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PRATARMĖ

XVII Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių 
mokslinio tyrimo sekcijos (toliau – LMA RMTS) 
konferencija įvyko 2014 m. balandžio 23 d. Nacio-
naliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmuose. Tai buvo vienas iš pirmųjų 
Lietuvos muziejų bendruomenei skirtų renginių ne-
seniai veiklą pradėjusiame muziejuje. Į konferenciją 
susirinko gausus Lietuvos muziejininkų būrys. Su-
sirinkusiuosius pasveikino ir gero darbo palinkėjo 
LMA vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direk-
torius Raimundas Balza ir Nacionalinio muziejaus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 
direktorius dr. Vydas Dolinskas.

Konferencijos tema – „Lietuvos muziejai: kultū-
ra, edukacija, mokslas“. Konferencijos organizacinis 
komitetas-RMTS valdyba: Dalius Avižinis (Naciona-
linis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai), Ilona Mažeikienė (Lietuvos dailės 
muziejus), Eligijus Juvencijus Morkūnas (Lietuvos 
liaudies buities muziejus), Vaida Sirvydaitė-Rakutie-
nė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus), 
Virginija Šiukščienė (Šiaulių „Aušros“ muziejus), 
muziejininkus kvietė aptarti Lietuvos muziejuo-
se vykdomą kultūrinę, edukacinę, mokslinę veiklą, 
pristatyti naujausius jos pavyzdžius: ekspozicijas, 
parodas, leidinius, rinkinių mokslinius tyrimus, publi-
kacijas. Šiandien muziejai vykdo ne tik pagrindinę – 
rinkinių kaupimo, saugojimo ir sklaidos – funkciją. 
Muziejai tapo įvairių renginių, koncertų, festivalių, 
vakarų-diskusijų, konferencijų vieta. Siekiant pri-
traukti lankytojų, įvairioms jų amžiaus grupėms ku-
riamos edukacinės programos. Vis svarbesnė darosi 
ir mokslinė veikla, kurios rezultatai skelbiami tradi-
ciniuose ir skaitmeniniuose leidiniuose, tampa naujų 
ekspozicijų ir parodų koncepcijų pagrindu. Ar mu-
ziejų vykdoma veikla bei jos rezultatai pakankamai 
prieinami visuomenei? Kokią naudą ji duoda? Ką ši 
veikla duoda pačiam muziejui, muziejininkams? Apie 
tai kviesta diskutuoti konferencijoje.

Į organizatorių kvietimą atsiliepė 23 autoriai iš 
15 muziejų, Vilniaus ir Aleksandro Stulginskio uni-
versitetų, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centro, kurie parengė 19 pranešimų.

Pirmąjį konferencijos posėdį moderavo LMA 
RMTS vadovė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direkto-
riaus pavaduotoja V. Šiukščienė.

Konferenciją pranešimu „Muziejus in situ ir tin-
klaveikos visuomenė“ pradėjo Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prode-
kanas, Muzeologijos katedros vedėjas doc. dr. Rim-

vydas Laužikas. Pranešime nagrinėtos muziejaus ir 
šiandieninės visuomenės, savo veiklą grindžiančios 
skaitmeninėmis technologijomis, santykių problemos 
ir galimybės. Šią temą pratęsė ir sukonkretino Livi-
ja Salickienė, kuri perskaitė pranešimą „Planšetinių 
kompiuterių panaudojimo galimybės muziejų ekspo-
zicijose. Bažnytinio paveldo muziejaus atvejis“.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pava-
duotoja dr. Jolanta Karpavičienė pranešime išsamiai 
pristatė jauniausio Lietuvos nacionalinio muziejaus 
kultūrinę veiklą per nepilną darbo penkmetį.

Dr. Rasa Pranskūnienė, atstovavusi Aleksandro 
Stulginskio universiteto muziejui, perskaitė praneši-
mą „Paviršinės ir giluminės muziejinės edukacijos 
raiška šiuolaikiniame muziejuje“. Pranešime išsamiai 
nagrinėti edukacinės veiklos teoriniai aspektai. Lietu-
vos jūrų muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus ve-
dėja Nika Puteikienė pranešime „Mokymosi aplinka 
Lietuvos muziejuose“ apžvelgė geriausią Lietuvos 
muziejų edukacinės veiklos patirtį, pristatė muziejų 
edukacines programas ir nagrinėjo aplinką, kurioje 
jos vyksta.

Lietuvos liaudies buities muziejaus vyresnio-
ji muziejininkė Gita Šapranauskaitė, remdamasi 
užsienio ir jos atstovaujamo muziejų patirtimi, prane-
šime „Savanoriška veikla muziejuje: edukacinis as-
pektas“ kalbėjo apie savanoriškos veiklos ypatumus 
ir jos reiškimosi sritis muziejuose.

Romena Čepauskienė iš Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus, atstovavusi LMA, perskaitė pranešimą 
„Lietuvos muziejų kelio“ projektai: patirtis ir pers-
pektyvos“, kuriame apibendrino naują asociacijos 
veiklos barą – organizuojamus muziejų kelius. Prane-
šime buvo aptarti 2012 ir 2013 m. projektai: „Lietuvos 
muziejų kelias“, skirtas Muziejų metams, ir „1863 m. 
sukilimo istorinė atmintis“, bei pristatytos perspekty-
vos iki 2018 m. V. Šiukščienė pranešime „Tarptauti-
nė paroda ir katalogas „1863 metų sukilimas: veidai, 
vardai, istorijos“ pristatė vieną iš pagrindinių muziejų 
kelio „1863 m. sukilimo istorinė atmintis“ projektų, 
organizuotą Šiaulių „Aušros“ muziejaus. Projekte da-
lyvavo 22 Lietuvos ir kaimyninių šalių – Lenkijos ir 
Baltarusijos – muziejai. Paroda buvo eksponuota ir 
katalogas pristatytas Šiaulių „Aušros“, Mažosios Lie-
tuvos istorijos (Klaipėda), Gardino (Baltarusija) vals-
tybiniame istorijos ir archeologijos muziejuose.

Parodų tema buvo tęsiama ir Rokiškio krašto 
muziejaus direktorės pavaduotojos Marijonos Mie-
liauskienės ir Dailės skyriaus vedėjos Dalios Kiukie-
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nės pranešime „Respublikinės parodos, išauginusios 
Lietuvoje medžio skulptorių žiedą“, taip pat Alytaus 
kraštotyros muziejaus muziejininkės Deimantės Ai-
dukaitės pranešime „Kilnojamųjų parodų rengimo 
patirtis Alytaus kraštotyros muziejuje“.

Keletas pranešėjų savo atstovaujamo muzie-
jaus veiklą nagrinėjo konferencijos pasiūlytos temos 
aspektais: kultūriniu, edukaciniu, moksliniu. Biržų 
krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja 
Edita Lansbergienė perskaitė pranešimą „Biržų tvirto-
vės arsenalas – nauja erdvė moksliniam, kultūriniam, 
edukaciniam vyksmui“, Valstybinio Kernavės kultū-
rinio rezervato direkcijos Archeologijos ir istorijos 
skyriaus muziejininkas Andrius Janionis – „Speciali-
zuotų muziejų problematika: Kernavės archeologinės 
vietovės muziejaus atvejis“, Nacionalinio muziejaus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 
vyresnysis muziejininkas-archeologas Egidijus Oža-
las – „Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų archeologinio rinkinio 
kompleksiniai tyrimai“, Nacionalinio M. K. Čiurlio-
nio Numizmatikos skyriaus vadovas dr. Ignas Narbu-
tas – „Senasis Europos medalių menas Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. M. Račkaus 
kolekcijoje“, Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimų centro Memorialinio departamento 
vyriausiasis programų specialistas Dalius Žygelis ir 
minėto departamento Genocido aukų muziejaus Isto-
rijos skyriaus vyresnioji specialistė Gerda Urbonie-
nė – „Pokario Lietuvos partizanų bunkerio Dzūkijoje 
archeologiniai tyrimai“. Keletas konferencijos prane-
šimų buvo skirta personalijoms: Lietuvos švietimo is-
torijos muziejaus muziejininkės Jūratės Jagminienės 

parengtas pranešimas „Stasys Matjošaitis-Esmaitis – 
lietuviškos mokyklos kūrėjas“, Kauno miesto muzie-
jaus skyriaus – M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus – muziejininkės Kristinos Mikuličiūtės-
Vaitkūnienės – „Antano Kučingio gyvenimo atodan-
gos jo memorialiniame palikime“, Sporto muziejaus 
atstovų – Arvydo Jakšto, Ievos Brazauskaitės, Euge-
nijaus Rūko – „LTOK prezidento (1988–2012) Artū-
ro Poviliūno kolekcija Lietuvos sporto muziejuje“.

Konferenciją užbaigė Kauno miesto muziejaus 
skyriaus – Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos 
instrumentų muziejaus – muziejininkė dr. Laura Lu-
kenskienė, kuri perskaitė pranešimą „Muzikos ins-
trumentas: išvaizda ar garsas“ ir pakvietė kolegas 
muziejininkus diskutuoti jos pasiūlyta tema.

Konferenciją apibendrino antrąjį ir trečiąjį po-
sėdį moderavęs LMA RMTS vadovės pavaduotojas, 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir sau-
gojimo skyriaus vedėjas D. Avižinis. Pranešėjams 
padėkota už darbą, pakviesta dalyvauti 2015 m. vyk-
siančioje XVIII LMA RMTS konferencijoje.

Iš konferencijoje skaitytų pranešimų (išskyrus 
dr. L. Lukenskienės pranešimą) parengtas šis straips-
nių rinkinys. Antrojoje leidinio dalyje „Lietuvos mu-
ziejų rinkinių moksliniai tyrimai“ publikuojamas 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininko Almanto 
Šlivinsko straipsnis „Leidėjas Kostas Cerpinskis 
ir jo išleistų atvirukų katalogas“, trečiojoje dalyje 
„Vieno eksponato istorija“ – Rokiškio krašto muzie-
jaus muziejininkės Onos Mackevičienės straipsnis 
„Šimtmečio sensacija – 1848 m. Rokiškio grafystės 
žemėlapis“.

Virginija Šiukščienė
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MUZIEJUS IN SITU IR TINKLAVEIKOS VISUOMENĖ

Doc. dr. Rimvydas Laužikas
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra

Įvadas

Paveldo interpretavimas ir komunikacija yra vie-
ni iš svarbiausių paveldo „gyvavimo ciklo“ elementų. 
Juk kokia prasmė išsaugoti ką nors iš praeities, jei tai 
negyvena šiuolaikinėje kultūroje? Galime sakyti, kad 
tik interpretavimas ir komunikacija suteikia prasmę 
kitiems paveldo „gyvavimo ciklo“ etapams – pavel-
do atrankai, kaupimui, išsaugojimui. Muzeologijos 
mokslo požiūriu paveldo komunikacija yra iš praei-
ties ateinančio materialaus ir nematerialaus paveldo 
panaudojimas šių laikų kultūroje (Waidacher, 2007). 
Tai reiškia, kad dabarties visuomenės specifikos bei 
šiuolaikinių komunikacijos priemonių įvaldymas yra 
svarbūs paveldo komunikacijos sėkmės elementai. 
Tai svarbu tiek viešojo sektoriaus institucijoms (jų 
pagrindinis tikslas yra „tarnauti visuomenei“), tiek 
verslui, kuriam šios žinios atneša tiesioginį pelną fi-
nansinio kapitalo pavidalu.

Reikia pasakyti, kad iš praeities atrinktų ir išsau-
gotų artefaktų interpretavimas ir komunikacija buvo 
svarbūs ne tik šiais laikais, bet ir praeityje. Žinoma, 
komunikacijos priemonės, tikslai ir laukiami rezulta-
tai buvo skirtingi, atsižvelgiant į epochą, instituciją, 
turimas technologijas ar socialinį kontekstą. Nesvar-
bu, ar tai būtų viduramžiais eksponuojami šventųjų 
palaikai, ar įkvėpimo paieškos Renesanso laikų kuns-
tkameroje, ar mokymasis XIX a. gamtos muziejuje, ar 
pramogavimas XXI a. sukurtame virtualiame priešis-
toriniame mieste – visus šiuos reiškinius galime sieti 
su paveldu, jo interpretavimu ir komunikacija.

Kas naujo šioje erdvėje įvyko XXI a.? Kodėl 
turime iš naujo nagrinėti paveldo interpretavimą ir 
komunikaciją tinklaveikos visuomenėje? Atsakymas 
į šiuos klausimus galėtų būti siejamas su informaci-
nių ir komunikacinių technologijų raida bei sociali-
niais pokyčiais. XX a. pab. – XXI a. pr. išplitusios 
skaitmeninės technologijos paskatino du svarbius 
pokyčius. Viena vertus, skaitmeninės technologijos 
kai kurias jau anksčiau žinomas tikrovės analogines 
priemones, kurios buvo brangios ir kurių taikymas 
reikalavo išskirtinės kompetencijos, pavertė masinė-
mis, prieinamomis kiekvienam. Prie tokių galėtume 
priskirti spalvotąją fotografiją, vaizdo filmavimą, gar-
so įrašymą. Šį pokytį ir jo paskatintus rezultatus ga-

lime vertinti labiau kaip kiekybinius, nes taikomuoju 
požiūriu, pavyzdžiui, tikrovė, užfiksuota juostiniu 
fotoaparatu, santykinai nedaug skiriasi nuo tikrovės, 
užfiksuotos skaitmeniniu fotoaparatu. Tad tikrasis, 
kokybinis skaitmeninių technologijų sukeltas pokytis 
yra susijęs su vadinamųjų naujųjų medijų teikiamo-
mis galimybėmis ir iš prigimties skaitmeninių (angl. 
born digital) dokumentų kūrimu. Prie tokių galėtume 
priskirti trimatį skenavimą, GIS duomenų kaupimą ir 
valdymą, virtualiosios realybės ir išplėtotosios rea-
lybės priemones, informacines sistemas, socialinius 
tinklus ir kt. Svarbiausios naujųjų medijų savybės yra 
daugiaterpiškumas, interaktyvumas, tinkliškumas, 
semantika, dalyvavimo (angl. participatoring) gali-
mybės (Manovich, 2009). Tai sudaro sąlygas tikrovę 
fiksuoti, išsaugoti, pažinti ir komunikuoti iki tol ne-
žinomais formatais ir priemonėmis, o paveldo vady-
boje (pačia plačiausia prasme) pritaikyti informacijos 
vadybos ir informacijos gyvavimo ciklo bei komuni-
kacijos teorinius modelius.

Moksliniuose tyrimuose, aptariant skaitmeni-
nių IKT poveikį paveldo interpretavimui ir komuni-
kacijai, dažniausiai yra akcentuojama technologinė 
jų reikšmė – skaitmeninės techninės ir programinės 
įrangos naudojimas. Kur kas mažiau dėmesio kreipia-
ma į socialinius IKT poveikio aspektus. Toks požiūris 
(technologijų „išaukštinimas“) nepakankamai tiksliai 
atspindi pastarajame dešimtmetyje įvykusius tikrovės 
pokyčius ir gali tapti netikslių bei neteisingų strategi-
nio ar taktinio pobūdžio sprendimų priežastimi. Kai 
kada susidaro įspūdis, jog paveldo komunikacijoje 
tikslai ir socialinis kontekstas suvokiami senoviškai 
(industrinei visuomenei būdingu požiūriu), paviršuti-
niškai, o paveldo komunikacijos projektai traktuoja-
mi kaip būdas paimti atitinkamą projektinių lėšų dalį, 
kai įgyvendinamos idėjos apsiriboja vien paveldo 
objektų perkėlimu į skaitmeninę erdvę (skaitmenini-
mu dėl skaitmeninimo) ar „testo“ bei „dėlionės“ sti-
liaus žaidimų kūrimu ir IKT priemonių (pavyzdžiui, 
liečiamųjų ekranų) „įkurdinimu“ muziejų ekspozici-
jose, manant, kad tokie sprendimai patys savaime pa-
darys paveldą patrauklų šiuolaikiniam žmogui. Deja, 
dažniausiai, taip neįvyksta, o dalis projektų, anot 
Jono Palmo, virsta „juodosiomis bedugnėmis“ (Palm, 
2006).
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Nagrinėdami skaitmeninių technologijų povei-
kį paveldo interpretavimui ir komunikacijai, turėtu-
me žvelgti gerokai plačiau, atkreipti dėmesį į kiek 
kitokią, ne tokią technologinę, priežasčių grandinę: 
IKT plėtra → dėl IKT poveikio pasikeitusi visuo-
menė (vadinamoji tinklaveikos visuomenė) → pa-
veldo interpretavimas ir komunikacija tinklaveikos 
visuomenėje. Šiuo požiūriu IKT yra naujos ir geros 
priemonės paveldo komunikacijai įgyvendinti, ta-
čiau pats paveldo interpretavimas ir komunikacija 
gali vykti tuo pačiu metu tiek realiame pasaulyje (in 
situ), tiek virtualioje erdvėje, o šios komunikacijos 
sėkmė priklauso ne tiek nuo IKT panaudojimo ar ne-
naudojimo, kiek nuo pasikeitusio pasaulio specifinių 
bruožų ir šiuolaikinės (tinklaveikos) visuomenės in-
formacinės elgsenos suvokimo. Tai reiškia, kad tiek 
virtualiai, tiek realiame pasaulyje interpretuojamas 
paveldas, kuriami paveldo komunikacijos produktai 
bus vartojami šiuolaikinėje kultūroje ne tiek, kiek bus 
pritaikyta IKT, o tiek, kiek jie atitiks pasikeitusios vi-
suomenės pasaulėvoką ir poreikius.

Šio straipsnio objektas yra (ne)skaitmeninio (ir 
ne(su)skaitmeninto) paveldo komunikacija tikrame 
(in situ) muziejuje. Straipsnio tikslas – paveldo komu-
nikacijos požiūriu aptarti pastaraisiais dešimtmečiais 
įvykusius visuomenės pasikeitimus (įskaitant pasikei-
tusią informacinę elgseną) ir pristatyti paveldo komu-
nikacijos realiame (in situ) muziejuje galimybes.

Socialinio konteksto kaita

Tyrėjų nuomone, XX a. pab. ir XXI a. pr. gali-
ma vertinti kaip savotišką „lūžio tašką“, pereinamąjį 
laikotarpį tarp senosios – industrinės ir naujosios – 
tinklaveikos visuomenės (Castells, 2005). Šias per-
mainas galėtume palyginti su procesais, vykusiais 
Europoje XV–XIX a. Tais laikais skirtingose šalyse 
skirtingu metu pradėjo irti senoji, agrarinė (ikiindus-
trinė) visuomenė ir ėmė formuotis nauja, pramoni-
nė (industrinė) visuomenė. Žmogaus ir gyvūnų jėga 
grindžiamas technologijas, žemės valdymu grin-
džiamą gerovę bei hierarchiškai organizuotą luomi-
nę visuomenę keitė garo, elektros, vidaus degimo 
varikliu grindžiamos technologijos, pramonėje bei 
fermerių ūkyje sukurta pridėtine verte grindžiama 
gerovė ir hierarchiškai, pagal ekonominius požymius 
(turtą) organizuota visuomenė. Šie pasikeitimai, už-
trukę daugiau nei 400 metų, paveikė visus Europos 
ir pasaulio ekonominius, politinius, kultūrinius pro-
cesus. Mūsų laikų permainos (mechanines mašinas 
keičia skaitmeniniai įrenginiai, informacijos ir pas-
laugų sektoriuje kuriama didžiausia pridėtinė vertė, 
„plokštėjanti“ visuomenė (Friedman, 2008) ir „glo-
baliu kaimu“ virstantis pasaulis (McLuhan, 2003) yra 

gerokai greitesnės, chronologiškai telpančios į vieno 
žmogaus gyvenimą ir sukuriančios papildomą įtam-
pą vadinamuosiuose „kartų konfliktuose“. Lietuvoje 
gyvenantiems žmonėms iššūkis buvo dar didesnis, 
nes čia kone per dvi ar tris gyventojų kartas iš esmės 
pasikeitė trys visuomenės. Tarpukario Lietuva tebe-
buvo agrarinis kraštas, industrinės visuomenės po-
žymių radosi sovietiniu laikotarpiu (tikra industrinė 
visuomenė įmanoma tik laisvos rinkos aplinkoje), o 
po 1990 m. patyrėme ne tik audringą „laukinį“ kapi-
talizmą, bet ir spėjome įšokti į tinklaveikos traukinį.

Dėl besikeičiančios visuomenės paveldo komuni-
kacijos sėkmė priklauso ne tiek nuo (kartais savitikslio) 
IKT panaudojimo, kiek nuo tinklaveikos visuomenės 
žmonių specifinio mąstymo būdo, elgsenos bendrai ir 
atskirai – informacinės elgsenos suvokimo. Tai reiš-
kia, kad tiek virtualūs, tiek realiame pasaulyje kuriami 
paveldo komunikacijos produktai bus vartojami šiuo-
laikinėje kultūroje tiek, kiek jie atitiks pasikeitusios vi-
suomenės pasaulėvoką ir poreikius.

Viena iš svarbiausių IKT poveikio visuome-
nei „pasekmių“ yra kitokia dabarties jaunų žmonių 
(lyginant su vyresniąja karta) informacinė elgsena. 
Dabarties jaunų žmonių veikla virtualioje aplinko-
je, ten įgyta patirtis ir gebėjimai suformavo savitą 
informacinės elgsenos tipą, kuris šių kartų atstovų 
yra perkeliamas ir į realiąją erdvę. Svarbiausi paki-
tusios informacinės elgsenos elementai yra interneto 
tinklalapiams ir socialiniams tinklams būdingi nuola-
tinės produkto kaitos ir atnaujinimo, daugiaterpišku-
mo, interaktyvumo bei dalyvavimo, atvirumo, lengvo 
naudojimo (patogios aplinkos) poreikiai. Ši, kitokia, 
informacinė elgsena leidžia tyrėjams kalbėti apie ko-
kybiškai kitos, vadinamosios „tinklo kartos“, forma-
vimąsi. „Tinklo kartos“ terminas pirmą kartą buvo 
pavartotas JAV 2008 m. Peterio Cheeseʼo straipsnyje 
„Netting the Net Generation“ (Cheese, 2008), tačiau 
ši karta buvo išskirta gerokai anksčiau. 1992 m. buvo 
įvardyta „tūkstantmečio“ (angl. millennials) karta 
(Howe, Strauss, 1992). 1993 m. JAV žurnale „Adver-
tising Age“ buvo paskelbtas straipsnis „Generation 
Y“, kuriame padėti jaunesnės negu X amerikiečių 
kartos apibrėžimo pagrindai (Reisenwitz, Iyer, 2009). 
„Naujosios kartos“ apibrėžimui ne mažiau svarbus 
buvo ir Marco Prenskyʼo straipsnis, apibūdinantis 
ją kaip „skaitmeninio pasaulio čiabuvius“ (Prensky, 
2001). Anot vieno iš žymiausių šios kartos tyrinėtojų 
Dono Tapscotto, tinklo karta – tai amerikiečiai, gimę 
1977–1997 m. Ši karta gimė ir augo aplinkoje, kur 
asmeninis kompiuteris dar nebuvo įprastinė namų 
interjero detalė, tačiau ši detalė jų namuose atsirado 
pakankamai anksti, tinklo kartai dar neįžengus į paau-
glystę (Tapscott, 2008). Lietuvoje1 šios kartos tyrimai 
nėra tiek išplėtoti kaip JAV ar kitose Vakarų pasaulio 
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šalyse, o ir kartos gimimo metai turėtų skirtis. JAV 
„kartų teorija“ (įskaitant Williamo Strausso ir Neilo 
Howe JAV kartų nuo 1584 iki 1969 m. tyrimą) yra 
glaudžiai susieta su JAV politine istorija bei istorine 
demografija. Akivaizdu, kad Lietuvos politinė istorija 
buvo kitokia, tad „tiesiogiai“ pritaikyti amerikietišką 
kartų modelį Lietuvai būtų metodologinė klaida. Pa-
vyzdžiui, JAV pokario kartų atskaitos tašku laikoma 
vadinamoji „kūdikių bumo“ karta, gimusi po Antro-
jo pasaulinio karo (Tapscott, 2008). Skirtingai nuo 
JAV, pokaryje dėl priverstinės emigracijos, tremčių 
ir rezistencijos turėjome vadinamąją „demografinę 
duobę“. Be to, Sovietų Sąjungos technologinė raida 
iš esmės atsiliko nuo JAV (ypač kompiuterinių tech-
nologijų srityje). Dėl šių priežasčių „lietuviškoji kar-
tų teorija“ turėtų pakankamai skirtis nuo atitinkamų 
teorijų JAV ar Vakarų Europos šalyse.

Šios publikacijos kontekste kartas perspekty-
viausia skirti pagal jų santykį su IKT:

W kartai galėtume priskirti asmenis, kuriems 
darbo vietoje neprireikė IKT (išėjo į pensiją anks-
čiau, nei darbovietėse buvo pastatyti kompiuteriai). 
Jie aktyvią veiklą darbo rinkoje baigė iki maždaug 
2000–2005 m., tad šios kartos specifikos čia plačiau 
neaptarinėsime.

X kartai galime priskirti asmenis, kuriems IKT 
taikymo kompetencijų prireikė darbo vietoje jau bai-
gus studijas, mokantis ar studijuojant. Jiems teko mo-
kytis, persikvalifikuoti, bet tuo metu jie dar neturėjo 
kompiuterio namuose. Šiai kartai galėtume priskirti 
asmenis, gimusius maždaug 1945–1995 m. X karta 
gimė, užaugo ir išsilavinimą įgijo aplinkoje, kurioje 
nebuvo asmeninių kompiuterių. Savo informacinę 
elgseną jie visu 100 % suformavo realiame pasauly-
je. Su kompiuteriais šios kartos žmonės susidūrė jau 
įgiję išsilavinimą, darbo vietoje: vieni jų – sulaukę 
solidaus amžiaus – 50 ar 60 metų, kiti – jaunesni – 30 
ar 40 metų. Jų namuose kompiuteriai atsirado dar vė-
liau. Šiai kartai būdingas bruožas – „nelengva drau-
gystė“ su skaitmeninėmis technologijomis. X kartos 
žmonės ne visada sėkmingai mėgina realiame pasau-
lyje įgytą informacinę elgseną pritaikyti virtualybei. 
Čia X kartos sėkmė priklauso ne vien nuo amžiaus 
(jaunesni X kartos žmonės prisitaiko lengviau), bet ir 
nuo anksčiau įgyto išsilavinimo (technologinio išsila-
vinimo žmonės prisitaiko lengviau nei humanitarai).

Y, arba „tinklo kartos“, terminas, kaip jau minė-
ta, bene pirmą kartą buvo pavartotas JAV. Šis terminas 
skirtas jaunesnei nei X amerikiečių kartai apibrėžti. 
IKT požiūriu Y kartai priskirtini jauni žmonės, kurių 
tėvai įsigijo kompiuterį jų paauglystės metais, o stu-
dijuodami jie jau įgijo pakankamai kompiuterio nau-
dojimo konkrečioje profesijoje kompetencijų ir darbo 
vietoje naudojo kompiuterį nuo pat savo profesinės 

karjeros pradžios. Dėl politinių ir ekonominių aplin-
kybių „lietuviškoji tinklo“ karta būtų gimusi gal ko-
kiais 1996–2005 m.

