg 
suolai, o ant jų padėta „dundula“ .

Krašto savitumą ekspozicijoje iliustravo kny-
gnešio Jurgio Bielinio daiktai, Grūžių keramikos fa-
briko dirbinių kolekcija, Kilučių ežere augę, vėliau 
išnykę agaro riešutai, meteoritas. Didžiuotasi Radvilų 
dokumentais ir inventoriais, stebuklinga, reformatų ir 
katalikų kovas menančia akmenine šv. Petro skulp-
tūra, Astravo dvaro interjero puošmenomis, sprin-
džio didumo žalvarine patrankėle saliutams iš Kraštų 
dvaro, nuo perlydimo išgelbėtomis sidabrinėmis 
antkaklėmis iš Migonių piliakalnio, visų Lietuvos ir 
Latvijos pašto ženklų kolekcija. Planuota įsigyti pri-
vačiai saugomą Biržų miestiečių slaptąjį archyvą. 
Ekspozicijoje būta leidinių, gamtos skyrių papildan-
čių augalų kenkėjų, grūdų ir koncentruoto pašaro pa-
vyzdžių5 .

Kas buvo ekspozicijos kūrėjai: muziejaus ve-
dėjas M. Staškevičius ar visuomeniniais pagrindais 
dirbantys skyrių vedėjai, kuruojantys savo sritis? 
Muziejaus statute ši veiklos sritis nenurodyta. Ku-
riant ekspozicijas, matyt, įtaką darė miestų muziejai, 
asmeninės interpretacijos ir galimybės.

Su nedidele pertrauka muziejus veikė ir An-
trojo pasaulinio karo metais. Keletą kartų įvairavo 
muziejaus pavadinimas. Buvo pavadintas etnografi-
jos-kraštotyros, vėliau – Biržų kraštotyros muziejumi. 
1989 m. muziejaus direktoriaus Algimanto Baublio 
rūpesčiu pavadintas Biržų krašto muziejumi „Sėla“ – 
pirmuoju krašto muziejumi Lietuvoje.

Pokario metais paskirti muziejaus darbuotojai 
rūpinosi ekspozicijos ideologizavimu, laimėjimų di-
agramomis, socialistinės statybos laikotarpio propa-
gavimu. Ilgai nekito senosios ekspozicijos struktūra. 
Iš ataskaitų matyti, kad darbuotojams nesisekė paro-
dyti naujo gyvenimo idėjinio teminio konteksto, su-
vokti medžiagos rinkimo specifikos. Vėliau gelbėjo 
valdžios nurodymai, konkretūs „idėjiškai-tematiškai“ 
nepavykusių muziejų ekspozicijų pristatymai, susipa-
žinimas su didžiųjų muziejų ekspozicijomis, konkreti 
profesionalių muziejininkų pagalba. 

1951 m. muziejus pradėjo keltis į drėgną ir šal-
tą buvusią stačiatikių cerkvę, o po metų atidarytas 
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lankytojams. Ekspozicijos kūrimas ir pertvarkymai 
226 m2 cerkvėje, kurios sienų aukštis buvo dau-
giau kaip 10 m, vyko nuolat. Nepritaikytose muzie-
jininkystei patalpose eksponatai pelijo ir šarmojo. 
1963 m. pradėjus rekonstravimo darbus, aukšta cer-
kvės erdvė padalyta į du aukštus, o 1966–1969 m. 
sukurta tipinė, tarybinius kanonus atitinkanti ekspozi-
cija. Ekspozicijos rengėjos – Biržų muziejaus direk-
torės Regina Drevinskienė, Eugenija Murauskienė, 
vyresnioji mokslinė bendradarbė, istorikės išsilavi-
nimą turėjusi Vilhelmina Bitinaitė. Eksponuota nau-
jose sieninėse spintose (arch. Fridrichas Samukas)6 . 
Baldai gražiai derėjo su pastato architektūra, langus 
dengė geltonos lengvos užuolaidos. Pirmame aukš-
te – istorijos, gamtos, etnografijos ekspozicija, antra-
me – tarybinio laikotarpio skyrius ir parodos.

Nuo 1982 m. nuolat pradėtos rengti parodos iš 
muziejaus fondų, pristatančios senuosius Biržus fo-
tografijose, personalijų, įvykių sukaktis, populiarios 
liko vietinių meistrų liaudies meno parodos, o ypač 
iš kitur atsivežtos. Parodų eksponuotoja tapo pirmo-
ji muziejaus fondų saugotoja Jadvyga Kriščiūnienė. 
Netrukus imta ruoštis persikelti į atstatytus Biržų tvir-
tovės rūmus (atstatymo darbai vyko 1978–1988 m.). 
Pradėta eksponatus atrinkti konservuoti ir restauruoti 
Prano Gudyno restauravimo centre.

Biržų muziejaus vadovai – direktorius A. Bau-
blys ir vyriausioji fondų saugotoja J. Kriščiūnie-
nė – svarstė naujos ekspozicijos apmatus, muziejaus 
veiklos perspektyvas. Be atstatomų rūmų, XVII a. 
karinio pobūdžio objekte – bastioninėje tvirtovėje – 
buvo išlikusių fortifikacijos elementų: gynybiniai 
pylimai, fosa, kariuomenės išsirikiavimo aikštė, ty-
vuliavo pirmasis Lietuvoje dirbtinis vandens telkinys 
šiaurinėms tvirtovės sienoms ginti, buvo likę vartų 
pastato, parakinių griuvėsių. Tarptautinės reikšmės 
kariniame objekte, menančiame Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kovas su švedais, norėta sukurti Bir-
žų kraštą reprezentuojančias ekspozicijas, įdomiai ir 
išsamiai pristatyti tvirtovės ir krašto istoriją. Siekta, 
kad ekspozicijos būtų vieningos, baldai neužgožtų sa-
lių architektūros, atsisakyta sieninių spintų. 

Atkurti rūmų vėlyvojo renesanso ir ankstyvojo 
baroko stiliaus interjerą, pristatyti karybos tradicijas 
Lietuvoje, su kuriomis glaudžiai susijusi Biržų tvirto-
vė, apibūdinti kunigaikščių Radvilų nuopelnus vals-
tybei galimybių nebuvo. Neturėta ir autentiškų meno 
vertybių. Kunigaikščių Radvilų istoriniam laikotar-
piui iliustruoti muziejus turėjo tvirtovės archeologi-
nių radinių, Brastos Bibliją, dokumentų ir inventorių, 
vieną seifą, dvi skrynias, Jonušo Radvilos biustą, rai-
žinių kopijų, vienintelę Lietuvoje išlikusią mortyrą. 
Tikėtasi depozito teise gauti kunigaikščių Radvilų gi-
minės grafinių portretų galeriją. 

Muziejuje buvo gausu kitų, krašto istoriją me-
nančių, eksponatų, tačiau juos eksponuoti rūmuose 
buvo nelengvas uždavinys. Laukė ir kiti darbai: eks-
ponatų perkėlimas, rūmų planų projektų peržiūra, 
spręstos rūsio drėgmės problemos (dėl šios priežas-
ties rūsio salėse vėliausiai buvo eksponuotos proisto-
rės, tvirtovės ir senamiesčio radinių kolekcijos).

Biržų tvirtovės rūmuose muziejus veiklą pradė-
jo 1989 m. kovo 9 d. tarptautine moksline konferen-
cija, skirta 400-osioms Magdeburgo teisių suteikimo 
Biržams metinėms. Buvo atidarytos pirmosios paro-
dos, parengtos iš turimų kolekcijų. Eksponuota pro-
testantiškoji raštija, tvirtovės radiniai, dovanoti dailės 
kūriniai ir kitos parodos.

Kūrybiškumas, gaunant minimalų finansavimą

Atstatytuose Radvilų tvirtovės rūmuose įsikūrė 
dvi kultūrinės įstaigos: muziejus ir Biržų rajono savi-
valdybės viešoji biblioteka. Muziejus kūrėsi Radvilų 
gyvenamuosiuose kambariuose ir ūkinėje dalyje, vie-
šoji biblioteka – didžiosiose salėse ir svetainėse.

Muziejaus ekspozicinis plotas – 25 salės 
(1 891 m2). Parodoms skirtų baldų, pagamintų Vil-
niaus „Dailės“ kombinate pagal architekto F. Samuko 
projektą, užteko vos kelioms salėms. Tai įvairių aukš-
čių kilnojami mediniai baltai dažyti kubai, kubai-vi-
trinos su nedidele stiklo erdve, didelės pastatomos 
plokštės, keturkampiai faneruoti kolonos tipo pjedes-
talai. Visi baldai turėjo neaukštas aliuminio kojas.

Eksponavimo erdvė nestandartinė. Salės (po ke-
turias–penkias) išdėstytos trijuose aukštuose abiejose 
vestibiulio pusėse. Rūsyje ir pirmame aukšte – kryž-
miniai skliautai, antrame aukšte – aukštos tinkuotos 
sienos su židiniais, krosnių nišomis, daug langų. Kol 
nebuvo sumanytas galutinis ekspozicijos variantas, 
spręsta, kaip pakabinti eksponatus, nepažeidžiant sie-
nų. Keliose salėse prie kabamųjų medinių lubų kraš-
to pritvirtinti kabliai, kitose – panaudotos iš senojo 
muziejaus atsivežtos baltai dažytos medinės plokštės, 
remiamos į sieną ar pastatomos (armonikos tipo).

Muziejaus direktorius A. Baublys stengėsi gau-
ti lėšų naujiems baldams projektuoti ir įsigyti, bet 
pastangos buvo bevaisės. Pastatą išlaikyti Biržų sa-
vivaldybei ir taip buvo didelė našta, o iš Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijos nepasisekė gau-
ti net ir dalinio finansavimo. Sales reikėjo užpildy-
ti, nes ką tik atstatytos vienintelės etninėje Lietuvoje 
XVII a. bastioninės tvirtovės rūmai masino ir vieti-
nius, ir užsienio turistus.

Pagrindine naujosios ekspozicijos rengėja, eks-
pozicinių erdvių ir baldų restauruotuose Biržų tvir-
tovės rūmuose planuotoja ir kūrėja tapo vyriausioji 
fondų saugotoja J. Kriščiūnienė. Parodoms skirtus 
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baldus pradėta gaminti vietoje, įkūrus staliaus dirbtu-
vę. Ieškant šiam darbui tinkamo žmogaus, dalis bal-
dų buvo pagaminta pas privatų stalių. Šie buvo gana 
sunkūs ir griozdiški. Iki šiol muziejaus ekspozicijoje 
galima palyginti kelių stalių darbus. Baldų dailumas, 
funkcionalumas priklausė nuo meistro nagingumo ir 
kvalifikacijos. Gaminti baldus savame ūkyje pasitei-
sino, išvengta nusistovėjusių standartų.

J. Kriščiūnienė suprojektavo lengvų konstruk-
cijų, be masyvių pagrindų kilnojamas įvairių dydžių 
stiklines vitrinas, kai kurios iš jų – su pakabinama 
stiklo lentynėle viduje, stalo tipo stiklines vitrinas 
atkeliamu viršumi. Baldai buvo dažomi balta spal-
va, vėliau – šviesiai ruda spalva (impregnantu „Pi-
notex“). Gerai pažindama fondus, turėdama įgimtą 
meninį skonį, erdvinį ir vaizdinį mąstymą, ji projek-
tavo baldus konkrečiai žinodama, kuriuos eksponatus 
juose eksponuos. Nevengė atviro eksponavimo, kūrė 
daiktui artimos aplinkos įspūdį, todėl ekspozicijos 
daiktų grupes tarsi jungia nematomi saitai, jos įga-
vusios išbaigtą pavidalą, nepriekaištingą įspūdį. Va-
dovauti šiai darbo sričiai nebuvo lengva – neįprasta, 
kad darbo ypatumus staliui nurodinėtų moteris. Pra-
vertė vaikystėje įgyta patirtis: talkininkaudama tėvui 
perprato staliaus darbų paslaptis, iš siuvėjos mamos 
perėmė kūrybiškumą, kruopštumą.

Iki 2006 m. 25 salėse buvo sukurta dabartinė 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ekspozicija, repre-
zentuojanti muziejų iki šiol. Ekspoziciją palankiai 
vertina tiek Lietuvos, tiek užsienio lankytojai. Spe-
cialistų nuomone, Biržų krašto muziejus išsiskiria sa-
vita eksponavimo maniera, originalumu, vizualumu, 
architektūrine baldų vienove, pateiktų temų įvairove, 
kurios atskleidžia lokalinę istoriją Lietuvos ir Euro-
pos istorijos kontekste7. Svarbu ir tai, kad ekspozici-
jos suformuotos kolekcijų pagrindu. Nuolat rengiant 
parodas, ilgainiui išaugusias į ekspozicijas, buvo eks-
ponuota daugiau kaip 10 000 eksponatų (6–7 proc.). 
Daugiausia eksponuotojai talkino muziejininkė Snie-
guolė Kubiliūtė, tapdama sumanymų bendraautore, 
rengdama išsamias anotacijas. Dviejų muziejininkių 
duetas išaugo į darbščią komandą, joms geranoriškai 
talkino Antanas Seibutis, atskiras užduotis vykdė dai-
lininkė Judita Vasiliūnienė. Vėliau eksponuoti padėjo 
Roma Songailaitė, Laima Rumbavičienė, Deimantė 
Prunskienė.

Parodos ir ekspozicijos tvirtovės rūmuose

Parodinė veikla buvo labai intensyvi, nelikus 
ideologinių suvaržymų, norėta parodyti kuo daugiau 
eksponatų. Kai kurios parodos veikė ilgiau nei metus. 
Gausaus lankytojų srauto, ne tik palankių, bet ir gra-
sinamų atsiliepimų sulaukta 1990 m. Vasario 16-osios 

Ekspozicijos „Biržų senamiestis ir tvirtovė XVI–XVII a.“ fragmentas. 2005 m. Fot. Remigijus Timukas
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proga surengus parodą iš prieškario Biržų apskrities 
politinį, ekonominį, visuomeninį, kultūrinį gyvenimą 
menančių daiktų ir dokumentų. Dėl susiklosčiusios 
politinės situacijos paroda veikė iki 1991 m. sausio 
13 d. įvykių. 

1992 m., minint fotografo, Biržų miesto ikono-
grafo P. Ločerio 100-ąsias gimimo metines, paroda 
veikė trijose salėse. Fotografas, įamžinęs prieškari-
nį miestą, jo gyventojus, buvo dar gerai žinomas ir 
prisimenamas. Dienoraščių ištraukomis anotavus fo-
tografijas, įtaigiai perteiktas jo gyvenimas ir veikla. 
Siekiant parodyti dvipusius albumo lapus su miesto 
fotografijomis, buvo suprojektuoti įstiklinti stovai. 
Tai buvo pirmas bandymas sukurti baldus, pritaikytus 
tam tikrai eksponatų grupei. 

1998 m., ruošiantis respublikiniam istorijos 
mokytojų seminarui „Šiaurės Lietuvos kultūros ypa-
tumai ir vietinės medžiagos panaudojimas istorijos 
pamokose“, parengta Biržų krašto švietimo raidą pri-
statanti paroda. Eksponuoti nuo XVI a. iki 1940 m. 
naudoti vadovėliai, metodinė literatūra, mokymo 
priemonės, dokumentai ir fotografijos.

Kol susiformavo nuolatinės ekspozicijos, vi-
dutiniškai per metus eksponuota po 10–13 parodų. 
Atrenkant eksponatus parodoms, juos tyrinėjant, nu-
sistovėjo būsimų ekspozicijų struktūra. 

Dabartinės ekspozicijos pradžia – rūsyje. Šioje 
rūmų dalyje – autentiškiausia aplinka, išlikę archi-
tektūros, mūro ir tinko fragmentai, keltuvo šachta. 
Vestibiulyje – paukščių ir gyvūnų iškamšos, tauro ra-
gai – tarsi įžanga į proistorės pasaulį. Naujausias šios 
kolekcijos eksponatas, populiarumu pralenkęs šerno 
iškamšą, – 1988 m. Kvetkų apylinkėje nušautas ruda-
sis lokys. Ne visi gamtos skyriaus eksponatai, ištiki-
mieji muziejaus palydovai, pasiekė tvirtovės rūmus, 
tačiau išlikę „sutūpė“ senuosiuose balduose, horizon-
taliai pastatytose buvusių sieninių spintų vitrinose. 

Proistorės ekspozicijoje, apimančioje laikotar-
pį nuo akmens amžiaus iki XVI a., didelis dėmesys 
skiriamas sėlių ir žiemgalių kultūrai. Ekspozicijos 
autorė, archeologė R. Songailaitė pritarė, kad pailgi-
nus sumanytų stiklo vitrinų medinius šoninius rėmus 
masyvios vitrinos sušvelnėtų. Vengiant monotoni-
jos, galinė siena ir lentelės, ant kurių eksponuojami 
daiktai, dažytos skirtingais atspalviais. Kitose trijo-
se salėse – raižinių kopijos, XVI–XVII a. tvirtovės ir 
senamiesčio radiniai: kokliai, buitinė keramika, sti-
kliniai indai, Radvilų stiklo manufaktūros stiklo la-
šai, Papilio įtvirtintos piliavietės radiniai, granatos, 
sviediniai, keturspygliai. Prie pamatų sprogdinimo 
vietos ir sienos luito 1998 m. eksponuotas Biržų II 
bastioninės tvirtovės maketas (aut. Valdas Rakutis), 
iliustruojantis privačios gynybinės tvirtovės galybę. 
Rūsio centre, tunelį primenančioje iždinėje, buvo 

numatyta įrengti krašto geologijos ir karsto ekspo-
ziciją. Šiam sumanymui nepritarus, iždinėje vėliau 
buvo pastatytas XVII a. seifas su sudėtinga užraktų 
sistema .

Antro aukšto dešinės pusės keturiose salėse 
įrengtos Biržų krašto istoriją pasakojančios ekspo-
zicijos. Pirmoji – „Kunigaikščiai Radvilos“ – nuolat 
pildoma įsigytais naujais XVI–XVII a. eksponatais: 
Biržų miestiečių slaptajame archyve saugotais miesto 
savarankiškumą liudijančiais dokumentais, antspau-
dais, įrėmintomis ankstyviausio Biržų vardo paminė-
jimo, Magdeburgo teisių kopijomis, unikaliu Juzefo 
Narūnovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės že-
mėlapiu. Vaizdą pakeitė 2006 m. atstatyta koklinė 
krosnis, klavesinas, Lietuvos kino studijoje pasiū-
ti didikų drabužiai. Salę papildžius Biržų–Dubingių 
Radvilų portretų raižinių kopijomis, ji vėl įgavo naują 
spalvą – dvelkia ramia protestantiška dvasia. Viena 
iš pirmųjų šios ekspozicijos versijų patvirtino, kokia 
svarbi yra daikto vieta ekspozicijoje, ryšys su kitais 
eksponatais. Šalia vitrinų su Abiejų Tautų Respubli-
koje kursavusiomis monetomis pastačius XVII a. sei-
fą (iki tol stovėjo kitoje vietoje), lankytojai suprato 
jo paskirtį, pradėjo mesti monetas. Susikaupė šiuo-
laikinių monetų kolekcija, parodanti, iš kur atvyksta 
Radvilų rūmų lankytojai.

Salėje „Grafų Tiškevičių paveldas“ kuriama As-

Ekspozicijos „Grafų Tiškevičių paveldas“ fragmen-
tas. 2005 m. Fot. Remigijus Timukas
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Biržų krašto etnografijos ekspozicijos fragmentai. 2005 m. Fot. Remigijus Timukas
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travo dvarą menanti aplinka. Meno ir taikomosios 
dailės kūriniai eksponuojami atvirai, smulkesni – sti-
klo vitrinose. Puošnus vaizdas sukurtas gipsiniuose 
kartušuose tapytus herbus įrėminus mėlyno aksomo 
fone. Skoningai eksponuojami du kokliai: karūnėlė ir 
medalionas – jie pritvirtinti prie stačiąją krosnį imi-
tuojančio pagrindo.

Kitos salės tema – „Biržų kraštas carinės impe-
rijos sudėtyje“. Šiam laikotarpiui parodyti pasitelktos 
šios eksponatų grupės: carinės kariuomenės apdova-
nojimai, pareigūnų ženklai, 1863 m. sukilimo ginklai, 
darbo įrankiai, knygnešių ir tautinio atgimimo laikų 
literatūra, asmenybių portretai, Biržų spaustuvės lei-
diniai, švietimą ir ūkinę veiklą, inteligentiją, „pirmą-
ją kartą nuo žagrės“ menantys daiktai. Salę pagyvina 
meno kūriniai, pieštas dvarininkų Karpių genealogi-
nis medis, reti daiktai: prievaizdų lazdos, įspūdingo 
dydžio kavaleristo batas, ištiesintas sukilėlio dalgis. 
Centre – įvairių nominalų numizmatikos kolekcija, 
Riurikaičių ir Romanovų dinastijos medaliai, doku-
mentai, kompozitoriaus Juozo Naujalio baldai. Vaiz-
dinė medžiaga atspausdinta spalvoto kopijavimo 
aparatu „Canon“, kurį muziejus įsigijo 1994 m. Toli-
mesnį istorinį laikotarpį jau kitoje salėje tęsia ekspo-
zicija „Biržų kraštas nepriklausomybės metais“. 