Ketvirtoji šioje teorijoje yra Z karta. Šią kartą 
apibrėžiant yra svarbi M. Prenskyʼo „skaitmeninio 
pasaulio čiabuvių“ metafora (Prensky, 2001). „Lietu-
viškajai Z kartai“ priskirtume gimusiuosius maždaug 
po 2005 m. – tuos, kuriems jau gimus namuose kom-
piuteris buvo toks pat įprastas namų įrenginys kaip 
televizorius ar šaldytuvas, o rasti nekompiuterizuotą 
darbo vietą yra beveik neįmanoma. Z kartos infor-
macinė elgsena nuo pat gimimo susiformavo virtu-
aliojoje aplinkoje ir jie (ne visada sėkmingai) šiuos 
įgūdžius mėgina pritaikyti realybėje.

Skaitydami tekstus, kuriuose aprašomos Y ar Z 
kartų ypatybės, labai dažnai susiduriame su negaty-
via nuomone – jau tos jaunosios kartos nė šiokios, 
nė tokios... Žinoma, galime tai nurašyti kartų konf-
liktui, juk bene nuo Sokrato laikų jaunesnioji karta 
visada buvo laikoma blogesnė, tačiau Y ir Z kartų 
atveju norėtųsi pažvelgti kiek giliau. Tinklo kartos 
tyrimai rodo, kad industrinės ir tinklaveikos visuo-
menių kartų skirtumai yra sisteminio pobūdžio (ypač 
tada, kai kalbame apie informacinę elgseną). Anot žy-
maus XX a. sistemų teoretiko Ilya Prigogineʼo, dvi 
susijusios sistemos, atsiradusios viename laiko taške, 
evoliucionuoja kiekviena atskirai ir bėgant laikui vis 
labiau tolsta viena nuo kitos (Prigogine, 2006). In-
dustrinė visuomenė ir tinklaveikos visuomenės yra 
tokios sistemos, o šių sistemų kartos (W, X – indus-
trinės ir Y, Z – tinklaveikos) yra tarsi skirtingų pasau-
lių gyventojai.

Kaip prisijaukinti Y ir Z kartas muziejuje in situ?

Tinklo kartos susiformavimas ir kelių skirtingų 
kartų koegzistavimas viename laike ir vienoje erdvėje 
sukuria komunikacines kolizijas, kurios ypač ryškios 
ugdymo ir jai gretimai – paveldo komunikacijos – 
sistemose. Šiuolaikinėje Lietuvoje (kaip ir daugelyje 
kitų šalių) turime situaciją, kai politinė valdžia ir vie-
šojo sektoriaus finansiniai svertai iš esmės priklauso 
industrinės visuomenės kartai X, o šios politikos ir fi-
nansų sukuriami produktai yra neretai skiriami tinkla-
veikos visuomenės kartoms (Y ir Z). Tokiu būdu už 
viešąsias lėšas kuriami produktai ir paslaugos, kurie 
būtų buvę tinkami ir puikūs prieš kokias tris dešimtis 
metų, tačiau visiškai kurie neatitinka šių laikų socia-
linio konteksto ir nevartojami arba menkai vartojami 
šiuolaikinės visuomenės.

Jau minėto D. Tapscotto nuomone (Tapscott, 
2008), svarbiausios tinklo kartai skirtos ugdymo sis-
temos, slinktys turėtų būti: nuo vienakryptės komu-
nikacijos mokytojas – mokinys interaktyvumo link; 



11

nuo mechaninio mokymo atradimo link; nuo moky-
mosi individualiai grupės darbo link; nuo visų mo-
kinių matavimo vienu matu individualių, lanksčių 
metodų taikymo link... Panašios slinktys turėtų vykti 
ir paveldo komunikacijos erdvėje, muziejuose. To-
liau D. Tapscottas kalba apie mokyklą 2.0, kuri yra 
ne tiek technologijų diegimo erdvė, kiek naujų meto-
dų veikimo laukas (Tapscott, 2008). Juk taip lengva 
parašyti projektą ir visus klasės mokinius aprūpinti 
planšetiniais kompiuteriais (arba pastatyti kompiu-
terius muziejų ekspozicijose), tačiau jie nesukurs jo-
kios pridėtinės vertės, jei bus naudojami industrinės 
visuomenės metodais.

Taigi, mūsų laukia kiek sunkesnis kelias – ne-
neigti Y ir Z kartų, mėginti perprasti jų informacinę 
elgseną ir pasiūlyti jiems priimtinus paveldo komuni-
kacijos produktus, paslaugas ar galimybes dalyvauti 
šiuos produktus ir paslaugas kuriant, juolab kad šiuo-

laikinės visuomenės komunikaciniai kontekstai yra 
išskirtinai palankūs paveldo komunikacijai.

Y ir Z kartų veikla virtualioje aplinkoje, ten įgy-
ta patirtis ir gebėjimai suformavo savitą informacinės 
elgsenos tipą, kuris šių kartų atstovų yra perkeliamas 
ir į realiąją erdvę. Svarbiausi pakitusios informacinės 
elgsenos elementai yra interneto tinklalapiams ir so-
cialiniams tinklams būdingi nuolatinės produkto kai-
tos ir atnaujinimo, daugiaterpiškumo, interaktyvumo 
bei dalyvavimo, atvirumo, lengvo naudojimo (varto-
tojui patogios aplinkos) poreikiai. Pakitusi informa-
cinė elgsena reiškia, kad privalome atsižvelgti į šiuos 
elementus ne tik kurdami virtualius paveldo komu-
nikacijos produktus, bet ir organizuodami paveldo 
komunikacijos veiklą realiame pasaulyje. Svarbiausi 
Y ir Z kartų informacinės elgsenos elementai ir kaip 
juos pritaikyti muziejuje in situ apibendrinami 1 len-
telėje.

1 lentelė. Y ir Z kartų informacinė elgsena ir galimos muziejų paslaugos in situ
Eil.
nr. Informacinės elgsenos elementas Galimas sprendimas muziejuje in situ

1. Informacija turi būti interaktyvi, o komunikacija – 
daugiakryptė, nes tokia ji yra internete.

Edukaciniai užsiėmimai, „gyvoji istorija“, renginiai, kuriuose 
ne tik pasakojama, bet ir praktiškai išbandoma, dalyvaujama.

2. Informacija turi būti nuolat atnaujinama, nes tokia ji 
yra internete.

Parodos ir keičiamos nuolatinių ekspozicijų dalys [daugkar-
tiniai lankytojai].

3. Informacija turi būti daugiaterpė [vaizdas, garsas, 
lietimas], nes tokia ji yra skaitmeninėje aplinkoje.

„Daugiaterpės“ ekspozicijos [pvz., įtraukiamas kvapas, lieti-
mas ar skonis (ragavimas)].

4. Informacinė elgsena yra dalyvavimo elgsena, nes so-
cialinius tinklus kuriame visi kartu. „Dalyvaujamasis“ muziejus.

5. Informacija ir komunikacija – tai potyris, nes taip yra 
kompiuteriniuose žaidimuose.

Muziejus kaip „tikrumo“ potyris arba potyris kaip priemonė 
taikyti technologijas muziejuje [plg. mokslo parkai].

6. Informacija turi būti pritaikyta man, nes internete aš 
turiu savo profilį [„asmeninio pasirinkimo“ karta].

Individualios paslaugos muziejuje [lankytojai nebėra „pilka 
masė“] bei perėjimas nuo gaunamų bendrų paslaugų prie ku-
riamų individualių paslaugų; muziejus tampa kaip „platfor-
ma“ (tai gerai išreiškia anglų kalbos žodžių shop ir workshop 
santykis).

7. Informacija turi būti atvira, nes atvirumas yra inter-
neto esmė.

„Atviri rinkiniai“, „atviros restauravimo dirbtuvės“, parodo-
mas „ne vien restoranas, bet ir jo virtuvė“.

8. Informacija turi būti pateikiama ne fragmentiškai, ne 
linijiniu būdu, o hipertekstu, nes taip yra internete.

Holistinės ir „hipertekstinės“ ekspozicijos [ne „nuo seniausių 
laikų iki mūsų dienų“, o pvz., teminės].

9. Aplinka turi būti patogi vartotojui [Z karta neskaito 
instrukcijų].

Vientisa informacinė erdvė muziejuje, „nujaučiamos“ nuoro-
dos, neskaitymo galimybė.

10.
Internetas ir kompiuteriniai žaidimai ne priverčia ką 
nors daryti, bet įtraukia, nes jie yra kuriami „patogūs 
vartotojui“, nes „ten yra malonu“.

Muziejus kaip kūrybiška, atvira, įtraukianti erdvė, „trečioji 
vieta“, kurioje gera būti [pvz., jaunuolių pasimatymas mu-
ziejuje]...

Be jau minėtų elementų, IKT poveikis skatina 
šiuos, paveldo komunikacijai aktualius, pokyčius 
visuomenėje: poreikis mokytis ir lavintis visą gy-
venimą; globali emigracija (nutolę paveldo vartoto-
jai); vartotojo komunikacinis išprusimas, vartotojo 

turimi kelionių įspūdžiai (daugelis jau matė daug 
pasaulio); informacijos perteklius ir tikslios informa-
cijos trūkumas. Organizuodami savo veiklą, muziejai 
turi atsižvelgti ir į šiuos pokyčius, tačiau tai jau kito 
straipsnio tema.

Nuoroda
1 Lietuvoje kartų tyrimai atliekami sociologijos ir edukologijos 

kontekstuose. Čia paminėtinas mokslinių tyrimų projektas „Pi-
liečių ir vartotojų socialinio-ekonominio teisingumo suvokimo 
formavimo gairės“ (vadovė Vitalija Rudzkienė) bei Palmiros 
Pečiuliauskienės, Ilonos Valantinaitės ir Vilijos Malonaitienės 

tyrimas, 2013 m. apibendrintas monografijoje „Z karta: kūry-
bingumas ir integracija“. Dėmesio verti ir rinkodaros pobū-
džio tyrimai. Pavyzdžiui, 2012 ir 2013 m. reklamos agentūros 
„DDB Vilnius“ užsakymu atliktos gyventojų apklausos inter-
netu, kurios leido išskirti kelias kartas pagal jų vartojimo įpro-
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MUSEUM IN SITU AND THE NETWORK SOCIETY

Assoc. Prof. Dr. Rimvydas Laužikas
Vilnius University Faculty of Communication Department of Museology

Heritage interpretation and communication are 
one of the most important elements of “life cycle” of 
heritage. After all, what is the point to keep something 
from the past, if it is not used in modern culture? We 
can say that only interpretation and communication 
give meaning to the other “life cycle” phases of the 
heritage – for the selection, accumulation and preser-
vation of the heritage.

Digital technologies which spread at the end 
of 20th century – the beginning of the 21st century 
brought two important changes. On the one hand, 
digital technologies made some previously known 
reality analogue instruments, which were expensive 
and which application required exceptional skills, 
into massive and affordable to everyone. However, 
the actual qualitative change induced by digital tech-
nologies is related to the so-called new media pro-
vided opportunities and born digital (born digital) 
document creation. To these we could assign three-
dimensional scanning, GIS data drives, virtual reality 
tools, informational systems, and social networks.

Informational and Communicational Technolo-
gies (ICT), which were developed at the end of the 
20th century, created new opportunities in many fields 

of application. But more importantly – the rapid 
spread of ICT caused major changes in the evolution 
of society. Analysing the impact of the digital tech-
nologies on heritage interpretation and communica-
tion, we should pay attention to a slightly different, 
less technologized chain of reasons: ICT develop-
ment → changed society because of ICT impact (so-
called network society) → heritage interpretation and 
communication for networking society. In this con-
text, ICT are new and good means to implement her-
itage communication, but the heritage interpretation 
itself and communication can occur equivalently in 
the real world and in the virtual space, and the suc-
cess of this communication depends not as much on 
the use or non-use of ICT, but more on the specif-
ic features of the changed world and the awareness 
of informational behaviour of modern (networking) 
people. This means that heritage interpretations ex-
ecuted in both the virtual and the real world as well 
as heritage communication products which are being 
created and will be used in modern culture, not ac-
cording to how much ICT will be applied in them, 
but according to what extent they correspond to the 
world-view and the needs of changed society.

čius, pomėgius, prioritetus (plačiau žr. internete: http://www.
slideshare.net/DainaKediene/lietuvos-kart-kodas; http://www.

delfi.lt/verslas/verslas/visa-lietuva-sudeliojo-i-tris-dezutes-ku-
rioje-esi-tu.d?id=62416797).
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PLANŠETINIŲ KOMPIUTERIŲ PANAUDOJIMO 
GALIMYBĖS MUZIEJŲ EKSPOZICIJOSE. BAŽNYTINIO 
PAVELDO MUZIEJAUS ATVEJIS

Livija Salickienė
Bažnytinio paveldo muziejus

Pastaraisiais metais Lietuvos muziejai vis daž-
niau ekspozicijas atnaujina ir papildo įvairiomis 
skaitmeninėmis technologijomis: informaciniais ter-
minalais, žaidimais, skaitmeniniais stendais, eduka-
ciniais filmais ir kt. Skaitmeninėmis priemonėmis 
muziejai siekia įdomiai ir kūrybingai pristatyti sau-
gomą paveldą, ypač paskatinti vaikų ir jaunimo susi-
domėjimą ir įtraukti juos į aktyvų pažinimo procesą, 
didinti muziejų lankomumą bei patrauklumą, plėtoti 
aktyvią muziejaus komunikaciją su lankytojais.

Plintant informacinėms technologijoms muzie-
juose, taip pat plinta ir diskusijos: kiek šios techno-
logijos veiksmingos? Kiek jos padeda įgyvendinti 
muziejininkų tikslus ir lūkesčius? Kaip skaitmeninė-
se priemonėse turi būti pateikiama informacija? Taip 

pat išlieka svarbus klausimas, kaip informacinėmis 
komunikacinėmis technologijomis lankytojus supa-
žindinti su ekspozicija, tačiau jos pačios neužgožti? 
Yra atliktų tyrimų, rodančių, kad lankytojai, besinau-
dojantys technologijomis muziejuje, daugiau laiko 
skiria būtent technologijoms ir informacijai, patei-
kiamai jose, o ne pačiai ekspozicijai, kurią siekiama 
pristatyti. Taip pat aktualu analizuoti ir suvokti, kiek 
lankytojai skiria laiko muziejui aplankyti. Technolo-
gijos leidžia muziejininkams pateikti didžiulius kie-
kius informacijos, todėl dažnai yra koncentruojamasi 
į informacijos kiekybę, o ne kokybę. Taigi, nors vidu-
tinis lankytojas praleidžia muziejuje apie valandą, ta-
čiau kartais vien tik muziejaus terminale informacijos 
yra tiek, kad ją peržiūrėti nepakaktų visos muziejaus 

2012 m. Bažnytinio paveldo muziejus ekspoziciją papildė planšetiniais kompiuteriais, kuriuose pateikiami žaidimai, fil-
mai ir kita edukacinė medžiaga
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darbo dienos.
2012 m. Bažnytinio paveldo muziejus ekspozi-

ciją papildė 2 planšetiniais kompiuteriais. Tai buvo 
vienas iš pirmųjų muziejų Lietuvoje, panaudoju-
sių planšetinius kompiuterius savo ekspozicijoje. 
Kuriant programą, buvo nuspręsta akcentuoti 2 pa-
grindines temas – Vilniaus katedros lobyno ir Šv. ar-
kangelo Mykolo bažnyčios ir bernardinių ansamblio 
istoriją. Šioms temoms pristatyti ir atskleisti skirtas 
programos turinys – žaidimai, vaizdo filmai, interak-
tyvi kelionė po ansamblį, eksponatų galerija. Toliau 
straipsnyje detaliau aptariami kai kurie programų ele-
mentai.

Interaktyvi kelionė po istorinį ansamblį

Naudodamiesi sukurta programa, lankytojai gali 
virtualiai keliauti po Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią 
ir bernardinių ansamblį, kuriame įsikūręs muziejus. 

Žiūrėdami archyvinę medžiagą, nuotraukas, brėži-
nius, dabartinius ansamblio vaizdus, jie gali susipa-
žinti su ansamblio interjero ir eksterjero elementais, 
buvusiu vienuolyno gyvenimu. Virtualiai lankytojai 
gali aplankyti vietas, į kurias jie nėra įleidžiami: vie-
nuolyno refektoriumą ir virtuvę, bažnyčios varpinę ir 
kriptą, vidinį kiemą ir buvusius ūkinius pastatus.

Žaidimai – lankytojų įtraukimo ir edukacijos 
priemonė

Planšetiniai kompiuteriai – puiki forma siekiant 
pateikti edukacinius žaidimus. Bažnytinio paveldo 
muziejaus programą sudaro keletas žaidimų, kurie 
patvirtina nuostatą, kad žaidžiant galima ne tik nuo-
taikingai praleisti laiką, bet ir daug sužinoti.

Aktyviausiai lankytojų žaidžiamas „Lobio ieš-
kojimo“ žaidimas, kuriame virtualiai ieškoma lobio, 
pradedant kelionę Vilniaus senamiestyje, keliaujama 
į muziejaus kiemelį, senąjį vienuolyno rūsį, bažnyčią, 
zakristiją, varpinę. Pagrindinis žaidimo veikėjas – 
muziejaus lankytojas, mėginantis išspręsti įvairias 
užduotis, galvosūkius, atsakyti į klausimus. Žaidimas 
gimė iš tokio paties pavadinimo muziejaus edukaci-
nės programos.

Kitos edukacinės priemonės

Programoje taip pat pateikiama eksponatų gale-
rija su išsamiais aprašymais. Galerijoje yra 14 eks-
ponatų kategorijų, iš viso pristatoma 220 eksponatų. 
Norėta išsamiau pristatyti tiek eksponatus, esančius 
ekspozicijoje, tiek parodyti kai kuriuos neeksponuo-
jamus auksakalystės ar tekstilės dirbinius. Galerijoje 
taip pat galima itin atidžiai patyrinėti sakralinio meno 
objektus, prisiartinti jų fragmentus, pamatyti papras-
tai nematomas eksponatų puses.

Žaidime „Lobio ieškojimas“ lankytojai skatinami įsitrauk-
ti į aktyvų pažinimo procesą, spręsti įvairias užduotis ir 
galvosūkius

Laiko juosta „Katedros ir varpinės istorija“ supažindina 
lankytojus su istorinėmis rekonstrukcijomis

Virtualiai keliaudami po Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią ir 
bernardinių ansamblį, lankytojai susipažįsta su vietomis, į 
kurias jie negali patekti, pavyzdžiui, Sapiegų mauzoliejaus 
kriptą
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Žaidime „Gedimino sapnas“ siūloma lankytojams sukurti 
savo Vilniaus įkūrimo istoriją

Vaizdo filmai – dar viena Bažnytinio paveldo mu-
ziejaus taikoma edukacinė priemonė. 12 edukacinių fil-
mų pateikiama muziejaus kompiuteriniame terminale, 
taip pat jie rodomi per ekskursijas, pristatomi internete.

Programa „Katedros varpinė“

2013 m. muziejus sukūrė dar vieną programą, 
kuri lankytojams prieinama Vilniaus katedros var-
pinėje ir „Apple App Store“ interneto parduotuvėje. 
Programoje, be vaizdo filmų, žaidimų, taip pat patei-
kiama laiko juosta, supažindinanti su svarbiausiais 
Vilniaus katedros ir varpinės istoriniais etapais. Lan-
kytojai gali peržiūrėti katedros ir varpinės įvairių lai-
kotarpių, pradedant XIV a., baigiant XXI a., istorines 
rekonstrukcijas, kurios sukurtos pritaikius dissolve 
efektą. Dissolve (liet. ištirpimas) efektas – tai laips-
niškas vieno paveikslėlio išnykimas, tuo pat metu jį 
keičiant kitu paveikslėliu.

Žaidimas „Gedimino sapnas“ yra skirtas prista-
tyti Vilniaus įkūrimo legendą. Ši legenda pasakoja-
ma komikso forma. Greta tradicinės, visiems gerai 
žinomos legendos žaidėjas gali susikurti ir savo pa-
sakojimą. Žaidimo pradžioje pasirenkami veikėjai, 
veiksmo vieta bei laikas ir pagal pasirinktas sąlygas 

žaidėjui pateikiamas komiksas.
Apibendrinant galima teigti, kad yra įvairių pro-

blemų ir klausimų, susijusių su skaitmeninių tech-
nologijų naudojimu muziejuose. Siekiant išspręsti 
šias problemas, reikia labai daug diskusijų, tyrimų ir, 
svarbiausia, patirties vykdant tokio pobūdžio projek-
tus. Nors Lietuvos muziejuose įvairių skaitmeninių 
technologijų galima rasti vis dažniau, tačiau dauguma 
jų šioje srityje žengia pirmuosius žingsnius.

POSSIBILITIES OF TABLET COMPUTER USAGE IN MUSEUM EXPOSITIONS. THE 
CASE OF CHURCH HERITAGE MUSEUM

Livija Salickienė
Church Heritage Museum

In recent years, Lithuanian museums renew and 
supplement their exhibitions with digital technolo-
gies, information terminals, games, digital stands, 
educational movies, etc. In this way museums are as-
piring to present the heritage in a creative way, en-
courage children’s and youth’s interest as well as the 
implication to the active cognitive process. By intro-
ducing these tools, museums are also seeking to in-
crease their popularity and attractiveness, develop the 
active communication with visitors.

With the spread of digital technologies, the 
following questions may be raised: What is the ef-
fectiveness of such technologies? Do they help to 

achieve the museum’s aims and expectations? How 
the information should be presented by means of 
these tools?

In 2012, Church Heritage Museum has supple-
mented its exhibition with tablet computers. It was 
one of the first of all museums in Lithuania that used 
tablet computers in its expositions. It was decided 
to emphasize two themes: The Treasury of Vilnius 
Cathedral and The History of the Ensemble of the 
Church of St. Michael the Archangel and the Convent 
of Sisters of St. Claire. In order to represent them, 
the games, videos, interactive journey through the en-
semble and gallery were created.
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KAIP PRAKALBINTI ISTORIJOS IR KULTŪROS 
PAVELDĄ? 
MUZIEJAUS KULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS LINKMĖS

Dr. Jolanta Karpavičienė
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Muziejaus fenomenas: sampratos, turinio, 
funkcijų kaita XXI a.

Muziejus – žmonijos kultūros reiškinys, kurio 
turinys, paskirtis, funkcijos ir net pavidalai kinta. At-
sižvelgiant į politinius, socialinius procesus, informa-
cinių technologijų pokyčius bei visuomenės kultūros 
poreikių kaitą, prigimtinė muziejaus misija – rinkti, 
kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir pristatyti visuome-
nei archeologijos, istorijos, meno vertybes – išplečia-
ma naujais aspektais. Žvelgiant istoriškai, per kelis 
institucinės muziejinės kultūros egzistavimo šimtme-
čius muziejaus fenomenas evoliucionavo kokybiškai. 
Jei šiais laikais sumanytume prasminiu požiūriu sulie-
tuvinti graikų kilmės žodį „muziejus“, jau nebetiktų 
lietuvių bendrinės kalbos normintojo Jono Jablonskio 
siūlytas šio termino reikšminis atitikmuo „krautuvė“. 
XXI a. muziejus iš esmės nutolo nuo savo pirmavaiz-
džio ir jau toli gražu nėra vien tik muziejinių vertybių 
pasyvaus eksponavimo vieta1. Tai taip pat ir patrau-
kli erdvė, kurioje profesionaliai pristatomi istorijos 
faktai bei reiškiniai ir kultūros paveldas, aktyvaus di-
alogo su visuomene būdais formuojama istorinė kul-
tūra. Muziejai neturėtų būti spraudžiami į žinybinę 
„Prokrusto lovą“, o jų veikla matuojama vien statis-
tiniais ar kiekybiniais parametrais. Kultūros politikos 
formuotojai ir vertintojai turėtų atsižvelgti į muziejų 
teikiamas galimybes, kaupiant socialinį kapitalą, ku-
riant pilietinę vertę, formuojant ir keliant individo, 
bendruomenės, tautos ir net valstybės savivertę, todėl 
muziejai, reaguodami į minėtus procesus ir suvokda-
mi savo misiją, plečia veiklos sritis, gausina funkci-
jų įvairovę, ieško naujų komunikacijos su visuomene 
formų. Viena iš jų – aktyvi ir dinamiška kultūrinė 
veikla, sudaranti reikšmingą muziejaus funkcionavi-
mo kryptį ir aprėpianti, persmelkianti bei sujungian-
ti net kelias šios institucijos gyvavimo sritis. Tokią 
simbolinę slinktį iš dalies įkūnija ir šios konferenci-
jos pavadinimas bei forumo struktūra: iš trijų muziejų 
egzistenciją įprasminančių segmentų pirmenybė tei-
kiama kultūrai.

Atsižvelgdamas į šiuos pokyčius ir iššūkius, ste-
bėdamas muzeologijos ir muziejininkystės raidos Lie-

tuvoje bei užsienyje tendencijas ir realizuodamas savo 
misiją, šia kryptimi veikia ir 2009 m. įsteigtas Nacio-
nalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai (toliau – Valdovų rūmų muziejus). Dau-
giau kaip ketverius metus įvairiopą, taip pat ir kultū-
rinę, veiklą vystęs kitose erdvėse nuo 2013 m. liepos 
6 d. Valdovų rūmų muziejus ją plėtoja atkurtoje Lietu-
vos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje.

Šio straipsnio tikslas – remiantis sukauptu ins-
titucijos įdirbiu ir pateikiant charakteringiausius 
pavyzdžius, pristatyti Valdovų rūmų muziejaus kul-
tūrinės veiklos linkmes bei formas2; pasidalyti įgy-
ta patirtimi, kultūrinės komunikacijos būdu siekiant 
„prakalbinti“ Lietuvos istoriją ir kultūros paveldą, 
užmegzti produktyvų ir patrauklų dialogą tarp moks-
lininkų, kultūros paveldo specialistų, muziejininkų ir 
visuomenės.

Valdovų rūmų muziejaus kultūrinės veiklos 
gairės ir siekiniai

Valdovų rūmų muziejaus funkcionavimo kultūri-
nė kryptis a priori buvo apibrėžta dar iki institucijos 
įsteigimo. 2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo pri-
imtame įstatyme ir po metų Vyriausybės patvirtintoje 
koncepcijoje dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų (toliau – Valdovų rūmai) atkūrimo ir pa-
skirties, be kitų šio objekto pritaikymo funkcijų, buvo 
juridiškai implikuotas ir kultūrinės veiklos aspektas3. 
Numatyta, kad atkurta Lietuvos didžiųjų kunigaikš-
čių rezidencija turės tenkinti krašto kultūros reikmes 
ir tapti istoriniu kultūros centru, kuriame bus siekia-
ma pristatyti šiuolaikinei visuomenei senosios Lietuvos 
valstybės kultūros vertybes4.

Minėtuose teisės dokumentuose bendrais bruo-
žais apibrėžtos Valdovų rūmų kultūrinės paskirties 
gairės buvo sukonkretintos šio objekto interjerų at-
kūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms 
ir edukacinėms funkcijoms programoje (patvirtinta 
2003 m.)5, o po muziejaus įsteigimo detalizuotos ir 
institucijos nuostatuose. Juose nurodyta, kad šio isto-
rinės rezidencijos pobūdžio muziejaus veiklos pagrin-
diniai tikslai – saugoti Valdovų rūmus kaip išskirtinį 
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valstybės istorijos ir kultūros paminklą, atkurti ir pri-
statyti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidenciją vi-
sais šio paminklo raidos aspektais – be kita ko, turi 
būti susieti ir su visuomenės kultūros poreikių ten-
kinimu, kultūros paslaugų teikimu, komunikavimu 
su visuomene, informacijos jai teikimu ir švietimu. 
Suprantama, šios funkcijos turi būti ir yra lanksčiai 
derinamos su plačia edukacine veikla bei valstybės 
reprezentacijos poreikių tenkinimu6.