Kitoje vestibiulio pusėje, penkiose salėse, pri-
statoma valstiečių, miesto ir dvarų kultūra. Ekspo-

zicija apima tradicinių ir fabrikinių namų apyvokos 
daiktų, apšvietimo priemonių, baldų, tekstilės, apran-
gos ir galvos dangos, muzikos instrumentų, medinių 
šventųjų skulptūrų ir geležinių viršūnių rinkinius. 
Rūmų menių interjeras kontrastavo su valstietišką 
kultūrą atspindinčiais daiktais, ypač namų apyvokos 
rakandais. Kaimo gryčios žemų sienų įspūdis buvo 
kuriamas prie sienų pritvirtinus 2 m aukščio lininiu 
audiniu („meškovina“) aptrauktas plokštes. Ekspo-
nuotas gana didelis rinkinys, nes pastebėta, kad aukš-
tose patalpose negausios daiktų grupės „išnyksta“. 
Daiktų įvairovė parodė jų raidą, socialinių sluoksnių 
skirtumus.

Pirmo aukšto ekspozicijos yra skirtos Biržų 
krašto konfesijų istorijai, raštijai ir menui. Biržų kraš-
te tebegyvuoja septynios religijos. Protestantams ir jų 
atšakoms atstovauja religinė literatūra, giesmynai, 
garsioji 1563 m. Brastos Biblija ir jos Senojo Testa-
mento iliustracijų kopijos. Akcentuojami evangeli-
kų liuteronų ir evangelikų reformatų Biblijos studijų 
skirtumai, švietėjiška veikla. Katalikų, stačiatikių ir 
sentikių religijas pristato dailės kūriniai, drabužiai, li-
turginė atributika.

Kitose salėse sukurtos tremčiai ir rezistencijai, 
Biržų krašto išeivijai, Biržų sporto laimėjimams skir-
tos ekspozicijos. Vėliausiai įrengta naminės aludarys-
tės ekspozicija.

Ekspozicijos „Biržų kraštas nepriklausomybės metais“ fragmentas. 2011 m. Fot. Remigijus Timukas
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Šiandieninio muziejaus siekis – atkurti tvirtovės 
kompleksą ir ginkluotę. Jau kitais metais bus pradėta 
įrenginėti ekspozicija atstatytame tvirtovės arsenale, 

netolimoje perspektyvoje ir kita rūmų pusė, iš kurios 
išsikels viešoji biblioteka, bus pritaikyta muziejaus 
reikmėms.

Nuorodos
1 Biržų muziejaus įkūrimo iškilmingas aktas, 1928 02 16, Biržų 

krašto muziejus „Sėla“ (toliau – BKM), GEK 13061.
2 Baublys A. Biržų krašto „Sėlos“ muziejus, Žiemgala, 2004, 

nr. 2, p. 36.
3 Mikelėnas J. Biržų muziejus. Informacinis lapas, 1930, BKM, 

GEK 14104.

4 Baublys A. Biržų krašto „Sėlos“ muziejus, p. 37.
5 Akiras-Biržys. Lietuvos miestai ir miesteliai. Biržų apskritis, 

Kaunas, 1932, t. 2, p. 71–75.
6 1950–1970 m. veiklos ataskaitos ir planai, BMK  archyvas.
7 1992–2010 m. lankytojų atsiliepimo knygos, BKM archyvas.

EXPOSItIONaL aCtIVItIES at BIržaI mUSEUm

Snieguolė Kubiliūtė
Jadvyga Kriščiūnienė
Biržai Area Museum “Sėla”

Biržai District Municipal Museum, founded on 
February 16, 1928, has been several times moved 
from place to place. In 1988, the Museum was moved 
to the fourth and its current location – reconstructed 
Radvila Palace, 17th century bastion-type fortess.

There are 25 exhibition halls (1891 sqm) spread 
over three floors. The exposition space provided for 
regional (ethnographic) studies exhibits, is inappro-
priate: high rooms, fireplaces, alcoves, lots of win-
dows, both sides of the entry hall has got transitive 
4–5 room system. There were not enough of exhibits 
for interior reconstruction. Thus it was decided to 
exhibit, on collectable items basis, the collections of 
Biržai region and ethnology. Starting from the exhibi-
tions, which have grown into the expositions.

The exhibition furniture, made according to  
architect F. Samukas’ project at Fine Arts Factory 
“Dailė” in Vilnius, was sufficient only for a few halls. 
Additional funding for design and furniture purchase 
hasn’t been received. Museum’s Chief Curator Jadvy-
ga Kriščiūnienė became the main organizer of a new 
exposition, planner and creator of exposition areas 
and furniture in the restored Biržai Palace. Furniture 
manufacturing has been started by establishing a car-
pentry workshop on the premises.

Until 2006, there were organized and are still 
constantly under improvement the following exposi-
tions: Prehistory; Biržai Old Town and Castle; The 
Dukes Radvila; The Heritage of Counts Tiškevičius; 
Biržai Land under the Rule of the Russian Empire; 
Biržai During the Years of Independence, Deporta-
tion and Resistance Movement; Biržai Land Emi-
grants, their Activities and Creation. There are five 
exhibition halls that reveal Biržai regional history 
ethnographic exhibition, four – the history of Biržai 
area religious confessions, literature and art exhibi-
tion. Long-term exhibitions: Biržai Sports, Brewery 
Customs and Traditions.

Only 6–7 percent of exhibits are shown in exposi-
tions (in total there are 120,000 exhibits). According to 
the experts, Biržai Museum expositions are of distinc-
tive style and original. It is distinguished by architec-
tural unity of halls, the diversity of topics, introducing 
local history of Lithuania and European history.

Currently the main Museum’s goal is to restore 
the castle complex and  weaponry. Next year an exhi-
bition of the reconstructed arsenal of the castle should 
be installed, in the nearest future – the takeover of 
other side of the palace, from which a public library 
moves out .
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KAD MUZIEJUS ŠVIESTŲ 
Lietuvos jūrų muziejus žengia į mokyklines  
bendrojo lavinimo programas

nika Puteikienė
Lietuvos jūrų muziejus

žinių monopolio nebėra

Lietuvos jūrų muziejus Muziejų metais nuspren-
dė mesti iššūkį įprastai muziejinės edukacijos sričiai 
ir iškėlęs bures drąsiai leidosi į kelionę po dar netiks-
liai jūrlapiuose sužymėtą bendrųjų mokyklinių pro-
gramų okeaną. Jeigu iki šiol mes, kaip ir kiti muziejai, 
sėkmingai darbavomės tradicinės edukacijos srityje – 
pateikdavome tik programas, parengtas pagal mūsų 
ekspozicijų medžiagą, tai dabar ryžomės parengti tris 
specialiąsias programas, pritaikytas Lietuvos ben-
drojo lavinimo mokyklų bendrosioms programoms, 
t. y. mėginame selektyviai pažvelgti į mūsų išteklius 
ir pasinaudoti ne tik ekspozicija, fondais, bet ir pri-
taikyti skirtingos kompetencijos darbuotojų žinias, 
atitikti besikeičiančios mokyklos poreikius. Šiandien 

mokyklos, siekiančios būti labai gerai įvertintos, yra 
spaudžiamos ieškoti naujų mokymo formų ir būdų, 
išeiti iš tradicinės klasės, integruoti pamokose kitus 
dalykus, lavinti moksleivių kūrybiškumą, iniciatyvu-
mą, padėti moksleiviams kaupti patirtį ir ją perteikti. 
Jūrų muziejaus parengtose specialiosiose programo-
se iš pasyvaus žinių vartotojo vaikas tampa aktyvus. 
Vietoj kontakto su vienu mokytoju atsiranda kontak-
tas su penkiais muziejininkais. 

Samuelis Papertas (Samuel Papert), pasauly-
je žinomas kompiuterinės intelektikos specialistas, 
sakė: Vaikai. Jie privers mus atsisakyti per šimtme-
čius nusistovėjusių švietimo formų ir tradicijų. Jie vis 
labiau bodėsis dabartine mokykla ir iš esmės ugdysis 
(o gal jau taip ir yra) ne mokykloje. Mokykla mono-
polio nebeturi, žinių monopolio nebėra, informacijos 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos moksleiviai Jūrų muziejuje
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šaltinių yra daug .1

Taigi, muziejus yra vienas iš patikimų informa-
cijos šaltinių. Muziejus kaip šaltinis skamba gražiai: 
jis yra veržlus, jis yra gaivus, jis yra kryptingas ir 
švarus .

Pagal Didžiojoje Britanijoje labai sėkmingai 
veikiančias programas „Mokymosi muziejuose ir 
galerijose kampanija“ ir „Įkvepiantis mokymasis vi-
siems“ („Campaign for Learning through Museums 
and Galleries“, „Inspiring Learning for All“, prieiga 
per internetą: http://www.campaign-for-learning.org.
uk) mokymasis yra efektyviausias, kai jis vyksta įsi-
tikinimų ir tapatybės lygmenimis ir susieja pažinimą 
su mūsų asmenine gyvenimo patirtimi. Tai yra patyri-
minis mokymasis.

Mokymasis – tai procesas, kai suaktyvinama pa-
tirtis, tai yra tai, ką žmonės daro, norėdami suprasti 
pasaulį. Jis gali apimti įgūdžių, žinių, supratimo, są-
moningumo, vertybių, idėjų ir jausmų plėtrą ar gili-
nimą arba didinti sugebėjimą reflektuoti. Efektyvus 
mokymasis atneša pokyčių, plėtrą ir troškimą dar 
daugiau mokytis.

Lietuvos jūrų muziejus parengė biologijos 
modulio programas

Lietuvos jūrų muziejus kompleksiškai pristato 

jūrų gamtą ir istoriją. Kompleksiškumas atsispindi ir 
drauge su mokyklomis parengtose programose.

Dar 2011 m. Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bė buvo parengusi neformaliojo ugdymo programų 
finansavimo (krepšelio principu) projektą. Bando-
majame projekte dalyvavo keturios savivaldybės. Vy-
riausybė žadėjo šį modelį įgyvendinti Lietuvoje jau 
nuo 2012 m., tačiau biudžetas yra deficitinis, todėl 
projektas buvo atidėtas geresniems laikams.

Bendradarbiaudamas su dviem mokyklomis, 
nebijančiomis mąstyti ir dirbti kitaip, muziejus pa-
rengė tris biologijos dalyko programas: vieną ne-
formaliojo ugdymo 34 valandų programą „Įmink 
vandenų pasaulio paslaptis Lietuvos jūrų muziejuje“ 
7–8 klasėms ir dvi biologijos modulio programas: 
„Įmink vandenų pasaulio paslaptis drauge su Lietu-
vos jūrų muziejumi“ 7–8 klasėms ir „Atrask Balti-
jos jūrą“ 10–11 klasėms (modulio programos apima 
17 valandų). Šios programos – tai bendro Lietuvos 
jūrų muziejaus, Klaipėdos Vydūno vidurinės ir Vil-
niaus Balsių pagrindinės mokyklos darbo rezultatas. 
Vieni muziejininkai parengti šias programas neturi 
reikiamos pedagoginės kompetencijos. Abi bendra-
darbiauti pasirinktos mokyklos yra netipinės: Vydūno 
vidurinėje mokykloje moksleiviai renkasi sustiprintą 
muzikos arba dailės mokymąsi. Taip įgyvendinamas 
visos dienos estetinės pakraipos modelis, čia harmo-

Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos moksleiviai susipažino su Baltijos jūros kiaule kurdami ... komiksus apie 
šį paslaptingą gyvūną

http://www.campaign-for-learning.org.uk
http://www.campaign-for-learning.org.uk
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ningai jungiamas bendrasis ir kryptingas meninis ug-
dymas. Balsių pagrindinė mokykla taip pat yra atvira 
naujovėms ir entuziastingai priėmė pasiūlymą mokyti 
moksleivius muziejuje.

akcentuojamas holistinis ugdymas

Visos parengtos programos patvirtintos ir mo-
kykloje, ir muziejuje. Tam buvo sudaryta edukacinė 
specialistų darbo grupė. Jeigu mokykloje programą 
rengia vienas mokytojas, tai prie šių programų dar-
bavosi visas būrys specialistų. Programas rengė mu-
ziejininkė edukologė Renata Būdvytienė, biologas 
Remigijus Dailidė, vyriausiasis ichtiologas Saulius 
Karalius ir Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos bi-
ologijos mokytoja metodininkė Vilija Šatkauskienė. 
Programos parengtos akcentuojant holistinį ugdymą. 
Alternatyviosios edukacijos puoselėtojo dr. Rono Mi-
lerio (Ron Miller) manymu, holistinis ugdymas yra 
vaiką gerbiantis ugdymas, nes paiso pasireiškiančių 
besivystančio vaiko kūrybingumo impulsų, o kartu ir 
ne mažiau (jeigu ne labiau) kultūrinių įrodymų, kad 
įprastinis mokyklinis lavinimas siekia užslopinti au-
gančią asmenybę.

Muziejuje moksleivis, pažindamas jūrų pasau-

lį, kūrybiškai pritaiko jau turimas žinias, suvokia 
aplinką emocijomis ir naudodamasis visais pojūčiais; 
atsiranda ryšys su kitais mokomaisiais dalykais – mu-
zika, daile, istorija, etnologija, mitologija, kalbomis, 
chemija, fizika, geografija ir t. t. Ne mažiau svarbūs ir 
kiti programų uždaviniai: gebėti įgytas žinias pritai-
kyti kasdienėje veikloje; galėti tiesiogiai susipažinti 
su retomis profesijomis, ugdyti atsakomybę aplinkai; 
stiprinti socialinius įgūdžius; formuoti altruistinį po-
žiūrį į gyvenimą įtraukiant į savanorystės programą. 

Šios įgyvendinamos biologijos programos for-
muos įvaizdį, kad muziejus yra ne tik laisvalaikio 
praleidimo vieta, bet kartu ir švietimo centras, turintis 
unikalių eksponatų, sudarantis puikias sąlygas moks-
leivių praktinei, mokslinei ir kūrybinei veiklai.

Moksleiviai turės unikalią galimybę netradici-
nėje aplinkoje nagrinėti ir suvokti gyvūnų įvairovę, jų 
pasiskirstymą, prisitaikymą prie gyvenamosios aplin-
kos, elgsenos ypatybes; padės išsiaiškinti gyvūnų ny-
kimo priežastis ir kaip apsaugoti juos nuo išnykimo 
pavojaus, tyrinės jūrų fauną, pieš, diskutuos, kurs pu-
blicistinius straipsnius.

Ši programa skiriasi ir nuo tradicinių edukacinių 
muziejaus programų, nes tai yra tęstinis, kryptingas 
pažinimas ir mokymas.

Edukacinis užsiėmimas „Perlo gimimas“ Šilalės rajono Tenenių pagrindinėje mokykloje
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Kūrybinės pamokos muziejuose – kiekvieno 
moksleivio svajonė

Mano akimis žiūrint, tokios pamokos yra kie-
kvieno moksleivio svajonė. Pažintis su vandenų 
pasauliu ir jo paslaptimis prasidės moksleivių išplau-
kimu į Kuršių marias. Išvykoje moksleiviai stebės pa-
krantes, aptars Klaipėdos uosto veiklą, diskutuos apie 
kiekvieno žmogaus, uosto veiklos įtaką Baltijos jūros 
faunai ir florai ir, be abejo, drauge ieškos aplinkosau-
ginių sprendimų. Per tokį užsiėmimą ugdomas ir ko-
mandos jausmas, ir veikiamos visos juslės – čia netgi 
teks lavinti vestibiuliarinį aparatą, stengiantis išlaiky-
ti pusiausvyrą. Kartu su gamtos pažinimu yra prista-
tomas ir kultūros paveldas, nes šie dalykai susipynę. 
Tarkim, kalbėdami apie Baltijos pilkuosius ruonius, 
prisimename, kad senieji pajūrio gyventojai juos 
meiliai šaukdavo „jūrų mergelėmis“, „jūrų veršiu-
kais“ – tai nusako ir ekologinį santykį su šiais Balti-
jos šeimininkais. Dabar žvejai skundžiasi, kad ruoniai 
sudrasko jų tinklus. Mūsų senoliai niekdarių nebūtų 
vadinę „jūrų mergelėmis“, jeigu nebūtų taikiai sutarę 
ir meiliai sugyvenę su šiais gyvūnais, nesigviešdami 
visų jūroje plaukiojančių žuvelių. 

Užsiėmime „Mirtinas medūzos žvilgsnis biolo-
go akimis“ papasakojus graikų mitą bus atskleista bi-
ologinė medūzos prigimtis. Iš edukacinės medžiagos, 

muziejininkų pasakojimų moksleiviai sužinos apie 
medūzų ypatumus ir jų veisimo paslaptis, išsiaiš-
kins, ką reiškia posakis „medūzos žvilgsnis“ ir kada 
jis vartojamas, atsižvelgdami į medūzos fizines savy-
bes, sukurs analogiškos išvaizdos medūzas kūrybi-
nėse dirbtuvėse „Medūzų laboratorija“ (piešimas ant 
klijų), teks išmėginti oratorystės meną – papasakoti 
mitą. Taip šiame užsiėmime bus integruota istorija, 
lietuvių kalba, geografija ir dailė.

Užsiėmime „Koraliniai rifai – povandeninės 
džiunglės“ moksleiviai išbandys koralinio rifo akva-
riumo vandens filtravimo įrangą, testuos koralinio 
rifo akvariumo cheminę vandens sudėtį, gebės atlikti 
tokio akvariumo būtiniausius priežiūros darbus. Už-
siėmime integruojama chemija, fizika, technologijos.

Užsiėmime „Moliuskai kasdieniame gyvenime. 
Kaip atsiranda perlas?“ moksleiviai mokysis įvertinti 
ir atskirti ypatingas moliuskų savybes (kokie molius-
kai yra pavojingi žmogui, kurie iš jų geba naudo-
tis atmintimi; supras, kokiu būdu moliuskai sugeba 
greitai judėti vandenyje, išsiaiškins, kas yra pirmasis 
rašalo šaltinis), gebės moliuskus pritaikyti kasdienė-
je buityje ir atliks praktinę užduotį „Kaip atsiranda 
perlai?“. Šiame užsiėmime bus ne tik pasakojama, 
demonstruojama, stebima, diskutuojama, lankstomi 
origamiai, bet ir skanaujamas fondiu. Moksleiviai, 
sukdami ant iešmelių užmautus sausainiukus ar džio-

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos moksleiviai – laikraščio „Burė“ komanda – laive „Dubingiai“
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vintus vaisius, galės įsivaizduoti, kaip moliuskas per-
lamutro sluoksniais apaugina į jo mantiją patekusį 
aštrų svetimkūnį, paversdamas jį perlu. Šis užsiėmi-
mas tikrai veikia moksleivių emocijas, nes dažnam tai 
būna pirma pažintis su rafinuotu saldumynų ruošimo 
būdu. O dar karšto šokolado kvapas!

Užsiėmime „Taksonomija“ bus supažindinama 
su kriauklėmis, pavadintomis iškilių Lietuvos as-
menybių vardais. Jūrų muziejaus ekspozicijoje yra 
penkios tokios kriauklės: Adamkaus marginelė (lot. 
Marginella adamkusi), Landsbergio afrikinukė (lot. 
Afer lansbergisi), Každailio verpstė (lot. Chryseo-
fusus kazdailisi), Henriko marginelė (lot. Margine-
lla henrikasi) ir Danilos mureksas (lot. Haustellum 
danilai).

Į šį užsiėmimą teks integruoti, matyt, ne tik lie-
tuvių ir užsienio kalbas, geografiją, istoriją, bet ir... 
politologiją.

Keletas užsiėmimų yra skirta net žurnalistikai: 
moksleiviai ims interviu, darys fotoreportažus ir juos 
publikuos muziejaus tinklaraštyje. Net keturios pro-
gramos valandos yra skiriamos savanorystei Jūrų 
muziejuje. Jų metu su moksleiviais dirbs muziejinin-
kės edukologės, dailininkė, garso režisierius, biolo-
gai, o moksleiviai kaip savanoriai, be abejo, talkins 
per muziejaus renginius. Mokslo metų pabaigoje 
programas vainikuos kūrybinės dirbtuvės ir konfe-
rencija. Patys moksleiviai perteikinės įgytas žinias 
savo bendraamžiams.

mokytis muziejuose pasitelkiamos ir naujosios 
technologijos

Čia pristačiau tik keletą edukacinių užsiėmi-
mų temų. Įgyvendinti šias programas su Klaipėdos 
miesto mokyklomis nėra sudėtinga: moksleiviams 
tereikia keltu persikelti į Nerijos fortą, kuriame ir at-
siveria paslaptingas vandenų pasaulis. Sudėtingiau 
tokias programas įgyvendinti su kitų miestų moky-
klomis. Balsių pagrindinės mokyklos moksleiviai ne-
galės viso modulio išklausyti muziejuje, todėl dalis 
užsiėmimų bus vedama mokykloje pagal Jūrų muzie-
jaus specialistų parengtą medžiagą, taikysime nuo-
tolinio mokymo formas: bendrausime per programą 
„Skype“, naudosime filmuotą medžiagą iš ekspozi-
cijų, jeigu galėsime, rengsime tiesiogines užsiėmimų 
transliacijas.