Pabrėžtina, kad Valdovų rūmų muziejaus akty-
viõs kultūrinės veiklos poreikį ir pobūdį, be minėtų 
motyvų, suponuoja ir keletas kitų veiksnių. Pirma, tai 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos atkūrimo 
metu sukauptõs archeologinės ir istorinės medžiagos 
mokslinė vertė ir šio projekto unikalumas tarptautiniu 
mastu. Šių aspektų aktualinimas Lietuvoje ir užsie-
nyje yra Valdovų rūmų muziejaus veiklos prioriteti-
nė misija, o vienas iš jos įgyvendinimo būdų – plati 
ir įvairiopa kultūrinė komunikacija. Antra, veržlia 
kultūrine veikla siekiama užpildyti informacijos apie 
Valdovų rūmų atkūrimo projekto esmę viešojoje er-
dvėje spragas ir keisti dėl kryptingų viešųjų ryšių 
stokos ilgą laiką vyravusį negatyvų šio projekto ver-
tinimą. Trečia, patrauklia veikla norima laužyti mūsų 
visuomenėje dar gyvybingą stereotipą apie muziejų 
kaip neįdomią instituciją, reprezentuoti kultūriniu po-
žiūriu aktyvaus bei vadybos aspektu modernaus mu-
ziejaus modelį.

Įdirbis ir statistiniai duomenys

Per pirmuosius ketverius su puse gyvavimo 
metų institucija buvo tarsi „muziejus išeivijoje“: vei-
kla plėtota kituose muziejuose ir kultūros erdvėse 
Lietuvoje bei užsienyje, o dažniausiai – nuolatinio 
partnerio, Lietuvos dailės muziejaus, padaliniuose. 
Nuo 2010 m. pavasario, iš statybų užsakovo ir pa-
grindinio rangovo gavus leidimą, istorijos vakarai, 
koncertai ir kiti kultūros renginiai buvo organizuoja-
mi dar iki galo neįrengtose rezidencijos menėse. Iki 
oficialaus Valdovų rūmų pirmosios dalies atidarymo 
muziejus buvo priklausomas nuo jo veiklą ribojusių 
objektyvių aplinkybių, tačiau vidutiniškai per metus 
suorganizuodavo nuo 30 (2009) iki 60 (2012) ren-
ginių, kuriuose apsilankydavo nuo 7 100 (2011) iki 
beveik 14 000 (2012) žmonių. Suprantama, kad sta-
tistika žymiai pakito lankyti atvėrus pirmąją reziden-
cijos dalį. Nors daug jėgų ir žmogiškųjų išteklių teko 
skirti renginiams aptarnauti, kai Lietuva pirmininka-
vo Europos Sąjungos Tarybai (per antrąjį 2013 m. 
pusmetį įvyko beveik pusšimtis aukščiausio lygio 
renginių), nuosekliai tęsta ir kultūrinė veikla. Iš viso 
2013 m. suorganizuota beveik 100 renginių, juose ap-
silankė beveik 28 000 žmonių. 2014 m. statistika taip 

pat džiugina: per 9 mėnesius kultūros renginiuose su-
laukta daugiau kaip 36 000 lankytojų.

Prioritetinė linkmė: 
aktualinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ir jos valdovų rezidencijos istoriją bei kultūros 
paveldą

Prigimtine vadintina muziejaus misija – tai di-
džiųjų kunigaikščių rezidencijos istorijos ir su ja 
glaudžiai susijusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės (toliau – LDK) politinės, diplomatinės, socia-
linės, kultūrinės raidos aktualinimas, archeologinių, 
istorinių ir kitų mokslinių tyrimų bei jų rezultatų 
viešinimas, muziejaus ekspozicijų ir rinkinių prista-
tymas ir jų tarptautinis „įkontekstinimas“. Šie uždavi-
niai įgyvendinami visų pirma pasitelkiant tradicinius 
kultūrinės veiklos žanrus ir formas.

Patikimas kultūrinės komunikacijos būdas – Val-
dovų rūmų muziejaus dažnai drauge su partneriais, taip 
pat ir kitų mokslo institucijų išleistų Lietuvos istori-
ją bei kultūros paveldą pristatančių knygų sutiktuvės, 
daugeliu atvejų išaugančios į išsamesnius istorijos, 
kultūros vakarus. Per penkerius gyvavimo metus mu-
ziejus parengė ir publikavo daugiau kaip 40 mokslinių 
studijų, tarptautinių parodų katalogų, istorijos popu-
liarinimo leidinių, todėl susikaupė daugiau kaip kelios 
dešimtys ir šiuos spaudinius pristatančių renginių pa-
vyzdžių. Plati ir tokių istorijos bei kultūros vakarų temų 
amplitudė: nuo specialiai rezidencijai skirtų monogra-
fijų (pavyzdžiui, dr. Napaleono Kitkausko studijos 
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“ 
ir jo darbų bibliografiją apibendrinančio leidinio apta-
rimas N. Kitkausko jubiliejui skirtame kultūros vakare 
„Vilniaus pilių riteris ir metraštininkas“, 2011 m. sau-
sio mėn.) ar kolektyvinių studijų (pavyzdžiui, habil. 
dr. Vytauto Urbanavičiaus sudarytos knygos „Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje“ sutiktu-
vės, 2010 m. birželio mėn.) pristatymo iki muziejaus 
rinkinių, jų tyrimų aktualinimo (pavyzdžiui, kultūros 
vakare „Valdovų rūmų kolekcijos. Radinių ir interje-
ro vertybių albumo sutiktuvės“ visuomenė supažin-
dinta su reprezentaciniu albumu „Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rezidencija Vilniaus Žemutinėje pilyje“, 
2010 m. birželio mėn.; specialus renginys, skirtas 
prof. Ievos Jedzinskaitės-Kuizinienės knygos „Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobele-
nai“ sutikimui, 2011 m. vasario mėn.; kultūros vakare 
„Kokios vertybės glūdi Vilniaus širdyje?“ pristatytas 
katalogas „Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruo-
ti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai 
radiniai“, 2011 m. gruodžio mėn. ir kt.). Šį pažintinės 
komunikacijos spektrą papildo iškiliausių Lietuvos is-
torikų monografijų ar kolektyvinių sintezių sutiktuvės 
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(prof. Mečislovo Jučo studijos „Vytautas Didysis“ pri-
statymas, 2010 m. rugsėjo mėn.; šio istoriko moksli-
nę veiklą apibendrinančios studijos „Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė. Istorijos bruožai“ aptarimas kultūros 
vakare „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atmin-
ties saugotojas“, 2011 m. birželio mėn.; akad. Antano 
Tylos monografijos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės iždas: XVI amžiaus antroji pusė – XVII amžiaus 
vidurys“ pristatymas, 2012 m. rugsėjo mėn. ir kt.) bei 
kultūros paveldo tyrimų rezultatams viešinti skirti ren-
giniai (habil. dr. Rūtos Janonienės ir dr. Evaldo Pur-
lio studijos „Sapiegų rūmai Antakalnyje“ aptarimas, 
2012 m. gegužės mėn.; architektūros istoriko Stasio 
Abramausko knygos „Mūrinės statybos raida Lietu-
voje XIII–XVI a.“ pristatymas kultūros vakare „Mūri-
nės architektūros ištakos Lietuvoje“, 2012 m. lapkričio 
mėn. ir kt.).

Nuo Valdovų rūmų atkūrimo projekto įgyven-
dinimo pradžios vykdoma rezidencijos raidą atsklei-
džiančių istorinių šaltinių paieška bei plėtojami jų 
moksliniai tyrimai. Šiuo aspektu išryškinama naujų 
istorijos faktų, į visuomenės istorinę atmintį sugrąži-
nami mūsų šalies kultūros reiškiniai. Tokios veiklos 
pavyzdžiu laikytina XVII a. rankraščio, skirto Lietu-
vos ir Lenkijos valdovo Zigmanto Vazos iškilmingoms 
įžygiuotuvėms į Vilnių, 1611 m. pergalingai atgavus 
Smolenską, paminėti, mokslinė publikacija ir jos pri-

statymas visuomenei. 2011 m. spalio mėn. surengta-
me kultūros vakare „Zigmanto Vazos triumfo diena“ 
knygos sudarytojai prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė ir 
doc. dr. Eugenijus Saviščevas, jos rengėjai dr. Aleksan-
dra Pister ir dr. Vydas Dolinskas bei leidinio vertintojos 
prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė ir dr. Jolita Liškevičie-
nė ne tik pasakojo apie patį leidinį. Renginyje dalyvavę 
žmonės sužinojo daug naũja apie politinį ceremonia-
lą Europos monarchų ir Lietuvos bei Lenkijos valdo-
vų dvaruose. Buvo savitai atvertas LDK literatūrinis 
ir muzikinis paveldas, išryškintos Vilniaus viešojo ir 
meninio gyvenimo Baroko epochoje ypatybės. Choro 
„Brevis“ choristai pirmą kartą atliko šiame rankraš-
tyje užfiksuotas ir pristatytame leidinyje publikuotas 
Vilniaus unitų giesmes, atskleidusias LDK kultūros 
paveldo daugiasluoksniškumą. Panašaus pobūdžio 
kultūros vakaru „Pakvietimas Lietuvos giminės...“ 
(2010 m. gruodžio mėn.) sutiktas ir dar vienas Valdovų 
rūmų muziejaus leidinys – prof. habil. dr. E. Ulčinaitės 
parengta knyga „Kalbų varžybos. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai“ – bei 
išsamiai aptartas išskirtinis Renesanso ir Baroko rašti-
jos raiškos LDK būdas.

Formos požiūriu tradiciniais laikytini ir teminiai 
kultūros vakarai, kuriais siekiama aktualinti reikš-
mingesnes istorijos sukaktis ar sociokultūrinius reiš-
kinius, ypač jei šių tęstinumas ir svarba įžvelgtini ir 

Valdovų rūmų muziejaus mecenatams, partneriams ir bičiuliams skirtas maestro Petro Geniušo rečitalis. 
2014 m. vasario 19 d. Fot. Vytautas Abramauskas
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šiais laikais. Charakteringas šios grupės pavyzdys – 
Valdovų rūmų atkūrimo ir muziejaus veiklos rėmė-
jų kasmetiniai pagerbimai, kuriais siekiama atskleisti 
mecenatystės kaip žmonijos kultūros fenomeno išta-
kas, istorinę sklaidą ir nūdienę raišką. Štai 2010 m. 
sausio mėn. Taikomosios dailės muziejuje surengtas 
kultūros vakaras „Mecenatai ir jų dovanos Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams“, 
o ilgainiui iškristalizuota specialiai nūdienos mece-
natams ir muziejaus partneriams skirtų koncertų tra-
dicija. 2012 m. spalio mėn. rėmėjai buvo pakviesti 
į jų pagerbimo bei Didžiosios renesansinės menės 
frizo pristatymo vakarą „Vivat, cresceat, floreat!“. 
Koncertą padovanojo orkestras „Camerata Palatina 
Vilnensis“, apie Didžiosios renesansinės menės frizą 
mintimis dalijosi jo kūrėjai, heraldikos specialistai ir 
mecenatai. Apibendrinant po Lietuvos didžiųjų ku-
nigaikščių rezidencijos atidarymo nuveiktus darbus, 
2014 m. vasario mėn. maestro Petro Geniušo fortepi-
joninės muzikos rečitaliu buvo padėkota institucijos 
veiklą 2013 m. parėmusiems mecenatams, partne-
riams ir bičiuliams.

Muziejaus, kaip ir bet kurio kito kultūros objek-
to, vertę adekvačiau įmanoma suvokti tik platesnia-
me tarptautiniame kontekste. Šiuo požiūriu minėtina 
dar Lietuvos dailės muziejuje subrandinta ir kryp-
tingai rutuliojama „Europos valstybių valdovų rūmų 
pristatymo programa“. Daugiau kaip per dešimtmetį 
surengta per 30 kultūros vakarų-susitikimų su Euro-
pos istorinėse rezidencijose įsikūrusių tipologiškai 
giminingų muziejų vadovais ir specialistais. Lietuvos 
muziejininkai, paveldosaugos specialistai ir plačioji 
visuomenė turėjo daug progų prelegentų iš Vokieti-
jos, Lenkijos, Danijos, Švedijos, Austrijos, Italijos, 
Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Ukrainos, Baltaru-
sijos ir iš kitų valstybių akimis pažvelgti į Valdovų 
rūmų atkūrimo projektą tarptautiniu aspektu; susipa-
žinti su kolegų iš užsienio patirtimi, istorinio pobū-
džio rezidencijas pritaikant muziejinėms, kultūrinėms 
ir kitoms šiuolaikinėms reikmėms.

Pagal minėtą programą pastaruoju metu pradėta 
rutulioti dar viena teminė pakraipa, ateityje išsiplėto-
sianti į atskirą viešų paskaitų ir specialistų susitikimų 
su visuomene ciklą, pristatysiantį taip pat ir Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje sklidusios monar-
cho europinio dvaro kultūros raiškos segmentus. Šio 
ciklo pirmeiviais laikytini prelegentai iš Ispanijos ir 
Italijos: 2013 m. pavasarį prof. Fernandas Viljasenjo-
ras-Sebastianas gausiai susirinkusiems klausytojams 
pasakojo apie Ispanijos karalių rezidencijas ir rūmų 
ceremonialą XV–XVI a., o dr. Markas Borela kitame 
renginyje pristatė Italijos valdovų ir didikų medžio-
klės pilis.

Užsienio muziejuose itin populiarus istorijos ak-

tualinimo būdas – plačiajai visuomenei skirtos viešos 
paskaitos – taip pat sėkmingai taikomos ir Valdovų 
rūmų muziejaus kultūrinėje komunikacijoje. Teminiu 
požiūriu jos skaidytinos į kelias grupes. Visų pirma 
tai institucijos specialistų pranešimai apie rezidenci-
jos raidą ir joje gyvenusių žmonių kasdienybę (pavyz-
džiui, 2013 m. liepos 7 d. lankytojai galėjo klausytis 
archeologo Egidijaus Ožalo paskaitų apie Vilniaus 
Žemutinės mūrinės pilies raidą bei medinį užstatymą 
jos teritorijoje XIII–XV a., archeologai dr. Povilas 
Blaževičius ir Sigita Venckūnienė intrigavo pasakoji-
mu „Kur karaliai pėsti vaikšto?“, o dendrochronologė 
dr. Rūtilė Pukienė pasakojo apie tai, „Kaip keliavo 
medžiai“ bei dalijosi mintimis apie „Medžių rievėse 
užrašytą Lietuvos istoriją“; 2014 m. gegužės 17 d. šie 
specialistai pasakojo apie „Seniausias Vilniaus ga-
tves ir kelius Žemutinėje pilyje“ (E. Ožalas) ir „Me-
džioklinius, medžiojamuosius ir naminius paukščius 
Vilniaus Žemutinėje pilyje XIV–XVI a. naujausių ty-
rimų duomenimis“ (dr. P. Blaževičius), taip pat ieško-
jo atsakymo į klausimą „Kas pastatė Gedimino pilį?“ 
(dr. R. Pukienė) ir kt.). Šiai teminei grupei taip pat 
priskirtini ir prelegentų iš užsienio ir Lietuvos pra-
nešimai apie Jogailaičių dinastijos valdovų kultūrinę 
aplinką (pavyzdžiui, meno istorikų iš Krokuvos Va-
velio karališkosios pilies dr. Magdalenos Pivockos 
ir Dariušo Novackio paskaitos apie „Jogailaičių di-
nastijos valdovų papuošalus ir Jadvygos Jogailaitės 
skrynutę dabinančias brangenybes“ ir „Niurnbergo 
auksakalystės meną Jogailaičių dvare“, 2013 m. spa-
lio mėn.; istoriko Eimanto Gudo vieši pranešimai 
„LDK valdovų dinastiniai ryšiai: vedybinės politi-
kos kryptys“, „Habsburgaitės ir Jogailaičiai: kultūrų 
sankirtos“, 2013 m. spalio mėn. ir kt.). Naują viešų 
paskaitų teminio modeliavimo perspektyvą įkūni-
jo gyvensenos Europos monarchų dvaruose įvairius 
apsektus atskleidę profesoriaus iš Italijos Džovanio 
Ričio pasakojimai apie „Valdovo mirtį ir laidotuves 
Europos dvaruose Renesanso epochoje“ (2013 m. 
lapkričio mėn.) ar „Puikybę ir pokštus Europos val-
dovų dvaruose“ (2014 m. gegužės mėn.). Gausius 
būrius į Valdovų rūmus 2014 m. pradžioje šeštadie-
niais pritraukdavęs fotografijos istoriko Stanislovo 
Žvirgždo paskaitų ciklas „Vilniaus netektys: fotogra-
fija atskleidžia istoriją“ paliudijo sostinės istorijos pa-
žinimo troškulį ir muziejaus trauką.

Tam tikru įgytos patirties apibendrinimu, muzie-
jui siekiant kultūrinės komunikacijos kalba ir platesne 
viešojo diskurso apimtimi skleisti žinias apie istoriją 
ir paveldą bei jų reikšmę dabarties žmonių kultūrinei 
tapatybei, galima būtų laikyti Valdovų rūmų atidary-
mo iškilmes. Muziejaus inicijuota ir koordinuota vi-
zualine, muzikine, literatūrine, koncertine programa 
buvo siekta pristatyti Valdovų rūmų atkūrimo idėjos 
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gimtį, šio projekto mokslinę, pažintinę, reprezenta-
cinę reikšmę ir jo nuoseklų evoliucionavimą kultū-
rinės veiklos požiūriu aktyvaus muziejaus įsteigimo 
linkme.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzikinio ir 
kito dvasinio paveldo pristatymas

Didžiųjų kunigaikščių rezidencija ilgus šimtme-
čius buvo svarbus šalies kultūrinio gyvenimo centras, 
kurį visų pirma pasiekdavo Europos kultūros tenden-
cijos bei muzikos naujovės, vėliau sklisdavusios ir į 
LDK diduomenės aplinką. Valdovo dvaro kultūrinėje 
terpėje telkėsi muzikai ir instrumentų meistrai iš įvairių 
šalių. Muzika buvo glaudžiai susijusi su diplomatiniu 
ir politiniu rūmų ceremonialu, skambėjo per iškilmes 
ir šventes, gaubė dvariškių kasdienybę. XVII a. I p. 
Vilniaus rezidencija tapo Europoje tuomet ką tik užgi-
musio operos žanro sklaidos erdve. Todėl suprantama, 
kad Valdovų rūmų muziejaus veiklos kryptingą lin-
kmę sudaro LDK muzikinio bei kito dvasinio paveldo 
aktualinimas, jo europinės dimensijos atskleidimas, 
muzikavimo tradicijų didžiųjų kunigaikščių reziden-
cijoje atkūrimas. Dirbant šia linkme pasitelkiami jau 
minėti kultūrinės komunikacijos būdai (knygų prista-
tymai, kultūros vakarai, viešos paskaitos ir pan.), juos 
papildo senosios muzikos, istorinio šokio koncertai, 
specialistų diskusijos, teatralizuoti pastatymai. Ištisa 
kultūros veiklos puokštė sudaro itin patrauklias ir pa-
veikias galimybes komunikuoti žinias apie nemateri-
alųjį paveldą.

Simboliška, kad pirmasis viešas kultūros vaka-
ras, surengtas tuomet dar iki galo neįrengtoje rezi-
dencijoje, buvo skirtas „Muzikai Valdovų rūmuose“. 
2010 m. balandžio 15 d., taip pat minint ir Pasaulio 
kultūros dieną, senosios muzikos specialistai ir atli-
kėjai viešuomenei pristatė muziejaus užsakymu pagal 
XVI–XVII a. pavyzdžius pagamintus nešiojamuosius 
vargonus (vadinamąjį pozityvą). Remdamasi istorinių 
šaltinių duomenimis apie rezidencijoje naudotas muzi-
kos priemones, institucija kryptingai komplektuoja se-
nųjų istorinių instrumentų rinkinį, skirtą edukacijai bei 
profesionaliajam muzikavimui. Kultūros renginiuose 
ir koncertuose apie tai informuojama visuomenė. Štai 
2013 m. rudenį rezidencijos erdvėse skambėjo paslap-
tingoji teorba, o 2014 m. kovo mėn. inauguruotas pa-
gal XVII a. prototipą Ispanijoje pagamintas klavesinas. 
Jo skambesio subtilybėmis dalijosi Prahos Mūzų menų 
akademijos prof. Giedrė Lukšaitė-Mrázková ir vargo-
nininkas Balys Vaitkus. Šiuo koncertu norėta priminti 
ir Europoje kasmet kovo 21 d. minimą Senosios muzi-
kos dieną, todėl tąkart muziejuje surengta specialistų ir 
visuomenės atvira diskusija „Senosios muzikos aktua-
lumas šiandien“.

Viena iš nuosekliausių muziejaus kultūrinės 
komunikacijos krypčių – tai reikšmingo muzikos is-
torijos dėmens – operos kultūros, kurios ištakos Lie-
tuvoje betarpiškai susijusios su didžiųjų kunigaikščių 
rezidencijos raida, – tyrimas ir viešinimas. Pradėta 
nuo leidybinės veiklos ir jos pirmųjų vaisių prista-
tymo: 2011 m. balandžio 19 d. kartu su Lietuvos na-
cionaliniu operos ir baleto teatru surengtas kultūros 
vakaras „Prie operos Lietuvoje ištakų“, kurio ašimi 
tapo muziejaus išleista knyga „Opera Lietuvos di-
džiųjų kunigaikščių rūmuose“. Ilgainiui išrutuliota 
tradicija rudens sezoną kasmet pradėti specialiai ope-
ros gimtadieniui ir operinės kultūros sklaidai skirtais 
senosios muzikos koncertais ir tarptautiniais projek-
tais. Tikėtina, kad toks renginių ritmas į visuomenės 
atmintį įrašys rugsėjo 4-ąją: kaip tik tą dieną 1636 m. 
rezidencijoje buvo pastatyta pirmoji Lietuvoje opera 
„Elenos pagrobimas“. Operos gimtadieniui skirti ren-
giniai kasmet atskleidžia šio muzikos žanro raiškos 
Europoje ir LDK įvairius istorinius aspektus. Antai 
2011 m. rudens renginių sezonas pradėtas senosios 
muzikos koncertu „Marco Scacchi – valdovų kape-
los vadovas ir rūmų kompozitorius“. Jis buvo skir-
tas, manoma, pirmųjų operų Vilniuje muzikos kūrėjui 
bei jo kultūrinei aplinkai pristatyti. Vladislovo Vazos 
dvaro kompozitoriaus kūrybą atliko senosios muzi-
kos grupė iš Italijos „Ensemble Vocale Veneto“, ku-
rios dalyviai ypatingą dėmesį skiria būtent M. Skakio 
muzikos tyrimui, atlikimui ir sklaidai. 2012 m. rug-
sėjo 4 d. žiūrovai mėgavosi „Operos pastišu“ – tea-
tralizuota 5 Baroko epochos kompozitorių kūrinių 
programa, kurią pristatė VšĮ „Baltijos kamerinis 
operos teatras“. Dar po metų rudens pradžioje rezi-
dencijoje skleidėsi XIII a. Europos muzikinę kultū-
rą reprezentuojantis projektas: drauge su tarptautiniu 
senosios muzikos festivaliu „Banchetto musicale“ 
visuomenei padovanota pastoralinė muzikinė drama 
„Vaidinimas apie Robeną ir Marijoną“, kurią atliko 
ansamblis „Micrologus“ (Italija, Prancūzija). 2014 m. 
rugsėjo mėn. operos gimtadienis paminėtas ypatingu 
renginiu. Choras ir konsortas „Brevis“ ir jungtinė vo-
kalistų, muzikantų komanda iš įvairių šalių (Norvegi-
jos, Ispanijos, Lenkijos ir Lietuvos) pirmą kartą mūsų 
šalyje pristatė operinio žanro pradininke Europoje 
laikomos italų kompozitoriaus Džiulijo Romolo Ka-
činio operos „Euridikė“ koncertinį atlikimą.

Siekiant, kad muzikos istorijos datos, reiškiniai 
taptų „atpažįstami“ visuomenei, sudaromas ir kitų 
muziejaus renginių kalendorius. Jau tampa įprasta, 
minint Pasaulio kultūros dieną, kasmet surengti spe-
cialią programą, kuri propaguoja istorinius šokius, ak-
centuoja LDK priklausymą Europos kultūros erdvei. 
Simboliška, kad balandžio 12 d. yra ir Cecilijos Rena-
tos Habsburgaitės gimimo diena. Ši Vladislovo Vazos 
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žmona XVII a. I p. Lietuvoje ir Lenkijoje diegė isto-
rinio baleto tradicijas. Balandžio mėn. istoriniam šo-
kiui aktualinti pasirinktas ir siekiant priminti dar vieną 
LDK kultūrai reikšmingą datą – 1648 m. balandžio 
16 d. rezidencijoje buvo pastatyta opera „Apviltoji 
Kirkė“, kurioje taip pat būta šokio elementų.

Primenant šiuos faktus, 2011 m. balandžio 15 d. 
buvo surengtas koncertas „Baroko šokių ir muzikos 
atgarsiai“, kurį padovanojo svečiai iš Čekijos – is-
torinių šokių ansamblis „Hartig“. Po metų drauge 
su ansambliu „Banchetto musicale“ bei atlikėjais iš 
Latvijos šia Europos kultūros paveldo sritimi besido-
mintiems žmonėms pasiūlyta istorinių šokių progra-
ma „LDK didikų kasdienybė, pareigos ir pramogos“, 
o 2014 m. balandžio mėn. per vieną iš „Svetingųjų 
šeštadienių muziejuje“ lankytojai nustebinti progra-
ma „Istorinio šokio diena Valdovų rūmuose“. Tądien 
buvo rengiami edukaciniai užsiėmimai „Pavanos 
žingsniu“; istorinio šokio ir senosios raštijos specia-
listai visuomenei pasakojo apie XV a. traktatą „Apie 
šokio meną ir praktiką“, kurį choreografas Guljermo 
Ebreo buvo padovanojęs Lietuvos didžiosios kuni-
gaikštienės ir Lenkijos karalienės Bonos Sforzos se-
neliui. Muziejų persmelkęs kultūrinis vyksmas tądien 
buvo vainikuotas teatralizuotu koncertu „Istorinio 
šokio menas“. Jame buvo atliekami minėtame trak-
tate aprašyti šokiai (choreografas iš Belgijos Lyvenas 
Bartas, ansamblis „Banchetto musicale“), atspindėję 

tą kultūrinę aplinką, kurioje brendo ir lavinosi Bona 
Sforza, šokio kultūrą taip pat diegusi ir Lietuvos di-
džiųjų kunigaikščių rezidencijoje.

Reikia atkreipti dėmesį, kad muziejaus kultūrinė 
veikla nenutrūkstamai perauga ir į kultūros diploma-
tiją. Tai lemia LDK istorijos ir kultūros paveldo po-
būdis, dinastinių ryšių arealas, priklausymo Europos 
civilizacinei erdvei faktas, todėl institucijos partne-
riais tampa užsienio valstybių diplomatinės atstovy-
bės ir Lietuvos kultūros institucijos. Tokios veiklos 
pavyzdys – drauge su Vengrijos Respublikos amba-
sada ir Lietuvos Stepono Batoro kultūros draugija 
2011 m. rugsėjo mėn. surengta vieša paskaita ir kon-
certas „Liutnininkas Valentinas Bakfarkas: Lietuvos 
ir Vengrijos kultūriniai ryšiai Renesanso epochoje“. 
Žymų muziką, XVI a. tarnavusį Vengrijos ir Lenkijos 
karalių bei Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvaruose, 
pristatė Lietuvos ir Vengrijos muzikologai, o senosios 
muzikos atlikėjai iš šių šalių atliko V. Bakfarko ir kitų 
Renesanso epochos kompozitorių kūrinius.