Ateinantys mokslo metai virs tikru iššūkiu Lie-
tuvos jūrų muziejui, drąsiai bandančiam peržengti 
tradicinės muziejininkystės ribas ir besibraunančiam 
į švietimo sritį. Jau anksčiau cituotas R. Mileris tei-
gia, kad pagarba vaikams ir demokratija eina kartu, 
o kultūra, kuri yra autoritarinė vaikų atžvilgiu, ga-
liausiai taps (jeigu dar netapo) autoritarine visų at-
žvilgiu, išskyrus elito narius. Tikrai tikiu, kad Jūrų 
muziejus, kurdamas naujas neformaliojo ir formalio-
jo švietimo paslaugas, siūlydamas kūrybišką moky-
mąsi pažįstant marinistinę kultūrą, prisideda ir kuria 
kitokią Lietuvos ateitį.

Nuorodos
1 Morkūnienė D. Kitoks mokytojas – kitokia pamoka – kitokia 

mokykla, p. 2. Prieiga per internetą:  http://ebookbrowse.com, 
žiūrėta 2012-09-11.

http://ebookbrowse.com
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thE mISSION OF thE mUSEUm – tO EDUCatE 
Lithuanian Sea museum Steps out into School Educational Programs

Nika Puteikienė
Lithuanian Sea Museum

Until the present, Lithuanian Sea Museum has 
been succesful in traditional museum education ar-
ranging activities centered around exhibit based ex-
positions. In 2012, a new step towards quality was 
taken – three programs were arranged and tailored to 
the educational programs of Lithuanian schools: one 
34 hour long program entitled “Discover the Secrets 
of the World of Water at Lithuanian Sea Museum” 
was designed for informal education for the students 
of 7–8th forms and two biology module programs 
called “Discover the Secrets of the World of Water 
Together with Lithuanian Sea Museum” for the stu-
dents of 7–8th forms and “Discover the Baltic Sea” 
for the students of 10–11th forms, each 17 hours long. 

With this project the Museum seeks to meet the 
needs of the ever changing Lithuanian school. To-
day schools aim to leave the traditional classroom, 
develop creativity and initiative in their students 
and change students from passive to active learners. 
Contact with one teacher is replaced by contact with 

five museum experts. Consequently, the Museum be-
comes an  authoritative source of information. 

Once schoolchildren are introduced to the 
world of the sea at the Museum, they use their exist-
ing knowledge creatively, perceive the environment 
emotionally and can reconnect with their senses once 
again.  In this way the relationship with other sub-
jects, such as music, arts, history, ethnology, mythol-
ogy, languages, chemistry, physics, geography among 
others, is developed. 

The coming school year will be a real challenge 
to the Lithuanian Sea Museum, which is trying to 
break down the boundaries of traditional museology 
with new confidence and is now entering into the are-
na of education. I strongly believe that the Sea Mu-
seum will inevitably contribute to the creation of a 
better future for Lithuania, by creating new services 
of formal and informal education, offering opportuni-
ties of creative learning while enabling  familiarity 
with the marine culture.
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„KELIONėSE PO LIETUVą KAIP VISAREGIS 
BURTININKAS“ (Z. žEMAITyTė): APIE MUZIEJININKą, 
KRAŠTOTyRININKą JUOZą PETRULį

Violeta Aleknienė
Kupiškio etnografijos muziejus

Kupiškio kraštas Lietuvai išaugino daugybę 
kultūros veikėjų, kurie visą savo gyvenimą tyrinėjo 
ir skleidė tautos dvasinį ir materialinį paveldą. Prie 
tokių asmenybių priskiriamas Lietuvos kultūrai nu-
sipelnęs muziejininkas, kraštotyrininkas Juozas Pe-
trulis .

Šio straipsnio tikslas – remiantis įvairiais isto-
riniais šaltiniais, apibendrinti J. Petrulio gyvenimą ir 
veiklą, parodyti jo indėlį Lietuvos etninei kultūrai, 
išanalizuoti jo tyrinėtas Kupiškio krašto sritis. Lie-
tuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 
yra saugomas muziejininko archyvas. Perskaičiusi 
saugomus rankraščius ir išsamiau susipažinusi su 
jo gyvenimo istorija, galiu teigti, kad tai – žmogus 
savo tikslą pasiekęs kruopščiu, sąžiningu kasdieni-
niu darbu. J. Petrulį žavėjo liaudies menas, papras-
ta kaimo žmonių buitis, papročiai, senolių išmintis 
rado vietą ne tik popieriaus lape, bet ir šviesuolio 
širdyje. Anksti palikęs gimtąjį Rudikų kaimą (Ku-
piškio vlsč.), liko jam ištikimas ir artimas. Atliktais 
darbais įrodė, kad gimtinės meilė pati tikriausia, pati 
patvariausia.

Rudikų kaimas, kuriame 1904 m. balandžio 
23 d. gimė J. Petrulis, iki 1921 m. tūnojo Pyvesos 
kairiojo kranto pašlaitės dauboje. Iš laukų sodžiaus 
trobesių nesimatė, tik kyšojo medžių viršūnės ir vie-
nintelis ant kalno Vaitiekūno klojimėlis (linaminė) ir 
grytelninko Kalninio sodybėlė1. Didelė senų pastatų, 
aukštų medžių, niekada neišdžiūvusių keliukų, sen-
kapių, pilkapių apsupta sala ir geraširdžiai žmonės 
skatino Juozą keliauti su dienoraščiu ir fotoaparatu ne 
tik gimtosiomis Kupiškio krašto vietovėmis, bet ir po 
visą Lietuvą.

Neišsenkamus dvasinius lobius Juozas surado 
šeimoje. Motina Veronika Petrulienė (1867–1953), 
kanauninko Kleopo Kozmiano mokinė, „darakto-
rė“, buvo ne tik pirmoji sūnaus mokytoja, bet ir pa-
grindinė įdomių prisiminimų, dainų, pasakų, patarlių 
perteikėja. Ji savo meile ir rūpesčiu „dabojo“ Juozu-
ką, kol akys užsimerkė. 1947 m. vasario 23 d. laiške 
sūnui ji rašė: Juozai, brangus sūnaiti. Mano gyveni-
mo paguoda ir viltie. Aš trokštu, kad Jūs gyventumėt 
mano ilgu amžiu ir kad taip sveikata tarnautų, kaip 

man. Ne vien kūno, bet ir dvasios sveikatos reikia, 
kad nepalūžtum.2

Tėvas Juozas Petrulis (1852–1925) – darbštus, 
ramus valstietis, vidutinio ūkio savininkas. Pagal pa-
veldėjimą turėjo 25 ha žemės, bet broliams dalinan-
tis ūkis susmulkėjo.3 Tiesa, prisiminimuose apie tėvą 
J. Petrulis rašo nedaug. Tik tėvelio motina Elžbieta 
Kirdaitė-Petrulienė buvusi puiki praeities perteikėja.

J. ir V. Petrulių šeimoje gimė septyni vaikai, o 
užaugo tik keturi. Sesuo Elzbieta 1911 m. emigravo 
į JAV, ten ištekėjo už darbininko Kazimiero Bikučio-
nio. Jie susilaukė sūnaus Edvardo ir dukros Arlenos. 

Juozas Petrulis. Apie 1935 m. Fot. Juozas Karazija
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K. ir E. Bikučioniai mirė prieš Antrąjį pasaulinį karą. 
Nuo tada niekas nežinojo ir nesidomėjo Juozo sesers 
šeimos gyvenimu.

Vyresnioji sesuo Paulina Petrulytė-Tamošiū-
nienė (1896–1972) 1926 m. paveldėjo tėvų ūkį, o 
jaunesniajai – Marijai Petrulytei (1907–1930) pagal 
susitarimą atlygino dalimi – pinigais. Pradžios moks-
lus J. Petrulis baigė Salamiesčio mokykloje, paskui 
iki 1925 m. mokėsi Kupiškio ir Biržų vidurinėse mo-
kyklose. Sūnaus mokslams tėvai lėšų negailėjo, nors 
gyventi buvo sunku. 1922–1926 m. Juozas savaran-
kiškai mokėsi esperanto kalbos ir ją vartojo visą gy-
venimą. 1959 m. išleido esperanto kalbos vadovėlį. 

Kraštotyra J. Petrulis susidomėjo besimokyda-
mas vyresnėse klasėse. Prisiminimuose rašė: Auklė-
tojų – mokytojų V. Kavoliūno, J. Elisono paskatintas 
užrašinėjau tautosaką, gyvosios kalbos frazeolo-
gizmus, senų žmonių prisiminimus apie baudžiavą.4 
Pirmąjį darbą apie Rudikų kaimo senolį Ambrazie-
jų Stančiką (g. 1817) paskelbė 1921 m. savaitraštyje 
„Lietuvos ūkininkas“ ir žurnale „Trimitas“.

1924 m. J. Petrulis kartu su bendraminčiais įkū-
rė Lietuvos jaunimo sąjungos Salamiesčio „Žiburio“ 
skyrių. Apie tai vėliau prisiminimuose parašys: <...> 
iniciatoriais buvome K. Savickas, mokytojas J. Viks-
va ir aš. Daugiausia dalyvavo iš Bakšėnų, Buožių, 
Šlekiškių ir Rudikų kaimų jaunimas. Susitikimams ir 
knygynėliui būstine naudojosi Stalionio patalpomis, 
vėliau Petro Gasparevičiaus gyvenamuoju namu. 
„Žiburio“ valdyba suredagavo atsišaukimą į Ameri-
kos lietuvių pažangią visuomenę, kurį paskelbė lai-
kraštis „Tėvynė“.5 Išeiviai sureagavo operatyviai, 
ir Salamiesčio jaunimas gavo apie 200 JAV lietuvių 
leidžiamų laikraščių „Keleivis“, „Tėvynė“, „Dirva“, 
„Amerikos lietuvis“. Kartu su laikraščiais atsiųsta ir 
knygų: Jono Basanavičiaus „Pasakos įvairios“ (I ir II 
tomai), Vinco Kudirkos raštai.

Juozas prisidėjo ir prie Rudikų kaime veikusio 
„Kultūros“ būrelio veiklos. Su seserimi Marija rin-
ko kraštotyrinę medžiagą apie gimtųjų apylinkių ar-
cheologinius paminklus, knygnešius, 1863–1864 m. 
sukilimą. Taip pat užrašė padavimų apie Likalaukių, 
Bakšėnų, Kupiškio piliakalnius, vaiduoklių vietas: 
Likalaukių Sipsalę, Griciūnų, Oškinių, Rudikų sen-
kapius. Prie šių vietovių tyrinėjimo jis sugrįždavo be-
veik per kiekvieną ekspediciją Kupiškio krašte.

Iš gimtojo Rudikų kaimo J. Petrulis išvyko 
1926 m. Tais pačiais metais buvo pašauktas atlikti ka-
rinę tarnybą, bet atsisakė Naujokų ėmimo komisijai 
įteikdamas pareiškimą: Kariuomenės buvimą ir ka-
rinę tarnybą laikau priešingus ir nesuderinamus su 
savo sąžine.6 Tokį jo apsisprendimą nulėmė tolstoji-
ninkų judėjimo pažiūros.

Šis žingsnis užtraukė baudžiamąją atsakomy-

bę. Nepabūgęs bausmės, savo nuomonės nepakei-
tė ir buvo nuteistas aštuoneriems metams nelaisvės. 
Bausmę atliko Kauno, Panevėžio, Šiaulių kalėjimuo-
se. Nepalūžti padėjo aktyvus darbas. Kalėjime ver-
tė tekstus iš esperanto į lietuvių kalbą, rinko žodžius 
„Lietuvių kalbos žodynui“. Jis pažinojo daug to meto 
jaunų veiklių žmonių ir su jais susirašinėjo. J. Petrulį 
laiškuose moraliai rėmė Jurgis Kutra, Edvardas Le-
vinskas, Jonas Lenkevičius ir kiti. Rankraštyne yra 
išlikę ne tik draugų iš Lietuvos, bet ir taikos šalininkų 
iš JAV, Olandijos, Vokietijos, Amerikos sveikinimų ir 
linkėjimų, siųstų į kalėjimą. Iš kalėjimo pasiliuosa-
vau 1933 m. Apie du metus gyvenau, kaip bedarbis. 
1934 m. giminaičiams finansuojant, vykau į Italiją. 
Ten slaugiau giminaičių sergantį šeimos narį ir stu-
dijavau. Motinai gimtajame kaime susirgus grįžau į 
Lietuvą.7

1936–1937 m. gyveno Žagarėje ir dirbo sodinin-
kystės ūkyje darbininku.

Kad J. Petrulis užsiima kraštotyrine veikla, ži-
nojo ir kraštietis Peliksas Bugailiškis, nes jie kar-
tu 1923 m. rinko medžiagą Šimonių krašte. Todėl 
dirbti mane į Šiaulių „Aušros“ muziejų pakvietė P. 
Bugailiškis, kuris mane kaip aktyvų kultūros veikėją 
bei kraštotyrininką anksčiau pažinojo. Nuo 1938 iki 
1944 m. dirbant šiame muziejuje, aktyviai dalyvavau 
Šiaulių kraštotyros draugijos veikloje bei jos organe 
„Gimtasai kraštas“8. Jo veikla atsiskleidžia rašant ir 
spausdinant straipsnius J. Papyvesio, J. Rudikiečio, 
J. Medeinio, B. Braižo slapyvardžiais laikraščiuose 
„Lietuvos aidas“, „Lietuvos ūkininkas“, žurnaluose 
„Kultūra“, „Jaunimas“, renkant eksponatus ir vežant 
į muziejų, dalyvaujant daugelyje ekspedicijų. Visada 
ramus ir melancholiškas jis buvo mėgstamas draugų 
ir bendradarbių. Apie ekspediciją Marijonai Čilvi-
naitei rašė: Birželio mėn. 1 dieną muziejaus du dar-
buotojai pasirengę vykti į Kupiškio apylinkę. Ten be 
kita ko fotografuosime Glemžaitės rinkinį, numatyta 
dulkes pakrėsti viename kaimelyje, kuris aukštaitiš-
ko tipo: gatvinis, žemė – šniūreliais iki šiol yra išlai-
kę pirmykštę išvaizdą. Be to, vietoje yra ir daugiau 
numatyta objektų, ypač statybos, apžiūrėti. Jeigu yra 
susisiekimo galimybės, gal ir Tamsta į Kupiškio apy-
linkes atvyktumei.9

Tik prasidėjus vokiečių okupacijai, J. Petrulis su 
kitais šiauliečiais įsitraukė į žydų gelbėjimo veiklą. 
Efa Koladienė, buvusi Šiaulių miesto pradinės mo-
kyklos Nr. 8 vedėja, liudija apie tai, kad J. Petrulis, 
tuo metu gyvenęs Šiauliuose, kurį laiką slėpė žydus. 
Ji teigia:

<...> motina ir du vaikučiai gyvenome jo bute 
Šiauliuose kelias dienas, kol gavom vietą, kur prisi-
glausti. Nepaisydamas pavojaus savo gyvybei jis pil-
dė žmoniškumo pareigas. Net tada, kai mano motina, 



81

80 metų senutė, turėjo palikti savo vietą ir vėl atsidū-
rė Šiauliuose. J. Petrulis dienos metu atėjo į nurodytą 
jos buvimo vietą ir netrukus surado jai kitą vietą, kur 
pasislėpti.

Mano sesers mažametė dukrelė gyveno pas jį 
Šiauliuose tol, kol pradėjo sklisti gandai, kad jis pa-
deda žydams ir yra slaptas komunistas. Muziejinin-
kas turėjo išvažiuoti iš Šiaulių. Bet prieš tai surado 
mergytei kaime vietą pas gerus žmones.10

Po mirties J. Petrulis buvo apdovanotas Pasaulio 
tautų teisuolio medaliu.

1943 m. vokiečiams užėmus Šiaulių „Aušros“ 
muziejų ir jo vertybėms atsidūrus pavojuje, J. Petru-
lis kartu su kitais bendradarbiais rūpinosi jų likimu: 
dėžėse sudėtus eksponatus vežė į patikimų ūkininkų 
sodybas.

1944 m. kovo 30 d. gavęs Šiaulių „Arbeitsamto“ 
šaukimą registruotis darbams į Vokietiją, J. Petrulis 
pabėgo iš miesto: Gyvenau pradžioje Žiūronių kaime, 
Radviliškio valsčiuje, pas 1905–07 metų revoliucinio 
judėjimo veikėją Antaną Povylių, užrašinėdamas pas-
tarojo atsiminimus, vėliau persikėliau gyventi į savo 
gimtąjį Rudikų kaimą.11

Po Antrojo pasaulinio karo J. Petrulis persikė-
lė gyventi į Vilnių, kur nuo 1944 m. pabaigos dirbo 
Švietimo liaudies komisariato Muziejų ir paminklų 
skyriaus viršininku. Kaip tik tuo metu sostinėje buvo 
pradėtas ardyti Gedimino pilies kalnas. Tai matyda-
mas, kraštotyrininkas 1945 m. parašė laišką „Tiesos“ 
laikraščio redakcijai, deja, jis nebuvo išspausdintas. 
J. Petrulis savo gyvenimo kredo surinkti ir sukaup-
ti kuo daugiau žinių iš praeities toliau vadovavosi 
dirbdamas Lietuvos mokslų akademijos Istorijos 
muziejaus direktoriumi (1947–1952), vėliau Lietu-
vos istorijos ir etnografijos muziejaus Restauravimo 

skyriaus vedėju (1952–1958). 1948 m. dalyvavo aš-
tuoniose mažesnėse ir didesnėse ekspedicijose. Ku-
piškyje su bendradarbiu Adolfu Tautavičiumi lankėsi 
du kartus. Dienoraštyje rašė: <...> ekspedicijų bei iš-
vykų metu tyrinėjant senuosius liaudies menininkus, 
registruojant jų darbus susikaupė pluoštai aprašų, 
muziejininkų paprastai vadinamais dienoraščiais. 
Juose, šalia įvairių pastabų, matavimo duomenų, žy-
mią vietą užimą senųjų žmonių apie tuos menininkus 
pasakojimai. Taip berenkant tokią medžiagą nega-
lėjai gi užmiršti ir kitokios tematikos būdingų faktų 
atžvilgiu.12

1949 m. rugsėjo mėn. lankydamasis Kupiš-
kyje rašo: Kraštotyros muziejaus fondų dalį sudaro 
etnografiniai eksponatai. Muziejaus vedėjas A. Žal-
kauskas – atsitiktinis, apie muziejaus darbą mažai 
suvokia. Ekspozicijoje daiktai išdėstyti „pagal eilę“. 
Veik dvejus metus išstovėjo „ekspozicija“ – vietos 
gimnazijos mokinių piešiniai.13 Per tą pačią išvyką 
dar kartą aplankė Salamiestį ir apžiūrėjo tyrinėtų ar-
cheologinių paminklų būklę, neaplenkė ir Migonių 
kaimo. Ten ekspedicijos dalyviai nesurado nė vieno 
žmogaus, kuris būtų galėjęs ką nors papasakoti apie 
Lauryną Stuoką-Gucevičių: Kalbinti migoniečiai ži-
nojo tik tiek, kad jų kraštietis Vilniuje pastatė Kate-
drą.14

1952–1953 m. su istoriku Romualdu Šalūga 
pėsčiomis apvaikščiojo Vilniaus, Varėnos, Eišiškių 
rajonus, registravo, aprašinėjo archeologinius ir kitus 
paminklus.

Ekspedicijose matydamas archeologinių pamin-
klų būklę, 1949 m. parašė straipsnį „Pagerinti kul-
tūros paminklų apsaugą“. Straipsnyje „Sutvarkyti 
kraštotyros darbą“ siūlė spręsti Kupiškio kraštotyros 
muziejaus kūrimo ir tvarkymo klausimus.

Juozas Petrulis 
(sėdi pirmoje 

eilėje centre) su 
muziejininkų kursų 

lankytojais Vilniuje. 
Apie 1948 m.
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Po kelerių metų J. Petrulis vėl apsilankė Kupiš-
kio krašte. 1955 m. rašė: <...> pėsčias klaidžiojau po 
Kupiškio apylinkių kaimus. Nors jau virš 40 metų, 
kaip aš iš čia išklydau, tačiau ryšys su šiomis apy-
linkėmis, gimtuoju sodžiumi išsilaikė glaudus. Senoji 
karta noriai leidžiasi į pokalbius, jei tie pokalbiai pa-
krypsta į senųjų žmonių jaunystės laikus.15 Tais me-
tais jis pasirinko du maršrutus: keliavo Lėvens upės 

pakrančių kaimais ir gimtosios Pyvesos pakrantėmis. 
Kaip tik tada pastebėjo, kad jau daug papyvesio ar-
cheologinių paminklų yra sunaikinta, o priešais jo 
gimtąjį Rudikų kaimą esantis Bakšėnų piliakalnis – 
ariamas, iš šlaitų išvežami akmenys.

Kartu su P. Bugailiškiu J. Petrulis puoselėjo min-
tį išleisti knygą „Kupiškio kraštas“, kurioje aprašytų 
gamtą, žemės ūkį, tarmes, folklorą, kaimus, vienkie-
mius, švietimą, kultūrą. Svajonė neišsipildė. Surinkta 
medžiaga liko rankraščiuose.