„Kultūrinė invazija“ akademiniuose baruose

Svarbią muziejaus funkcionavimo sritį sudaro 
akademinė veikla, kurios viena iš apraiškų yra or-
ganizuojamos tarptautinės mokslinės konferencijos. 
Drauge su partneriais per daugiau nei penkerius gy-
vavimo metus, be kelių nacionalinio lygmens kon-

Teatralizuotas koncertas „Istorinio šokio menas“. 2014 m. balandžio 15 d. Fot. Vytautas Abramauskas
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ferencijų, surengti ir 6 dideli tarptautiniai forumai. 
Juos taip pat siekta paįvairinti adekvačiomis kultūri-
nėmis programomis. Štai 2012 m. spalio mėn. vyku-
si konferencija „Lietuva–Lenkija–Švedija: Europos 
dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai“, ku-
rią inspiravo Kotrynos Jogailaitės ir Jono Vazos 450 
metų vedybų sukaktis, pradėta specialiu senosios mu-
zikos koncertu „Silva Rerum 1562“. Didžiųjų kuni-
gaikščių rezidencijoje įvykusiam istoriniam faktui 
dedikuotame renginyje skambėjo Vaclovo Šamotu-
liečio, V. Bakfarko, Kristupo Klabono ir kitų XVI a. 
kompozitorių, dirbusių Lenkijos ir Lietuvos valdovų 
dvaruose, kūriniai.

Siekiant akademinių tyrimų ir istorijos popu-
liarinimo dermės, profesionaliais kultūros renginiais 
paįvairinta ir 2014 m. gegužės mėn. muziejaus drau-
ge su partneriais suorganizuota tarptautinė konferen-
cija „Lietuva–Italija: šimtmečių ryšiai“. Joje, be kitų 
temų, buvo diskutuojama ir apie šių istorinių kontak-
tų muzikinę dimensiją, kurią detalizavo muziejaus 
prodiusuoti 2 tarptautiniai senosios muzikos projek-
tai. Vilniaus rezidencijoje atgijo kadaise joje kūrusių 
italų kilmės muzikų M. Skakio, Džovanio Batistos 
Kočiolos ir kitų jų amžininkų kūryba. Koncertavo jau 
minėta grupė iš Italijos „Ensemble Vocale Veneto“ ir 
tarptautinis senosios muzikos ansamblis „Canto Fio-
rito“.

Jubiliejiniams Oršos mūšio pergalės metams 
skirtą tarptautinę konferenciją „1514 m. Oršos mū-
šis: karinė pergalė ir jos ženklai“ 2014 m. rugsėjo 
mėn. paįvairino muziejaus inicijuotas ir koordinuotas 
unikalus projektas. Drauge su Lietuvos kariuomene, 
Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus apskrities vy-
riausiuoju policijos komisariatu sostinės senamies-
tyje, Katedros aikštėje ir Valdovų rūmų didžiajame 
kieme surengtas išskirtinis renginys „Oršos perga-
lei – 500! Triumfo diena“. Juo primintos LDK valdo-
vų ir didikų triumfo įžygiuotuvių į Vilnių tradicijos; 
atskleisti valstybinės reikšmės švenčių minėjimo, po-
litinio ceremonialo istoriniai aspektai; karybos ir per-
galės istorija perteikta batalinės būgnų muzikos, 3D 
vaizdo grafikos ir šviesų instaliacijos performansu, į 
kurį integruoti ir LDK senosios raštijos tekstai.

„Gyvoji paroda“: išmėgintas ir prigijęs 
kultūrinės veiklos modelis

Remdamasis mūsų šalies ir užsienio kultūros 
institucijų patirtimi, Valdovų rūmų muziejus inten-
syviai plėtoja parodinę veiklą ir ją papildo kultūri-
nės komunikacijos aspektu. Norima, kad tarptautinės 
parodos (per institucijos gyvavimo metus jų sureng-
ta 7) taptų kuo įvairesnės tiek turinio, tiek ir meniniu 
požiūriais. Siekiama, kad jų veikimo metu įvairioms 

visuomenės grupėms nuolat būtų siūlomos ne tik 
edukacinės, bet ir universalesnio pobūdžio pažintinės 
kultūrinės programos. Jos padeda lankytojams skir-
tingais teminiais pjūviais „prakalbinti“ eksponatus, 
lengviau suvokti parodos turinį. Į muziejų pritraukia-
mos tikslinės auditorijos, geidaujančios patenkinti at-
radimų poreikį. Viešojoje erdvėje nuolat skleidžiama 
informacija apie kultūros renginius tampa ir parodos 
viešinimo kampanijos dalimi.

Kryptingas pamatas „gyvųjų parodų“ organiza-
vimo linkme padėtas drauge su partneriais rengtose 
pirmose didelėse tarptautinėse parodose „Vavelis Vil-
niuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos 
pabaigos“ ir „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuo-
se“ (2009 m. jos veikė Taikomosios dailės muziejuje). 
Siekta, kad jų atidarymai bei išlydėtuvės, papildyti 
koncertais ir kitais edukaciniais, kultūros renginiais, 
taptų svarbiais Lietuvos kultūrinio gyvenimo faktais, 
kad jais būtų paminimos ir reikšmingos istorijos su-
kaktys ar valstybės šventės.

Ši praktika nuosekliai plėtojama ir tęsiama. Štai 
2010 m. lapkričio mėn. Valdovų rūmuose vyko jubi-
liejinių Žalgirio metų baigiamasis koncertas, kuris 
tapo šią istorinę pergalę mininčios tarptautinės paro-
dos „Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio 
atodangos“, surengtõs Radvilų rūmuose, kultūriniu 
anonsu. 2012 m. gegužės 19 d. „Muziejų naktis“ 
buvo paminėta Vilniaus paveikslų galerijoje palydint 
tarptautinę parodą „Kryžiai yra dorybės ženklas, o 
Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno 
mecenatai ir kolekcininkai“. Lankytojai buvo kvie-
čiami į edukacines dirbtuves, nemokamas ekskursijas 
su parodos kuratoriais, mėgavosi parodos uždarymo 
koncertu ir istoriniu filmu po atviru dangumi. Tris 
mėnesius veikusios parodos aplinkoje iš viso buvo 
surengta 11 renginių, sujungtų į ciklą „Gyvoji Sapie-
gų paroda. Susitikimai Vilniaus paveikslų galerijoje“. 
Viešose paskaitose, diskusijose, kultūros vakaruose, 
koncertuose, parodos katalogo sutiktuvėse įvairiais 
teminiais pjūviais buvo pristatyta LDK didikų Sapie-
gų  giminės istorija ir paveldas. Kas savaitę vykdavu-
siuose renginiuose – pagal jų pobūdį – dalyvaudavo 
menotyrininkai, dailėtyrininkai, istorikai, architektai, 
muziejininkai, senosios muzikos specialistai.

2012 m. liepos 4 d. Vilniaus paveikslų galerijoje 
iškilmingai sutinkant Muziejų metų tarptautinę paro-
dą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir 
didikų portretai iš Ukrainos muziejų“ ir minint kara-
liaus Mindaugo karūnavimo dieną, taip pat surengtas 
koncertas. Tarptautinės parodos turinys išplėstas vie-
šų paskaitų, kultūros vakarų, koncertų ciklu „Gyvoji 
portretų paroda. Susitikimai Vilniaus paveikslų gale-
rijoje“.

Beveik 80 000 žmonių aplankė jau pačiuose 
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Valdovų rūmuose 2013 m. rugsėjo–gruodžio mėn. 
veikusią tarptautinę parodą „Jadvygos Jogailaitės 
brangenybių skrynutė. Šedevras iš Sankt Peterburgo 
Valstybinio Ermitažo rinkinių“. Be parodos, lankyto-
jams pasiūlytas ir keliolikos renginių ciklas „XVI a. 
skrynutės lobiai“. Įprastas kultūrinės komunikacijos 
formas – istorikų diskusijas, viešas paskaitas, senosios 
muzikos koncertus – šį kartą paįvairino šeštadieniais 
rengtos istorinio dokumentinio filmo „Jogailaičių Eu-
ropa“ peržiūros.

„Svetingasis savaitgalis muziejuje“, arba 
„Istorinė diena Valdovų rūmuose“: 
edukacijos, mokslinio pažinimo ir kultūros 
renginių dermė

Dar vienas institucijos veiklos modelis, pripil-
dantis atkurtąją rezidenciją gyvosios istorijos bei 
kultūrinės gyvybės – tai „Svetingasis savaitgalis mu-
ziejuje“. Valdovų rūmų lankymo statistikos analizė 
liudija, kad populiariausia savaitės diena su šeima ar 
bičiulių grupe praleisti muziejuje yra šeštadienis: tą-
dien siekiama ieškoti įdomesnių erdvių ir formų akty-
vesniam, pažinimu paįvairintam laisvalaikio leidimo 
būdui.

Drauge su kolegomis iš Lietuvos dailės mu-
ziejaus dar iki Valdovų rūmų atidarymo šia linkme 

brandintos idėjos ir kauptas jų įgyvendinimo įdirbis. 
Atvėrus rezidencijos vartus, kūrybiniai sumanymai 
išsikristalizavo „Istorinės dienos Valdovų rūmuose“ 
kryptimi. Pateiktini keli pavyzdžiai. Štai 2013 m. rug-
sėjo 7 d. įvairiais renginiais skleidėsi Operos diena. 
Muzikos istorijos bei jos europinio diskurso gilesnio 
pažinimo trokštantiems lankytojams buvo pasiūlyta 
profesoriaus iš Italijos Dinko Fabrio vieša paskai-
ta „Dvi Neapolio operos karalienės: nuo „Didonės“ 
(1650) iki „Partenopės“ (1725)“. Kultūros popietėje 
kitas profesorius iš Italijos, habil. dr. Gvido Miche-
linis, muzikologės prof. dr. J. Trilupaitienė ir dr. A. 
Pister, filologai ir vertėjai Birutė Žindžiūtė-Michelini 
ir dr. Dainius Būrė visuomenei pristatė Valdovų rūmų 
muziejaus išleistą knygą Michele Bianchi (Alberto 
Vimina) „Opera „Varžybos“. Ansamblio „Microlo-
gus“ vadovės Patricijos Bovi vieša paskaita „Muzika 
Neapolio Anžu dvare XIII amžiuje“ ir „Vaidinimas 
apie Robeną ir Marijoną“ tapo temine įžanga į „Ope-
ros dieną Valdovų rūmuose“, vainikavusią jau minėtą 
to paties pavadinimo pastoralinę dramą.

2014 m. pavasaris sutiktas šūkiu „Užgavėnės 
Valdovų rūmuose – karnavalo linksmybės atgimsta“. 
Juo apibūdinta renginių programa, priminusi su re-
zidencijos raida susijusius istorinius faktus bei aris-
tokratiškąsias Užgavėnių šventimo LDK valdovų ir 
diduomenės dvaruose tradicijas. Kovo 1 d. lankytojų 

Tarptautinio senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ koncertas „Bakcho taurė: rūmų Užgavėnių karnavalo muzi-
ka“. 2014 m. kovo 1 d. Fot. Vytautas Abramauskas
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laukė istorinių šaškių žaidimas ir pramogos muzie-
jaus vestibiulyje; karnavalo kaukių gamyba tarp au-
tentiškų mūrų įsikūrusioje edukacinėje dirbtuvėlėje; 
šventinės teminės ekskursijos po nuolatines ekspo-
zicijas; bajorų kovos ir rikiuotės mokymai Valdovų 
rūmų didžiajame kieme; istoriko E. Gudo praneši-
mas „Elitinių Užgavėnių tradicijos Vakarų Europoje 
ir Lietuvoje“ ir doc. dr. Rimvydo Laužiko vieša pas-
kaita „Puota valdovo dvare: tarp Gotikos, Renesan-
so ir Baroko“. Programą papuošė senosios muzikos 
koncertas „Bakcho taurė: rūmų Užgavėnių karnavalo 
muzika“, kurį pristatė tarptautinis senosios muzikos 
ansamblis „Canto Fiorito“.

Šią renginių grupę, be jau minėtų „Senosios mu-
zikos“ ir „Istorinio šokio dienų Valdovų rūmuose“, 
temiškai išplėtė 2014 m. liepos 15 d. drauge su Lie-
tuvos kariuomene surengta integruota pažintinė pro-
grama „1410 07 14. Žalgirio mūšio dienai atminti!“. 
Tądien žmonės muziejų lankė su žaidybine knygele 
„Valdovo kariaunos pėdsakais“ rankose: ieškodami 
atsakymų į pateiktus klausimus, jie atidžiau studija-
vo nuolatinėse ekspozicijose pateikiamą informaciją 
ir pagausino karybos istorijos žinias. Parodoje „Vy-
tautas Didysis su Ona ir kiti Europos valdovai XVI a. 
pradžios akvarelėse“ galima buvo išvysti neįprastą 
Žalgirio mūšio didvyrio atvaizdą. Buvo transliuoja-
mas dokumentinis filmas „1410. Žinomas nežino-
mas Žalgiris“ (rež. Aleksandras Matonis). Šeimų su 
vaikais laukė edukaciniai užsiėmimai „Mes Žalgirio 
lauke“ ir „Žalgirio mūšio riterio popierinio modelio 
dirbtuvėlės“. Valdovų rūmų didžiajame kieme brolija 
„Viduramžių pasiuntiniai“ mažuosius ir suaugusiuo-
sius mokė senosios rikiuotės. Gausų būrį sutraukė 
dailininko Broniaus Leonavičiaus triptiko „Žalgiris. 
1410 m. liepos 15-osios rytas“ pristatymas muziejuje 
ir iškilminga Lietuvos kariuomenės rikiuotė Valdovų 
rūmų prieigose ir Katedros aikštėje.

„Tebūnie istorija“, „Tebūnie muziejai“!

Vilniaus ir Lietuvos muziejų infrastruktūros 
tinklą bei kultūros žemėlapį papildęs Valdovų rūmų 
muziejus jau sukaupė patirties, įsiliedamas ir į sos-
tinę kasmet birželio mėn. įsiveržiančią „Kultūros 
naktį“. 2010 m. pristatytos 2 kultūros renginių pro-
gramos „Kultūros epochų sąskambiai“. Pirmoji sklei-
dėsi pačioje rezidencijoje: tai pažintinės ekskursijos 
ir vargonininko dr. Vido Pinkevičiaus ir saksofoni-
ninko Petro Vyšniausko koncertas-intriga „Vargonų 
ir saksofono sąskambiai: praeities epochų muzikinės 
tradicijos šiandien“. Antroji, parengta drauge su ko-
legomis iš Lietuvos dailės muziejaus, vyko Taikomo-
sios dailės muziejuje. Ji aprėpė temines ekskursijas 
po šio muziejaus ekspozicijas ir parodas „Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“ 
ir „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų in-
terjero vertybės“, edukacinius užsiėmimus, istorinių 
šokių pamokas.

Kitais metais kultūros festivalis taip pat paįvai-
rintas 2 programomis. „Istoriniame bruzdesyje Val-
dovų rūmuose“ skambėjo trombonų fanfaros, buvo 
rengiamos ekskursijos, vyko P. Vyšniausko ir gitaris-
to Eugenijaus Kanevičiaus koncertas „Džiazuojantis 
barokas“. Valdovų rūmų prieigose naujai suskambo 
senoji muzika, nes jos hitus moderniai interpreta-
vo jauni diskotekų vedėjai. „Istorinio bruzdesio su 
archeologais ir restauratoriais“ renginiai vyko Tai-
komosios dailės muziejuje. Juose pristatyta paroda 
„Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai“, 
veikė edukacinė „Muziejaus restauratoriaus dirbtuvė-
lė“, rengtos teminės ekskursijos.

2012 m. birželio mėn. buvo kviečiama įsilieti į 
„Istorinius naktinėjimus“. Taikomosios dailės muzie-
juje lankytojų laukė edukacinės dirbtuvės, prof. dr. 
Aleksandros Aleksandravičiūtės vieša paskaita apie 
kostiumo istoriją, teatralizuota istorinių šokių progra-
ma. Valdovų rūmų prieigose senosios muzikos pro-
gramą „SoulCatcher: baroko elektrometamorfozės“ 
moderniais instrumentais atliko ekspresyvių muzi-
kantų sambrūzdžio „Akis“ dalyviai.

Dėl pasirengimo Valdovų rūmų atidarymui 
trumpam nutrūkusi tradicija 2014 m. atgimė didesniu 
mastu ir gausesne renginių įvairove. 2014 m. „Lietu-
vos muziejų kelio“ projekto temą „Atrastieji lobiai ir 
įmintos paslaptys“ atvėrusi „Muziejų naktis Valdovų 
rūmuose“ gegužės 17 d. į rezidenciją pritraukė be-
veik 8 000 lankytojų. Juos domino proga nuolatinėse 
ekspozicijose betarpiškai pabendrauti su muziejaus 
archeologais, restauratoriais ir rinkinių saugotojais, 
pasiklausyti institucijos specialistų paskaitų, dalyvau-
ti ekskursijose, savarankiškai klaidžioti po muziejų ir 
įminti istorijos paslaptis su žaidimu-viktorina „At-
radimų žemėlapis“. Didžiojoje renesansinėje menė-
je netilpo visi norintys pasigėrėti projekto „Baroque 
Contempo“ koncertu „Barokas be perukų“. Kūrybin-
gi jauni atlikėjai neleido suabejoti tuo, kad Baroko 
epochos muziką ir šiuolaikinį džiazą sieja esminiai 
panašumai, todėl sumaniai pristatytas muzikos pavel-
das gali sudominti įvairaus amžiaus žmones, tarp jų 
ir jaunimą.

„Muziejų naktį“ lankytojų gausa gerokai aplen-
kė „Kultūros nakties 2014“ renginiai. Birželio 20 d. 
minios žmonių plūdo ne tik į muziejaus ekspozicijas, 
bet ir į rezidencijos didįjį kiemą bei menes, kurie tapo 
jaunųjų muzikų ir kūrėjų sumanymų sklaidos erdve. 
Klausytojus traukė Lietuvos valstybinio pučiamųjų 
instrumentų orkestro „Trimitas“ ir jaunųjų atlikėjų 
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koncertas „Vilniaus andante“, Mstislavo Rostropo-
vičiaus labdaros ir paramos fondo alumnų muzikinis 
skrydis, Lietuvos muzikų sąjungos programa „Vi-
zijos ir tikrovė“, senosios muzikos ansamblio „Duo 
Barocco“ koncertas „Ugningoji čakona“, gospelo ko-
mandos „Hark!“ pasirodymas, „NI&Co“ koncertas 
„Nakties minimalistinė muzika“.

Apibendrinant galima konstatuoti, kad suma-
niai ir subtiliai plėtojama muziejaus kultūrinė veikla 
aprėpia ir kitas institucijos funkcionavimo sritis, šias 
papildydama, susiedama, suteikdama naujų spalvų ir 
atspalvių muziejaus formuojamame kultūros paveiks-
le ir bendresne prasme įkūnydama muziejaus feno-
meno kaitos XXI a. tendencijas.

Nuorodos
1 Apie tradicinio ir modernaus muziejaus sampratą ir šiuolaiki-

nius pokyčius muziejų raidoje išsamiau žr.: Waidacher F. Ben-
drosios muzeologijos metmenys, Vilnius, 2007; Rottermund A. 
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ta?: wystąpienia uczestników szóstego sympozjum problemo-
wego Kongresu Kultury Polskiej, 23–25.09.2009, Warszawa, 
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ziejaus funkcionavimo aspektai, nors ir glaudžiai susiję su ins-
titucijos kultūrine veikla, atskirai nebus aptariami.

Grupės „Baroque Contempo“ koncertas „Barokas be perukų“. 2014 m. gegužės 17 d. Fot. Vytautas Abramauskas
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HOW TO MAKE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE SPEAK? 
TRENDS OF MUSEUM CULTURAL COMMUNICATION

Jolanta Karpavičienė
National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania

A museum is a cultural phenomenon of man-
kind, the functions and contents of which are under-
going changes. The key mission to collect, restore 
and research archaeological, historical heritage as 
well as values of art are being expanded by new as-
pects. Museum of the 21st century is a dynamic space 
for cultural and social communication, where history 
and cultural heritage are presented in an attractive 
way: historical culture is developed via active dia-
logue with society.

The article deals with the trends and forms of 
cultural activities of the National Museum Palace of 
the Grand Dukes of Lithuania by summarising the 
activities of the above institution established in 2009. 
Priority is given to making the development of the 
Grand Duchy of Lithuania and its rulers’ residence as 
well as the publications of museum collections topi-
calities, including scientific studies, historical sourc-
es, presentations of exhibition catalogues; cultural 
events dedicated to historical dates and personalities; 
public lectures by museum experts and other Lithu-
anian and foreign scientists. “The Programme of Pre-

senting Royal Palaces of European States” is being 
developed. Special trend is popularisation of musi-
cal and other intangible cultural heritage of Lithu-
ania and Europe. Concerts, specialists’ discussions, 
theatre performances are being organized. The au-
tumn season is started by annual concerts of the ear-
ly music and international projects dedicated to the 
Opera birthday in Lithuania. The calendar of other 
events is also formed following the historical facts, 
namely, “Shrove Tuesday in the Palace of the Grand 
Dukes of Lithuania”, “ Day of Historical Dance in 
the Residence”, cycle of Christmas concerts, etc. In-
ternational scientific conferences are accompanied 
by adequate cultural programmes, while meetings 
with scientists, cycles of lectures and concerts enrich 
exhibitions in both information and artistic aspects. 
Genre diversity of the events offered during “The 
Museum Night” and “The Night of Culture” gathers 
thousands of visitors to the residence of the Grand 
Dukes of Lithuania witnessing the attractiveness of 
the museum and highlighting the perspectives of its 
cultural activities. 
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PAVIRŠINĖS IR GILUMINĖS MUZIEJINĖS EDUKACIJOS 
RAIŠKA ŠIUOLAIKINIAME MUZIEJUJE

Dr. Rasa Pranskūnienė
Aleksandro Stulginskio universiteto muziejus

Šiuolaikiniame nuolat besikeičiančiame pasau-
lyje keičiasi ir muziejaus funkcijos. Muziejinė eduka-
cija vis dažniau suprantama plačiąja prasme, t. y. kaip 
visa veikla muziejuje, kuria siekiama visuomenės ir 
atskirų jos narių tobulėjimo, todėl svarbu atskleisti 
šiuolaikinės muziejinės edukacijos raišką šiame kon-
tekste.

Tyrimui atlikti pasirinkta klasikinės grindžia-
mosios teorijos strategija, leidžianti tyrėjui, nefor-
muluojant hipotezių ir išankstinių įžvalgų, pažvelgti 
į mažai tyrinėto reiškinio vidų, t. y. konceptualizuo-
jant tyrimo dalyvių autentišką patirtį „iškelti“ teoriją, 
atskleidžiančią pagrindinį rūpestį ir paaiškinančią, 
kaip jis yra sprendžiamas. Remiantis vienu iš pa-
grindinių grindžiamosios teorijos strategijos princi-
pų (Glaser, 20011, 20032), kad viskas yra duomenys 
(angl. all is data), tyrime taikyti šie duomenų rin-
kimo metodai: individualūs interviu, tiesioginis 
stebėjimas, dalyvaujant interaktyvios muziejinės 
ekspozicijos projekto darbuose, edukacinių užsiė-
mimų stebėjimas įvairiuose muziejuose, neformalūs 
pokalbiai su muziejų lankytojais, virtualūs komenta-
rai, rašinėliai, piešiniai, dokumentai. Vadovaujantis 
klasikinės grindžiamosios teorijos strategijos taisy-
klėmis, šis tyrimas buvo atliekamas kaip cikliškas 
procesas, kuriame tiek duomenų rinkimas, tiek duo-
menų analizė buvo atliekami kartu, t. y. tuo pačiu 
metu buvo renkami duomenys, atliekama duomenų 
analizė, rašomos atmintinės, konceptualizuojama ir 
vėl grįžtama prie duomenų rinkimo, kol pasiekiamas 

teorinis prisotinimas. Pasiekus teorinį prisotinimą ir 
suformulavus grindžiamąją teoriją, galutiniai tyrimo 
rezultatai buvo įvertinti besivystančios muziejinės 
edukacijos kontekste.

Atlikus tyrimą, iškilo Nardinančio interakty-
vumo muziejinėje edukacijoje teorija, kuria buvo 
atskleisti paviršinės (plūduriavimas) ir giluminės (pa-
sinėrimas) muziejinės edukacijos procesai, paaiški-
nantys šiuolaikinės muziejinės edukacijos raišką.

Paviršinės muziejinės edukacijos raiška kaip 
plūduriavimas. Ši pirmoji pagrindinė subkategorija 
formavosi kaip paviršinės muziejinės edukacijos cha-
rakteristika, atsiskleidžianti „nuobodulio rate“, suda-
rytame iš tokių 4 kategorijų, kaip nuobodulys, siekis 
išvengti nuobodulio, aktyvinimas ir perdozavimas. 
Dėl minėtų kategorijų sąveikos susikūrė nuobodulio 
ratas, kaip uždaro proceso metafora.

Nuobodulys iškilo kaip tradicinio muziejaus 
charakteristika, kur vyrauja pakankamai monotoniš-
ka aplinka ir lankytojams trūksta stimulo, žadinančio 
ugdymosi poreikius.

Siekis išvengti nuobodulio leido suprasti, kad 
nuobodulys yra būsena, nepriimtina žmogui, ji su-
vokiama kaip nepatogumas, iš kurio stengiamasi kuo 
greičiau ištrūkti.

Aktyvinimas atsiskleidė kaip dalinis interakty-
vumas, t. y. tiesioginė ir netiesioginė muziejaus dar-
buotojų edukacinė veikla, stimuliuojanti lankytojus 
muziejuje aktyviai veikti. Tai reiškia, kad aktyvini-
mas „tarytum“ padeda muziejaus lankytojams ištrūkti 
iš nuobodulio. Taigi, keičiama ugdymo situacija mu-
ziejuje – išsiveržiama iš monotoniškos stimuliacijos. 
Atrodytų, kad aktyvinimas muziejinėje edukacijoje 
padeda idealiai spręsti tradicinio muziejinio nuobo-
dulio problemą, tačiau iškylanti kita kategorija verčia 
tuo suabejoti.

Perdozavimas iškyla aktyvinimo fone ir padeda 
suprasti, kad muziejaus lankytojai pernelyg aktyvina-
mi, neretai tarytum persisotina aktyvumo, gavę per 
didelę jo „dozę“, ir tai sukelia nuobodulį. Tai reiškia, 
kad perdozavimas yra iššūkis, leidžiantis šiuolaikinei 
muziejinei edukacijai įsisukti į nuobodulio ratą. 

Taigi, plūduriavimą, kaip paviršinės muziejinės 
edukacijos procesą, atskleidžia nuobodulys, siekis Nardinantis interaktyvumas muziejinėje edukacijoje
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išvengti nuobodulio, aktyvinimas ir perdozavimas, 
kurių junginys metaforiškai pavadintas nuobodu-
lio ratu. Plūduriavimas prasideda nuo nuobodulio, 
kuris daugeliui lankytojų asocijuojasi su edukacine 
veikla muziejuje. Muziejų edukatoriai suvokia šią 
problemą, todėl siekia išvengti nuobodulio ir deda 
edukacines pastangas aktyvindami lankytojus. Jeigu 
aktyvinimo tikslas formalus – aktyvi lankytojų vei-
kla muziejuje, tada toks aktyvinimas duoda tik laiki-
nus edukacinius rezultatus, o formalaus aktyvinimo 
pastangų didinimas veda prie perdozavimo, kuris le-
mia grįžimą į pradinę nuobodulio būseną. Taip suka-
si nuobodulio ratas. Muziejaus lankytojas tada tarsi 
plūduriuoja muziejinės edukacijos paviršiuje: jam tai 
nuobodu muziejuje, tai įdomu, tai vėl nuobodu. Kai 
lankytojui nuobodu, tai edukacinis muziejaus povei-
kis yra minimalus, kai lankytojui įdomu – edukaci-
nis poveikis sustiprėja. Plūduriavimas tik iš dalies ir 
laikinai panaikina nuobodulio problemą. Tai reiškia, 
kad nuobodulio rato įsukimas gali daryti įtaką mu-
ziejaus lankytojų slinkčiai nuo muziejaus, t. y. jis 
gali paskatinti muziejaus lankytojus ateityje labiau 
vengti muziejaus.

Giluminės muziejinės edukacijos raiška kaip 
pasinėrimas. Antroji pagrindinė subkategorija for-
mavosi kaip giluminės muziejinės edukacijos cha-
rakteristika, parodanti, kaip išspręsti nuobodulio 
rato muziejinėje edukacijoje sukeltą problemą. Pasi-
nėrimą, kaip vieną iš dviejų pagrindinių muziejinės 
edukacijos subkategorijų, apibūdina 3 smulkesnės 
kategorijos: užkabinimas, į(si)traukimas ir abejonės 
žadinimas.

Užkabinimas iškilo kaip pasinėrimo kategorija, 
kuri yra tiesiogiai nukreipta į lankytojus, siekiant jų 
giluminio susidomėjimo muziejine edukacija. Kitaip 

tariant, užkabinimą galima traktuoti kaip svarbų ir ne-
atsiejamą pasinėrimo proceso elementą, kaip pirmąjį 
sraigtelį, įgalinantį pradėti nėrimą gilyn.

Į(si)traukimas atsiskleidė kaip antroji pasinėri-
mo kategorija, apibūdinanti lankytojų galimybę į(si)-
traukti į giluminę muziejinę edukaciją. Į(si)traukimu 
siekiama „nepaleisti užkabintų lankytojų“ ir tikimasi 
vis labiau juos įtraukti arba leidžiama jiems patiems 
įsitraukti į giluminės muziejinės edukacijos pažini-
mo procesą. Kitaip tariant, į(si)traukimas leidžia tęsti 
daugiakryptį nėrimą gilyn.

Abejonės žadinimas, trečioji pasinėrimo katego-
rija, apibūdina giluminę muziejinę edukaciją. Abejo-
nes žadinanti muziejinė edukacija skatina muziejaus 
lankytojų kritinį mąstymą, leidžia abejoti, kelti klau-
simus, patiems ieškoti atsakymų, keisti ir keistis, da-
ryti įtaką parenkant eksponatus, kuriant ekspoziciją, 
muziejų ir pačius save.

Tiek užkabinimas, tiek į(si)traukimas, tiek abe-
jonės žadinimas apibūdina pasinėrimą, kaip procesą, 
vedantį nesibaigiančių pasinėrimo galimybių link, kai 
kiekvienas muziejinės edukacijos dalyvis (tiek mu-
ziejaus lankytojas, tiek muziejaus darbuotojas), atėjęs 
su savo supratimu ir žinojimu ar nežinojimu, gali in-
tegruotis ir formuoti naują, nesibaigiantį supratimą ar 
požiūrį į muziejų ir muziejinę edukaciją. Būtent tokia 
muziejinė edukacija labiausiai padeda spręsti muzie-
jinio nuobodulio problemą, nes paliečia pačias mu-
ziejaus lankytojo kaip ugdytinio gelmes ir daro stiprų 
postūmį lankytojo asmenybės tobulėjimui. Toks 
pasinėrimo procesas, kuris yra apibūdinamas kaip 
užkabinantis, įtraukiantis, abejones žadinantis, for-
muojasi kaip giluminės muziejinės edukacijos proce-
sas, siūlantis giluminį sprendimą nuobodulio sukeltai 
problemai, ir sudaro prielaidas lankytojų slinkčiai 

Paviršinės muziejinės edukacijos raiška: plūduriavimas 
kaip „nuobodulio ratas“

Giluminės muziejinės edukacijos raiška kaip pasinėrimas
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muziejaus link, t. y. jis gali paskatinti muziejaus lan-
kytojus ateityje grįžti į muziejų.

Nardinančio interaktyvumo teorija atskleidžia 
muziejinės edukacijos daugiasluoksniškumą, kuris 
neretai yra kaip tam tikras fonas. Nardinantis interak-
tyvumas, kaip esminė kategorija, išryškėja integralaus 
gilėjimo kontekste, o tai reiškia, kad šiuolaikinė mu-
ziejinė edukacija gali tiek plūduriuoti, tiek pasinerti. 
Vadinasi, Nardinančio interaktyvumo teorija muzie-
jinės edukacijos kūrimo proceso dalyvius kviečia ne-
pamiršti, jog tik gilėjimas, kaip prasmingo muziejaus 
kūrimo galimybė, padeda nutolti nuo plūduriavimo ir 
leidžia pasinerti.

Reikia pažymėti, kad Nardinančio interaktyvu-
mo teorija bando paaiškinti, kodėl šiuolaikinis muzie-
jus vis dar įsisuka į nuobodulio ratą. Atliktas tyrimas 
atskleidžia, kad edukacinėje muziejaus praktikoje ug-
dymo teorijos nėra aiškiai atskirtos, yra susipynusios, 
kartais tarsi „plakami įvairių skonių ir spalvų edu-
kacinių teorijų kokteliai, kurie nėra gaivūs“, kitaip 
tariant, nėra tinkami konstruktyvistinio mokymosi 
pavyzdžiai. Tai reiškia, kad Nardinančio interaktyvu-
mo teorija yra svarbi tuo, kad ji ne tik demonstruoja 
galimą konstruktyvizmo principų taikymo įvairovę, 
bet ir atskleidžia šiandieninę pereinamojo laikotar-
pio situaciją edukacijos teorijų (Hein, 19953, 19984, 
20055) taikymo kontekste.

Plūduriavimas, kaip viena iš pagrindinių subka-
tegorijų, labiau atstovauja sisteminiam ir bihevio-
ristiniam muziejui, o pasinėrimo, kaip giluminės 
muziejinės edukacijos raišką atskleidžiančios kitos 
pagrindinės subkategorijos, formavimosi užuomazgų 
esama atradimų muziejuje, tačiau jos vystosi (siekia 
vystytis) konstruktyvistinio muziejaus kontekste.

Pastebėta, kad Nardinančio interaktyvumo teo-
rija, atskleidžianti paviršinės ir giluminės muziejinės 
edukacijos raišką, nors ir formuojasi realioje terpė-
je, ji yra nukreipta ir į ateitį kaip galima muziejinės 
edukacijos siekiamybė. Renkant duomenis, juos ana-
lizuojant, buvo kreipiamas dėmesys į galimas muzie-
jinės edukacijos perspektyvas (tyrimo dalyviai galėjo 
kalbėtis ne tik apie tai, koks muziejus yra šiandien, 
bet ir apie tai, koks jis galėtų būti ateityje). Įvairiose 
muziejaus tyrinėtojų ateities vizijose (Chung, Wilke-
ning, Johnsone, 20086; Mcintosh, 20117) atsisklei-
džia ne tik augantis muziejų vaidmuo tiek vietos, tiek 
globalioje visuomenėje, bet ir mokymosi visą gyve-
nimą galimybės. Muziejų ateities vizijose juntamas 

tikėjimas, kad muziejai taps dar reikšmingesnėmis 
ugdymo(si) institucijomis, nei yra dabar, todėl kūry-
biškumą ir kritinį mąstymą žadinančios muziejinės 
edukacijos poreikis ateityje vis labiau augs. Vadina-
si, Nardinančio interaktyvumo teorija, plūduriavimo 
procesu atskleidžianti vis dar pasitaikančias muzie-
jinės edukacijos realijas, pasinėrimu siekdama gi-
luminio – asmeninio lankytojų patyrimo ir gilesnio 
edukacinio poveikio, prisijungia prie esamų muzieji-
nių vizijų ir demonstruoja galimą muziejinės eduka-
cijos siekiamybę.

Tad belieka viltis, kad Nardinančio interakty-
vumo teoriją galima būtų pritaikyti ir plėtojant kon-
krečią muziejinę edukaciją. Tiek plūduriavimas, 
išreikštas nuobodulio ratu ir atskleidžiantis paviršinę 
muziejinę edukaciją, tiek pasinėrimas, atskleidžiantis 
giluminę muziejinę edukaciją, gali būti svarbūs ats-
kaitos taškai, kuriant naujas muziejines ekspozicijas 
ir atnaujinant senąsias bei rengiant įvairias edukaci-
nes programas. Akcentuojant skatinimą „integruotis“, 
t. y. siekiant į kūrybinį muziejinės edukacijos kūrimo 
lauką įtraukti ne tik muziejininkus ar muziejų dizai-
nerius, įvairių ugdymo pakopų ugdytojus, bet ir pa-
čius muziejaus lankytojus, plėtojamas supratimas, 
kad visi muziejinės edukacijos dalyviai pasinėrimo 
procese, kuriuo siekiama gilesnio edukacinio povei-
kio, yra svarbūs. Taigi, iš empirinių duomenų kilusi 
Nardinančio interaktyvumo teorija siūlo praktikuoti 
giluminę muziejinę edukaciją, kurios metu muziejaus 
lankytojai galėtų mokytis pasinerdami (t. y. dalyvauti 
nesibaigiančiame užkabinimo, į(si)traukimo ir abejo-
nės žadinimo procese).
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THE EXPRESSION OF SUPERFICIAL AND IN-DEPTH MUSEUM EDUCATION IN THE 
MODERN MUSEUM

Dr. Rasa Pranskūnienė
Aleksandras Stulginskis University Museum

Educational role in nowadays museum is very 
changeable, so it is important to discuss about the 
main concern of museum education. The strategy of 
classic grounded theory was selected for research. 
It provides the possibility to researcher to “emerge” 
the theory, which reveals the main concern and ex-
plains how it is solved, by conceptualizing the data 
of research. The data collection methods (inter-
views, observation, informal conversations, virtual 
comments, essays, drawings, documents), used in 
research, and application of procedures of classic 
grounded theory helped to reveal that the main con-
cern in museum education is boredom. The prob-
lem of boredom in museum education is solved by 
submerging interactivity on the basis of which the 
grounded theory is formed: submerging interactivity 
in museum education. The processes of floating and 
immersing, which explain a modern museum edu-
cation, are revealed in this theory. Floating as pro-
cess of superficial museum education is disclosed 
by turning the wheel of boredom (when solving the 
boredom problem, it is sought to avoid boredom by 
activation, which leads to overdosing and results 
in return to initial condition of boredom). Then it 
seems that museum visitor floats on the surface of 
museum education, which leads to partial and tem-
poral solving of boredom problem and promotes 
museum visitors to avoid museum even more in the 
future. Immersing (revealed by hooking, (self-) in-

volving and wakening of the doubt) is formed as a 
process of in-depth museum education, offering an 
in-depth solution of problem, caused by boredom. It 
means that immersing seeks for in-depth experience 
of visitors and deepening educational impact, and 
stimulates museum visitors to go back more to mu-
seum in the future.

The theory of Submerging interactivity reveals 
multi-layer of museum education expression, often 
seen in the background of interlacing layers. Sub-
merging interactivity, as the core category, reveals 
in the context of integral deepening. In other words, 
museum education often has floating, and immersing 
opportunities. Thus, the theory of Submerging inter-
activity prompts to the museum participants’ educa-
tion development process. They should keep in mind 
that only deepening, as the meaningful museum de-
velopment opportunity, helps to move away from 
floating and allows to immerse. On the other hand, 
the theory of submerging interactivity is important, 
that not only demonstrates possible constructivist 
principles application variety, but also reveals today’s 
transitional situation in the context of education theo-
ries application. Floating, as one of the main catego-
ries, represents systematic and behavioristic museum, 
but immersing, as another main subcategory, forma-
tion rudiments are observed in discovery museum, 
and develops (seeks to develop) in the context of con-
structivist museum.
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MOKYMOSI APLINKA LIETUVOS MUZIEJUOSE

Nika Puteikienė
Lietuvos jūrų muziejus

Edukaciniai užsiėmimai Lietuvos muziejuose 
vedami jau trečią dešimtmetį. Per tą laiką sukaup-
ta patirtis leidžia ją taikyti vis platesniam lankytojų 
ratui, apimti vis įvairesnes tikslines grupes. Tačiau 
mokymosi aplinka šalies muziejuose yra ne vienoda: 
vieni muziejai yra įsirengę specialias klases, antri – 
veda užsiėmimus ekspozicijose, treti – pritaiko kitas 
patalpas.

Be to, nemaža dalis muziejų šiuo metu rekons-
truojami, juose įrenginėjamos naujos edukacijai skir-
tos erdvės. Muziejų edukacijos sritis iš pagalbinės, 
antraeilės virsta vis svarbesnė tiek patiems muzieji-
ninkams, tiek ir pokyčius išgyvenančiai Lietuvos mo-
kyklai. Todėl besirengiant mugei „Mokykla 2013“, 
kurioje Lietuvos muziejų asociacija pristatė edukaci-
nį projektą „MuMo“ (Muziejus – Mokyklai), kilo po-
reikis apžvelgti mokymosi aplinką muziejuose.

2013 m. atliktas mokymosi aplinkos muziejuose 
tyrimas parodė, kad didžioji dalis Lietuvos muziejų 

(66 %) turi specialias edukacinių užsiėmimų klases. 
Tai Trakų istorijos, Mažosios Lietuvos istorijos, Ma-
žeikių, Kėdainių krašto, Energetikos ir technikos, Ro-
kiškio krašto, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Panevėžio kraštoty-
ros, Raseinių krašto istorijos, Kelmės krašto, Kerna-
vės archeologinės vietovės ir kiti muziejai.

Ekspozicijose edukacinius užsiėmimus veda 
45 % Lietuvos muziejų: A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinis, Lietuvos jūrų, Geležin-
kelių, Mažosios Lietuvos istorijos, Rokiškio krašto, 
Panevėžio kraštotyros, Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimų centro (toliau – LGGRTC) Ge-
nocido aukų ir kiti muziejai.

Kitas patalpas (konferencijų salė ir pan.) edu-
kaciniams tikslams naudoja 25 % Lietuvos muziejų: 
Geležinkelių muziejus, Trakų istorijos muziejus – 
Medininkų pilyje, Valdovų rūmai, LGGRTC Genoci-
do aukų ir kiti muziejai.

Edukacinis užsiėmimas „Rankų darbo popierius“ Panevėžio kraštotyros muziejuje
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Specialios edukacinės klasės

Bendros tendencijos yra akivaizdžios – didžio-
ji dalis muziejų arba jau turi specialias edukacines 
klases, arba planuoja (norėtų) įsirengti. Per eduka-
cinius užsiėmimus panaši įranga naudojama visuo-
se muziejuose: multimedija (projektorius, ekranas), 
televizoriai, garso grotuvai, kompiuterinė technika, 
interaktyvioji lenta, daugiafunkcis projektorius. Edu-
kacinės klasės paprastai įrengtos 30 dalyvių.

Bene didžiausią įspūdį palieka Energetikos ir 
technikos muziejaus edukacinė erdvė, įrengta mu-
ziejaus cokoliniame aukšte. Tai dinamiška erdvė, ku-
rioje užsiėmimai gali vykti klasės principu, apvaliojo 
stalo ar tiesiog teatro stiliumi. Edukacinė klasė aprū-
pinta technine įranga (projektoriumi, ekranu), stalais 
ir kėdėmis. Sumontuotas stacionarus ir reguliuoja-
mas apšvietimas, reguliuojamas patalpos šildymas. 
Erdvė gali būti atribota nuo muziejaus lankytojų. 
Edukacinės erdvės scenografija – tai sudėtinė au-
tentiško Vilniaus centrinės elektrinės pastato dalis. 
Šioje klasėje telpa 30 asmenų. Šiuo metu muziejus 
yra patenkintas savo edukacine erdve, nes ji nepri-
mena mokyklinės klasės. Patalpa yra unikali, kol kas 
turima užtektinai įrangos. Tačiau muziejininkai ap-
klausoje išsakė ir svajones: Manome, kad idealioje 
edukacinėje patalpoje turėtų būti ir mobili įranga (tai 
ir naujausios technologijos, ir mobilūs stalai, kėdės), 

reikiamos priemonės, geras apšvietimas, erdvė – dau-
giafunkcė. Edukaciniai užsiėmimai galėtų vykti ne tik 
klasės principu (prie stalų), bet ir ant grindų, ir pan. 
Turėtų būti suteikta kuo daugiau erdvės kūrybai.

Raseinių krašto istorijos muziejuje iki reno-
vacijos 2010–2013 m. edukaciniai projektai vyko 
ekspozicinėse erdvėse ar už muziejaus ribų. Baigus 
muziejaus renovaciją, atsirado patalpų, kuriose gali-
ma užsiimti įvairiapuse edukacine veikla. Greta mu-
ziejaus ekspozicijų įrengta edukacinė klasė, kurioje 
galima saugiai eksponuoti ir demonstruoti muziejaus 
eksponatus ar rekonstrukcijas. Čia pat stovintis ir 
edukaciniams tikslams nuolat naudojamas Raseinių 
krašto piliakalnių maketas žadina moksleivių vaiz-
duotę. Edukatorių galimybes išplėtė klasėje įmon-
tuota interaktyvioji lenta, daugiafunkcis projektorius. 
Pastato rūsyje atsirado specialia įranga aprūpinta edu-
kacinė erdvė (yra vanduo, jo nutekėjimas, keramikos 
žiedimo stalai, keramikos degimo krosnis). Čia vyks-
ta vilnos vėlimo, molio lipdymo, vytelių pynimo ir 
kiti panašūs užsiėmimai.

Kelmės krašto muziejuje edukacinė klasė 
įrengta 2010 m. viename iš seniausių Lietuvoje Kel-
mės dvaro svirne (XVIII a.). Jame vedami edukacinių 
programų renginiai, etninės kultūros pratybos, žemai-
čių tradicinių vasaros amatų kursų mokymai. Teritori-
ja prie dvaro svirno yra tinkama vieta etninės kultūros 
šventėms ir renginiams organizuoti. Populiariausias 

Edukacinis užsiėmimas „Chemija ir virtuvė“ Energetikos ir technikos muziejuje
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edukacinis užsiėmimas – „Piemenėlių buitis ir žaidi-
mai“. Dalyviai supažindinami su autentiškame svir-
ne įkurta etnografine ekspozicija, susėdę pasiklauso 
pasakojimo apie piemenėlius, atlieka užduotis. Pie-
velėje prie svirno vaikšto kojūkais, žaidžia kitus pie-
menėlių žaidimus. Svirno kamaroje ragauja tradicinį 
žemaičių  valgį – bulves su sėmeniniu.

Kernavės archeologinės vietovės muziejuje 
nauja edukacinė klasė atsirado po septynerius metus 
trukusios pastato renovacijos. Klasėje patogiai gali 
dirbti daugiau kaip 20 dalyvių. Rengiant projektą, 
buvo numatyta sukurti archaika alsuojantį interjerą, 
kuriame įsikomponuotų archeologinės rekonstrukci-
jos, „laiko lentynos“, o edukaciniai užsiėmimai vyk-
tų netradicinėje aplinkoje. Viskas buvo įgyvendinta, 
deja, interjeras (šalia archajiškų rekonstrukcijų) liko 
tradicinis. Projektuotojams nepavyko maksimaliai 
pritaikyti esamos erdvės praktinėms reikmėms.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 
turi 3 patalpas muziejaus požemiuose, kurios išsiski-
ria unikalumu ir autentika, bet kartu sukelia ir nepa-
togumų – žiemą čia yra šalta ir drėgna, todėl visada 
patalpas reikia papildomai šildyti. Ant sienų kaupia-
si pelėsiai, kurie yra kenksmingi sveikatai. Technika 
ir kitos priemonės edukaciniams užsiėmimams vesti 
nėra sukomplektuotos, papildomai jos įsigyjama, kai 
gaunamas edukacinių projektų finansavimas. Deja, 
muziejus lėšų edukacinėms klasėms atnaujinti ir rei-
kalingai aparatūrai ar baldams įsigyti neturi.

Trakų istorijos muziejaus edukacinė klasė 
Trakų salos pilies gynybinėje vartų bokšto pastogė-
je įrengta ruošiantis kurti programas karybos ir su ja 
susijusiomis temomis. Pati aplinka nuo pirmųjų apsi-
lankymo akimirkų nuteikia neįprastai patirčiai. Į pas-
togę veda sraigtiniai laiptai, užėjus į klasę, nepaisant 
šiuolaikinių konferencinės salės baldų, projektoriaus 
bei ekrano, dėmesį patraukia netradicinė erdvė: mūro 
sienos, šaudymo angos vietoj įprastinių langų. Pro 
jas atsiveria vaizdas – į pilį vedantys tiltai, gynybinės 
sienos ir pilies kiemas. Įspūdį sustiprina gausi ginklų 
ir šarvų ekspozicija.

Trakų istorijos muziejaus Medininkų pilyje edu-
kaciniai užsiėmimai vyksta erdvioje konferencijų sa-
lėje.

Daugelis Mažosios Lietuvos istorijos muzie-
jaus edukacinių užsiėmimų vedami muziejaus pas-
tato pusrūsyje. Jame yra stalų, kėdžių, čia laikomos 
visos darbo priemonės, reikalingos edukaciniams 
užsiėmimams. Pusrūsyje moksleiviai lieja žvakes, 
gaminasi popierių, iš molio lipdo „ašarines“, darosi 
Klaipėdos miesto antspaudą, kalėdinius žaisliukus iš 
šiaudų ir t. t. Čia vyksta visos pratybos, kurių nega-
lima vesti ekspozicinėse salėse, nes naudojamas van-
duo, dažai, molis, klijai ir pan.

Šio muziejaus padalinyje – Kalvystės muzieju-
je – edukaciniai užsiėmimai vedami senoje kalvėje, 
kurią dar 1895 m. įrengė žymus to meto Klaipėdos 
kalvis G. Kackė. Čia lankytojai gali pasigaminti bal-
tiškų papuošalų iš žalvario. Kalvėje yra visos  šiam 
darbui atlikti reikalingos priemonės: plaktukai, re-
plės, kaltai, veikiantis žaizdras, žalvario žaliava ir t. t.

Edukacinėse klasėse (tiek Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejuje, tiek Kalvystės muziejuje) speci-
alios įrangos nėra: abejose stovi kėdės, stalai užsiėmi-
mo dalyviams, abejose telpa po maždaug 30 dalyvių. 
Kalvystės muziejaus edukacinėje klasėje yra veikian-
tis žaizdras, kiti kalvio įrankiai, Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejuje – skaidrių projektorius.

Pasak muziejininkų, abejose klasėse trūksta 
multimedijos įrangos, o idealią edukacinę klasę mu-
ziejininkai įsivaizduoja taip: vaikams pritaikyti bal-
dai, puikus apšvietimas, gera vėdinimo įranga.

Edukacija ekspozicijose

Muziejai, kurie edukacinius užsiėmimus veda 
ekspozicijose, iš esmės turima aplinka ir galimybėmis 
yra patenkinti. Štai kaip Anykščių A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 
edukatoriai apibūdina savo patirtį:

Labai idealių edukacinių patalpų gal ir neį-
sivaizduojame, nes mūsų muziejus yra specifinis, 
tiksliau, padalinių daug, jie visi įsikūrę skirtingose 
vietose, kai kurie iš jų memorialiniai, tai mes lošiam 
iš autentiškos aplinkos: jei duoną kepam ar žvakes 
liejam, ar kalendorines šventes švenčiam – tai aukš-
taitiškoj gryčioj, jei apie Vorutos pilį kalbam – tai pa-
pilio kiemelyje tą darom, jeigu apie rašytojus – tai 
vėlgi arba jų ekspozicijose ar memorialinėje aplinko-
je šviečiamės. Taigi specialios patalpos su reikiama 
įranga kaip ir labai neįsivaizduojame. Įranga, žino-
ma, kai kuriais atvejais reikalinga, mes jos ir įsigyja-

Edukacinis užsiėmimas „Piemenėlių buitis ir žaidimai“ 
Kelmės dvaro svirne
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me, kiek leidžia galimybės.
Rokiškio krašto muziejuje edukacinės pro-

gramos vedamos įvairiose vietose. Tai priklauso nuo 
edukacinės programos temos ir dalyvių. Yra įreng-
tos edukacinės klasės Rokiškio dvaro oficinoje, kur 
vedami įvairūs edukaciniai užsiėmimai: „Kiaušinių 
marginimas“, „Pasakos atgyja“, „Senovė žalvariu 
prabyla“ ir daugelis kitų. Klasės įrengtos taip, kad ga-
lima lengvai jas pritaikyti prie bet kurio edukacinio 
užsiėmimo ir dalyvių poreikių.

Išskirtinis Rokiškio krašto muziejaus bruožas, 
kad daug edukacinių užsiėmimų yra vedama auten-

tiškoje aplinkoje: senoje kalvėje (edukacinis užsiėmi-
mas „Mano tėvelis buvo kalvelis“), dūminėje pirkioje 
(edukaciniai užsiėmimai „Mūsų prosenelių vaikystė“, 
„Vargo mokyklėlė“, „Oi žolynai žolynėliai“ ir kt.) ir 
klėtyje (edukacinis užsiėmimas „Pasakos atgyja klė-
telėje“).

Medžio paslapčių lankytojai mokomi edukaci-
nėje klasėje, įrengtoje muziejaus administraciniame 
pastate, o žvakes lieja, mokosi audimo ar juostų py-
nimo edukacinėje klasėje, kuri yra centrinių dvaro 
rūmų pusrūsyje.

Pati naujausia edukacinė erdvė atsirado 2012 m. 
suremontavus mažąjį dvaro kumetyną. Jame vedami 
tokie edukaciniai užsiėmimai kaip „Arbatos valandėlė 
Rokiškio dvare“, „Rankų darbo muilo paslaptys“ ir kt.

Edukacinių erdvių gausa išsiskiria Šiaulių 
„Aušros“ muziejus.

Žaliūkių malūnininko sodyba – tai etnokultū-
ros, tradicinių papročių ir veiklos bei pramogų er-
dvė, supama šiuolaikinio miesto. 2008–2011 m. 
restauravus vienintelį Šiauliuose išlikusį XIX a. II p. 
Lietuvos tradicinės medinės architektūros statinį, Ža-
liūkių vėjo malūną, ir sodybą pritaikius visuomenės 
reikmėms, čia imtasi patrauklios, kokybiškos kultū-
rinės-edukacinės veiklos: rengiamos kalendorinės 
šventės (Užgavėnės, Atvelykis, Kupolinės, Žolinė, 
Lygė), rengiamos edukacinės programos („Duonos 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus edukacinis užsiėmimas „Ir šiandien tebežymu, kur pi-
lies būta...“ Šeimyniškėlių piliakalnio istoriniame komplekse 

Edukacinis užsiėmimas „Arbatos valandėlė Rokiškio 
dvare“
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kepimas“, „Margučių raštai“, „Užgavėnių kaukių da-
rymas“, „Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai...“ ir 
pan.), ekskursijos su malūnininku ir kt.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos cent-
re beveik prieš 15 metų įkurta Senųjų amatų troba. 
Įžengęs į ją, patiri persikėlimo į kitą epochą įspūdį. 
Ir šiandien čia vyksta įdomios ir gausiai moksleivių 
lankomos pratybos: „Puodų lipdymas senoviniais bū-
dais“, „Kalėdiniai žaislai iš šiaudų“ ir „Vėlinių žibin-
tai“.