Mylėjo jis kiekvieną Lietuvos kampelį, tačiau 
ypatingą ryšį jautė gimtajam Kupiškio kraštui. Daž-
nai lankydavosi gimtajame Rudikų kaime. Sūnėno 
žmona Pranė Tamošiūnienė pasakojo: <...> atva-
žiavęs iš Vilniaus ankstyvą pavasarį pats gamindavo 
įvairius valgius iš garšvų, rūgštynių ir kitokių žolių. 
Dažnai sakydavo, kad čia visas jo maistas.16 Šeimi-
ninkai, nenorėdami svečiui trukdyti, virtuvėje leis-
davo patiekalus ruošti pačiam. Jam nepatiko netgi 
sviestas, sūris.

Svečiuodamasis tėviškėje rudenį, muziejininkas 
mėgdavo grybauti. Einantį beržynėlio link, jį lydėda-
vo Tamošiūnų šunelis, kuris neretai miegodavo darži-
nėje ant šieno kartu su svečiu, atvykusiu iš Vilniaus.

Su dėdės Antano Tamošiūno šeima kupiškėnas 
J. Petrulis bendravo iki mirties. Kukliai įrengtame 
bute mielai laukdavo ir sutikdavo giminaičius, atva-
žiavusius pas gydytojus iš gimtojo Rudikų kaimo. La-
tvių gatvėje, esančiame bute laikydavo didelį kudlotą 
šunį. Antroji žmona Lidija laikydavo mažesnį šuniu-
ką. Bute buvo daug knygų, rankraščių17, – susitikus 
pasakojo A. Tamošiūnas.

Dirbdamas Lietuvos dailės muziejaus restaura-
toriumi (1958–1970), J. Petrulis rūpinosi išsaugoti 
kultūros paveldą. Ši darbo sritis jam nebuvo nauja, 

Kraštotyrininkai 
Kupiškyje. Iš kairės: 
Juozas Petrulis, 
Mikalina Glemžaitė, 
Elvyra Glemžaitė-
Dulaitienė. Apie 
1956 m.

Juozas Petrulis ir Mikalina Glemžaitė ekspedicijoje 
po Žemaitiją. Apie 1956 m.



83

mat dar vadovaudamas Lietuvos mokslų akademi-
jos Istorijos muziejui pasirūpino, kad restauruojamo-
je Trakų pilyje rasti archeologiniai radiniai patektų į 
saugyklas.

Ypač daug J. Petrulis nusipelnė rinkdamas me-
džiagą apie mažosios medžio architektūros pamin-
klus ir jų kūrėjus. Labai troško išleisti atskirą leidinį 
apie dievadirbius. Laiške M. Čilvinaitei jis rašė: Aš 
esu sukaupęs stambų pluoštą medžiagos apie mūsų 
dievadirbius, 1938–1958 m. surinktą medžiagą ap-
dorojęs sudariau apie 30 dievadirbių biografijų. 
Aprašydamas žmonių gyvenimus nevengiau, bet net 
specialiai kreipiau nemažą dėmesį į jų intymius gyve-
nimo momentus. P. Bugailiškis ir K. Boruta, susipaži-
nę su ta medžiaga, mane paragino baigti paruošti ir 
pasižadėjo pasirūpinti leidyboje, S. Vaitkus – paruošti 
iliustracijas.18

Apie kaimo varge gyvenusius ir nuolatos kla-
jojančius medžio meistrus J. Petrulis rašo: <...> kas 
jie, auksinių rankų meistrai, su paprasčiausiais savo 
pasigamintais įrankiais kūrę medinius  stebuklus. 
Dažniausiai tai buvo neramūs klajūnai, vaikščioję po 
svietą meistrai, nemėgę ir neturėję jokio turto, gyve-
nę skurdžiai ir nerūpestingai, kaip paukščiai, žmonių 
gerbiami ir laikomi nesuprantamais keistuoliais.19

Medžiagą knygai „Lietuvių liaudies menininkai“ 
J. Petrulis rinko tol, kol galėjo dalyvauti ekspedicijo-
se. 1965 m. kartu su menotyrininke Zita Žemaityte 
jis pasiūlė „Vagos“ leidyklos redaktoriui Alfonsui 
Maldoniui išleisti knygą apie liaudies skulptorius. Iš 
kupiškėnų jo buvo įtrauktas tik Petras Buzas, savo 
krašte garsėjęs kaip „saulučių“ meistras. Tačiau J. Pe-
trulio dienoraščiuose yra išlikusios medžiagos ir apie 
kitus gimtojo krašto dievadirbius: Povilą Ragauską 
(Drūlėnų k.), Joną Dagį (Punkiškių k.), Juozą Čepė-
ną (Punkiškių k.). Keliais sakiniais užsimenama apie 
Praną Andrijauską (Gaigalių k.), Petrą Kaluiną (Ali-
zavos k.), Kazimierą Adomavičių (nuo Salamiesčio), 
Burkauską-Anundį (nuo Salamiesčio), Žekonį-Žeko-
niuką (Rudikų k.), Simoną (nuo Salamiesčio) ir Kan-
tičkių (nuo Salamiesčio). Dalis šios medžiagos yra 
paskelbta žurnaluose „Mokslas ir gyvenimas“, „Mu-
ziejai ir paminklai“.

Ir sulaukęs garbaus amžiaus, J. Petrulis neatsi-
sakydavo kartu su muziejaus darbuotojais pakeliauti 
po Lietuvą, Latviją. 1966–1972 m. rinko kraštotyrinę 
medžiagą Merkinės, Dubingių, Eržvilko, Ignalinos, 
Pakruojo, Rimšės, Gaidės apylinkėse. Dauguma jose 
surinktos medžiagos J. Petrulis paskelbė šioms vieto-
vėms skirtose monografijose. 

Kraštotyrininkui lankantis Pašventyje (Pakruo-
jo r.) su kitais ekspedicijos dalyviais pavyko surasti 
poeto Jono Mačiulio-Maironio ąžuolinį bufetą pas jo 
sūnėną, kleboną Boleslovą Stasuitį: Jis jį gavo kaip 

dovaną iš savo dėdės poeto J. Mačiulio-Maironio pri-
micijų proga. Tas bufetas, atrodo XIX a. pabaigos, iš-
pjaustytas augaliniais motyvais...20

Iš J. Petrulio korespondencijos sužinai, kad jo 
veikla nesiribojo vien tiesioginių pareigų vykdymu, 
medžiagos rinkimu ir publikavimu. Štai susipaži-
nęs su Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojo Vin-
co Vaitekūno asmeniniu archyvu ėmėsi jį tvarkyti. 
Įsitikinau, kad tai ne tik įdomi, bet ir labai vertinga 
medžiaga mūsų krašto tam tikro laikotarpio istorijai 
nušviesti. Jai duosiu antraštę „Laisvamanių etninės 
kultūros draugijos Kupiškio organizacijos dokumen-
tai“.21

J. Petrulis domėjosi Elvyros Glemžaitės-Dulai-
tienės rengiama knyga „Kupiškėnų senovė“. Knygos 
autorė prašė jo parengti tris–keturias temas: Patei-
kiau glaustą biografijėlę „U. Tamošiūnaitė ir jos 5–6 
kūrybos pavyzdžiai“, apie du liaudies menininkus ir 
dar ką tai. Nežiūrint jokių sąlygų (išskyrus šaltinių 
paminėjimą), praslinkus 1–2 sav. autorė mano visą 
medžiagą grąžino pareikšdama, kad pluoštas ir taip 
svarbios medžiagos neįtelpa, todėl ši atkrenta.22

Bėgo metai, kaupėsi ekspedicijų užrašai, didėjo 
publikuotų straipsnių skaičius. Stropaus darbuotojo, 
ramaus ir nuoširdaus draugo nepamiršo bendradar-
biai. 60 metų jubiliejaus proga jį pasveikino ben-
draminčiai ir Lietuvos dailės muziejaus darbuotojai: 
Gerbiamas Jubiliate, iš 60 savo gyvenimo metų 30 
jų paskyrėte garbingam muziejininkystės darbui. Dalį 
gražaus savo amžiaus metų, mūsų laimei, Jūs pralei-

Juozas Petrulis ekspedicijoje. Apie 1967 m.
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dote mūsų muziejaus kolektyve. Sveikindami Jus su 
garbingu 60 metų Jubiliejumi, linkime, kad ir tolesnė 
Jūsų veikla vyktų mūsų muziejaus kolektyvo tarpe il-
gus metus.23

Sveikinimo žodžiai pildėsi dar vienuolika metų. 
Būdamas nelabai stiprios sveikatos, 1967 m. J. Pe-
trulis kartu su menotyrininke Z. Žemaityte aplankė 
daugelį Lietuvos rajonų muziejų. Kelionės tikslas – 
patikrinti, kaip konservuojami eksponatai, ir toliau 
rinkti medžiagą apie senuosius liaudies skulptorius. 
Štai jo mintys apsilankius Kupiškyje: Muziejus – 
Šiaulių I-EM „Aušra“ filialas. Ekspoziciją sudaro 
Glemžaičių buvę rinkimo eksponatai, uždarų fondų 
beveik nėra. Darėme išvykas į Antašavos, Salamies-
čio bei Šimonių apylinkes. Parinkta ir patikslinta 
biografiniai duomenys apie tų apylinkių senuosius 
liaudies menininkus, bevardžius Simoną bei Anundį, 
atskirai – J. Dagį ir P. Buzą.24

Iš viso J. Petrulis užrašė apie 70 dievadirbių 
biografijų, surinko daug kraštotyros medžiagos apie 
gimtąjį Kupiškio kraštą. Tai patvirtina jo paties žo-
džiai: Įsėdo tėviškė širdin ir man, nors daug metų 
praėjo, kai ją palikau, daug pasviečių išvaikščiojau 
ir per paskutinį dešimtmetį tikru vilniečiu tapau.25 
Kiekvienas užrašų lapelis dvelkia jo rankų šiluma, 
Pyvesos pakrantės vėsa, gimtinės meile. Surinkęs 
ir apibendrinęs kraštotyros medžiagą, J. Petrulis su-

darė šiuos aplankus: „Rudikų sodžiaus aprašymas“ 
(1936), „Šienapjūtė“ (1944), „Žvejyba Pyvesoje“ 
(1944), „Apie senovės bitininkystę“ (1947), „Mi-
rusiųjų apraudojimas“ (1949, 1953), „Dėdės Anun-
džio atminimai“ (1954), „Moterų galvos apdangalai“ 
(1953), „Verpalų ir audinių dažymas, juostų audimas“ 
(1952, 1953), „Baudžiavoj išaugusi poetė“ (1965), 
„Teisiniai papročiai“ (1970).  Prieš kiekvieną J. Pe-
trulio užrašytą tekstą ar jo viduryje randu dažnai mi-
nimus medžiagos pateikėjus iš senojo Rudikų kaimo: 
Simoną Varnauską, Ambraziejų Stančiką, jo tėvo mo-
tiną Elzbietą Kirdaitę-Petrulienę, taip pat Kazį Stuką 
iš Gyvakarų kaimo, Joną Gurklį iš Bakšėnų kaimo, 
Greičiūnienę iš Vilkiškių kaimo, Lionginą Tamošiū-
ną iš Salamiesčio, Povilą Alekną iš Liepinės kaimo 
ir daugelį kitų. Daugiausia medžiagos pateikė ir pati 
užrašė J. Petrulio motina V. Petrulienė.

J. Petrulis mirė 1975 m. balandžio 25 d., praėjus 
vos dviem dienoms po 75-ojo gimtadienio. Palaidotas 
Saltoniškių kapinėse, Vilniuje. Liko knygų prikrautas 
kambarys Latvių gatvėje, pro langą matomas, visais 
metų laikais besikeičiantis prie Neries esantis parkas, 
pažinojusių žmonių prisiminimai, dienoraščiai... Išty-
rinėti jo palikimą reikia ilgesnio laiko. Visa tai sudė-
jus į vieną vietą, išeitų didžiulė monografija. Tačiau ir 
kiekvienas prisilietimas prie rankraščių papildo gim-
tojo krašto istoriją.
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“traVELLING arOUND LIthUaNIa LIKE aN aLL SIGhtED wIZZarD”  
 (Z. žEmaItYtė): aBOUt thE mUSEOLOGISt aND EthNOGraPhEr  
JUOZaS PEtrULIS

Violeta aleknienė
Kupiškis Ethnographic Museum

Kupiškis land has raised and nurtured famous 
Lithuanian museologist and ethnographer Juozas Pe-
trulis (1904–1975). 

The goal of the paper is to summarize J. Petrulis’ 
life and work and to show his contribution to Lithu-
anian ethnic culture and museology by referring to 
different sources.  

J. Petrulis studied at Salamiestis primary school, 
Kupiškis and Biržai secondary schools. From 1926 to 
1933, he was jailed in Kaunas, Panevėžys and Šiau-
liai jails for his refuse to serve in the army.  In 1934 
he studied in Italy. J. Petrulis was invited to work at 
Šiauliai Aušros Museum by his fellow-countryman, 
famous pre-war museologist Peliksas Bugailiškis. 
From 1938 to 1944 he took an active part in Šiauliai 
Ethnographic Society’s work, his articles were pu-
blished in the journal “Gimtasis kraštas” (“The Na-
tive Land”). Since the end of 1944, he worked as a 
Head of the Museums and Monuments Department at 
People’s Commissariat of Education. In 1947–1954, 
he was a Director of the Institute of History of the 
Lithuanian Academy of Sciences and in 1955–1958 – 

a Head of the History-Ethnography Department at the 
same Institute. 

During the first years of German occupation in 
Šiauliai, J. Petrulis helped to hide and rescue Jews 
from Nazis. He was posthumously awarded with the 
Order of Righteous Among the Nations for this.

J. Petrulis has dedicated nearly 50 years of his 
life to ethnography and museology. He took a part in 
many expeditions organized in different locations of 
Lithuania, collected material for the book “Lietuvių 
liaudies menininkai” (“Lithuanian Folk Artists”), 
compiled about 70 biographies of god-carvers, how-
ever, the publication wasn’t released. 

J. Petrulis had a special relationship with his 
native Kupiškis land. Together with P. Bugailiškis, 
he fostered an idea to release a book  “Kupiškio 
kraštas” („Kupiškis land“). However, the collected 
material remained in handwritings.  J. Petrulis cared 
about the establishment of Kupiškis Ethnographic 
Museum.

A special exploration is needed to research all 
J. Petrulis’ legacy.
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KLEMENSO čERBULėNO MUZIEJININKySTėS KELIAS 
KAUNE

Vaida Sirvydaitė-rakutienė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

2012 m. minimos Lietuvos meno ir kultūros is-
torijos mokslininko Klemenso Čerbulėno 100-osios 
gimimo metinės. Atrodo, taip neseniai, bet jau prieš 
dešimtį metų, teko skaityti pranešimą Adelės ir Pau-
liaus Galaunių namuose K. Čerbulėno 90-mečio 
proga. Tąkart mėginau apžvelgti visus barus, kuriuo-
se uoliai darbavosi garsusis mokslininkas. Šį kartą 
straipsnio tema yra siauresnė, skirta etnografo, ar-
chitektūrologo K. Čerbulėno muziejinei veiklai api-
būdinti, akcentuoti. Jis beveik 15 metų muziejuje 
įprasmino Lietuvos muziejininkystei, etnografijai, 
liaudies menui bei kultūrai reikšmingais darbais.

Vaikystė, studijos, pomėgiai

Visada įdomu sužinoti, kurgi slypi prasmin-
go gyvenimo kelio pradžia. Žinomas įvairių sričių 
specialistas – etnografas, muziejininkas, menoty-
rininkas, publicistas, pedagogas, lektorius – gimė 

1912  m. liepos 24 d. Biržų apskrityje, Pabiržės vals-
čiuje, Spalviškių kaime, smulkių ūkininkų šeimoje. 
Pasak K. Čerbulėno pusbrolio Henriko ir jo žmo-
nos Elenos Čerbulėnų, tėvas Klemensas Čerbulėnas 
(1866–1950) – 1863 m. sukilimo dalyvio Klemen-
so Čerbulėno sūnus – Buvo šviesus žmogus: skai-
tė knygas, buvo išsirašęs daug laikraščių, domėjosi 
literatūra apie žemės ūkį. Buvo išvykęs uždarbiau-
ti į Ameriką. Grįžo apie 1910 metus. Buvo bitinin-
kas, dalį medaus sugebėdavo parduoti. Kaime buvo 
vadintas „Seniu“. Žmonės sakydavę: „Senis sėja, 
reiškia metas sėti.“ Žemės teturėjo apie 11 ha, ta-
čiau neskurdo. Namuose net buvęs gramofonas. Apie 
1936 metus perstatė gyvenamą namą, buvo padidin-
ti langai, pristatytas gonkelis. Du metus (apie 1926 
metus) buvo valsčiaus viršaičiu <...> – išrinktas iš 
penkių kandidatų1. K. Čerbulėno brolio Jono žmonos 
Eugenijos Čerbulėnienės atsiminimuose Klemensas 
(g. 1912 m.) – jauniausias Klemenso ūkininko sūnus 
[norėčiau atkreipti dėmesį į seną tradiciją perduoti 
sūnui iš kartos į kartą tėvo vardą – aut. past.] gimė 
tėvui grįžus iš Amerikos. Vaikystė kaip ir visų kaimo 
vaikų: ganydavo žąsis bendroje ganykloje, teko melžti 
karves – namuose nebuvo dukterų [Klemensas turė-
jo du vyresnius brolius Joną (1900–1948) ir Mykolą 
(1905–1932) – aut. past.] ir reikėjo dirbti visus dar-
bus. Jau būdamas gimnazistu stengdavosi išsisukti 
nuo melžimo, tai mama sakydavo: „Pasivesk karvę 
už krūmų ir niekas nematys.“2 Giminaitė Ona Čer-
bulėnienė pasakojo, kad Klemenso motina Ona Gai-
delionytė (1870–1942) [buvo kilusi – aut. past.] iš 
Krinčino. Mėgdavo dainuoti, dainuodavo kaimo su-
siėjimuose. Nebuvo šykšti: vaišindavo kaimynų vai-
kus medumi3. Tuo tarpu tėvas Klemensas buvo labai 
darbštus, tačiau šykštus ir piktas. Liežuvauti nei jis, 
nei žmona nemėgdavę. Klemensas nemėgo bereika-
lingų plepalų, jam nepatikdavo, kai žmona ilgiau pa-
sikalbėdavo su kaimynėmis. Pats kalbėdavo nedaug 
ir su žmona mažai kalbėdavo. Žmonės net juokėsi: 
„Iš kur pas juos dar vaikai atsiranda.“4

1925 m. K. Čerbulėnas baigė Gulbinų pradinę 
mokyklą ir įstojo į Biržų valstybinę gimnaziją. Mo-
kydamasis joje tapo skautu. Pusbrolis Henrikas pasa-
kojo, kad būdamas gimnazistu Klemensas eidavo per 

Tėvas Klemensas Čerbulėnas (1866–1950). Apie 
1910 m. Iš asmeninio Gintos Čerbulėnaitės-Uselie-
nės archyvo
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pažįstamus rinkdamas skulptūrėles, senus daiktus ir 
veždavo juos į gimnaziją5 . Viename iš interviu K. Čer-
bulėnas prisiminė, kad gimnazijoje gyvavo gražios 
literatūrinės, filosofinės, meno pažinimo tradicijos. 
Tuometinėje humanitarinės krypties Biržų gimnazi-
joje buvo dėstomos lotynų, vokiečių, anglų kalbos. 
Jau trečioje klasėje – literatūros istorijos pagrindai. 
Užklasinėje veikloje moksleiviai rengdavo literatūros 
vakarus, diskusijas. Šių tradicijų pradininkai buvo: 
Bernardas Brazdžionis, Alfa Šušinskas, Jonas Petie-
nas, Antanas Kučas. <...>. Aš nebandžiau eiliuoti ar 
ką nors rašinėti, tačiau nenorėdamas likti pasyviu 
stebėtoju, pradėjau domėtis liaudies architektūra. Ir 
greitai įsitikinau patekęs į savo „daržą“6 .

1933 m. K. Čerbulėnas, baigęs gimnaziją, įstojo 
į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) 
Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos skyrių. Uni-
versitete jis toliau tęsė skautišką veiklą – priklausė 
studentų skautų korporacijai „Vytis“7. Domėjimasis 
etnografija vis labiau augo, kraštotyros darbui pradėta 
skirti vis daugiau laiko: Jau būdamas studentu, grįžęs 
į gimtinę, užrašinėdavo vyresnių žmonių atsiminimus 
apie žemdirbystės papročius, bitininkystę, gydymą.8 
1935 m. K. Čerbulėnas parengė darbą „Medžiaga 
apie kryžius“, 1936 m. surinko duomenis ir aprašė 
per 40 kryždirbių ir dievdirbių9 .

Pirmoji darbovietė – Vytauto Didžiojo kultūros 
muziejus

Doc. P. Galaunė10 įvertino gabų studentą ir nuo 
1936 m. gruodžio 1 d. pakvietė dirbti į prieš mėnesį 
pradėjusį veikti Vytauto Didžiojo kultūros muziejų11 . 
Muziejų sudarė keturi skyriai: priešistorinis, istorinis, 
etnografinis ir meno12. Klemensas tapo Etnografinio 
skyriaus, kuriam vadovavo buvęs laikinosios M. K. 
Čiurlionio galerijos konservatorius Antanas Rūkštelė, 
muziejininku. Paskutinį 1936 m. mėnesį K. Čerbulė-
nas kartu su vedėju įrenginėjo Meno skyrių ir para-
leliai iš buvusios Valstybės archeologijos komisijos, 
kuri 1936 m. spalio 22 d. paskelbus Vytauto Didžiojo 
kultūros muziejaus įstatymą buvo panaikinta, perėmė 
eksponatus: neišsamius sodybų aprašymus, spalvotų 
skrynių piešinius, įvairių Lietuvos kaimų, sodybų bei 
pavienių pastatų planus, įvairių statybos ir kitų daiktų 
piešinius, etnografinius fotonegatyvus. Pastarąjį dar-
bą Etnografinio skyriaus darbuotojai tęsė ir 1937 m. 
K. Čerbulėnas tvarkė eksponatus, surašinėjo juos į 
inventoriaus knygą, o gautus fotonegatyvus – į nega-
tyvų knygas13. Darbo našumas ir sparta, nepaisant ap-
gailėtinų darbo sąlygų, buvo pavyzdiniai: per metus į 
inventorinę knygą surašyti 828 eksponatai, į negatyvų 
knygą – 1 760 negatyvų bei į kartoteką – 105 etnogra-
finiai vardai14. Sunku įsivaizduoti tokį atvejį, kad tik 

ką atidarytame iš pažiūros erdviame muziejuje pri-
stigtų patalpų muziejiniam darbui ir ekspozicijoms. 
Deja, Muziejaus etnografiniam skyriui, turėjusiam 
parodyti mūsų liaudies kultūrą, patalpų visiškai ne-
teko, išskyrus mažą ir visiškai netinkamą etnogra-
finiams eksponatams laikyti sandėliuką. Čia tenka 
priminti V. D. Karo Muziejaus vadovybės pastangas 
kiek galint daugiau užimti patalpų V. D. Karo Muzie-
jaus reikalams visiškai nesiskaitant su būtiniausiais 
ir minimaliais V. D. Kultūros Muziejaus reikalavimais 
patalpų atžvilgiu. Visi skyriai ruošėsi ekspozicijai, tik 
etnografinis skyrius visą laiką buvo uždarytas sandė-
lyje, o muziejaus vadovybė buvo raminama Švietimo 
Ministerijos pažadais, kad šį skyrių galima bus atida-
ryti įsteigus tėviškės (oro) muziejų. Tačiau <...> tokio 
muziejaus per trejus metus neįsteigta15.

tėviškės (oro) muziejaus vizija

Pirmosios Lietuvos Respublikos nepriklauso-
mybės laikotarpiu tėviškės (oro) muziejaus, arba 
kitaip tariant muziejaus po atviru dangumi, kūrimu 
rūpinosi net keturios institucijos: Valstybės archeo-
logijos komisija, Vytauto Didžiojo komitetas, Žemės 
ūkio rūmai, Vytauto Didžiojo kultūros muziejus16. In-

Klemenso motina Ona Čerbulėnienė-Gaidelionytė 
(1870–1942) su sūnumis Mykolu (iš kairės) ir Jonu 
(iš dešinės). 1910 m. Iš asmeninio Gintos Čerbulėnai-
tės-Uselienės archyvo
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tensyviai ieškota tinkamos vietos tėviškės (oro) mu-
ziejui ir siūlyta ne viena: Lėno arba Užulėnio kaimai 
Ukmergės apskrityje; sklypai Kaune: prie Botanikos 
sodo Aukštojoje Fredoje, Ąžuolyne, J. Basanavičiaus 
parke Panemunėje, Parodos kalne Žaliakalnyje, Pa-
žaislyje, Kleboniškyje. Žemės ūkio rūmai padarė 
pradžią muziejui – 1930 m. Parodos aikštėje buvo pa-
statytas pirmasis pastatas – numas. Vėlesniais metais 
į Parodos kalną buvo suvežta keletas pastatų – 5 svir-
neliai, vienas iš jų aštuoniakampis, tvartas su dien-
daržiu viduryje, 6,6 ha plote buvo numatyta pastatyti 
11 pastatų.17 Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus di-
rektorius, Etnografinio skyriaus darbuotojai, daugybė 
kraštotyros, liaudies meno ir kultūros entuziastų, ne-
prarasdami vilties įsteigti tėviškės (oro) muziejų, su-
sirašinėjo su įvairiomis institucijomis, braižė planus, 
kaip muziejus turėtų atrodyti, per etnografines ekspe-
dicijas visoje Lietuvos teritorijoje žvalgėsi charak-
teringų etniniams regionams liaudies architektūros 
pastatų ir dėjo visas pastangas, kad jie būtų įgyti bei 
perkelti į Kauną kaip būsimi tėviškės (oro) muziejaus 
eksponatai. Žinoma, tas didžiulis mokslinis įdirbis 
nenuėjo veltui, tačiau tiek nepriklausomoje Lietu-

voje, tiek jai praradus nepriklausomybę prireikė dar 
keleto dešimtmečių, kad ši idėja virstų tikrove – tik 
1966 m. atidarytas Lietuvos liaudies buities muziejus 
Rumšiškėse. K. Čerbulėnas buvo vienas iš muziejaus 
steigėjų, 1970–1974 m. – jo mokslo vadovu ir neribo-
tą laiką konsultantu.

1938 m. Etnografinis skyrius, bendradarbiauda-
mas su Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos 
fotosekcija18, surengė etnografinę parodą, skirtą Lie-
tuvos nepriklausomybės 20-mečiui paminėti, išleido 
spalvotą katalogą su išsamiomis eksponatų metriko-
mis bei paaiškinimais. Parodoje balandžio 2–20 d. 
eksponuoti 382 eksponatai, 138 padidintos fotografi-
jos ir 9 įvairių kaimų ir žemės valdymo planai19 .

Etnografinių ekspedicijų dalyvis

1937 m. K. Čerbulėnas pradėjo dalyvauti kom-
pleksinėse etnografinėse ekspedicijose dažniausiai 
kaip eksponatų rinkėjas ir aprašinėtojas, o vėliau ir 
pats joms vadovavo. 1938 m. liepos 1–30 d. K. Čer-
bulėnas dalyvavo etnografinėje ekspedicijoje Onuš-
kio valsčiuje. Po jos tvarkė parvežtus ir iš privačių 
asmenų įsigytus eksponatus, surašinėjo juos į in-
ventoriaus knygą bei eksponatų dienyną. 1939 m. 
V. D. Kultūros Muziejaus sudaryta etnografinė eks-
pedicija dirbo nuo birželio mėn. 19 d. iki rugpiūčio 
mėn. 15 d. Raseinių ir Panevėžio apskrityse. Kaip ir 
1938 m., ekspedicija buvo sudaryta iš 2-jų grupių, 
kiekvienoje grupėje po 4 asmenis.20 K. Čerbulėnas 
dirbo Panevėžio apskrities grupėje, kartu su juo – 
inventorizatoriai Jonas Vilutis ir Vladas Vijeikis bei 
fotografas Vincas Žukauskas, ekspedicijai vadovavo 
Etnografinio skyriaus vedėjas A. Rūkštelė21. Skyriuje 
sparčiai gausėjo eksponatų, kuriuos kasmetinių eks-
pedicijų dalyviai dažniausiai gaudavo dovanų arba 
įsigydavo iš pateikėjų. Vedėjas kasmet kreipdavosi į 
muziejaus direktorių, prašydamas skirti didesnes pa-
talpas ir įdarbinti laisvai samdomą darbuotoją, tačiau 
be atsako. Jau 1937 m. jis buvo apskaičiavęs, kiek ir 
kokio dydžio patalpų reikia Etnografiniam skyriui22 . 
1939 m. dalis Etnografinio skyriaus eksponatų buvo 
pervežta į Žemės ūkio rūmų paviljonus Parodos aikš-
tėje, bet ir juose vietos stigo, o šaltuoju metų laiku 
su eksponatais iš viso nebuvo galima dirbti. 1940 m. 
taip pat surengta dviejų grupių etnografinė ekspedi-
cija Rytų Lietuvoje, Dūkšto ir Medininkų rajonuose. 
K. Čerbulėnas, kaip eksponatų rinkėjas, dirbo kartu 
su aprašinėtoja Prane Stukėnaite-Decikiene (Vilniaus 
Lietuvių mokslo draugijos muziejaus vedėja), brai-
žytojais J. Vilučiu ir Broniumi Uogintu bei fotogra-
fu Antanu Dociumi23. 1942 m. planuota ekspedicija 
į Adutiškio ir Melagėnų valsčius, jei karo sąlygomis 
būtų galima vykti traukiniu, priešingu atveju ekspedi-

Su bendramoksliu Jonu Vytautu Rupšiu po ledo lui-
tais. Kaunas, 1938 m. Iš asmeninio Gintos Čerbulė-
naitės-Uselienės archyvo
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cija būtų rengiama Veliuonos ir Jurbarko valsčiuose24 .
1939 m. pradžioje K. Čerbulėnas buvo išsiųstas 

porą mėnesių į Mažeikius perimti ir suinventorinti 
Mažeikių muziejaus eksponatų. Gruodžio mėn. Kre-
tingos ir Telšių apskrityse jis rinko žinias apie lietuvių 
liaudies raižinius25 .

Publicistinė ir mokslinė K. Čerbulėno veikla

Etnografija ir muziejininkystė davė pradžią pu-
blicistinei ir mokslinei K. Čerbulėno veiklai. 1937 m. 
žurnale „Naujoji Romuva“ pasirodė pirmasis straips-
nis „Tautinis elementas lietuvių kryžiuose“26, kuriame 
yra apibūdintos kryžių formos ir dekoras. K. Čerbu-
lėno interesų ir tyrinėjimų sričių laukas palaipsniui 
plėtėsi. Taikydamas universitete įgytas teorines žinias 
ir darbo įgūdžius, K. Čerbulėnas rašė įvairaus pobū-
džio straipsnius: mokslinius, kritinius, apžvalginius, 
didaktinius, probleminius ir kitus. 1938 m. žurnale 
„Naujoji Romuva“27 K. Čerbulėnas recenzavo P. Ga-
launės parengtą leidinį „M. K. Čiurlionis“, žurnale 
„Gimtasai kraštas“ apžvelgė 1937 m. eksponuotą 
etnografinę parodą28 ir 1938 m. balandžio 20–23 d. 
Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus surengtus kur-
sus provincijos muziejų bendradarbiams29 .

1939 m. VDU Humanitarinių mokslų fakultetas 
buvo perkeltas į Vilnių, todėl K. Čerbulėnas moks-

Liudvina ir Klemensas Čerbulėnai žvalgosi po Lietu-
vai grąžintą Vilnių. 1940 m. Iš asmeninio Gintos Čer-
bulėnaitės-Uselienės archyvo

Klemensas Čerbulėnas (šalia mergaitės su smuiku) etnografinėje ekspedicijoje Rytų Lietuvoje. 1940 m. Iš as-
meninio Gintos Čerbulėnaitės-Uselienės archyvo
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lus tęsė Vilniaus universitete. 1941 m. jis apgynė di-
plominį darbą „Kaimo skrynios Užnemunėje“. Tais 
pačiais metais Vytauto Didžiojo kultūros muziejus 
išleido metraštį, kuriame tarp žinomų istorijos, arche-
ologijos, architektūros, meno tyrinėtojų publikacijų 
buvo išspausdintas ir K. Čerbulėno straipsnis30, vai-
nikavęs istorijos studijas. Pagrindinis studijos šalti-
nis – dailininko Antano Tamošaičio skrynių piešiniai, 
esantys Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejuje, tarp jų kelminio lovio iš Biržų, kraitkubilio 
iš Utenos, kuparų iš Panevėžio ir Pasvalio apylinkių 
piešiniai. Autorius aptarė Suvalkijos (dabartinių Prie-
nų, Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių apskr.) skry-
nių bei kuparų raidą: konstrukcijas, puošimo būdus, 
ornamentus, spalvų derinius ir jų komponavimą; at-
skleidė skirtingų vietovių skrynių menines ypatybes, 
tapytų skrynių raštus palygino su dirbinių, keramikos 
ir prijuosčių ornamentų motyvais. Paskelbė 41 ilius-
traciją (iš jų 6 spalvotas)31 .

Į 1984 m. išleistą K. Čerbulėno bibliografiją 
nepateko 1941 m. birželio 24 d. – 1942 m. gruodžio 
31 d. Lietuvių aktyvistų fronto leistame dienraštyje 
„Į laisvę“32 išspausdinti straipsniai lietuvių liaudies 
meno tema: „Tėviškės muziejus“ (1941, spalio 21), 
„Lietuvių liaudies menas užsienio muziejuose ir pa-
rodose“ (1941, spalio 25), „Lietuvių liaudies menas 

tarptautinėse parodose“ (1941, spalio 31), „Rūpintojė-
lis – tautos pergyvenimų atspindys“ (1941, lapkr. 15), 
„Lietuvių liaudies menas dainose ir giesmėse“ (1941, 
gruodžio 13), „Saugokime tautos etnografines verty-
bes“ (1942, vas. 28), „Užgavėnių apeigų personažai“ 
(1942, vas. 17), „Surašykime būdingus etnografinius 
paminklus“ (1942, geg. 30), „Etnografija mokyklose“ 
(1942, rugs. 5); straipsnis vokiečių kalba „Alt Litauen 
umrahmte die Ernte mit Zauber und Lied“ iš laikraš-
čio „Kauener Zeitung“ (1942, rugpj. 27), leisto Lietu-
voje gyvenantiems vokiečiams; 1943–1944 m. Kaune 
ėjusiame dienraštyje „Ateitis“ publikuotas K. Čerbu-
lėno straipsnis apie paminklosaugą „Visuomenė turi 
rūpintis“ (1944, kovo 9); straipsnis „Savitumai lietu-
vių liaudies kultūroje“ iš laikraščio „Naujosios Biržų 
žinios“ (1943, vas. 12).

Darbas sovietų ir vokiečių okupacijų metais

1940 m. liepos 16 d. Vilniaus universiteto rek-
torius pranešė, kad sutinka leisti muziejui laiki-
nai naudotis universiteto Baltąja sale ir ten sukrauti 
etnografinę medžiagą33. 1943 m. sausio 9 d. Vilniaus 
universiteto bibliotekos direktorius kreipėsi į Etno-
grafinio skyriaus vedėją A. Rūkštelę, kad atsiimtų 
eksponatus, surinktus per ekspedicijas Vilniaus kraš-

Metodiniai nurodymai su brėžiniais: surašykime būdingus etnografinius paminklus, Kaunas, 1941, p. 1, 4
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te, kurie saugomi bibliotekos palėpėje. To reikalaujan-
ti priešlėktuvinė apsauga. Negavę skubaus atsakymo, 
bibliotekos darbuotojai eksponatus perduotų Lietu-
vos mokslų akademijos Etnografijos muziejui34. Ma-
tyt, eksponatus karo metais pavyko išlaikyti Vilniaus 
universitete, nes 1945 m. birželio mėn. K. Čerbulė-
nas buvo komandiruotas į Vilnių patikrinti esamus 
Vilniaus Universiteto patalpose Kauno Dailės Mu-
ziejaus etnografinius eksponatus ir tartis su Žemės 
Ūkio Liaudies Komisariatu dėl perleidimo Dailės 
Muziejui jų turimos etnografinės archyvinės medžia-
gos35. Rašte žemės ūkio liaudies komisarui prašoma 
sutikimo perduoti Dailės Muziejui visas etnografines 
nuotraukas, negatyvus ir etnografinių pastatų planus 
bei brėžinius ir visą kitą etnografinę archyvinę me-
džiagą, padarytą bei surinktą buv. Žemės Ūkio Rūmų 
Statybos Skyriaus bei buv. Žemės Ūkio Ministerijos 
Statybos Skyriaus. Muziejaus turimomis žiniomis ši 
minima medžiaga dabartiniu metu yra Vilniuje, Že-
mės Ūkio Komisariato patalpose. Ši medžiaga ypač 
yra svarbi lietuvių etnografinei kultūrai apspręsti ir 
kartu padės Dailės Muziejaus Etnografinio Skyriaus 
rengiamai kaimo pastatų tipizacijai nustatyti36 .

1940 m . liepos 20 d. priėmus Kultūros paminklų 
apsaugos įstatymą, prie Švietimo liaudies komisariato 
buvo įkurta Kultūros paminklų apsaugos įstaiga, kuri 
rūpinosi kultūros paminklų apskaita, inventorizavo 
daug kultūros vertybių nacionalizuotuose dvaruose 
ir perdavė jas muziejams. K. Čerbulėnas įsidarbino 

šios įstaigos Etnografinio skyriaus vedėju. Muziejaus 
ir Kultūros paminklų apsaugos įstaigos darbai papil-
dė vienas kitą. Įvertinęs administracinio darbo etno-
grafinėse ekspedicijose specifiką ir ypatybes, jis 1941 
ir 1944 m. parengė lankstinukus su metodiniais nu-
rodymais ir brėžiniais: „Surašykime būdingus etno-
grafinius paminklus“ ir „Etnografinių objektų vardų 
ir pavadinimų rinkimas“. K. Čerbulėno rūpesčiu į šią 
veiklą palaipsniui buvo įtraukti įvairių mokyklų, kaip 
antai Kauno taikomosios dailės, Aukštesniosios tech-
nikos mokyklos, VDU, Vilniaus dailės akademijos 
bei kitų, mokiniai ir studentai.

1940 m. liepos 26 d. Etnografinio skyriaus ve-
dėjas A. Rūkštelė ir muziejininkas K. Čerbulėnas 
Kultūros reikalų departamento buvo komandiruoti į 
Joniškėlio dvarą (Biržų apskr.) surašyti šio ir kitų tos 
apylinkės dvarų kultūros, meno ir istorijos turtą ir pa-
imti jį apsaugon kaip kultūros paminklus37 .

1941 m. balandžio mėn. K. Čerbulėnas buvo ko-
misijos narys, kuri svarstė Žemės ūkio muziejaus li-
kvidavimo klausimą.

Išlikusiose muziejaus bylose stinga duomenų 
apie Etnografinio skyriaus veiklą 1941–1944 m., bet 
žinant, jog tai buvo Antrojo pasaulinio karo suirutės ir 
okupacijų laikotarpis, muziejus teturėjo vieną pagrin-
dinį tikslą – kiek galima geriau apsaugoti eksponatus 
nuo grobstymo, o pastatą – nuo griovimo. Specialių 
slėptuvių priešlėktuvinei apsaugai muziejus neturėjo 
ir visi vertingiausi eksponatai buvo sunešti į vieną iš 

Klemensas Čerbulėnas – Kauno valstybinio kultūros muziejaus Etnografinio skyriaus vedėjas nuo 1944 m. 
rugsėjo 1 d. Iš asmeninio Gintos Čerbulėnaitės-Uselienės archyvo

http://lt.wikipedia.org/wiki/1940
http://lt.wikipedia.org/wiki/Liepos_20
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patalpų, kuri laikyta saugiausia38. 1944 m. kovo 31 d. 
į Lietuvos banko rūmų seifą padėta saugoti 70 pri-
juosčių ir 33 liaudies meno raižiniai.

1944 m. rugsėjo 1 d. K. Čerbulėnas paskirtas 
muziejaus Etnografinio skyriaus vedėju39 .

1945 m. balandžio 16 d. – 1949 m. vasario 1 d., 
be skyriaus vedėjo pareigų, jis ėjo ir vyriausiojo sau-
gotojo pareigas.

Pedagoginis darbas

Lygiagrečiai su muziejaus darbu 1945–1951 m. 
K. Čerbulėnas dirbo pedagoginį darbą. Jis dėstė lie-
tuvių liaudies meno, Lietuvos meno istorijos, teks-
tilės, keramikos, ornamentikos pagrindų, kostiumo 
istorijos kursus Kauno valstybiniame taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institute (dabar – Vilniaus dailės 
akademijos Kauno dailės institutas). 1947 m. Kauno 
valstybiniame universitete (buvusiame VDU, dabar – 
Kauno technologijos universitetas) skaitė etnografi-
jos pagrindų kursą.

Okupacijų padariniai

1945 m. K. Čerbulėnas ieškojo būdų, kaip išsau-
goti būsimo tėviškės (oro) muziejaus eksponatus, rašė 
pavojų skelbiančius raštus Kauno miesto kariniam 

komendantui, kad Parodos aikštėje juos būtų liautasi 
niokoti. Tais pačiais metais K. Čerbulėnas įteikė mu-
ziejaus direktoriui raštą, kuriame nurodyti muziejui 
padaryti nuostoliai per karą (sunaikinti aštuoni bū-
dingi lietuvių liaudies pastatai: žemaičių numas su 
inventoriumi, suveriamosios diendaržinės statybos 
kūtė, aštuoniakampė klėtis, dviejų aukštų klėtelė, 
klėtis su slėptuve, paprasta klėtis, klėtis su volu, dū-
minė pirkia ir 5 600 įvairių etnografinių eksponatų). 
1945 m. balandžio 14 d. raštas Kauno VDU rektoriui 
byloja, kad eksponatus naikino ne tik okupantai – vo-
kiečiai ir rusai, bet ir VDU studentai. Rašte vyriau-
siasis saugotojas išdėstė reikalavimus, kad vokiečiai 
atlygintų patirtus nuostolius ir atiduotų muziejui visas 
dr. Thieleʼs padarytas Lietuvoje etnografines fotogra-
fijas; išlikusį visą dr. V. Scheu lietuvių etnografinės 
kultūros rinkinį ir jo biblioteką; Tilžės „Heimatsmu-
zeum“, Insterburgo (Įsrutės) miesto muziejaus, Kara-
liaučiaus „Prussia Museum“ etnografinius rinkinius, 
susijusius su Didžiąja ir Mažąja Lietuvomis, įskaitant 
ir šiaurės rytų Prūsijos sritis. Jei išlikę šių muziejų 
rinkiniai neatitiktų ekvivalentų, tai papildomai tektų 
perimti Vokietijos miestuose (Berlyne, Miunchene, 
Getingene, Štutgarte) įsikūrusių etnologijos muziejų 
rinkinius, susijusius su Lietuva40 .