Tame pačiame centre, remiantis ikonografine 
medžiaga, yra įkurta tarpukario Lietuvos pradžios 
mokyklos klasė. Joje – autentiški suolai, mokykli-
nė juoda lenta, mokytojo stalas, eksponuojami tar-
pukario mokymo priemonių pavyzdžiai: vadovėliai, 
sąsiuviniai, rašymo reikmenys, pažymių knygelės, 
mokykliniai varpeliai ir kt. Atsižvelgiant į muziejaus 
specifiką ir išlaikant ryšį su dabartine mokykla, pa-
rengtos pradinių klasių moksleiviams skirtos dailiojo 
rašto, istorijos, lietuvių kalbos, skaičiavimo ir piešimo 
pamokėlės, pagal muziejaus rinkiniuose saugomas 
autentiškas mokymo priemones pagaminti laikotarpį 
atitinkantys analogai: mediniai portfeliai, „grifelinės“ 
lentelės, sąsiuviniai, plunksnakočiai, rašalinės ir kt.

Ši edukacinė programa yra visoje šalyje Lie-
tuvos muziejų asociacijos vykdomo projekto „Mu-
ziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo 
lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, 

finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos 
valstybės lėšomis, dalis.

Kino salė „Kapitol“ įrengta Chaimo Frenkelio 
viloje, ekspozicijoje „Provincijos miestas“. Kino fil-
mų žiūrėjimas XX a. I p. buvo populiari miestiečių 
laisvalaikio pramoga. Šiauliuose veikė notaro Šva-
binskio ir jo kompaniono Goco valdomas garsusis 
kino teatras „Kapitol“. Iki Pirmojo pasaulinio karo ir 
tarpukariu Šiaulių kino teatruose ne tik demonstruo-
davo kiną, čia vyko įvairūs renginiai: profesionalaus 
teatro ir mėgėjų vaidinimai, švenčių minėjimai. Šių 
renginių afišos kabo „Kapitol“ kino teatro salėje.

Kino salėje eksponuojamas projektorius su prie-
dais, pagamintas Vokietijoje XX a. 2 deš. Salėje – 60 
vietų, joje organizuojami filmų festivaliai (tarptau-
tinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis“, tarp-
tautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus 
kinas“ ir t. t.).

Chaimo Frenkelio vilos ekspozicijoje „Provin-
cijos dvaras“ vyksta edukaciniai užsiėmimai „Dvaro 
istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“.

Edukacinė veikla kitose erdvėse

LGGRTC Genocido aukų muziejuje vyk-
doma edukacinė programa „Atverta istorija“, kurią 
sudaro ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai ir do-
kumentinių filmų peržiūros. Ekskursijos vedamos 

Edukacinis užsiėmimas „Vaikai tremtyje“ LGGRTC Genocido aukų muziejaus konferencijų salėje
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muziejaus ekspozicijose, edukaciniai užsiėmimai ir 
dokumentinių filmų peržiūros – konferencijų salėje, 
nes atskirai edukacinei klasei įrengti nėra patalpos. 
Konferencijų salėje yra 50 sėdimų vietų, sumontuo-
tas projektorius ir specialus ekranas. Per edukacinius 
užsiėmimus moksleiviai negali susėsti prie stalų, to-
dėl užduotys atliekamos grupėmis, išdalijus pakietin-
tus segtuvus su užduotimis raštu – taip prisitaikoma 
prie konferencijų salės. Vienu metu dirbama su 25 
moksleivių grupe. Salėje yra tremties vagono mode-
lis, tremties ir kalinimo vietų žemėlapis. Ši vaizdi-
nė medžiaga praverčia per edukacinius užsiėmimus 
tremties tema.

Konferencijų salėje taip pat eksponuojamos ne-
didelės parodos, vyksta minėjimai, knygų pristaty-
mai, susitikimai ir kiti panašūs renginiai.

Geležinkelių muziejus edukacinės klasės netu-
ri, bet jame yra daug erdvių, kuriose vedami edukaci-
niai užsiėmimai.

Viena jų – ekspozicijos erdvė, kurioje stovi seni 
dyzelinio traukinio suoliukai. Vėliau keliamasi į kitas 
erdves. Maketų salėje prie stalų moksleiviai spren-
džia kryžiažodžius, atlieka įvairias kūrybines užduo-
tėles. Dalis užduočių iškabintos pačioje maketų salėje 
ant kolonos.

Dar viena iš edukacinės klasės funkciją atliekan-
čių muziejaus erdvių – parodų salė, kurioje demons-
truojama vaizdo medžiaga arba vyksta edukaciniai 
renginiai.

Ateityje muziejuje ketinama įrengti atskirą edu-
kacinę erdvę, kuri bus atvira arba bent jau matoma ki-
tiems lankytojams (naudojant langus). Muziejininkai 
teigia, norį išlaikyti atviro muziejaus principą, kad 
prie vedamos pamokos galėtų prisijungti ir muziejų 
apžiūrintys pavieniai lankytojai.

Naujausias Lietuvos muziejus – Nacionalinis 
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmai – edukacinei veiklai kūrybingai pritaiko 
muziejaus erdves. Muziejaus edukatoriai yra sukūrę 
ir veda daug edukacinių programų, kviečiančių susi-
pažinti su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės isto-
rija, literatūra, muzika ir asmenybėmis bei Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių dvaro buitimi. Įvairių formų, 
nuolatiniai ir proginiai edukaciniai užsiėmimai ren-
giami moksleivių ir suaugusiųjų grupėms, šeimoms.

Šiuo metu nemažai muziejų išgyvena fizinio at-
sinaujinimo procesą. Rekonstruojant muziejus, ku-
riamos naujos edukacinės erdvės. 2016 m. pabaigus 
Lietuvos jūrų muziejaus rekonstrukciją, atsiras nau-
jų modernių patalpų edukacinei veiklai. Panašiomis 

Edukacinis užsiėmimas Geležinkelių muziejaus ekspozicijoje
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nuotaikomis gyvena ir Mažeikių muziejus, kuriame 
taip pat vyksta rekonstrukcija. Kolegos mažeikiškiai 
labai gražiai nusakė idealios edukacinės klasės viziją:

Kadangi vedame daug skirtingų užsiėmimų, vie-
nakryptė aplinka mums netinka. Svajojome kada nors 
turėti idealią edukacinę klasę – trūksta nebe daug – 
kažko panašaus į keturmatę holografinę įrangą, kuri 

paverstų visą klasės aplinką senovine erdve (vis kita, 
tinkančia konkrečiai edukacinei temai).

Kiekvienas muziejininkas tikisi, kad muziejų 
edukacinės programos tikrai bus įkvepiančios ir pa-
našios į Žiulio Verno aprašytą laiko mašiną, geban-
čią teleportuoti į bet kurią istorinę epochą ar reiškinio 
šerdį.

EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN LITHUANIAN MUSEUMS

Nika Puteikienė
Lithuanian Sea Museum

Educational activities in the museums of Lithu-
ania have been arranged for the third decade already. 
Experience, gained during that period, allows us to 
apply it for the wider range of visitors embracing var-
ious target groups. However, learning environment is 
rather diverse in our museums: some of them have 
specially equipped classes for that purpose, while 
other museums hold education activities in exposition 
halls and/or employ other rooms.

Besides, a large number of museums are under 
reconstruction at present and new educational areas 
are being furnished there. Museum education field it-
self is becoming more and more significant for mu-
seum workers as well as for the schools of Lithuania 
undergoing changes. While preparing for fair “School 
2013”, in which the Association of Lithuanian Muse-
ums participated with the presentation of its educa-
tional project “MuMo” (museum for school), a brief 
overview of learning environment in museums, was 
performed.

The research on learning environment in mu-
seums, conducted in 2013, revealed that special 
classes for education are available in the majority 
of museums (66 percent). Namely, in Trakai His-

tory Museum; Lithuania Minor History Museum; 
Mažeikiai Museum; Kėdainiai Area Museum; En-
ergy and Technology Museum; Rokiškis Area Mu-
seum; M. K. Čiurlionis National Museum of Art; 
Lithuanian Theatre, Music and Cinema Museum; 
Panevėžys Local Lore Museum; Raseiniai Area His-
tory Museum, Kelmė Area Museum, Kernavė His-
torical and Archaeological Museum-Reserve and 
other museums.

Education activities are held in exposition halls 
in 45 percent of museums – in Baranauskas and A. 
Vienuolis-Žukauskas Museum; Lithuanian Sea Mu-
seum; Railway Museum; Lithuania Minor Museum, 
Rokiškis Area Museum; Panevėžys Local Lore Mu-
seum; Museum of Genocide Victims of Genocide and 
Resistance Research Centre of Lithuania and other 
museums.

Other rooms (conference halls, etc.) for educa-
tional purposes are employed by 25 percent of mu-
seums – Railway Museum; Trakai History Museum 
(in Medininkai Castle); Palace of the Grand Dukes of 
Lithuania, the Museum of Genocide Victims of Gen-
ocide and Resistance Research Centre of Lithuania 
and other museums. 
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SAVANORIŠKA VEIKLA MUZIEJUJE: EDUKACINIS 
ASPEKTAS

Gita Šapranauskaitė
Lietuvos liaudies buities muziejus

Temą šiam straipsniui rinktis paskatino kartkar-
tėmis tarp kolegų kylanti diskusija apie savanorišką 
veiklą Lietuvos muziejuose. Labai dažnai išreiškia-
mos viena kitai prieštaraujančios nuomonės, kai 
kalbama apie Lietuvos visuomenės pasirengimą sa-
vanoriškai veiklai ir savanorišką veiklą muziejuje bei 
trikdžius šiai muziejinės veiklos sričiai plėtoti. Sava-
noriška veikla apima visų rūšių savanorišką veiklą, 
vykdomą tiek oficialiai, tiek neoficialiai asmens lais-
va valia, jo sprendimu ir jo paties noru bei nesitinkint 
gauti finansinės naudos, – taip teigiama Lietuvos Res-
publikos savanoriškos veiklos įstatyme1.

Jeigu žodžius „savanoriška veikla“ pakeistume 
kitais, įprastesniais, žodžiais „pagalba, talka“, pras-
mė iš karto tarsi pasikeistų ir ši veikla net Lietuvos 
muziejuose jau nebeatrodytų tokia svetima ir neįpras-
ta. Taigi, viena vertus, nepaisant Lietuvos visuome-
nės raidos ypatumų, ekonominių sąlygų, savanoriška 
veikla niekada nebuvo ir dabar nėra svetima mūsų 
visuomenei, muziejų aplinkai, kita vertus, tai vis dar 
neišnaudota arba menkai naudojama sritis ir ištekliai 
muziejinės veiklos plėtrai. Jei apie savanorišką veiklą 
muziejuje kalbėtume kaip apie tikslingai, nuosekliai 
plėtojamą ir esančią vieną iš muziejinės veiklos stra-
teginių krypčių, tada senas ir gilias savanoriškos vei-
klos muziejuje tradicijas turinčios šalys, tokios kaip 
Jungtinė Karalystė, iš tiesų atrodytų mums kaip sie-
kiamybė. Ši siekiamybė yra įgyvendinama, kai mu-
ziejininkai įgyja kompetencijos tinkamai „įdarbinti“ 
savanorius, o savanoriai tinkamai pasirengia arba 
parengiami šiai veiklai muziejuje. Vadinasi, tiek vie-
niems, tiek kitiems edukacinis aspektas tampa esmi-
nis, nusprendus plėsti ar imtis savanoriškos veiklos 
muziejuje.

Socialinė muziejaus misija ir savanoriška veikla

Įvairiuose Europos ir pasaulio muziejų forumuo-
se, tinkluose diskutuojama dėl kultūros institucijoms 
(tarp jų ir muziejams) keliamų uždavinių ar lūkesčių 
iki 2020 m. Programiniuose dokumentuose (Euro-
pos Sąjungos strateginiuose dokumentuose, Lietuvos 
Respublikos programų gairėse) ypatingas dėmesys 
skiriamas socialinei šių institucijų misijai, t. y. kiek 

šios prisideda prie to, kad būtų sprendžiami šiandien 
svarbūs klausimai (atskirties mažinimo, integracijos, 
bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų ugdymas, prisideda-
ma prie konkurencingumo darbo rinkoje didinimo ir 
t. t.). Savanoriškos veiklos muziejuje inicijavimas ar 
plėtojimas – tai vienas iš galimų būdų, norint įgyven-
dinti socialinę muziejaus misiją.

Savanoriško darbo svarba yra įvairiapusė:
• skatina piliečių dalyvavimą ir solidarumą,
• prisideda prie visuomenės gerovės kompo-
nento, kurio negalima įvertinti bendruoju vidaus 
produktu (BVP),
• padeda kurti socialinį kapitalą, kurti ir sti-
printi pasitikėjimo ir bendradarbiavimo ryšius,
• atlieka svarbų vaidmenį ugdant bendruosius 
gebėjimus ar įgyjant naujų profesinių įgūdžių,
• skatina socialinės sanglaudos siekį, sudaro 
sąlygas užimtumui ir t. t.
Savanoriška veikla laikoma svarbiu socialinės 

įtraukties įrankiu, kuris yra vienas iš Europos Są-
jungos vystymosi strategijos „Europa 2020“ kertinių 
akmenų2.

Savanoriškos veiklos muziejuje motyvai

Savanoriška veikla muziejuose ar kitose kul-
tūros institucijose tyrinėta daugelyje šalių. Šiame 
straipsnyje pasiremsiu vienais iš paskutinių žinomų 
tyrimų, atliktų Jungtinėje Karalystėje, kurioje sava-
noriškos veiklos muziejuose mastai tikrai įspūdingi. 
Jų patirtis galėtų būti svarbi ir verta aptarti, jei pla-
nuojame ar vykdome savanorišką veiklą mūsų šalies 
muziejuose.

Telkdami savanorius tam tikrai veiklai muzie-
juje, sulaukiame labai motyvuoto pagalbininko, tar-
pininko, draugo, muziejaus „garbės konsulo“, kuris 
dažnai veikia plačiau ir kartais yra labiau susijęs su 
vietos bendruomene nei muziejaus darbuotojai.

Kaip pagrindiniai savanoriškos veiklos motyvai3 
įvardijami:

• vertybiniai (padedu tiems, kurie mažiau lai-
mingi nei aš),
• pažintiniai (leidžia man atskleisti naujas pro-
cesų, reiškinių perspektyvas),
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• karjeros (gražiai atrodys mano CV),
• socialiniai (leidžia pažinti naujų žmonių, su-
tikti draugų),
• pasirinkta veikla stiprina savanorio savivertę, 
savimonę (leidžia pasijausti reikalingam),
• apsauginiai (padeda susidoroti su asmeninė-
mis problemomis).
Išskiriami ir specifiniai savanoriškos veiklos 

muziejuje motyvai, tokie kaip:
• domėjimasis eksponatais, istorija, istoriniais 
pastatais ir pan.,
• noras įgyti darbo patirties tolesnei karjerai 
kultūros industrijoje,
• noras turėti turiningą laisvalaikį, užmegzti ar 
palaikyti socialinius ryšius.
Žinia, kad pačius geriausius ketinimus ar mo-

tyvus gali nuslopinti atsainus muziejų personalo 
požiūris. Taigi, kad motyvacija būtų palaikoma ar 
skatinama, labai svarbus muziejaus personalo pasi-
rengimas priimti savanorių pagalbą ir ją, žinoma, tin-
kamai organizuoti. Šioje situacijoje ir atsiskleidžia, 
kad edukacinis aspektas tampa abiem pusėms svarbiu 
veiksniu, ir ypač rengiantis veiklai. Vieniems reika-
lingos žinios ir įgūdžiai, kad galėtų planuoti, koordi-
nuoti ir palaikyti savanorišką veiklą, o kitiems svarbu 
įgyti specialių įgūdžių / žinių ar pritaikyti jau turimą 
patirtį konkrečiai veiklai muziejuje.

Savanoriškos veiklos muziejuje perspektyvos ir 
pagrindiniai jos organizavimo principai

Kaip ugdomas teatro, kino žiūrovas ar klasiki-
nės muzikos klausytojas, taip ugdomas ir muziejaus 
lankytojas. Vienas šio ugdymo barų – skatinti ir palai-
kyti muziejuje savanorišką veiklą. Kad toji pagalba 
gali apimti daugelį muziejinės veiklos krypčių, paro-
do atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 500 Jungtinės 
Karalystės muziejų, atsakymų sulaukta iš 152. Tyri-
mo4 rezultatai rodo, kurie muziejinės veiklos barai 
dažniausiai pritraukia savanorius:

• tyrimai – 105,
• darbas su archyvine medžiaga – 92,
• demonstracijos / parodos – 92,
• ekskursijos / interpretacijos – 81,
• darbas komisijose – 70,
• administracinis darbas – 62,
• konservavimas / restauravimas – 59,
• lėšų pritraukimas – 59,
• pardavimas / informacija – 54,
• darbas bibliotekoje – 52,
• informacija / IT technologijos – 49,
• radinių apdorojimas – 33,
• vadyba – 30,
• muziejininkų mokymai – 22,

• kasinėjimai / lauko tyrimai – 12,
• kita – 63.
Konkretus pavyzdys to, ką veikia savanoriai 

muziejuje, galėtų būti Weald & Downland muziejus 
po atviru dangumi Vakarų Sasekso grafystėje, An-
glijoje (Jungtinė Karalystė). Šio privataus muziejaus 
teritoriją sudaro daugiau nei 20 ha (plg. Lietuvos liau-
dies buities muziejaus teritorija beveik 200 ha) ir joje 
eksponuojama per 50 tradicinės kaimo statybos pa-
vyzdžių, atspindinčių 600 metų laikotarpį. Muziejuje 
darbuojasi per 500 savanorių tokiuose baruose5 kaip:

• eksponatų kolekcijos – valymas, tvarkymas, 
papildymas,
• paslaugos mokyklai – padeda vesti pratybas 
moksleiviams,
• sodai – 6 sodų priežiūra,
• biblioteka / archyvas – katalogavimas / paieš-
ka,
• biuras – bendrieji administraciniai uždavi-
niai,
• parduotuvė ir bilietai – lankytojų sutikimas, 
pagalba parduotuvėje,
• pastatų ir aplinkos tvarkymas ir priežiūra,
• darbas su arkliais ir arklidės priežiūra,
• ekspozicijų pristatymas lankytojams,
• vandens malūnas – malti miltus ir papasakoti 
apie malūną lankytojams,
• Tiudorų dinastijos laikų (1485–1603) virtu-
vėje demonstruoti įvairius namų ruošos darbus,
• amatų demonstravimas – pasidalyti įgūdžiais 
ir žiniomis su lankytojais,
• renginių organizavimas – darbas automobilių 
stovėjimo aikštelėje (sutikti lankytojus per di-
džiąsias metines šventes).
Net jei apie šį muziejų kalbėtume Jungtinės 

Karalystės muziejų kontekste, savanoriškos veiklos 
mastais jis būtų labiau išimtis nei taisyklė: priklau-
santis tik 6 % muziejų, kuriuose talkininkauja per 100 
savanorių. Daugiau nei pusėje Jungtinės Karalystės 
muziejų dirba nuo 1 iki 20 savanorių, 95 % muziejų 
vienaip ar kitaip plėtoja savanorišką veiklą6.

Savanorių telkimas muziejuje, jų parengimas 
nėra paprastas uždavinys. Tai rodo ilgametes sava-
noriškos veiklos tradicijas turinčių Europos Sąjun-
gos šalių (pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės) praktika. 
Daugelis muziejų, savanorių organizacijų atkreipia 
dėmesį į tai, kas yra svarbiausia siekiant sėkmės ir 
produktyvumo šiame bare, neatsižvelgiant į tai, ar sa-
vanoriška veikla trunka tik keletą dienų per metus ar 
keletą dienų per savaitę. Pabrėžiama, kad:

• būtinas savanoriškos veiklos koordinatorius 
muziejuje, kuris būtų atsakingas už strateginį 
veiklos planavimą, betarpišką bendravimą su 
savanoriais, veiklos koordinavimą, informacijos 
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sklaidą,
• būtini savanorių mokymai, kurių turinys ir 
trukmė priklauso nuo to, kokių įgūdžių, žinių, 
gebėjimų reikalauja numatyta veikla ir kokie yra 
finansiniai ištekliai ar galimybės.
Lietuvos liaudies buities muziejus taip pat turi 

kuklios darbo patirties su savanoriais. Nuo 2002 m. 
kasmet per Žolinę telkiami savanoriai kelionės laiku 
programai „Šventadienis Lietuvos kaime XX a. 3–4 
deš.“. Nuo 2008 m. bendradarbiaujama su VšĮ „Actio 
Catholica Patria“ savanoriais (tarp jų būna ir savano-
rių iš kitų šalių), muziejuje per Užgavėnes jie tampa 
blyninės „Po malūno sparnu“ šeimininkais. Norint, 
jog savanoriška veikla vyktų sklandžiai ir būtų tęsti-
nė, t. y. kad savanoriai būtų motyvuoti ir toliau daly-
vautų tose pačiose ar kitose muziejaus programose / 
veikloje, ypač svarbu atkreipti dėmesį į du anksčiau 
minėtus ir svarbiausius savanoriškos veiklos įgyven-
dinimo aspektus.

Kokios prielaidos reikalingos sėkmingai 
savanoriškai veiklai muziejuje?

XXI a. muziejus, arba postmuziejus įgyja tam 
tikrą pavidalą suvokus viso komplekso tarpusavio 
sąsajas tarp kultūros, komunikacijos, mokymosi ir ta-
patumo, kuriais grindžiamas ir naujas požiūris į mu-

ziejaus lankytojus; tai veikia visuomenę; ir ši patirtis, 
veikla bus kompetentinga, pripažįstant, kad kultūra 
simbolizuoja, atstato ir kuria asmens tapatumą ir tai 
sudaro etinės ir socialinės atsakomybės esmę7.

Viskas, kas stiprina muziejų ir bendruomenę, 
yra mūsų veiklos siekiamybė. Dėl jos tampame ma-
tomi, suprantamesni, reikšmingesni. Savanoriškos 
veiklos atsiradimas muziejuje yra vienas iš socialinių 
vaidmenų, kuris kuria pridėtinę vertę.

Labai svarbi muziejaus strateginė pozicija dėl 
savanorių vaidmens jame. Taip pat svarbu, kad tai 
būtų vertinama edukacinės muziejaus veiklos kon-
tekste ir šiame kontekste įgyvendinama. Jei nebus pa-
kankamo dėmesio šiam aspektui, o vyraus požiūris, 
kad savanoris – tik nemokamas darbuotojas, negali-
ma tikėtis ilgalaikių teigiamų rezultatų.

Geriausiai bendradarbiavimo dvasios svarbą 
tandeme muziejus – savanoriai išreiškia jau minėto 
Weald & Downland muziejaus po atviru dangumi in-
terneto puslapyje esanti citata: <...> esame priklau-
somi nuo savanoriškos veiklos, o mūsų savanoriai 
džiaugiasi savo darbu muziejuje.8

Pripažįstama, kad savanoriai muziejuje leidžia 
išplėsti jau teikiamų paslaugų mastą, su jų pagalba 
galima imtis tos veiklos, kuria paprastai nebūtų užsii-
mama, jie atlieka svarbų tarpininkų su visuomene vai-
dmenį – visa tai kuria muziejui pridėtinę vertę. Šioje 

VšĮ „Actio Catholica Patria“ savanoriai ir muziejaus lankytojai per Užgavėnes Lietuvos liaudies buities muziejuje. 
2014 m. Fot. Rimgaudas Žaltauskas
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Kelionės laiku programos „Šventadienis Lietuvos kaime 
XX a. 3–4 deš.“ savanoriai ir muziejininkai per Žolinę Lie-
tuvos liaudies buities muziejuje. 2014 m. Fot. Mindaugas 
Mikulėnas

vietoje tinkamas pavyzdys galėtų būti Tremties ir pa-
sipriešinimo sektoriaus atsiradimo Lietuvos liaudies 
buities muziejuje istorija. Šio sektoriaus įkūrimas ir 
gyvavimas rėmėsi savanoriška veikla. Brolijos „Lap-
teviečiai“ iniciatyva ir pastangomis sektorius veikia 
nuo 1992 m. Jame 1993–1997 m. kaip savanorė dar-
bavosi gyvoji tremties istorijos liudytoja Irena Saulu-
tė Valaitytė-Špakauskienė (g. 1928). Ji vedė teminius 
užsiėmimus „Tremtinių buitis prie Laptevų jūros“, 
tremties vagone pasakojo apie trėmimus į Sibirą, 
partizanus ir tik 1997 m. „Lapteviečių“ brolijai ir 
muziejaus administracijai pavyko išrūpinti jai muzie-
jininkės etatą. Muziejininkystės specialistų, kolegų iš 
kitų šalių manymu, šis sektorius muziejui suteikia iš-
skirtinumo tarp kitų tokio tipo muziejų. I. S. Valaity-
tę-Špakauskienę Švedijos Valbio muziejaus po atviru 
dangumi (Vallby Friluftsmuseum) direktorė Katarina 
Frost pavadino Lietuvos liaudies buities muziejaus 
lobiu – deimantu.

Dalis turistų grupių ir pavienių lankytojų šį mu-
ziejaus sektorių vertina kaip svarbiausią lankytiną 
objektą. Tai vienas iš pavyzdžių ilgametės savanoriš-
kos veiklos, kuri muziejui kuria akivaizdžią pridėtinę 
vertę.

Kad ir kiek mūsų šalies muziejai būtų pažengę 
plėtodami savanorišką veiklą, lygindamiesi su didelę 
ir labai įvairią šios veikos patirtį turinčiais kitų šalių 
muziejais, greičiausiai pasirodytume esantys gražaus 
kelio pradžioje, bet šios aplinkybės galėtų tapti labai 
dideliu privalumu ir paskata bendradarbiauti šalies 
muziejams bei įstaigoms, koordinuojančioms sava-

Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė – 1993–1997 m. Lietuvos liaudies buities muziejaus Tremties ir pasipriešinimo sek-
toriaus savanorė, nuo 1997 m. muziejininkė. Fot. Rimgaudas Žaltauskas
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norišką veiklą. Tai padėtų panaikinti žmogiškųjų ir 
kitų išteklių, reikalingų savanoriškos veiklos plėtrai, 
stoką, nes nedaugelis Lietuvos muziejų yra pajėgūs 
savarankiškai plėtoti šį veiklos barą.