1945 m. rugpjūčio mėn. K. Čerbulėnas parengė 
paskaitą apie kultūros paminklus ir jų apsaugą kraš-

Metodiniai nurodymai su brėžiniais: etnografinių objektų vardų ir pavadinimų rinkimas, Kaunas, 1944, p. 2, 3 
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totyrininkų kursams.
1945–1948 m. K. Čerbulėnas buvo daugelio 

komisijų, kurios tikrino inventorių, medžiagas, eks-
ponatų būklę, narys, rūpinosi, kad per potvynį nuken-
tėję negatyvai41 būtų tinkamai perplauti. Tuo tikslu 
1946 m. sudaryta sutartis su „Dailės“ kombinatu, ku-
rio specialistams – fotografams Vladui Roževičiui ir 
V. Žukauskui – buvo patikėti šie darbai. Per tris mė-
nesius fotografai perplovė, nuvalė ir sutvirtino 14 604 
negatyvus.

Pokariu muziejų palietė įvairių nusikaltimų ne-
gandos. 1948 m. sausio 21 d. naktį buvo nuplėštas 
muziejaus lankymo taisyklių plakatas lietuvių kalba 
iš vitrinos, esančios ant vėliavos stiebo prie gatvės42 . 
1948 m. komisija, patikrinusi Liaudies meno skyriu-
je esamą vatmaną, konstatavo, kad trūksta 290 lapų, 
kurių vertė 1 450 Rb. Popierius buvo išvogtas iš Liau-
dies meno skyriaus vestibiulyje stovėjusios tekstilės 
spintos43. Apie šį įvykį pranešta Kauno miesto proku-
ratūrai. K. Čerbulėno pareiga buvo visa tai išaiškinti ir 
suvaldyti situaciją, deja, to laikotarpio įvykiai nebuvo 
pavaldūs sąžiningam žmogui. 1949 m. sausio 31 d. vy-
riausiasis saugotojas raštu kreipėsi į muziejaus direk-
torių, kad būtų padidintas salių prižiūrėtojų skaičius, 
nes šešiose ekspozicijos salėse, trijuose vestibiuliuose 
ir dviejuose dideliuose koridoriuose trys salių prižiū-
rėtojai, iš kurių vienas parduoda bilietus, neužtikrina 
eksponatų ir muziejaus inventoriaus saugumo. Dėl 
nepakankamo salėse prižiūrėtojų skaičiaus įvykdy-
tos net 4 vagystės: 1947 m. vasarą buvo nupiauta 2 
metrai langų užuolaidų medžiagos; 1948 m. buvo nu-
piauta 1 mtr drobės, uždengiančios duris ir pavogtas 
jau anksčiau minėtas vatmanas; 1949 m. sausio 30 d. 
buvo pavogta iš ekspozicijos salių Užgavėnių kaukė, 
bet dėl salių prižiūrėtojų budrumo, vagys buvo sulai-
kyti. Vyriausiojo saugotojo nuomone, būtina kreiptis 
į Meno reikalų valdybą, kad bent dvigubai daugiau 
būtų įsteigta salių prižiūrėtojų etatų44 .

1949 m. sausio 28 d. K. Čerbulėnas pateikė 
prašymą Meno reikalų valdybos prie LTSR ministrų 
tarybos viršininkui atleisti jį iš vyriausiojo saugoto-

jo pareigų ir paskirti Liaudies meno skyriaus vyres-
niuoju mokslo bendradarbiu, nes skyriuje padaugėję 
įvairiausių darbų ir jis negalįs tinkamai atlikti keleto 
pareigų (vyriausiojo saugotojo, Liaudies meno sky-
riaus vedėjo ir vyresniojo mokslo bendradarbio).

1949 m. kovo 23 d. Meno reikalų valdybos prie 
LTSR ministrų tarybos viršininko Juozo Banaičio įsa-
kymu Nr. 128 muziejaus direktorius P. Galaunė buvo 
atleistas iš einamų pareigų nuo kovo 24 d. ir muzie-
jaus direktoriumi laikinai paskirtas K. Čerbulėnas. 
1949 m. spalio 15 d. K. Čerbulėnas paties prašymu iš 
eitų pareigų atleistas ir paskirtas vyresniuoju mokslo 
bendradarbiu, taip pat jam pavesta vadovauti Liau-
dies meno skyriui.

1950 m. birželio 1 d. Meno reikalų valdybos prie 
LTSR ministrų tarybos viršininko įsakymu K. Čerbu-
lėnas atleistas iš muziejaus kaip nuslėpęs žinias apie 
savo artimuosius. Išaiškinus šį „nusikalstamą“ fak-
tą – tėvas dvejus metus (apie 1926) buvo Pabiržės 
valsčiaus viršaitis, o brolis Jonas 1941 m. deportuotas 
Sibiran, K. Čerbulėnas tapo persona non grata dau-
gelyje švietimo ir kultūros įstaigų. Dėl sovietinei san-
tvarkai būdingų absurdiškų priežasčių K. Čerbulėnui 
buvo trukdoma siekti mokslinės karjeros, suteikti jam 
aukštąjį mokslo laipsnį ir juo labiau pedagoginį vardą.

Paradoksalu, bet aukštosios ir specialiosios, 
orientuotos į meną, mokyklos, stokodamos patyrusių 
specialistų ir vertindamos K. Čerbulėno kompetenci-
ją bei profesionalumą, kvietė jį skaityti specializuotų 
kursų. Dvidešimt penkerius metus K. Čerbulėnas pa-
skyrė pedagoginei veiklai.

Prasidedant antrajam K. Čerbulėno gimimo šim-
tmečiui, norėtųsi paskatinti gyvus liudininkus – gimi-
naičius (mokslininko asmeninį archyvą saugo duktė 
architektė Ginta Čerbulėnaitė-Uselienė), bičiulius, 
bendradarbius, mokinius ir sekėjus, betarpiškai ben-
dravusius su didžiu mokslininku, surinkti visą biogra-
finę, bibliografinę medžiagą ir objektyviai įvertinus 
įvairiais atžvilgiais jo solidų bei reikšmingą mokslinį 
palikimą pastatyti K. Čerbulėno vertą, nesunaikina-
mą paminklą – parašyti monografiją.
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ti etnografinių bylų, kartotekos, pozityvų ir kitos spintos; 
IV – muziejininkui darbo kambarys 10,5 m2 (3,5 x 3,00) ir  
V – eksponatų taisymo, tvarkymo arba montavimo kambarys 
16 m2. Be to, muziejui reikėtų turėti nors dvi sales pa-
rodoms, kurių plotas būtų nemažesnis kaip 170 m2. 
Ekspozicijai ir sandėliams patalpas apskaičiuojant turėta 
galvoje didelis etnografinio turto prieauglis, kuris per metus – 
kitus bus keleriopai prašokęs dabartinį eksponatų skaičių, o 
muziejaus praplėtimas kaip tik galės būti įgyvendintas tik po 
metų – kitų . Žr. ČDM Liaudies meno skyrius, b. V. D. Kultūros 
muziejaus – Valst. M. K. Čiurlionio v. dailės muziejaus gauna-
mieji raštai 1936–1948 m., l. [nenumeruoti].

23 1940 m. geg. 28 d. V. D. Kultūros muziejaus direktoriaus 
P. Galaunės ir Etnografinio skyriaus vedėjo A. Rūkštelės raštas 
Kultūros Reikalų Departamento Direktoriui, ten pat.

24 1942 m. kovo 12 d. V. D. Kultūros muziejaus direktoriaus 
P. Galaunės ir Etnografinio skyriaus vedėjo A. Rūkštelės 
raštas Nr. 87 Kultūros Paminklų Apsaugos Įstaigai, ČDM 
Liaudies meno skyrius, b. V. D. Kultūros muziejaus – Valst. 
M. K. Čiurlionio v. dailės muziejaus siunčiamieji raštai 1937–
1946 m., l. [nenumeruoti].

25 Kuprevičius V. Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus..., p. 362, 
363 .

26 Čerbulėnas K. Tautinis elementas lietuvių kryžiuose, Naujoji 
Romuva, nr. 4–5, p. 87–92, iliustr.

27 M. K. Čiurlionis, red. P. Galaunė, Kaunas, 1938, 135 p., iliustr.  
Rec.: Čerbulėnas K. Nauja knyga apie M. K. Čiurlionį, Naujoji 
Romuva, 1938, nr. 43–44, p. 825, 826.

28 Č. Etnografinė paroda, Gimtasai kraštas, 1938, sausis–birž., 
nr. 1–2 (17–18), p. 285–291, iliustr.

29 Č. Muziejininkų kursai, ten pat, p. 296.
30 Šis ir kiti metraščio straipsniai atspausdinti atskirais leidiniais 

150 egzempliorių tiražu. 
31 Kudirka J. Lietuvių liaudies meno šaltiniai: publikacijų apž-

valga, Kaunas, 1986, p. 66.
32 1942 m. gruodžio 31 d. vokiečiams uždarius Lietuvių akty-

vistų fronto dienraštį „Į laisvę“, 1943 m. sausio mėn. Lietuvių 
frontas pogrindyje pradėjo leisti antinacinį laikraštį „Į laisvę“.

33 1940 07 16 Vilniaus universiteto raštas-atsakymas į 1940 07 12 
raštą Nr. 393 V. D. kultūros muziejaus direktoriui, ČDM 
Liaudies meno skyrius, b. V. D. Kultūros muziejaus – Valst. 
M. K. Čiurlionio v. dailės muziejaus gaunamieji raštai 1936–
1948 m., l. [nenumeruoti].

34 1943 m. sausio 9 d. VU bibliotekos direktoriaus raštas V. D. 
kultūros muziejaus Etnografinio sk. vedėjui A. Rūkštelei, ten 
pat .

35 1945 m. birželio 16 d. Etnografinio skyriaus vedėjo Klemenso 
Čerbulėno sąskaita Kauno valst. M. K. Čiurlionio vardo dailės 
muziejui, ten pat .

36 1945 m. birželio 5 d. V. D. Kultūros muziejaus direktoriaus 
P. Galaunės ir Etnografinio sk. vedėjo raštas Nr. 333 Žemės 
Ūkio Liaudies Komisarui, ČDM Liaudies meno skyrius, b . 
V. D. Kultūros muziejaus – Valst. M. K. Čiurlionio v. dailės 
muziejaus siunčiamieji raštai 1937–1946 m., l. [nenumeruoti].

37 1940 07 30 Etnografinio skyriaus vedėjo A. Rūkštelės praneši-
mas V. D. kultūros muziejaus direktoriui, ČDM Liaudies meno 
skyrius, b. V. D. Kultūros muziejaus – Valst. M. K. Čiurlionio 
v. dailės muziejaus gaunamieji raštai 1936–1948 m., l. [nenu-
meruoti].

38 1942 m. rugpjūčio 24 d . V. D. Kultūros muziejaus laikinai 
einančio direktoriaus pareigas P . Kulikausko ir sekretoriaus 
V. Kuprevičiaus raštas Nr. 292 Švietimo Valdybos Mokslo ir 
Meno Departamentui, ten pat .

39 1944 m. spalio 11 d. Lietuvos TSR Meno reikalų valdybos prie 
LTSR liaudies komisarų tarybos pranešimo Kauno valst. kul-

http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/14_morkunas.pdf
http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/14_morkunas.pdf
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tūros muziejaus direktoriui nuorašas, ČDM Fototekos ir doku-
mentacijos skyrius, f. Ž, ap. 3, b. 21, l. 5.

40 Kl. Čerbulėno raštas, įteiktas muziejaus direktoriui 1945 04 21, 
ČDM Liaudies meno skyrius, b . V. D. Kultūros muziejaus – 
Valst. M. K. Čiurlionio v. dailės muziejaus gaunamieji raštai 
1936–1948 m., l. [nenumeruoti].

41 Kauno valst. M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejaus direkto-
riaus 1946 04 18 įsakymu Nr. 13 paskirta Komisija iš pirmi-
ninko – vyr. mokslinės bendradarbės Valerijos Karužienės ir 
narių: vyr. saugotojo Klemenso Čerbulėno, vyr. moksl. bendra-
darbės Rimutės Jablonskytės ir mokslinio bendradarbio Vlado 
Narkevičiaus, apžiūrėjo visus iš Valst. Banko Kauno skyriaus 
seifo išimtus eksponatus Meno ir Liaudies meno skyrių ir nega-
tyvus, rado visa tai kas buvo pagal sąrašus sudėta į Banko sei-
fus apsaugos tikslais. Dalis eksponatų (Čiurlionio paveikslai, 
Senoji tapyba, Liaudies raižiniai, tapyba ir skulptūra, negaty-

vai) yra nukentėję būdami seife nuo potvynio. Viso banko sei-
fuose Muziejaus eksponatams padaryta nuostolių 927 720 Rb. 
Žr. 1946 04 18 aktas, ČDM Liaudies meno skyrius, b. Įvairūs 
aktai, liečiantieji skyriaus eksponatus bei archyvinę medžiagą 
1945–1956 m., l. [nenumeruoti].

42 1948 01 21 aktas, ČDM Liaudies meno skyrius, b . V.D.K.M. – 
K.V.M.K.Č.V.D.M. Įvairūs aktai 1937–1951 m., l. [nenume-
ruoti].

43 1948 11 25 aktas, ČDM Liaudies meno skyrius, b . Įvairūs ak-
tai, liečiantieji skyriaus eksponatus bei archyvinę medžiagą 
1945–1956 m., l. [nenumeruoti].

44 Vyr. saugotojo Čerbulėno Klemenso 1949 01 31 Pranešimas 
Kauno Valst. M. K. Čiurlionio vardo Dailės Muziejaus Drg. 
Direktoriui, ČDM Liaudies meno skyrius, b. Susirašinėjimas 
su muziejaus direkcija bei kitomis įstaigomis skyriaus reikalu 
1946–1961 m., l. [nenumeruoti].

KLEmENSaS ČErBULėNaS ON thE rOaD OF mUSEOLOGY IN KaUNaS

Vaida Sirvydaitė-rakutienė
M. K. Čiurlionis National Museum of Art

This article is dedicated to the 100th anniversa-
ry of the birth of the museum professional, ethnog-
rapher, architectural historian, educator, publicist, 
and lecturer Klemensas Čerbulėnas. M. K. Čiurlionis 
National Museum of Art (in 1936 named Vytautas 
Magnus Museum of Culture) was the first workplace 
for Klemensas Čerbulėnas. The director of the Mu-
seum – well known Lithuanian folk and modern art 
researcher and critic, museum professional, educator 
and publicist Paulius Galaunė, who taught Lithuanian 
folk art and its history at Vytautas Magnus University, 
noticed the gifted student Klemensas Čerbulėnas and 
invited him to work at the Ethnography Department 
of the Museum. Together with Antanas Rūkštelė, the 
Head of the Department, they have formed the Eth-

nography Department. They took part in ethnograph-
ic expeditions, collected and registered exhibits, fixed 
ethnographic objects, organised ethnographic exhibi-
tions. K. Čerbulėnas solved the problems of cultural 
monuments preservation, published articles concern-
ing them and Lithuanian folk art. He also tried to im-
plement the idea of Lithuanian skansen – open-air 
museum. During 15 years of his work in the Museum, 
K. Čerbulėnas has changed his position several times: 
first of all he worked as museum specialist, later – as 
the Head of Ethnography Department, chief curator, 
senior fellow, and Director of M. K. Čiurlionis State 
Museum of Art. Significant and important work for 
Lithuanian museology, ethnography, folk art and cul-
ture has been done by this person.
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DIREKTORę IRENą MISIŪNIENę PRISIMENANT

irena Senulienė
Trakų istorijos muziejus

2012 m. paskelbus Muziejų metais daugelis mu-
ziejininkų susimąstė apie įvairius renginius, kurie pa-
dėtų atkreipti visuomenės dėmesį į muziejų vykdomą 
misiją – saugoti kultūros ir istorijos vertybes bei pri-
statyti jas lankytojams.

Šis įvykis paskatino mane pasidalyti prisimini-
mais apie Trakų istorijos muziejaus direktorę Ireną 
Misiūnienę, atidavusią muziejinei veiklai 35-erius 
gyvenimo metus. Muziejus buvo jos pirmoji ir pasku-
tinė darbovietė. Taip jau sutapo, kad muziejus yra ir 
mano pirmoji bei vienintelė darbovietė. Atėjusi į mu-
ziejų dirbti 1985 m., buvau šiltai priimta ir septyne-
rius metus turėjau galimybę bendrauti su direktore, 
mokytis muziejinės veiklos pagrindų, semtis ekspo-
zicinio darbo žinių, kuriomis ji nuoširdžiai dalijosi ir 
džiaugėsi, kad turi sekėjų. 

I. Misiūnienė (mergautinė pavardė Čekanaus-

kaitė) gimė 1932 m. rugpjūčio 30 d. Kaune. 1952 m. 
baigusi Kauno 6-ąją vidurinę mokyklą, įstojo studi-
juoti į Vilniaus valstybinį universitetą. Pasirinko isto-
rijos ir archeologijos studijas ir 1958 m. gavo auštojo 
mokslo baigimo diplomą. 

Trakų istorijos muziejaus direktorę I. Misiūnie-
nę daugelis vadino Trakų karaliene, tačiau jos darbo 
pradžia buvo visai ne karališka. 1957 m. bebaigdama 
studijas I. Čekanauskaitė, pamačiusi siūlomų darbo-
viečių sąrašą, nusprendė pasirinkti Trakus. Vasario 
vidury nuvažiavau į Trakus, susiradau tą muziejuką 
su dviem patrankom prie pastato. Viduje prie kros-
nies šildosi direktorė Nataša Kovrigina, apsirišusi 
skara, su veltiniais. Kambarys prikrautas visokių 
daiktų, iškabinti stendai su žmogaus kilmės iš bež-
džionės paveikslėliais. Direktorė labai apsidžiaugė, 
nusivedė į salę su keliais iš Kauno skolintais kuni-
gaikščių portretais, o prie jų – javų pėdai, kopūstų 
galvos iš rajono žemės ūkio parodos, dar kiaulių ir 
karvių muliažai. Kitam kambary buvo nedidelė gin-
klų kolekcija, šiek tiek monetų. Dar apačioje dundėjo 
rajono spaustuvė, net viskas virpėjo, viršuje gyve-
no žmonės, verkė vaikai. Mane apėmė siaubas, bet 
buvo pati jaunystė ir pasiučiausia romantika, tai nuo 
1957 m. balandžio 14 d. pradėjau dirbti vyr. moksli-
ne bendradarbe.1

1959 m. vasario 14 d. I. Misiūnienė buvo paskir-
ta direktore ir vadovavo muziejui iki 1992 m. birželio 
1 d. 1961 m. muziejui buvo perduoti restauruoti Tra-
kų Salos pilies centriniai rūmai. 1962 m. sausio mėn. 
muziejus pavadintas Trakų istoriniu muziejumi tapo 
respublikiniu ir perėjo Kultūros ministerijos žinion. 
Tuometinės vyriausybės rūpesčiu buvo skirta lėšų ne 
tik restauravimo darbams, bet ir eksponatams įsigy-
ti. 1962 m. Trakų Salos pilyje buvo atidaryta ekspo-
zicija, kurioje atsispindėjo ekonomikos, kultūros ir 
švietimo „laimėjimai“ tarybų valdžios metais, LTSR 
lankytinos vietos, istoriniai-revoliuciniai, architektū-
riniai, gamtos ir meno paminklai, atidaryta skulptorių 
darbų paroda, o dviejose salėse pavyko įrengti „feo-
dalinio laikotarpio“ ekspoziciją.

1965 m. atnaujintoje ekspozicijoje Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštytės tematika užėmė jau pusę jos 
ploto. 1965 m. birželio mėn. LTSR kultūros minis-
tro įsakymu Kernavės muziejus tapo Trakų istorijos 

Trakų istorijos muziejaus direktorė Irena Misiūnienė. 
1985 m. Fot. iš TIM rinkinių
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I. Misiūnienė 
su Tadžikijos 
Respublikos 

AT Prezidiumo 
pirmininke. 
Viešnią lydi 

Antanas 
Barkauskas, 

LTSR AT 
Prezidiumo 

pirmininkas. 
1975 m. Fot. iš 

TIM rinkinių

Salos pilies ekspozicijos fragmentas. 1965 m. Fot. iš TIM rinkinių
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muziejaus filialu ir buvo juo iki 1989 m. Muziejaus 
padalinys 1967–l973 m. buvo ir Medininkų pilis, vėl 
muziejui perduota 2004 m.

1967 m. vasarą tuometiniame administracijos 
pastate (dabar – Karaimų g. 22) buvo atidaryta pir-
moji karaimų etnografinė paroda. 1967 m. išleistas 
nedidelio formato 30 puslapių leidinukas „Trakų is-
torijos muziejus“. Jo autorė I. Misiūnienė supažin-
dina skaitytojus su restauruotoje Trakų Salos pilyje 
įrengta ekspozicija, muziejaus istorija. Vartydama 
leidinuką, atkreipiau dėmesį į muziejaus darbo lai-
ką – nuo birželio iki rugsėjo mėn. dirbdavo 12 val. 
(nuo 9 iki 21 val.). Tuomet muziejaus darbuotajai pi-
lyje dirbdavo dviem pamainomis. 1962 m. atidarytą 
Salos pilį aplankė 75 000 turistų, o 1969 m. – jau 
235 000. XX a. 9 deš. pradžioje buvo tokių metų, 
kai Salos pilyje per metus apsilankydavo per  pusė 
milijono turistų. 

I. Misiūnienei sekėsi ne tik tvarkyti muziejaus 
reikalus, bet ir bendrauti su žmonėmis. Dauguma dar-
buotojų su direktore dirbo ne vieną dešimtmetį. Trakų 
muziejaus darbuotojai moka ne tik rinkti eksponatus, 

bet ir juos saugoti. Tuo įsitikinsime, vaikščiodami ir 
žiūrėdami įvairias ekspozicijas menėse, net pačią pa-
skutinę, įrengtą dviejuose centrinių rūmų pusrūsiuose 
„Taikomosios dailės kūriniai, įsigyti 1976–1980 m.“ 
Čia pastebėsime idealų eksponatų blizgesį, pastebėsi-
me ir tų daiktų įvairovę bei komponavimo savitumus, 
būdingus tik šiam muziejui. Mat, visur, kiekviename 
kamputyje, jausi būdingą Irenai Misiūnienei kruopš-
tumą, jos subtilų skonį.2

Be tiesioginių pareigų, I. Misiūnienė buvo iš-
rinkta Kultūros darbuotojų profesinės sąjungos komi-
teto nare, Trakų miesto tarybos deputate, Prekybos, 
buitinio gyventojų aptarnavimo, transporto ir ryšių 
nuolatinės komisijos pirmininke, Liaudies teismo ta-
rėja. Ji vadovavo ir Respublikos muziejininkų klubui. 
Kad I. Misiūnienė buvo išrinkta į šį postą, lėmė to-
kios jos savybės: mokėjimas bendrauti su žmonėmis, 
suburti kolegas diskusijoms ar kelionėms ir užtraukti 
smagią dainą.

Viskas, ko imdavosi Trakų istorijos muziejaus 
direktorė I. Misiūnienė, jai sekėsi. Sekėsi dirbti, kurti 
muziejų, bendrauti ir su aukštais pareigūnais iš mi-
nisterijų, ir su statybininkais, aptarnaujančiais dar-
buotojais. Jos „gulbės giesmė“ – priešpilio vakarinių 
kazematų restauravimo pabaiga. 1992 m. gegužės 
mėn., Tarptautinės muziejų dienos proga, I. Misiū-
nienė, pristatydama 14 salių įrengtą ekspoziciją, pa-
minėjo, kad tai jos 35 metų darbo ataskaita. Salėse 
eksponuojamos ilgus metus kauptos XVIII–XX a. 
pr. eksponatų kolekcijos: baldai, medžioklės trofėjai, 
spaudai, pypkės, porceliano, stiklo, kaulo dirbiniai. 
Kiekvienai kolekcijai buvo puikiai pritaikyta ekspo-
navimo įranga, vitrinų dydžiai, apšvietimas. 

O direktorės galvoje jau brendo nauji sumany-
mai ir darbai, tačiau 1992 m. birželio 1 d. jai buvo 
lemta nusiimti karūną.

Nuoširdus ir kūrybiškas I. Misiūnienės darbas 
Trakų istorijos muziejuje buvo pastebėtas ir įvertintas 
TSRS ir LTSR kultūros ministerijų. 1970–1986 m. 
ji buvo apdovanota trimis TSRS medaliais, tarp jų – 
medaliu „Už šaunų darbą“, o 1986 m. jai buvo įteik-
tas „Darbo raudonosios vėliavos“ ordinas. Nemažai 
buvo respublikinės reikšmės apdovanojimų – gar-
bės raštų, padėkų, žymūno ženklelių ir t. t., vis dėlto 
džiaugsmingiausia I. Misiūnienei buvo 1973 m. spa-
lio 31 d., kai jai buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipel-
niusios kultūros švietimo darbuotojos garbės vardas. 
I. Misiūnienės pasiaukojamas darbas atstatant Trakų 
pilį ir organizuojant istorijos muziejaus veiklą nebu-
vo pamirštas ir nepriklausomoje Lietuvoje. 1998 m. 
Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos proga už 
nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas gar-
sinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padėjimą jai 
integruotis į pasaulio valstybių bendriją buvusi ilga-

1992 m. vakariniuose kazematuose įrengtos ekspozi-
cijos eksponatai. Fot. Viktoras Neliubinas
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1992 m. vakariniuose kazematuose įrengtos ekspozicijos eksponatai. Fot. Viktoras Neliubinas



100

metė Trakų istorijos muziejaus direktorė I. Misiūnie-
nė buvo apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino I laipsnio medaliu.

Ir išėjusi iš muziejaus I. Misiūnienė muziejinio 
darbo patirtį pritaikė savo sodyboje, kurdama kaimo 
muziejų. Sodyboje buvo įrengtos kelios ekspozicijos, 
kuriose buvo išdėlioti buities rakandai, namų apyvo-
kos daiktai, darbo įrankiai. Visos senienos buvo su-
rinktos sodybos užkaboriuose, dovanotos aplinkinių 
gyventojų. Sodyboje dažnai lankydavosi giminės, 
draugai, bendradarbiai, užsukdavo pasižvalgyti ir 
kaimo gyventojai. Su įdomumu apžiūrėję ekspozici-

jas, kitą kartą atvykdavo su kokiu nors daiktu papil-
dyti kolekcijas. I. Misiūnienė po sunkios ligos išėjo iš 
gyvenimo gražią 2007 m. vasarą, liepos 30-ąją. Palai-
dota Kaune, Panemunės kapinėse.

Irena Misiūnienė kukli ir fantastiškai darbš-
ti moteris kartu su architektu Stanislovu Mikulioniu 
prikėlė iš griuvėsių Lietuvos pasididžiavimą – Trakų 
pilį. Todėl kiekvieną kartą, kai tik pasitaikys važiuo-
ti keliu pro Trakus, kai pagaliau pamatysime išdi-
džią pilį be statybininkų pastolių, be lentinių būdelių 
aplink jos sienas, prisiminkime tuodu žmones ir bent 
mintyse jiems nusilenkim. Jie to verti.3

Nuorodos
1 Jakelaitis V. Apgaulinga muziejų tyla, Kaunas, 1998, p.75.
2 Ją vadino Trakų karaliene: trisdešimt penkeri Irenos Misiūnie-

nės metai Trakų pilies muziejuje, sud. B. Čekanauskas, J. Mi-

siūnas, Vilnius, 2009, p. 26. 
3 Ten pat, p. 59. 

rEmEmBErING DIrECtOr IrENa mISIŪNIENė

Irena Senulienė
Trakai History Museum

Irena Misiūnienė, the former director of Trakai 
History Museum, devoted 35 years of her life to the 
Museum which was her first and the last workplace. 
In 1962, under her responsibility certain changes 
started occurring. The Museum gained a status of 
republican museum and was transferred under the 
jurisdiction of the Ministry of Culture. Funding 
started to be allocated not only for restoration works 
of the castle but also for acquiring exhibits. The first 
exhibition was opened in Trakai Island Castle. In 
1992, the next outwork restoration stage was fin-
ished – western casemates were rebuilt. The new 
exposition was arranged in 14 halls, presenting the 

exhibits collections from the 18th – early 20th centu-
ries: furniture, pipes, stamps, items made of china, 
bones and glass. When presenting this exposition, 
I. Misiūnienė mentioned that it was her account for 
35 years of work for the Museum. I. Misiūnienė’s 
honest and creative work was highly appreciated. In 
1986, she was awarded an Order of the Red Banner 
of Labour. In 1998, the former long-time director of 
Trakai History Museum was awarded the 1st class 
medal of the Order of the Lithuanian Grand Duke 
Gediminas, for her merits to the Republic of Lithu-
ania and her efforts to spread the name of Lithuania 
worldwide.
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TARPUKARIO LIETUVOS SPORTININKŲ 
GARBėS DOVANŲ IR SPORTO PRIZŲ RINKINyS 
NACIONALINIAME M. K. čIURLIONIO DAILėS 
muziejuje

rita škiudienė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Antikos pasaulyje kilusios sporto žaidynių nu-
galėtojų apdovanojimo tradicijos neliko užmarštyje1 . 

XIX a. pab. Vakarų Europoje jos tapo atgimusio spor-
tinio judėjimo kulminacine, iškilminga dalimi, kaip ir 
antikos laikais, išaukštinančia atletų pergales, simbo-
liškai įprasmintas įteikiamais sporto prizais. Nuošaly-
je nuo sporto judėjimo neliko ir Lietuva, perėmusi ne 
tik sportinio žaidimo įgūdžius, bet ir varžybų ritualus. 
Tą liudija Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje išsaugotas gausus sporto trofėjų rinkinys – 
garbės dovanos ir sporto prizai. Šiuos 1925–1939 m. 
Lietuvos sportininkų pergalių ir tarptautinio ben-

dravimo liudininkus tuometiniam Vytauto Didžiojo 
kultūros muziejui 1942 m. kovo 7 d. perdavė Kauno 
Kūno kultūros rūmai2. Taigi, M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus rinkinys yra vienintelis toks mūsų šalyje.

Muziejaus vadovai Paulius Galaunė, Petras 
Stauskas ir jų bendradarbiai sugebėjo sovietiniu laiko-
tarpiu išsaugoti per 240 unikalių eksponatų, išsklaidy-
tų po įvairius muziejaus skyrius: Taikomosios dailės, 
Numizmatikos, Grafikos. Rinkinio pagrindą (per 150 
eksponatų) sudaro taikomosios dailės pavyzdžiai: si-
dabro, metalo, medžio, odos, porceliano, krištolo tau-
rės, vazos, dekoratyvinės lėkštės, bokalai, statulėlės, 
plaketės, aplankai, dėžutės, bloknotai, laikrodžiai, 
knygos, vėliavėlės ir vimpelai. Iš šių vertybių išsiski-
ria 1938 m. Lietuvos tautinės olimpiados atributika – 
medaliai, ženkliukai, Olimpiados atidarymo aktas ir 
kita, net olimpiados vėliava. Į Numizmatikos skyrių 
pateko užsienio šalių ir Lietuvos automobilių klubų 
ženklų ir plakečių, medalių ir ženklelių kolekcija (per 
80 vnt.), į Grafikos skyrių – sporto varžybas ir kitus 
renginius reklamuojantys plakatai, įvairūs spaudiniai, 
į Vaizduojamosios dailės skyrių – keli dailės kūriniai.

Didžioji rinkinio dalis buvo eksponuota 1989 m. 
rugpjūčio 18 d. – rugsėjo 19 d. M. K. Čiurlionio dai-
lės muziejaus centriniuose rūmuose veikusioje pa-
rodoje „Sporto trofėjai“. Surengti parodą paskatino 
pakitusios politinės realijos – rūpėjo pristatyti vi-
suomenei eksponatus, liudijančius Lietuvos tarpuka-
rio gyvenimo aspektus, apie kuriuos sovietų cenzūra 
neleido užsiminti. Parodos rengėjams – dabartiniam 
muziejaus direktoriui Osvaldui Daugeliui, Taikomo-
sios dailės skyriaus vadovei dr. Aldonai Snitkuvienei 
ir muziejininkei Ritai Škiudienei – teko kliautis fra-
gmentiškomis žiniomis, liudininkų prisiminimais, nes 
tarpukario publikacijos šia tema dar nebuvo prieina-
mos. Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje 
Kaune 2011 m. rugpjūčio 30 d. atidarytoje parodoje 
„Ir stok už garbę Lietuvos: Lietuvos sportininkų pa-
siekimai 1918–1940 m.“ po 22 metų pertraukos pri-
statyti muziejuje išsaugoti sporto istorijos eksponatai. 
Šįkart visi parodoje eksponuojami prizai yra atribu-
tuoti: nurodyti jų autoriai, dirbtuvės, kilmės vieta, kiti 

Vaza. Latvijos futbolo sąjungos garbės dovana Lie-
tuvos futbolo lygai. Ryga, „Burtnieks“ porceliano 
dirbtuvė, 1932 m. Dail. Sigismunds Vidbergs. Porce-
lianas, glazūra, antglazūrinė tapyba, sidabras, valca-
vimas, auksavimas. H – 29,6 cm, Ø – 13 cm. 
Fot. Rimantė Ropytė. Iš ČDM rinkinių
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būtini duomenys – sporto šaka, varžybų data ir pan.
Išlikę sporto prizai supažindina ne vien su 

XX a. I p. sportinių apdovanojimų istorija ir tradi-
cijomis Lietuvoje. Jie domina bei žavi meninėmis 
savybėmis – ikonografija, plastiniais sprendimais, 
meistriškumu, kai kada medžiagų deriniais. Dau-
gelį šių dirbinių sukūrė žymūs Baltijos šalių daili-
ninkai: latviai – grafikas Sigismundas Vidbergas 
(1890–1970), Rygos M. Kuznecovo porceliano 
fabrike dirbę dailininkai Verneris Krisonas, Her-
bertas Mangoldsas (1901–1978), Augustė Silinia3; 

estai – odos meninio apdirbimo meistras Eduardas 
Taska-Laksonenas4 (1890–1942), metalo dailinin-
kai Romanas Tavastas (1895–1942), Otas Tamerai-
das (1895–1942) ir lietuvių dailininkas Jonas Juozas 
Burba (1907–1952), kuris, kaip ir minėtieji estų me-
talo dailininkai, mirė Sibiro tremtyje. Prizus kūrė 
ir gamino Rygos, Talino, taip pat įvairių Vidurio ir 
Vakarų Europos šalių porceliano, krištolo, metalo, 
medžio ir odos dirbtuvės bei garsūs fabrikai. Be abe-
jo, sportininkų trofėjai buvo originalūs, meniški, ne-
didelėmis serijomis leisti fabrikiniai dirbiniai. Kai 
kurie prizai yra tiesiog dailūs, brangūs kokybiškai 
pagaminti indai, pvz., vazos, kurių analogai nau-
doti ir buityje. Tokiais atvejais tik įrašai krištolo, 
porceliano vazų ir statulėlių, dekoratyvinių lėkščių, 
odinių aplankų paviršiuje ar prie jų pritvirtinto-
se sidabro lentelėse bei apkaustuose liudija, jog tai 
konkrečioms sporto varžyboms skirta dovana. Tar-
pukario sporto prizai šiuolaikiniame kontekste būtų 
suvokiami kaip išskirtiniai prabangos daiktai. Tokio 
meninio lygio apdovanojimai šiais laikais yra visiš-
ka retenybė ir galėtų būti gretinami tik su valstybių 
vadovų reprezentacinėmis dovanomis.

Šiuolaikinio sporto pradžia siejama su arklių 
lenktynėmis ir bokso varžybomis, kurių tėvynė – 
XVIII a. Anglija. Jau XIX a. I p. Vakarų Europoje 
ne tik aukštesnysis, bet ir vidurinis sluoksnis ieškojo 
pramogų, tinkančių aktyviam laisvalaikiui. Miestuose 
atsirado poilsio zonų, žaidimų aikštelių; kūrėsi įvairių 
sporto šakų mėgėjų draugijos, organizacijos, išaugu-
sios į tarptautines federacijas. Ilgainiui, be vietinių 
varžybų, pradėta rengti regionines, tarpvalstybines, 
pagaliau – pasaulines5. Sporto pergalės tapo viena iš 
svarbių modernėjančio pasaulio tarptautinės repre-
zentacijos formų, o laimėjimai – nacionalinio pasidi-
džiavimo objektu. Platesniu mastu įvertinus sporto ir 
sportinės veiklos naudą žmonių sveikatai, drauge sti-
prinant ir kariuomenės gynybinį pajėgumą, susirūpin-
ta sporto populiarinimu, pirmiausia šia veikla siekta 
sudominti jaunimą. Po 1918 m. į nepriklausomą Lie-
tuvą sugrįžo nemažai po pasaulį karo išblaškytų lie-
tuvių, tarp jų ir sporto entuziastų, susipažinusių su 
įvairiomis sporto šakomis. Lietuvos sporto mėgėjai 

pradėjo kurti sporto organizacijas. Nemažai žinomų 
žmonių, kultūros ir mokslo veikėjų (Borisas Daugu-
vietis, Juozas Eretas, Tadas Ivanauskas, Vincė Jonuš-
kaitė-Zaunienė, Vladas Jurgutis, Steponas Kolupaila, 
Petras Oleka, Kipras Petrauskas, Antanas Žmuidzina-
vičius, Antanas Vienuolis-Žukauskas) rėmė dviračių 
sportą, automobilizmą, lengvąją atletiką, krepšinį, 
futbolą ir kita. Jie buvo ne tik varžybų organizatoriai, 
bet ir apdovanojimų mecenatai.

Lietuvos sportininkų tarptautinius ryšius lėmė 
to meto politinė padėtis Europoje. Daugiausia ben-
drauta su Baltijos šalimis, artimiausiomis kaimy-
nėmis – Latvija ir Estija. SELL (pavadinta pagal 
valstybių pavadinimų pirmąsias raides) olimpiadose 
dalyvaudavo Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
studentai. 1935 m. Kaune įvykęs Pasaulio lietuvių 
kongresas paskatino labiau bendrauti su lietuvių išei-
vijos sportininkais6 . 

Dažni svečiai Lietuvoje būdavo Čekoslovakijos, 
Austrijos, Vengrijos klubai, atvykdavo ir Ispanijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos, Danijos, Olandi-
jos, Jugoslavijos, Bulgarijos, Rumunijos, Palesti-
nos sportininkų (pvz., futbolininkų). Lietuvos klubai 
rungtyniavo Norvegijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, 
Prancūzijoje, Čekoslovakijoje, Egipte. Nuo 1939 m. 
užmegzti draugiški santykiai su Lenkijos sportinin-
kais7 .

Aplankas. Estijos futbolo federacijos garbės dovana 
Lietuvos futbolo lygai. Talinas, 1930 m. Dail. Eduard 
Taska. Oda, popierius. 31,5 x 23,4 cm. Fot. Rimantė 
Ropytė. Iš ČDM rinkinių
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M. K. Čiurlionio dailės muziejaus prizų rinki-
nys liudija ir gražią tarpukario sporto tradiciją, kai 
varžybų dalyviai prieš rungtynes apsikeičia vertingo-
mis garbės dovanomis. Šiam iškilmingam, deja, jau 
užmirštam ritualui varžybų rezultatai neturėjo jokios 
reikšmės.

Kolekcijoje saugomos Latvijos garbės dovanos 
(51 vnt.), 1925–1939 m. įteiktos Lietuvos sportinin-
kams prieš futbolo, krepšinio, lengvosios ir sunkiosios 
atletikos, vandens sporto, buriavimo rungtynes. Deja, 
lietuviškų dovanų ir prizų Latvijos ir Estijos sporto 
muziejai neišsaugojo, todėl sunku nustatyti, kas Lie-
tuvoje galėjo gaminti tokio pobūdžio dirbinius. M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus rinkinio sidabrinės tau-
rės, garbės dovanos buvo pagamintos žymių to meto 
Rygos auksakalių Janio Kalninio, Vilhelmo Lampės, 
Salomono Loišo, Adolfo Štolco8 dirbtuvėse. Čia nuo 
seno klestėjo auksakalystės amatai, kurių struktūra, 
griežti profesijos mokymo ir dirbinių kontrolės reika-
lavimai sėkmingai buvo tęsiami ir XX a. I p.

Estiškų sporto prizų rinkinyje – 20 eksponatų. 
Jei pirmasis eksponatas – sidabrinė taurelė (1925 m. 
vykusio III tarpvalstybinio Lietuvos ir Estijos futboli-
ninkų susitikimo dovana) – dar carinės Rusijos Peter-
burgo auksakalio darbo, tai visi vėlesnieji – originalūs 
žymiausių to meto estų dailininkų darbai, dažnai spe-
cialiai gaminti tam tikroms varžyboms kaip garbės 
dovanos .

Įdomu, kad pirmosiose Lietuvos krepšinio pir-
menybėse 1922  m. dalyvavo tik dvi moterų koman-

dos. 1924 m. surengtas ir vyrų čempionatas. Krepšinio 
populiarumas išaugo po JAV lietuvių krepšininkų 
Felikso Kriaučiūno, Prano Lubino, Mykolo Ruzgio, 
Prano Talzūno, Juozo Žuko viešnagės 1935 m. Jų žai-
dimas Lietuvos rinktinėje pakėlė vietinių krepšinin-
kų meistriškumą, atnešusį pergalę 1937 m. Europos 
čempionate Rygoje. 1939 m. Kaune vykusiame III 
Europos krepšinio čempionate Lietuvos krepšinin-
kai antrąkart iš eilės tapo čempionais. Šias pergales 
liudija vieni iš vertingiausių prizų ir rinkinio ekspo-
natų – Latvijos prezidento Karlio Ulmanio Lietuvos 
komandai padovanota dekoratyvinė sidabrinė lėkštė9 
ir Lietuvos prezidento Antano Smetonos prizas – ma-
žutę kraičio skrynią primenanti sidabrinė dėžutė, pa-
gaminta pagal J. J. Burbos projektą. 1938 m. Lietuvos 
krepšininkės Romoje vykusiose I Europos moterų 
krepšinio pirmenybėse iškovojo antrąją vietą ir buvo 
apdovanotos Romos mero įsteigtu prizu – sumažintu 
„Kapitolijaus vilkės“ atvaizdu iš bronzos10 .