Toks bendradarbiavimas galėtų žymiai prisidėti 
prie muziejų socialinės misijos įgyvendinimo, pavyz-
džiui, rengiant projektus, inicijuojančius savanorišką 

veiklą muziejuose. Į juos būtų galima įtraukti neturin-
čius darbo patirties jaunus žmones, kuriems ši veikla 
galėtų būti geras tramplinas, padėsiantis įgyti kompe-
tencijos, kuri prisidėtų prie sėkmingos darbo karjeros 
pradžios. Taigi, galimybių daug ir džiugu, kad jos ne 
visos yra išnaudotos.
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VOLUNTEER WORK IN THE MUSEUM: THE ASPECT OF EDUCATION

Gita Šapranauskaitė
Open Air Museum of Lithuania

The article tells about the volunteer work in 
the museum and the aspect of education. The ex-
perience of the Open Air Museum of Lithuania and 
other foreign museums is presented as well. Educa-
tion is the most important instrument which helps to 
organize and develop the volunteer work. The vol-
unteer work is one of the potential methods to re-
alise the social mission of the museum. Volunteers 

help in various activities in the museum. They are 
like mediators between the museum and the society. 
Volunteering also depends on the strategic position 
of the museum. The attitude towards volunteers is 
very significant because working with them takes 
time and resources as it is not such an easy task. So 
the volunteers’ work should be implemented in the 
context of education. 
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„LIETUVOS MUZIEJŲ KELIO“ PROJEKTAI: PATIRTIS IR 
PERSPEKTYVOS

Romena Čepauskienė
Lietuvos muziejų asociacija, Šiaulių „Aušros“ muziejus

Šiandien, siekiant kokybiškų organizacijos dar-
bo rezultatų, orientuojamasi į veiklos optimizavimą, 
ieškoma naujų būdų ir formų skleisti informaciją, di-
dinti žinomumą. Nėra išimtis ir muziejininkystė. Šio-
je srityje itin daug dėmesio skiriama, kad kultūra būtų 
prieinama, formuojamas muziejininkystės teigiamas 
įvaizdis ir patrauklumas.

Kultūrinei veiklai populiarinti visuomenėje vis 
dažniau pasirenkami kultūros keliai. Tokia forma lei-
džia aktualizuoti ir įvertinti iki tol menkai pastebėtus 
kultūros paveldo objektus ir veiklą, išryškinti jų uni-
kalumą, įtraukti skirtingus, niekada nepasiektus visuo-
menės segmentus. Kultūros kelias yra patrauklus būdas 
visiems gerai suvokiamu kelio / kelionės konceptu pri-
statyti kultūrą kaip artimą ir kiekvienam pasiekiamą.

Suvokdama šias aktualijas, 2012-aisiais, Mu-
ziejų metais, Lietuvos muziejų asociacija (toliau – 
LMA) surengė pirmą kultūrinio turizmo plėtojimo 
specialiųjų muziejinių renginių ciklą „Lietuvos mu-
ziejų kelias“. Po metų buvo parengtas tęstinis projek-
tas, skirtas 1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms ir 
pavadintas „1863 m. sukilimo istorinė atmintis“.

Abu sėkmingai įgyvendinti projektai buvo ir 
panašūs, ir skirtingi. Abu jie labai ryškūs, aktyvūs, 
sudaryti iš daugybės spalvingų Lietuvos muziejų ren-
ginių, kurių tiek turinys, temos, tiek forma buvo patys 
įvairiausi. Vieni iš renginių susilaukė tūkstantinės mi-

nios, kituose apsilankė vos kelios dešimtys lankytojų, 
tačiau kiekvienas iš jų „Lietuvos muziejų kelio“ pro-
jektuose buvo vienodai svarbus.

Skirtumų, žinoma, taip pat būta. Pirmasis „Lietu-
vos muziejų kelio“ projektas buvo sudarytas remian-
tis regionų principu, kiekvienas iš 5 regionų turėjo 
savo koordinatorių, o antrajame nebeliko regioniš-
kumo, tačiau atsirado viena bendra tema – 1863 m. 
sukilimas, sujungusi visus muziejinius renginius. Sie-
kiant įvertinti patirtį, įgytą įgyvendinant projektus, 
būtina aptarti kiekvieną iš jų atskirai.

2012 m. „Lietuvos muziejų kelio“ projekto tikslai

2012 m. „Lietuvos muziejų kelio“ projekto pa-
grindine idėja tapo dviejų šimtmečių muziejų ke-
lias – nuo Dionizo Poškos Baublių iki Lietuvos jūrų 
muziejaus. Šiame kelyje didelis dėmesys buvo skirtas 
atskleisti Lietuvos muziejų Žemaitijoje, Aukštaitijoje, 
Dzūkijoje, Sūduvoje ir Mažojoje Lietuvoje savitumą.

Kiekvienas regionas turėjo savo koordinato-
rių, kuris sudarė muziejų ir jų stipriausių renginių 
maršrutą, derino jį su kitais regionais ir jungė į vie-
ną nuoseklią grandinę. Šiuo projektu siekta: skatin-
ti visuomenę domėtis Lietuvos muziejais, jų veikla 
ir kokybiškais renginiais; paraginti pačius muziejus 
kurti ir vykdyti bendrus projektus; sukurti naciona-

2012 m. „Lietuvos muziejų kelio“ projekto renginys – 
tradicinė Amatų diena tautosakininko Mato Slančiausko 
sodyboje-muziejuje. Fot. iš Joniškio istorijos ir kultūros 
muziejaus archyvo

2013 m. projekto „Lietuvos muziejų kelias. 1863 m. sukili-
mo istorinė atmintis“ renginys Rokiškio krašto muziejuje. 
Fot. iš Rokiškio krašto muziejaus archyvo
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linį muziejų bendradarbiavimo modelį, parengiant ir 
įgyvendinant nacionalinių ir regioninių kultūrinių ke-
lių projektus. Sėkmingai įgyvendintas projektas davė 
impulsą jį tęsti.

2013 m. „Lietuvos muziejų kelio“ projekto tikslai

Organizuojant 2013 m. Lietuvos muziejų ke-
lią, buvo pasirinkta konkreti tema. 2013 m. Lietuvos 
Respublikos Seimui paskelbus 1863 m. sukilimo me-
tais, būtent šiai reikšmingai sukakčiai buvo skirtas ir 
projektas „Lietuvos muziejų kelias. 1863 m. sukilimo 
istorinė atmintis“. Jame dalyvavo tie muziejai, kurie 
jau buvo anksčiau numatę ar specialiai projektui orga-
nizavo įvairius sukilimo temą atspindinčius renginius. 
Projektu buvo siekiama: į nuoseklią grandinę sujung-
ti Lietuvos muziejuose vyksiančius 1863 m. sukilimo 
150-ųjų metinių minėjimo renginius; paveikiausiomis 
informacijos perdavimo priemonėmis ir viešose er-
dvėse skleisti informaciją apie projektą; supažindinti 
visuomenę su 1863 m. sukilimo pobūdžiu, pritraukti 
kiek įmanoma gausesnį lankytojų būrį į projekte nu-
matytus edukacinius-pažintinius renginius, skatinti 
visuomenės susidomėjimą Lietuvos muziejais ir jų 
veikla, pritraukti įvairias tikslines grupes, išplėsti nuo-
latinių muziejų lankytojų būrį; formuoti muziejų kaip 
aktyvių kultūrinių procesų dalyvių / iniciatorių įvaizdį.

Pasiekti rezultatai

Pirmojo „Lietuvos muziejų kelio“ projekto 

tikslą įgyvendinti susibūrė beveik 90 muziejų, ku-
rie lankytojams pristatė renginius visoje Lietuvoje. 
Sulaukta beveik 30 000 dalyvių. Pirmasis projektas 
buvo itin gausus dalyvaujančių muziejų ir renginių, 
tačiau vyko gana trumpą laikotarpį (gegužės–rugsėjo 
mėn.), todėl lankytojų skaičius buvo ne itin gausus.

2013 m. „Lietuvos muziejų kelio“ projektas 
vyko beveik ištisus metus. Ilgesnis laikotarpis lėmė, 
kad sulaukta daugiau lankytojų – beveik 50 000. Į 
nuoseklų kelią buvo sujungti Lietuvos muziejuose 
vykę sukilimo minėjimo renginiai, užtikrintas koky-
biškas jų viešinimas.

Dvejus metus vykdytas projektas davė apčiuo-
piamų rezultatų. Bendram tikslui suvienyti skir-
tinguose Lietuvos regionuose esantys muziejai, 
užsimezgė glaudesnis bendradarbiavimas, pradėta 
kooperuoti gebėjimus, iniciatyvą ir idėjas.

LMA suorganizavo nacionalinio lygmens vieši-
nimo kampaniją, kuri užtikrino kokybišką ir pavei-
kią informacijos sklaidą, muziejų sektoriaus reklamą. 
Projektu sustiprintas muziejų, kaip nacionalinės kul-
tūros, istorijos ir gamtos paveldo skleidėjų bei puose-
lėtojų, įvaizdis. Per dvejus projekto vykdymo metus 
visuomenei pristatyta beveik 200 muziejinių rengi-
nių, sulaukta 80 000 lankytojų.

Dvejų metų patirtis

Kad projektai būtų kokybiškai vykdomi, pasi-
telktas muziejų darbuotojų potencialas, veikla ko-
ordinuota regionuose, informacija šalyje skleista 

2012 m. 
„Lietuvos 
muziejų kelio“ 
projekto 
renginys – 
Ežerų žvejybos 
muziejaus 
ekspozicijos 
koncepcijos 
rekonstruotuose 
pastatuose 
pristatymas. 
Fot. iš Molėtų 
krašto muziejaus 
archyvo
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centralizuotai. Didžiulis pasiekimas – informaciniu 
projektų rėmėju tapo nacionalinis transliuotojas – 
Lietuvos radijas ir televizija. Tai svarus palaikymas, 
prestižas ir paveikus kanalas viešinant projektą. Ti-
kimasi, kad ir ateityje pavyks tęsti tokią reikšmingą 
tradiciją. Siekiant užtikrinti projektų atpažįstamumą 
ir išskirtinumą tarp kitos muziejinės veiklos, sukurtas 
įsimintinas logotipas. Apie kiekvieną renginį ar pana-
šiu laikotarpiu vykstančius kelis renginius žiniasklai-
da informuota naujienlaiškiais. Juose informatyviai, 
patraukliai buvo pateikiama informacija, atsakingų 
asmenų kontaktai ir pan.

Atsižvelgdama į tai, kad vis daugiau šiuolaiki-
nės visuomenės narių informacijos ieško virtualio-
je erdvėje, o darbas neįsivaizduojamas be interneto, 
LMA siekia projektus aktyviai viešinti minėtu kana-
lu. Portale www.muziejai.lt yra sukurta aktyvi „Lie-
tuvos muziejų kelio“ projektų paskyra. Ji pristatoma 
geriausiai matomoje portalo vietoje, informacija nuo-
lat atnaujinama. Muziejiniai renginiai skelbiami por-
talo kalendoriuje, o atsiradus pakitimų, jei tik apie 
juos informuoja renginių organizatoriai, informaci-
ja iškart tikslinama. Projekto medžiaga, logotipas, 
naujienlaiškiai yra pateikiami ir kiekvienam projek-
te dalyvaujančiam muziejui. Džiugu, kad kolegos 
vis aktyviau dalijasi šia medžiaga savo tinklalapiuo-
se. Taip informacija pasiekia vis daugiau regionų. 
Žinoma, viešinant projektus ir norint pasiekti kiek 
įmanoma didesnę visuomenės dalį, neatsisakyta ir 
tradicinių spausdintinės reklamos formų – plakatų, 
brošiūrų-renginių programų, platinamų gausių visuo-

menės srautų pasiekiamose viešose erdvėse.
Organizuojant projektų viešinimą, neišvengia-

mai susidurta ir su kai kuriomis problemomis: infor-
macija apie muziejų renginius buvo pateikta ne laiku, 
pavėluotai ar renginiams jau pasibaigus; už konkretų 
renginį atsakingas asmuo negalėjo suteikti visos būti-
nos informacijos arba renginio vykdymo laikotarpiu 
atostogavo; iš anksto nebuvo informuojama apie pa-
sikeitusią renginio datą, laiką ir pan., tačiau proble-
miniai atvejai buvo tik pavieniai. Išanalizavus klaidas 
ir pasisėmus patirties, siekiama vis kokybiškesnių re-
zultatų.

„Lietuvos muziejų kelio“ projektai: kartu mes 
stipresni

Dvejų metų „Lietuvos muziejų kelio“ projektų 
patirtis ir siekiai juos tobulinti buvo aptarti Lietu-
vos muziejų asociacijos 2013 m. lapkričio 28–29 d. 
Druskininkuose surengtame kultūros kelių ir kultūri-
nį turizmą skatinančių projektų seminare „Lietuvos 
muziejų kelias: patirtis ir plėtojimo 2014–2018 m. 
gairės“, kuriame permąstytas ir išgrynintas nau-
jas penkerių metų Lietuvos muziejų kelių ciklas, 
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų ju-
biliejui. 2014–2018 m. „Lietuvos muziejų kelias“, 
kaip nacionalinis kultūros kelių ciklas, siejamas su 
Vasario 16-osios šimtmečio valstybiniu minėjimu 
2018-aisias. Siekiama, kad ciklas apimtų kuo daugiau 
įvairios, prasmingos, kultūrinio turizmo plėtrai svar-
bios veiklos, joje dalyvautų muziejai ir kitų kultūros 

2013 m. projekto 
„Lietuvos muziejų 

kelias. 1863 m. 
sukilimo istorinė 

atmintis“ renginys – 
Lietuvos dailės 

muziejaus kartu su 
Lenkijos institutu 

Vilniuje parengtos 
tarptautinės 

kilnojamosios 
parodos „1863 
metų sukilimo 
ženklai Arturo 

Grottgerio kūrybos 
cikluose „Polonia“ 

ir „Lituania“ 
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sričių, turizmo sektoriaus veikliausi partneriai.
Temoms išgryninti pasirinkti 3 kriterijai: visuo-

tinumas – temos turi būti aktualios ir svarbios dau-
gumai Lietuvos muziejų, susijusios su kaupiamais 
ir rodomais muziejų fondais, suprantamos ir patrau-
klios; atraktyvumas – temos turi leisti suorganizuoti 
šiuolaikinius istorijos aktualinimo renginius, pritai-
kant geriausią muziejų patirtį; aktualumas – pasirink-
tos temos turi sietis su artėjančiu Lietuvos valstybės 
atkūrimo jubiliejumi, o renginiai atskleisti valstybės 
kultūros istorijai svarbias atodangas.

Vasario 16-osios šimtmečio minėjimo link

Pagal anksčiau įvardytus kriterijus pasiūlytas ir 
Lietuvos muziejų bendruomenės sutartinai patvirtin-
tas penkerių metų „Lietuvos muziejų kelio“ projekto 
temų ciklas:

2014 m. – tema „Atrastieji lobiai ir įmintos pa-
slaptys“. Projektu siekiama įdėmiai ir kūrybiškai 
pažvelgti į Lietuvos muziejuose sukauptas archeolo-
gines vertybes, kurios atskleidžia tiek baltų kultūros 
atmintį, tiek krikščioniškos Lietuvos senuosius am-
žius bei gali sudominti kitomis aktualijomis: surastais 
rankraščiais, įmintais įvairių kultūros vertybių atsira-
dimo, jų įgijimo slėpiniais, kuriuos pristato naujausi 
tyrimai, Lietuvos ir užsienio archyvuose surasti duo-
menys, pastaruoju metu aptikti šaltiniai, atlikti restau-
ravimo darbai ir kt.

2015 m. – tema „Liaudies meno grožis“. Atsi-
žvelgiant į tai, kad 2015 m. Lietuvos Respublikos 
Seimo yra paskelbti Lietuvos etnografinių regionų 
metais, projektas apims svarbų nacionalinės kultūros 
klodą – lietuvių liaudies meną. Artėjant prie Vasario 
16-osios šimtmečio, dėmesys liaudies menui yra la-
bai natūrali ir svarbi kultūrinio-edukacinio kelio pa-
vidalą įgyjančio projekto tema.

2016 m. – tema „Dvarų kultūros atspindžiai“. 
Renginiuose bus siekiama atskleisti muziejų saugo-
mas vertybes, į dvarus, jų statinius, istorinius parkus 
pažvelgti kaip į Europos kultūros formą, kuri Lie-
tuvoje egzistavo gausiais estetiniais pavidalais šalia 
etninės (tradicinės) kultūros.

2017 m. – tema „Vasario 16-osios kūrėjai ir puo-
selėtojai“. Projektas per asmenybių aktualinimo priz-
mę sujungs visos Lietuvos memorialinius muziejus, 
turinčius įdomių eksponatų, vietoves, kitus atminties 
ženklus, tradicines šventes, bendruomenes buriančius 
renginius, kuriais galima pristatyti Vasario 16-osios 
kūrėjus ir puoselėtojus: rašytojus, švietėjus, dailinin-
kus, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus ir 
kitas ryškiausias asmenybes.

2018 m. – tema „Nepriklausomybės metų žen-
klai“. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šim-

tmečio jubiliejaus metais bus siekiama apmąstyti ir 
šiuolaikiškai išreikšti Lietuvos Respublikos svar-
biausius 1918–1940 m. laimėjimus, kurie paženklino 
mokslo, menų ir kultūros plėtojimą, švietimą, pramo-
nės raidą, diplomatijos ir kitų sričių plėtrą.

Projekto perspektyvos

Aiškus, net penkeriems metams į priekį sudary-
tas „Lietuvos muziejų kelio“ projektų planas, numa-
tytos konkrečios temos leidžia muziejams iš anksto 
parengti stiprius, kokybiškus renginius. Kai turinys 
yra stiprus, tada ir skleisti informaciją apie projek-
tus yra lengviau. Kai nėra stipraus renginio suma-
nymo, kokybiško įgyvendinimo, kai viskas daroma 
paskubomis, ir viešinti yra sudėtingiau. Tad sudarant 
viešinimo planus, parenkant geriausius informacijos 
sklaidos būdus ir formas, iš anksto žinomos projektų 
temos bus svari pagalba, kurios iki šiol neturėta.

Dvejų metų patirtis parodė, kad reikalingas ne 
vien centralizuotas, šalies mastu vykstantis projek-
tų koordinavimas, bet ir regioninis. Vietiniai koor-
dinatoriai geriau išmano savo regiono specifiką, turi 
tiesioginių kontaktų su žiniasklaidos atstovais, gali 
tikslingiau platinti informaciją. Tai palengvina darbą 
rengiant specialius pristatymus, tariantis dėl interviu 
ir pan. Regionuose dirbantys koordinatoriai geriau 
nutuokia, kokia informacijos, reklamos sklaida jiems 
reikalinga ir kokia labiausiai pasiteisina jų regione (ar 
reklaminiai plakatai mieste, mokyklose, ar lankstu-
kai, ar straipsniai spaudoje ir t. t.).

Iš anksto žinomos penkerių metų projektų temos 
leidžia geriau išnaudoti ir interneto erdvę, numatyti 
atraktyvaus, specialiai projektams skirto tinklalapio, 
kuriame būtų pateikiamos visų penkerių metų projek-
tų temos ir maršrutai, sukūrimą.

Norint, kad apie projektus būtų daugiau žinoma, 
būtina ieškoti kitų sričių partnerių: įtraukti ne tik mu-
ziejus, bet ir kitas kultūros įstaigas, meno, švietimo, 
turizmo sektorių atstovus ir pan.

Kol kas abu „Lietuvos muziejų kelio“ projektai 
buvo skirti tik nacionalinei auditorijai, visa infor-
macinė medžiaga rengta tik lietuvių kalba, platinta 
Lietuvos žiniasklaidai ir pan. Įgijus patirties ir sie-
kiant, kad Lietuvos muziejininkystė būtų žinomes-
nė, tikslinga būtų organizuoti daugiau tarptautinei 
bendruomenei skirtų renginių, viešinti juos ir už ša-
lies ribų. Pirmieji tarptautiniai žingsniai jau žengti. 
Pristatytos tokios tarptautinės parodos kaip Lietuvos 
dailės muziejaus kartu su Lenkijos institutu Vilniu-
je parengta kilnojamoji stendinė paroda „1863 metų 
sukilimo ženklai Arturo Grottgerio kūrybos cikluo-
se „Polonia“ ir „Lituania“, „Aušros“ muziejaus 
parengta tarptautinė paroda „1863 m. sukilimas: 
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veidai, vardai, istorijos“.
Numatytas penkerių metų „Lietuvos muziejų 

kelio“ projektų ciklas leis ne tik Lietuvos muziejams 
iš anksto pasiruošti dalyvauti projektuose, bet bus ga-
lima ieškoti partnerių užsienyje, atrasti naujų infor-
macijos sklaidos būdų, pritrauksiančių užsienio šalių 
lankytojus.

Keliant didelius tikslus sau, norint užtikrinti 
kokybišką projektų ciklo įgyvendinimą, apimti vis 
daugiau įvairesnės veiklos, tikslinių grupių, būtinas 
ir gausesnis finansavimas. Tam pravartu užmegzti 
bendradarbiavimą su verslo sektoriumi. Neišvengia-

mai reikia ieškoti būdų, kuriais galima būtų į projektą 
įtraukti ir verslo sričių atstovus, ieškoti nuolatinių rė-
mėjų, kurių finansinė pagalba ar suteiktos paslaugos 
pagerintų projektų viešinimą, sukurtų stipresnę mate-
rialinę bazę.

Pasitelkus jau įgytą patirtį ir siekiant dar koky-
biškesnių rezultatų ateityje, „Lietuvos muziejų kelio“ 
projektų ciklas gali tapti nuolatiniu nacionaliniu kul-
tūros kelių projektu, vienijančiu svarbiausius kultūros 
objektus, sudarančiu nuoseklų maršrutą po reikšmin-
giausias, geriausiai Lietuvos istoriją ir kultūrą repre-
zentuojančias vietas.

THE PROJECTS OF “LITHUANIAN MUSEUMS’ ROAD”: EXPERIENCES AND 
PERSPECTIVES

Romena Čepauskienė
Association of Lithuanian Museums
Šiauliai “Aušros” museum

The form of cultural road allows to actualize and 
assess the cultural objects and activities that were little 
noticed before that, to emphasize their uniqueness, to 
involve different, never achieved segments of society.

In 2012, the Year of Museums, Association of 
Lithuanian Museums organized the first cycle of spe-
cial museum events for the development of cultural 
tourism – “Lithuanian Museums’ Road”. Nearly 90 
museums were unified for one purpose – to introduce 
the events for the visitors in all Lithuania. Success-
fully carried out project gave impetus to continuity.

In 2013, “Lithuanian Museums’ Road” was ded-
icated to 150th anniversary of 1863 uprising and was 
named “Historical Memory of 1863 Uprising”. The 
events for uprising commemoration that were held in 
Lithuanian museums were connected into a coherent 
chain and their qualitative dissemination was ensured.

The project that was implemented for two years 
yielded tangible results. The museums in different 
regions of Lithuania were unified for the common 
purpose, a closer collaboration has begun, the coop-
eration of abilities, initiatives, and ideas.

Association of Lithuanian Museums has organ-
ized publicity campaign on national level, which has 
ensured the qualitative and influential dissemination 

of information, advertising of museums’ sector. The 
project strengthened the image of the museums as 
disseminators and preservers of national culture, his-
tory and nature heritage.

The potential of museum staff has been em-
ployed for qualitative implementation of project, the 
coordination of activities in events as well as infor-
mation dissemination was centralized. During two 
years of project implementation, almost 200 museum 
events were presented for society, 80 thousand par-
ticipants were received. However, it has been en-
countered with some problems. After their analysis 
and acquisition of experience, it is strived for more 
qualitative results.

In 2014–2018, “Lithuanian Museum’s Road”, 
as national cycle of culture roads, is related to na-
tional commemoration of one hundred years of Feb-
ruary 16th in 2018. It is strived that the project would 
involve different, meaningful, important for the de-
velopment of cultural tourism activities and that the 
museums and most active partners from other culture 
areas, art, education, tourism sector would take part 
in them. In 2014, the theme of “Lithuanian Muse-
ums’ Road” – “Discovered Treasures and Uncovered 
Secrets”.
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TARPTAUTINĖ PARODA IR KATALOGAS „1863 METŲ 
SUKILIMAS: VEIDAI, VARDAI, ISTORIJOS“

Virginija Šiukščienė
Šiaulių „Aušros“ muziejus

2013 m. sukako 150 metų nuo 1863 m. sukili-
mo. Pabrėždamas istorinę ir kultūrinę sukilimo reikš-
mę lietuvių, lenkų ir baltarusių tautoms, Lietuvos 
Respublikos Seimas šiuos metus paskelbė 1863 m. 
sukilimo metais.

1933 m., minint 1863 m. sukilimo 70-metį, 
„Aušros“ muziejus surengė pirmą didelę parodą Lie-
tuvoje, skirtą sukilimui, turėjusią įtakos ne tik istorinei 
sukilimo atminčiai, bet ir jo vertinimams istoriografi-
joje bei kasdieniame gyvenime. Tęsdamas šią tradici-
ją ir siekdamas deramai paminėti sukilimo 150-ąsias 
metines, „Aušros“ muziejus subūrė 21 Lietuvos ir 
kaimyninių kraštų muziejų (Lietuvos dailės, Naciona-
linį M. K. Čiurlionio dailės, Trakų istorijos, Vytauto 
Didžiojo karo, Biržų krašto muziejų „Sėla“, Kelmės, 
Kėdainių, Rokiškio krašto, Raseinių krašto istorijos, 
Kretingos, Nalšios, Žemaičių muziejų „Alka“, Babtų, 
Marijampolės, Panevėžio, Pasvalio, Ukmergės, Ute-
nos kraštotyros, Augustavo žemės (Muzeum Ziemi 
Augustowskiej), Suvalkų krašto (Muzeum Okręgowe 
w Suwalkach), Gardino valstybinį istorijos ir arche-
ologijos muziejų (Гродненский государственный 
историко-археологический музей) prasmingam 
darbui – bendrai parodai ir leidiniui. Teatralizuotas 
tarptautinės parodos „1863 metų sukilimas: veidai, 

vardai, istorijos“ atidarymas įvyko 2013 m. kovo 
11 d. Kauno karo istorijos klubas ir karo klubas „Fu-
zilierius“ inscenizavo sukilimo mūšio sceną. Paroda 
veikė iki spalio 31 d., joje buvo vedamos ekskursi-
jos, vykdyta edukacinė veikla, skaitytos paskaitos. 
Nuo 2013 m. lapkričio 6 d. iki 2014 m. sausio 19 d. 
paroda eksponuota Gardino valstybiniame istorijos ir 
archeologijos muziejuje, 2014 m. kovo mėn. – Mažo-
sios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje.

Išleistas katalogas-albumas „1863 metų sukili-
mas: veidai, vardai, istorijos“.

1933 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus paroda

Viena iš pirmųjų ryškių sukilimo istorinės at-
minties apraiškų Lietuvos muziejuose galime vadinti 
1863 m. sukilimo 70-mečiui skirtą „Aušros“ muzie-
jaus parodą. Žinant tuo metu vyravusį sukilimo, įvar-
dijamo „lenkmečiu“, vertinimą, tai buvo mėginimas 
parodyti, kad sukilime dalyvavo ir lietuviai, vedami 
savų tikslų1.

1933 m. 10-metį minėjęs „Aušros“ muziejus 
(įkurtas 1923 m. kovo 11 d.) visus šiuos metus pasky-
rė tautos atmintyje dar pakankamai gajiems sukilimo 
įvykiams fiksuoti ir „praeities liekanoms“ (P. Bugai-

1863 m. sukilimo 
70-mečiui skirtos 
Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus parodos 
rengimo komitetas: 
pirmininkas Peliksas 
Bugailiškis (centre), 
nariai – Česlovas Liutikas 
(kairėje) ir Boleslovas 
Pečkauskis (dešinėje). 
Nežinomas fotografas, 
1933 m.
ŠAM, T-N 1273
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liškio terminas – V. Š.) kaupti.
Šiuolaikinės muziejininkystės požiūriu paroda 

buvo rengiama su išmanymu ir reikiamu profesionalu-
mu: sudarytas parodos komitetas (pirmininkas – mu-
ziejuje visuomeniniais pagrindais dirbęs muziejaus 
įkūrimo iniciatorius, teisininkas, kraštotyrininkas Pe-
liksas Bugailiškis, nariai – muziejaus vedėjas Česlo-
vas Liutikas ir darbuotojas Boleslovas Pečkauskis), 
parengtas kreipimasis į visuomenę, kuriame teigta:

Tam tikri žymesni istorijos įvykiai ilgam laikui 
palieka tautoje savo pėdsakus, šiaip ar kitaip veikda-
mi jos paskesnę buitį. Savo keliu jie iškelia aikštėn tas 
ar kitas tautos dvasines galias, idealus, pasiryžimus, 
žygius, žodžiu, visa tai, ką vadiname tautos gaivumu.