Tradiciškai prizas buvo indo, dažniausiai vazos 
ar taurės – permainingų pergalės triumfo ar karčios 
likimo lemties simbolio – formos. Prizų formos ir 
dekoras dažnai atkartoja antikinių keraminių ir me-
talinių indų – amforų, dviąsių pielikų, kraterių (indų, 
skirtų vyną skiesti vandeniu), kilikų (grakščių taurių 
vynui gerti) – formas11. Jų tobulos proporcijos tam-
pa įkvėpimo šaltiniu, kuriant dabartinius apdova-
nojimus. Kai kurie prizai primena įvairių konfesijų 
liturgines taures – stambias, apibendrintų formų, su 
santūriu dekoru arba visai be jo. Daugelio jų formos 

Dekoratyvinė lėkštė. 
Latvijos prezidento 

Karlio Ulmanio 
dovana II Europos 

krepšinio pirmenybių 
Rygoje nugalėtojai – 

Lietuvos krepšinio 
komandai 1937 m. 

gegužės 3–7 d. Ryga, 
1937. Auksakalys 

Adolfs Štolcs. 
Sidabras, liejyba, 

štampavimas, emalis. 
H – 3 cm, Ø– 45 cm. 
Fot. Rimantė Ropytė. 

Iš ČDM rinkinių
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ir dekoro elementai atkartoja Vakarų Europos XVI–
XVII a. cechų reprezentacines sidabrines, puošnias 
taures. Dažniausiai jos būdavo su dangteliais, kurių 
viršuje pritvirtintos mitologinių dievybių ar cecho 
globėjo – šventojo skulptūrėlės. Šių indų pagrindas 
stabilus, dažnai su figūrine kojele, viršutinė dalis ci-
lindro ar konuso formos, jų dangteliai su skulptūrėle 
ir vėliavėle12 .

XX a. 3–4 deš. išpopuliarėjo masiškiau gami-
nami analogiškų formų, labai saikingos puošybos 
sporto prizai su dangteliais, kurių viršuje pritvirtintos 
sportininkų skulptūrinės figūrėlės. Populiariausios 
yra vaizduojančios nugalėtoją su iškeltu laurų vaini-
ku rankoje ar lauro lapų vainikas. Sienelėse ar pagrin-
de išraižyti įrašai nurodo, kada ir kur vyko varžybos, 
kas rungėsi. Pereinamuosiuose prizuose pažymimi 
fundatoriai ir nurodoma sporto šaka, kuriai skirta ši 
dovana. Tokių prizų yra M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus rinkinyje; didžioji jų dalis pagaminta Vokie-
tijos metalo dirbinių gamyklose. Akivaizdu, kad jau 
XX a. pr. jie buvo masinės, paklausios produkcijos 
dalis. Natūralistinė sportininko statulėlė iš bronzos 
ar kito metalo su marmuro pjedestalu galėjo būti ne 
tik dovana sportininkui, bet ir tiko puošti peleninę, 
laikrodį, rašalinę, kitą buitinį mažmožį. Jos miniatiū-
ra galėjo būti pritvirtinta taurės dangtelio centre. To-

kiais sporto prizais iš Vokietijos laikinojoje sostinėje 
Kaune nuo 1923 m. prekiavo S. Kacenelenbogeno ir 
Tipografaitės sandėlis, įsikūręs Laisvės al. 2113 . Juos 
pardavinėjo ir A. Mejerovičius, galbūt ir broliai Leiba 
ir Samuelis Goldvaseriai14 bei Konstantino Ario spor-
to reikmenų parduotuvė.

Įvairūs aukštų, varinių, puošnių bokalų su dang-
teliais, sujungtų ąsele, buvusių Hanzos pirklių ar 
laivų kapitonų turto ir galios simbolių, variantai iš pi-
gesnių medžiagų, keramikos, medžio iki šių dienų yra 
paplitę visoje Vakarų Europoje, ypač Skandinavijos, 
Vokietijos, Latvijos, Estijos buityje, liaudies mene, 
taip pat kaip prizai buvo dovanojami sportininkams. 
Kai kurios dovanos nugalėtojams yra tiesiog praktiš-
ki, bet gana brangūs daiktai – laikrodžiai, albumai, 
bloknotai, parkeriai, sidabriniai portsigarai, sidabri-
niai servizai, rūkymo ir skutimosi rinkiniai; būta ir 
piniginių prizų.

Vardinius ir pereinamuosius prizus steigė valdo-
vai, prezidentai, ministrai, verslininkai, bankininkai, 
politikai, organizacijos ir asociacijos. Dažnai prizais 
siekta ne tik skatinti sporto judėjimą, bet kartu ir įsi-
amžinti greta sporto čempionų. Tarptautiniai prizai, 
dėl kurių varžėsi ir varžosi pasaulio sportininkai ir 
komandos, čempionatų ir turnyrų nugalėtojai, galėjo 
būti pereinamieji prizai ar prizai, skirti tik vienerių 

Dekoratyvinė dėžutė – kraičio skrynelė. Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos dovana III Europos 
krepšinio pirmenybių Kaune nugalėtojai – Lietuvos krepšinio komandai. Kaunas, 1939 m. Dail. Jonas Juozas 
Burba, pagaminta Filypo Ivanovo meninio metalo dirbinių dirbtuvėse. Sidabras, liejyba, gintaras, metalas. 
H – 18 cm, Pl – 20 cm, L – 40,5 cm. Fot. Rimantė Ropytė. Iš ČDM rinkinių
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varžybų nugalėtojams – garbės dovanos. Pereinamie-
ji prizai pagal susiformavusius tarptautinius nuosta-
tus atitekdavo sportininkų nuosavybėn, jei būdavo 
iškovoti triskart iš eilės ar penkiskart be eilės. Tokios 
taisyklės įsigaliojo ir Lietuvoje.

Lietuvoje prizus sportininkams steigė įvairūs as-
menys – nuo valstybės prezidento iki žinomų ama-
tininkų. Rinkinyje yra vieno iš garsiausių tarpukario 
Kauno auksakalių Juozo Gerštiko 1933 m. prizas len-
gvaatlečiams, garsiausios laikinosios sostinės kirpy-
klos (1924–1940) savininko Juozo Muralio prizas, 
spauda mini Klaipėdos Samuelio Edelšteino sidabro 
dirbinių fabriko, Kauno H. Tilmanso metalo dirbinių 
fabriko įsteigtus prizus.

Lietuvos prezidentas Kazys Grinius, kurio profe-
sija buvo gydytojas, suprato ir vertino sporto naudą15 . 
Jis ir įsteigė pirmuosius prezidento pereinamuosius 
prizus: šaudymo medžiokliniais šautuvais varžybų 
nugalėtojui, dviračių lenktynių nugalėtojui, kariuo-
menės sportininkams – lengvaatlečiams. Jų neišliko, 
žinomi tik iš to meto periodikoje skelbtų fotografijų16 . 

Prezidentas A. Smetona, perėmęs šią tradiciją, 
iš dalies siekė ir politinių tikslų – išaukštinti pre-
zidento instituciją. Jis buvo įsteigęs šiuos pereina-
muosius prizus: nuo 1927 m. Lietuvos sporto lygos 
organizuojamų metinių lengvosios atletikos pirme-
nybių estafetinio bėgimo 4 × 400 m nugalėtojui17, 

nuo 1929 m. kariuomenės (vėliau rengiamose drau-
ge su civiliais) jojimo konkūrų nugalėtojui skulptūrą 
„Glorija“, dėl kurios vykdavo aršios dragūnų ir ulo-
nų pulkų rungtynės (1939 m. kaip triskart ją iš ei-
lės laimėję nuosavybėn gavo III dragūnų Geležinio 
Vilko pulkas18, dabar ji saugoma Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje), nuo 1931 m. automobilių lenkty-
nių „Aplink Lietuvą“ nugalėtojui už greičiausiai 
nuvažiuotą maršrutą (1931–1932 m. laimėjo Pra-
nas Hiksa, 1937–1938 m. – M. Salevskis), futbolo 
rungtynių tarp Pirmojo Lietuvos prezidento var-
do karo mokyklos ir Vytauto Didžiojo universite-
to (1931, 1932, 1934 m., atiteko Vytauto Didžiojo 
universitetui, kaip triskart laimėjusiam jį iš eilės), 
nuo 1931 m. tarptautinio teniso turnyro, rengiamo 
Kauno teniso klubo iniciatyva ir skirto vyrų vieneto 
nugalėtojui (1931 m. laimėjo Eichneris (Vokietija), 
1932 m. – Denkeris (Vokietija), 1937 m. – Fors-
manas (Suomija). 1933 m. liepos 1–2 d. Kaune, 
Aukštosios Panemunės kariuomenės stadione, įvy-
ko pirmoji Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos 
„Jaunoji Lietuva“ suorganizuota šventė. Apsilan-
kęs jos šefas, prezidentas A. Smetona pasveikino 
sportininkus, liepos 2 d. geriausiai pasirodžiusiai 
komandai – Kretingos rajono jaunalietuviams – . pa-
dovanojo pereinamąją taurę. Taip pat jis vienkartinį 
vardinį brangų prizą padovanojo 1938 m. birželio 

Antikinės skulptūros „Kapitolijaus vilkė“ kopija. Romos gubernatoriaus dovana I Europos moterų krepšinio 
pirmenybių II vietą laimėjusiai Lietuvos moterų krepšinio komandai. Roma, 1938. Bronza, liejyba, marmuras, 
šlifavimas. H – 31,5 cm, Pl – 16 cm, L – 40 cm. Fot. Rimantė Ropytė. Iš ČDM rinkinių
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18 d. Klaipėdos I tarptautinės regatos nugalėtojui 
bei minėtą dailininko J. J. Burbos suprojektuotą ir 
Pilypo Ivanovo meninių metalo dirbinių dirbtuvėse 
Kaune, Gedimino g. 21, pagamintą kraičio skrynelę 
įteikė 1939 m. Europos krepšinio čempionato Kaune 
nugalėtojai.

Iš minėtų A. Smetonos įsteigtų prezidento prizų 
trys yra saugomi muziejaus rinkinyje. Vienas iš jų – 
istorizmo stiliaus augaliniais reljefiniais ornamentais, 
putų atvaizdais puoštas masyvus sidabro bokalas, 
pagamintas Vokietijoje, „Koch & Bergfeld“ firmo-
je (įsteigta 1859 m. Bremene). Šis prizas yra skirtas 
1931 m. vykusių automobilių lenktynių „Aplink Lie-
tuvą“ nugalėtojui19 . Lenktynėmis siekta propaguo-
ti didesnį visuomenės susidomėjimą automobiliais 
ir motociklais. Antrasis prizas – įspūdinga sidabrinė 
vaza ažūrinėmis sienelėmis, gausiai dekoruotomis 
reljefine neorokoko ornamentika (pagaminta Vokie-
tijoje, „Wilhelm Weinranck & Fritz Shmidt“ firmo-
je, įsteigtoje 1889 m. Hanau). Neorokokinė puošyba 
Vokietijos taikomojoje dailėje buvo populiari net ir 
XX a. pirmaisiais dešimtmečiais. Šis prezidento pri-
zas buvo skirtas tarptautinių teniso pirmenybių nuga-
lėtojui nuo 1931 m. Trečiasis – jau minėta prezidento 
A. Smetonos dovana 1937 m. krepšinio čempionato 
nugalėtojams – kraičio skrynelė.

Pasaulio ir Europos šalių automobilių klubų 
priekiniai ir šoniniai ženklai buvo skirti klubo narių 
automobiliams žymėti. Jais savo automobilius pada-
bindavo klubų nariai ir per tarptautines lenktynes ar 
garsiuosius ralius (pvz., Monte Karlo, nuo 1911 m.). 
Eksponuojami automobilių klubų ženklai žavi išra-
dingu dizainu, su vyraujančiais spalvingais valstybių 
herbų, vėliavų atvaizdais, įkomponuotais į stilizuo-
tus dantračių ar ratų apskritimus20 . Daugelis jų paga-
minti iki šių dienų Šveicarijoje veikiančioje vienoje 
iš garsiausių pasaulyje „Huguenin“ firmoje (įsteigta 
1868 m. Le Loklyje).

Dovanos, kaip matome parodoje, būdavo dažnai 
konkrečiai progai specialiai užsakomos žymiems ša-
lių dailininkams, dirbtuvėms. Tai unikalūs ir vertingi 
taikomojo meno dirbiniai, išsaugoti tik Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose. Latvi-
jos sporto muziejuje Rygoje ir Estijos sporto muzie-
juje Tartu neišliko Lietuvos sportininkų įteiktų garbės 
dovanų ar pereinamųjų prizų tų šalių sportininkams. 
Šios temos kol kas estų ir latvių muziejininkai netyri-

nėjo, taip pat ir to, kas jų šalyse gamino tokius prizus. 
Išlikę kaimyninių šalių sporto prizai yra unikalūs Lie-
tuvos sportininkų XX a. I p. tarptautinio bendravimo 
liudininkai.

Augant ir plečiantis sporto judėjimui pasauly-
je, nugalėtojams skirti apdovanojimai tampa tik tam 
tikslui specialiai skirtu simboliniu taikomojo meno 
dirbiniu, deja, dažniausiai jau masinės gamybos pro-
duktu.

Tarpukario sporto prizų, dovanų Lietuvos spor-
tininkams meniniai sprendimai, dekoro įvairovė 
galėtų tapti puikiu įkvėpimo šaltiniu šių dienų dai-
lininkams, dizaineriams, kuriantiems tokio pobūdžio 
apdovanojimus.

Nuorodos
1 Žaidynės, kaip religinės šventės dalis, atsirado senovės Grai-

kijoje. Nors olimpinės žaidynės buvo pati iškiliausia senovės 
Graikijos šventė, buvo rengiamos ir kitos – Pitijos, Istmo, 
Nemėjos, Didžiosios Panatėnajų žaidynės. Pitijos žaidynės 
vykdavo Apolono garbei Delfuose, nugalėtojams buvo dova-

nojami laurų vainikai. Istmo žaidynės Korinte (589 ar 582 m. 
pr. Kr.) buvo skirtos pagerbti Poseidoną, nugalėtojus vaini-
kuodavo pušies šakelių vainikais. Dzeusas garbintas Nemėjos 
(573–270 pr. Kr.) žaidynėse, laimėtojas gaudavo šviežią lauki-
nį salierą. Atėnuose vykusių Atėnei skirtų Panatėnajų varžybų 

Bokalas. Lietuvos Respublikos prezidento Antano 
Smetonos pereinamasis prizas 1931–1937 m. auto-
mobilių lenktynių „Aplink Lietuvą“ nugalėtojui. Vo-
kietija, „Koch & Bergfeld“ firma Bremene, 1931 m. 
Sidabras, liejyba, auksavimas, graviravimas. H – 
37 cm, Ø – 19,3 cm. Fot. Rimantė Ropytė. Iš ČDM 
rinkinių
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nugalėtojus apdovanodavo amforomis, sklidinomis geriausio 
alyvuogių aliejaus. Specialios formos Panatėnajų prizinės am-
foros, puoštos juodafigūre tapyba Atėnę ir varžybas vaizduo-
jančiomis scenomis (atitinkamos rungties nugalėtojas gaudavo 
vazą su tos rungties vaizdu), gamintos Atėnuose nuo 566 m. 
pr. Kr. Plačiau žr.: Oxladne C., Ballhemeir D. Olimpinės žai-
dynės, Vilnius, 2000, p. 6, 10; Олимпические игры: каталог 
временной выставки, Ленинград, 1980, c. 29; Stonkus S. 
Olimpija, Kaunas, 2002, p. 42–43.

2 Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus direktoriaus P. Galaunės 
ir Istorinio skyriaus vedėjo P. Karazijos laiškas Kūno Kultūros 
rūmų direktoriui 1942 vasario 10 d., Kauno apskrities archy-
vas, f. R-965, ap. 1, b. 6, l. 13.

3 Konstans Z., Poluikeviča T. Rīgas porcalāns un fajanss, Rīga, 
1984, l. 54.

4 Валк-Фалк Э. Художественные изделия из кожы в нашем 
доме, Kuns ja kodu = Ислусство и быт, Таллин, 1983, № 1, 
с. 35–36.

5 Lietuvos kūno kultūros ir sporto istorija, atsak. red. H. Ša-
džius, Vilnius, 1996, p. 47–52, 70–75, 77–82.

6 Ten pat, p. 46, 77.
7 Bertašius A. Lietuvos sporto žinynas 1919–1940 m., Vilnius, 

1999, t. 1, p. 10–18.
8 J. Kalninis 1929 m. įregistravo dirbtuves, gaminusias gran-

dinėles, pinigines, krištolo indų apkaustus, įvairių organiza-
cijų ženklus, kokardas kariuomenei. V. Lampė nuo 1932 m. 
turėjo dirbtuves, kuriose 1937 m. dirbo šeši darbininkai. Pa-
gal dailininkų piešinius jis gamino bokalus, likerio servizus, 
duonines-lėkštes, cukrines, taures. S. Loišas minimas nuo 
1923 m. Jo dirbtuvės „Wilhelm Poge & Co“ nuo 1931 m. ga-
mino stalo įrankius, taures, cukrines, druskines, servetėlių žie-
dus. A. Štolco dirbtuvėje Rygoje dirbo šeši darbininkai. Nuo 

1937 m. jis – LAK auksakalių sekcijos narys. Žr. Dzelme I. 
Latvijas sudrabkaļi 20. gadsimta 20. un 30. gados un Rīgas 
meistaru zīmes, Senā Rīga: pētijumi pilsētas arheoloģijā un 
vēsturē, Rīga, 2001, s. 3, l. 462–468.

9 Narbutas J. Sportas nepriklausomoje Lietuvoje 1937–1940, 
Chicago, Illinois, 1978, t. 2, p. 53, 56.

10 Ten pat, p. 300.
11 Škiudienė R. Antikinė keramika M. Žilinsko dailės galerijoje, 

Kauno diena, 1995, spalio 30, p. 20.
12 Jursone A. Rīgas zeltkaļu iztrādājumu kolekcija Rīgas vēstures 

un kuģniecības muzejā: 16. gs. – 19 gs. 1. puse, Rīga, 1999, 
l. 91, 93, 113, 142, 197, 275–277; Kirme K. Eesti Hõbe. 800 
aastat hõbe – ja kullassepakunsti Eestis = Estnisches Silber. 
800 Jahre Silbe – und Goldschmiedekunst in Estland, Tallinn, 
2000, l. 83, 46, 93.

13 S. Kacenelenbogeno ir Tipografaitės sankrova,  Sportas, 1923, 
lapkr. 25, paskutinis viršelio p.

14 Škiudienė R. Tam tikri tarpukario auksakalystės bruožai, Pri-
mityvumas mene, sudarytoja T. Jurkuvienė, Vilnius, 1999, 
p. 50.

15 Dr. Grinius K. Seno gydytojo testamento dalis, Lietuvos spor-
tas, 1922, vas. 1, nr. 1, p. 4.

16 Iliustruotoji Lietuva, 1926, rugs. 18, nr. 38, p. 305.
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thE COLLECtION OF hONOrarY GIFtS aND SPOrtS awarDS rECEIVED BY 
thE INtErwar LIthUaNIaN SPOrtSmEN at m. K. ČIUrLIONIS NatIONaL 
mUSEUm OF art

rita Škiudienė
M. K. Čiurlionis National Museum of Art

The aim of this article is to publicize a unique 
and valuable collection of honorary gifts and sports 
awards received by the Interwar Lithuanian sports-
men that is preserved at the M. K. Čiurlionis National 
Museum of Art.

In 1942, over 260 items including prizes, au-
tomobile club badges, posters, flags and pennants 
from the former Physical Culture House have been 
transferred to the then Vytautas the Great Museum of 
Culture. Most of the exhibits are original works cre-
ated by Latvian, Estonian and Lithuanian artists Si-
gismunds Vidbergs, Verner Krison, Auguste Silinia, 
Otto Tammeraid, Eduard Taska, Jonas Juozas Burba, 
renowned goldsmiths from Riga, Tallinn, Kaunas, 

and Western European countries. The collection in-
cludes a gift from Latvian President Karlis Ulmanis 
to the Lithuanian National Team, the prize winner of 
the 2nd European Men’s Basketball Championship, 
held in Riga in 1937, an award established by Lithu-
anian President Antanas Smetona to the winner of the 
3rd European Men’s Basketball Championship held 
in Kaunas in 1939, won by the Lithuanian National 
Team, and a copy of the sculpture of the Capitoline 
Wolf, the prize to the winner of the 2nd place in the 
1st European Women’s Basketball Championship in 
Rome in 1938. The larger part of the sports prizes is 
now displayed in the exhibition at the Historical Pres-
idential Palace.
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