Tokių įvykių tarpe yra praėjusio šimtmečio Lie-
tuvos politinis sąjūdis, žinomas istorijoje 1863 metų 
sukilimo vardu.2

Kreipimesi kviesta prisidėti prie parodos ren-
gimo, perduoti turimas muziejines vertybes, padėti 
rinkti medžiagą.

Pradėtos organizuoti ekspedicijos: 1933 m. lie-
pos mėn. 2 d. Šiaulių kraštotyros draugijos ekspedi-
cija į Kėdainių apskritį 1863 m. sukilimo medžiagos 
rinkti.3

Kreiptasi į Centralinį valstybės archyvą, prašant 
perduoti rengiamai parodai archyvo bylų4. Lėšų paro-
dai surengti prašyta Švietimo ministerijos5.

Rudenį muziejus jau buvo pakankamai sukau-
pęs medžiagos parodai: 1933 m. spalio mėn. 20 d. 
lankėsi prof. A. Janulaitis, norėdamas susipažinti su 
1863 m. sukilimo medžiaga.6

Paroda atidaryta metų pabaigoje:
1933 m. gruodžio mėn. 3 d. 1863 m. sukilimo 

parodos atidarymas. Prakalbą pasakė Draugijos pir-
mininkas P. Bugailiškis. Parodą atidarė J. Miliaus-
kas-Miglovara, kaip sukilimo dalyvis. Be jo, dalyvavo 
buvę sukilėliai A. Filipavičius ir Petras Naidenis, gy-
veną Šiauliuose. <...> Parodos atidaryme dalyvavo 
<...> iš viso 200 asmenų.

Prof. A. Janulaitis Mergaičių gimnazijos salėj 
skaitė paskaitą „1863 m. revoliucija Lietuvoj“. Pu-
blikos buvo pilna salė.7

Parodą gausiai lankė miesto mokyklų mokslei-
viai, ūkininkai, kariai. Muziejaus vedėjas Č. Liutikas 
lankytojų pageidavimu skaitė paskaitą „1863 m. su-
kilimas ir jo reikšmė lietuvių tautai“.

Šią parodą P. Bugailiškis išskyrė iš kitų to meto 
„Aušros“ muziejaus parodų: <...> [parodai – V. 
Š.] buvo surinkta arti 500 eksponatų, iš jų beveik 
100 – Šiaulių ir artimose apskrityse. Dalis jų atite-
ko muziejui, sudarydama istorijos skyriaus pagrindą. 
Lankytojų šioje parodoje buvo 3 685, tarp jų – 59 eks-
kursijos su 2 348 asmenimis.8

Ir pasibaigus parodai, muziejų pasiekdavo su-

kilimo medžiaga, nes žinia apie tai, kad „Aušros“ 
muziejus ją renka, jau buvo pasklidusi po Lietu-
vą. Muziejaus darbuotojai susirašinėjo su istorikais 
(Adolfu Šapoka ir kt.), muziejinių vertybių pateikė-
jais, sukilėlių giminėmis. Dalis šios korespondencijos 
išliko ir saugoma muziejuje. Muziejininkų paraginti 
mokslininkai, visuomenės veikėjai, kraštotyrininkai 
rinko ir skelbė sukilimo medžiagą9.

Dalis „Aušros“ muziejaus parodos eksponatų ir 
vėliau gaunama medžiaga, kaip jau minėta, sudarė Is-
torijos skyriaus rinkinių pagrindą ir leido tuometinė-
je muziejaus ekspozicijoje išskirti temą „1831 m. ir 
1863 m. sukilimų paminklai“. Šis ekspozicijos sky-
rius – tai atskiras kambarys su sukilėlių ginklų ir ap-
rangos, paveikslų, portretų, fotonuotraukų, sukilėlių 
gamintų kalėjimuose ir tremtyje dirbinių, suvenyrų10 
ekspozicija, gyvavusia iki muziejaus evakuacijos 
1943 m.

1863 m. sukilimo tema „Aušros“ muziejaus 
ekspozicijose ir parodose

Dingstis atkreipti dėmesį į 1863 m. sukilimą so-

Šiaulių kraštotyros draugijos valdybos kreipimasis į vi-
suomenę „1863 metų Lietuvos sukilimo paroda“. 1933 m. 
ŠAM, I-S 3337
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vietiniu laikotarpiu buvo sukilimo 100-osios metinės, 
minėtos 1963 m. „Aušros“ muziejuje sukilimo jubi-
liejui buvo surengta paroda11. Apie ją detalesnės in-
formacijos neišliko, tik žinoma, kad rengdami parodą 
muziejininkai surado nežinomo dailininko pieštus 5 
sukilėlių: Antano Mackevičiaus, Ignaco Liaskauskio, 
Otono Kognovickio, Vladislovo Šulco ir Petro Puzi-
no portretus. Portretai rasti netoli Papilės pas Taraš-
kevičių susukti į ritinį ir užkišti pastogėje, jau gerokai 
padrėkę. Kurį laiką buvo manoma, kad piešinių au-
torius – sukilimo dalyvis Taraškevičius. Muziejaus 
direktoriaus Juliaus Naudužo ir LSSR MA Istorijos 
instituto mokslinės bendradarbės Onos Maksimaitie-
nės pastangomis buvo nustatyta, kad portretų auto-
rius – 1863 m. sukilimo dalyvis, dailininkas Romanas 
Švoinickis-Alekna12.

1863 m. sukilimo temai vietos buvo skirta ir 
muziejaus ekspozicijoje, 1978 m. atidarytoje pasta-
te Aušros al., kuriame veikė 1933 m. paroda. Eks-
pozicijoje buvo skyrius „Baudžiavos panaikinimas 
ir 1863 m. sukilimas“. Sukilimas traktuotas kaip 
klasių kova, antibaudžiavinis judėjimas. Eksponuo-
tos originalios sukilimo vadų ir sukilėlių fotogra-
fijos, jau minėti dailininko R. Švoinickio-Aleknos 
piešti sukilėlių portretai, dailininko Arturo Grotge-
rio pastelių sukilimo tema reprodukcijos. Sukilėlių 
karinius veiksmus atspindėjo ginklai, kasdienį jų 

gyvenimą – asmeniniai daiktai, tremtį – laiškai ir 
joje padaryti dirbiniai. Beje, šie eksponatai – iš duo-
nos minkštimo padarytas kryželis, rožinis, medinė 
dėžutė tabakui, ašutinė apyrankė ir kt. – keldavo di-
džiausią muziejaus lankytojų susidomėjimą.

1992 m. ši ekspozicija buvo pertvarkyta. Kei-
tėsi sukilimo traktavimas – jis pristatytas kaip 
vienas iš kovų už laisvę etapų. Ekspozicija buvo de-
montuota 2000 m. Nuo to laiko „Aušros“ muziejuje 
ekspozicijos 1863 m. sukilimo tema nebėra.

Sukilimo 125-ųjų metinių minėjimas 1988 m. 
tapo svarbiu įvykiu visoje Lietuvoje, ypač Šiauliuo-
se. Birželio mėn. susikūręs Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis kėlė visuomenės susidomėjimą praeitimi, 
skatino naują požiūrį į laisvės kovas, tarp jų – ir į 
1863 m. sukilimą.

Sukilimo jubiliejui „Aušros“ muziejus vėl su-
rengė parodą. Joje eksponuoti 103 eksponatai: fo-
tografijos, daiktai, spaudiniai, dokumentai, piešiniai 
bei grafikos lakštai. Istorijos skyriaus muziejinin-
kė Irena Nekrašienė parengė paskaitą „1863 metų 
sukilimas“. Lapkričio mėn. paroda buvo perkelta 
į Panevėžio kraštotyros muziejų ir eksponuota ten 
iki metų pabaigos. Parengta ir kilnojamoji paroda 
„1863 metų sukilimas“, eksponuota tuometiniame 
Šiaulių pedagoginiame institute (dabar – Šiaulių 
universitetas), kitose institucijose Šiauliuose ir re-

1863 m. sukilimo dalyvio, dailininko Romano Švoinickio-Aleknos piešti sukilimo dalyvių portretai parodoje „1863 metų 
sukilimas: veidai, vardai, istorijos“. 2013 m. Fot. Rolandas Parafinavičius
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gione.
Susirūpinta atkurti tiesioginio sukilimo liudi-

ninko, sukilėlių egzekucijos vietos – Sukilėlių kal-
nelio – autentiką.

Sukilėlių kalnelis Šiauliuose – viena iš žymiau-
sių sukilimo istorinės atminties vietų Lietuvoje, kur 
stovi vienas didingiausių ir iškiliausių paminklų, 
skirtų 1863 m. sukilimui.

Vienuolika iš 59 Kauno gubernijoje mirtimi 
nubaustų sukilėlių buvo sušaudyti ar pakarti šioje, 
tuomet miesto pakraštyje buvusioje, vietoje. Kal-
nelis, anksčiau vadintas Ponų kalneliu (priklausė 
grafui Nikolajui Zubovui), žmonių pradėtas vadinti 
Sukilėlių kalneliu.

Po Pirmojo pasaulinio karo Šiauliams atsista-
tant ir plečiantis, Sukilėlių kalnelis priartėjo prie 
miesto. 1923 m. įsisteigęs Lietuvai pagražinti drau-
gijos Šiaulių skyrius ėmė rūpintis sutvarkyti ir Su-
kilėlių kalnelį.

Nutarta kalnelyje pastatyti paminklą, sudarytas 
Paminklui statyti komitetas. Dėl paminklo projek-
to tartasi su skulptoriumi Juozu Zikaru. Nesulygus 
kainos, skulptoriaus paslaugų atsisakyta, sukurto 
paminklo gipsinis maketas saugomas „Aušros“ mu-
ziejuje. Projektą be atlygio pasisiūlė parengti miesto 
inžinierius Karolis Reisonas.

Pirmojo Lietuvoje paminklo, skirto 1863 m. 
sukilėlių atminimui, atidengimo proga surašytame 
akte skelbiama, kad 1935 m. gegužės mėn. 30 d. 
<...> iškilmingai pašventintas paminklas žuvusiems 
už Lietuvos nepriklausomybę, pastatytas 1931 m. 
Šiauliuose ant sukilėlių kalnelio13. Perlaidoti čia 
rasti sukilėlių palaikai.

Per Antrąjį pasaulinį karą paminklas nenuken-
tėjo, 1955–1957 m. buvo rekonstruotas. Sovietinių 
valdininkų valia nuo paminklo buvo nuimtos meta-
linės lentos su užrašais: Tiems, kurie žuvo už Lietuvą 
ir Tėvyne, būk laiminga amžinai, ir sukilėlių pavar-
dėmis bei kryžius, užmūryti Gediminaičių stulpai. 
Paminklinės lentos buvo perduotos „Aušros“ mu-
ziejui, o kryžius – Šv. Petro ir Povilo bažnyčiai (da-
bar – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra).

1957 m. paminklo priekyje buvo primontuota 
skulptoriaus Antano Dimžlio skulptūrinė kompozi-
cija „1863 m. sukilėliai“.

1988 m. Kultūros fondo Šiaulių miesto tarybos 
iniciatyva buvo nutarta sutvarkyti Sukilėlių kalnelį, 
atkurti Nepriklausomybės paminklo pradinę išvaiz-
dą. Atkurta paminklo simbolika, Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia grąžino išsaugotą kryžių, o „Aušros“ mu-
ziejus – lentas.

Restauruotas paminklas atidengtas 1988 m. 
spalio 27 d.

Tarptautinė paroda „1863 metų sukilimas: veidai, 
vardai, istorijos“

Artėjant sukilimo 150-osioms metinėms, praė-
jus 80 metų nuo 1933 m. parodos, „Aušros“ muzie-
jus vėl ėmėsi iniciatyvos organizuoti sukilimui skirtą 
parodą. Tuo tikslu buvo kreiptasi į Lietuvos ir kaimy-
ninių kraštų muziejus ir kviesta prisidėti prie parodos 
bei pateikti eksponatus sukilimo tema publikuoti ka-
taloge.

Į kvietimą atsiliepė 21 muziejus. Susipažinus 
su jų pateiktais eksponatais, 11 muziejų (Lietuvos 
dailės, Trakų istorijos, Kelmės, Kėdainių, Rokiškio 
krašto, Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Panevėžio, 
Ukmergės kraštotyros, Nalšios, Žemaičių muziejaus 
„Alka“, Gardino valstybinio istorijos ir archeologijos 
muziejų) eksponatai atrinkti parodai.

Parodos „1863 metų sukilimas: veidai, vardai, 
istorijos“ koncepcija – sukilimo perteikimas muzie-
jinėmis priemonėmis papasakojant žmonių, dalyva-
vusių jame, gyvenimo istorijas. Juk sukilimas – tai 
ne tik kova, siekiai, tai atskirų žmonių išgyvenimai, 

Paminklas Sukilėlių kalnelyje, Šiauliuose. Nežinomas foto-
grafas, XX a. 4 deš. ŠAM, T-N 5686. 
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viltys, netektys. Eksponavimui naudotas ekologiškas, 
muziejinius reikalavimus atitinkantis mažai degus 
švediškas kartonas. Parodos dizainerės Zitos Šulcie-
nės sumanymu iš šios medžiagos padaryti stendai ir 
vitrinos su sukilimo įvykius ir sukilėlių gyvenimo is-
torijas pasakojančiais eksponatais sukūrė stilizuotą 
mišką (svarbiausi sukilimo mūšiai vyko būtent miš-
kuose).

Parodoje eksponuotas gausus „Aušros“ muzie-
jaus sukilimo vadų, dalyvių ir rėmėjų fotografijų rin-
kinys – 187 originalios fotografijos.

Svarbus parodos akcentas – Kelmės krašto mu-
ziejuje saugomas vienas iš įspūdingiausių 1863 m. 
sukilimo eksponatų – autentiška sukilimo vėliava 
su užrašu lenkų kalba: Roku 1863 Sierpnia 15 Ofia-
ra Familij Szymkiewiczow (1863 m. rugpjūčio 15 d. 
Šimkevičių šeimos auka).

Vėliavą 1992 m. rado moksleiviai Kolainių baž-
nyčios (Kelmės r.) griuvėsiuose. Ji buvo saugoma 
mokykloje, 2001 m. perduota Kelmės krašto muzie-
jui. Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restau-
ravimo centre nustatyta, kad vėliava autentiška. Ji 
buvo restauruota.

Spėjama, kad vėliava priklausė Kelmės krašte 
veikusiam sukilėlių būriui, kuriam vadovavo Plūsčių 
dvaro, esančio netoli Kražių, ūkvedys Povilas Šim-
kevičius.

Kitas parodos akcentas – Rokiškio krašto mu-
ziejuje saugomas XIX a. sukurtas įspūdingas kartu-
šas – puošniai įrėminta skydo pavidalo plokštuma su 
įkomponuotu sukilimo herbu. 1863 m. sukilimo va-
dovybės – Tautos tarybos – sprendimu sukilimo herbe 
buvo pavaizduoti 3 tautų – lenkų, lietuvių ir rusėnų – 
simboliai: Erelis, Vytis ir šv. arkangelas Mykolas. 
Herbą galima pamatyti sukilėlių spauduose, nuslopi-
nus sukilimą, jis buvo populiarus buityje: herbu buvo 
puošiami indai, interjero elementai, gaminti atminimo 
ženklai. Sukilimo herbu puoštas ir kardas su makšti-
mi iš Trakų istorijos muziejaus, rodytas parodoje.

1863 m. spalio 7 d. Telšių miesto pakraštyje su-
šaudytų sukilėlių kunigų – Gargždų bažnyčios vikaro 
Izidoriaus Noreikos ir Varnių bažnyčios vikaro An-
tano Gargaso (Gargo) – palaikų perlaidojimas Telšių 
bažnyčios (dabar – Šv. Antano Paduviečio katedra) 
šventoriuje 1922 m. užfiksuotas F. Kaplanskio foto-
grafijoje. Ši padidinta fotografija ir „Alkos“ muzieju-
je saugomos perlaidojant sušaudytų kunigų kūnuose 
rastos kulkos tapo vienu iš parodos stendų.

Iš Kėdainių krašto muziejaus padalinio – 1863 
metų sukilimo muziejaus Paberžėje – į parodą atga-
bentas ypatingas eksponatas – kunigo Antano Mac-
kevičiaus mišiolas. Istorine ir memorialine verte tai 
vienas iš svarbiausių parodos eksponatų. Nustatyta, 
kad mišiolas buvo eksponuotas ir „Aušros“ muzie-

Paroda „1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos“. 2013 m. Fot. Rolandas Parafinavičius
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jaus parodoje 1933 m.
Kitame stende eksponuotas 1963 m. į Panevė-

žio kraštotyros muziejų patekęs medalionas – gedu-
lo ženklas, šimtmetį saugotas sukilėlio Jono Moigio 
giminių. Šį medalioną po J. Moigio žūties – jauną 
studentą 1863 m. Paberžėje užkapojo caro kazokai – 
nešiojo jo seserys. Eksponuota ir tame pačiame mu-
ziejuje saugoma sukilėlio portretinė fotografija.

Sukilėlių kovą iliustravo ginklai. Iš Biržų kraš-
to muziejaus „Sėla“ atgabentas XIX a. kalvio darbo 
dalgis su ištiesinta įtvaro kojele, rastas Medeikių apy-
linkėse, ir ietigalis. Rodyti Nalšios muziejaus Šven-
čionyse eksponatai – sukilėlių ginklai: buožė, kuoka, 
durklas. 1863 m. Švenčionyse ir jų apylinkėse vyko 
sukilėlių susirėmimai su carinės Rusijos kariuomene, 
veikė Sukilėlių pavieto komitetas.

Parodos emociniu centru tapo sukilime akty-
viai dalyvavusio dailininko Mykolo Elvyro Andrio-
li (1836–1893) estampas „Liudviko Narbuto mirtis 
ties Dubičiais“ iš Lietuvos dailės muziejaus. Tai vie-
na įspūdingiausių ir simboliškiausių batalinių scenų, 
vaizduojanti įtemptą sukilimo mūšio momentą ir vie-
no iš sukilėlių būrių vadų, Lydos apskrities karinio 
viršininko Liudviko Narbuto, žūtį.

Iš Gardino valstybinio istorijos ir archeologijos 
muziejaus atvežtas nežinomo sukilėlio 179 puslapių 
dienoraštis „Droga do Syberyi czyli podróż więz-
nia, pisana 1863–64 i 65 roku“ (Kelias į Sibirą, arba 
Kalinio kelionė, rašyta 1863–1864 ir 1865 metais), 
parašytas lenkų kalba. Jame aprašomas tremtinių ke-
lias į Sibirą. Pasakojama apie kovą už išgyvenimą, 
aprašomos vietovės, per kurias keliauta. Dienoraštis 
iliustruotas autoriaus piešiniais. Tai betarpiškas liu-
dijimas, ką teko išgyventi sukilėliams tremtiniams. 
Šalia eksponuota ir tremtinio iš mamuto kaulo išdrož-
ta lazda su monograma: MS, ir įrašu: 1868 Tobolsk 
(1868, Tobolskas), iš Ukmergės kraštotyros muzie-
jaus.

Sukilimo slopinimas iliustruotas „Aušros“ mu-
ziejaus eksponatu – rankraštine 427 puslapių kny-
ga „Автобiографическiя замътки Графа М. Н. 
Муравьева 1863–1865“ (Grafo M. N. Muravjovo au-
tobiografiniai užrašai. 1863–1865). Manytina, kad tai 
vienas iš 1933 m. parodos eksponatų. Taip teigti lei-
džia tituliniame lape esantis įrašas ranka: D. Jasaitis. 
Gydytojas Domas Jasaitis (1898–1977, JAV) buvo 
aktyvus Šiaulių kraštotyros draugijos narys. Jis galėjo 
perduoti jam priklausiusią knygą „Aušros“ muziejaus 
rengiamai parodai.

Analogiški grafo M. Muravjovo užrašai, pava-
dinti „Графъ Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ. 
Записки его объ управленiи Съверо-западным 
краемъ и объ усмеренiи въ немъ мятежа, 1863–
1866 г. г.“ (Grafas Michailas Nikolajevičius Mu-

ravjovas. Jo užrašai apie Šiaurės Vakarų krašto 
valdymą ir sukilimo numalšinimą, 1863–1866 m.) 
buvo publikuoti žurnale „Русская старина“14. Žur-
nalo redakcijos prieraše teigiama, kad tik ką palikęs 
Šiaurės Vakarų krašto generalgubernatoriaus postą 3 
mėnesius M. Muravjovas valdininkui-raštininkui dik-
tavo prisiminimus. Vėliau buvo padaryta keletas šių 
užrašų kopijų. Vieną jų iš pirmų rankų (perdavė grafo 
vyriausiasis anūkas) gavo ir minėtas žurnalas.

Lietuvos valstybės istorijos archyve taip pat sau-
goma rankraštinė knyga „Записки графа Михаила 
Николаевича Муравьева. 1863, 1864 и 1865 г. 
Писаны въ начале 1866 г. и въ 1865 году. С. 
Петербург“15 (Grafo Michailo Nikolajevičiaus Mu-
ravjovo užrašai. 1863, 1864 ir 1865 m. Rašyti 1865 
ir 1866 m. pradžioje. Sankt Peterburgas), kuri, ne-
paisant nedidelio pavadinimo skirtumo, yra identiš-
ka saugomai „Aušros“ muziejuje. Šioje knygoje yra 

Kunigui Antanui Mackevičiui priklausęs mišiolas „Auš-
ros“ muziejaus parodoje 1933 m.
Mišiolas eksponuotas ir parodoje „1863 metų sukilimas: 
veidai, vardai, istorijos“ 2013 m.
Dabar jis priklauso Kėdainių krašto muziejaus padali-
niui – 1863 metų sukilimo muziejui Paberžėje. Fot. Myko-
las Eidrigevičius
ŠAM, Neg. Nr. 730
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Grafo Michailo Muravjovo muziejaus antspaudai. Tai 
leidžia daryti išvadą, kad knyga buvo minėto muzie-
jaus eksponatas.

Katalogas „1863 metų sukilimas: veidai, vardai, 
istorijos“

Kataloge publikuojami 3 straipsniai lietuvių ir 
anglų kalbomis: Vytauto Didžiojo universiteto prof. 
dr. Jono Vaičenonio „1863–1864 m. sukilimas: ka-
rinis aspektas“, Šiaulių universiteto doc. dr. Simono 
Strelcovo „1863 m. sukilimas kasdienybės tyrimų 
kontekste“, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus 
pavaduotojos Virginijos Šiukščienės „1863 metų su-
kilimo istorinė atmintis muziejuose“. Katalogo suda-
rytojai – Raimundas Balza ir V. Šiukščienė, dizaineris 
Vilmantas Dambrauskas.

Sudarant katalogą, atsisakyta muziejinės medžia-
gos pateikimo pagal eksponatų grupes, nes toks būdas 
neleidžia parodyti sąsajų tarp skirtingų eksponatų gru-
pių. Kadangi didžioji katalogo eksponatų dalis – fo-
tografijos, jos sudaro ašį, apie kurią grupuojami kiti 
eksponatai (dokumentai, spaudiniai, dailės kūriniai, 
daiktai ir kt.), pasakojantys su sukilimu vienaip ar ki-
taip susijusių portretuojamųjų gyvenimo istorijas.

Katalogą sudaro 4 dalys: „Sukilimo vadovybė, 
dalyviai, rėmėjai“ (253 eksponatai), „Sukilimo mal-
šinimas“ (45 eksponatai), „Tremtis“ (72 eksponatai), 
„1863 m. sukilimo istorinė atmintis“ (65 eksponatai).

Pirmojoje, didžiausioje, katalogo dalyje prista-
tomi sukilimo vadai, dalyviai, rėmėjai, šalia jų por-
tretų pateikiami ir kiti susiję eksponatai. Antrojoje 
dalyje „Sukilimo malšinimas“ sudėti Šiaurės Vakarų 
krašto generalgubernatoriaus generolo M. Muravjo-
vo, Kauno gubernijos valdytojo kanceliarijos Ypa-
tingojo skyriaus raštai, betarpiškai susiję su sukilimo 
eiga ir jo slopinimu, pristatomi Rusijos imperijos ka-
riuomenės ir sukilėliams galėję priklausyti ginklai. 
Trečiojoje dalyje „Tremtis“ pateikiamos įdomiausios 
tremties istorijos, išskirtinės fotografijos, padarytos 
tremtyje arba su įrašais apie tremtį, tremtinių dirbi-
niai. Ketvirtojoje dalyje „1863 m. sukilimo istorinė 
atmintis“ pristatoma nedidelė dalis Lietuvos mu-
ziejuose saugomų meno kūrinių, kuriuos inspiravo 
1863 m. sukilimas.

Kiekviena dalis pradedama nedidele įžanga. 
Asmenybės pristatomos abėcėlės tvarka, pateikia-

ma trumpa informacija apie jas. Remiamasi ekspo-
natų inventoriniais aprašais, įrašais ant eksponatų, 
kitais šaltiniais ir literatūra16. Asmenvardžiai patei-
kiami sulietuvinti, šalia jų skliausteliuose – lenkų ir 
rusų kalbomis, prie moterų pavardžių pridedamos 
ir jų mergautinės pavardės. Vietovardžiai pateikia-
mi tokie, kokie buvo vartojami XIX a., pavyzdžiui, 
Novoaleksandrovskas – Zarasai, Mintauja – Jelgava. 
Pristačius asmenybę, nurodomas fotografiją padaręs 
fotografas ar fotoateljė, tiksli ar apytikslė fotografijos 
padarymo data. Cituojami tie įrašai kitoje fotografijų 
pusėje, kurie, manoma, parašyti portretuojamųjų ran-
ka. Įrašai ne lietuvių kalba išversti. Tuo atveju pateik-
tas ir kitos fotografijos pusės vaizdas. Nurodyti kiti 
būtini eksponato duomenys: matmenys, pagaminimo 
data, medžiaga.

Tarptautinė paroda ir katalogas „1863 metų su-
kilimas: veidai, vardai, istorijos“ – vienas iš svar-
biausių 2013-ųjų – 1863 m. sukilimo metų – akcentų, 
bendras muziejų darbas, įprasminęs sukilimo 150-ąjį 
jubiliejų ir suteikęs naujų impulsų sukilimo istorinei 
atminčiai.
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INTERNATIONAL EXHIBITION AND CATALOGUE “1863 UPRISING: FACES, NAMES, 
HISTORIES”

Virginija Šiukščienė
Šiauliai “Aušros” museum 

In 2013, 150 years turned since 1863 uprising. 
The Seimas of the Republic of Lithuania in com-
memorating historical and cultural significance of the 
uprising for Lithuanian, Polish and Byelorussian na-
tions declared 1863 year as the year of uprising.

The collection related to the uprising theme 
held in Šiauliai “Aušros” museum (established in 
1923) is one of the most abundant in Lithuania. In 
1933, while commemorating the 70th anniversary of 
1863 uprising “Aušros” museum organized the first 
large exhibition in Lithuania dedicated to the upris-
ing, which had the influence not only to the historical 
memory of uprising but also to its assessment in his-
toriography and everyday life. In order to continue 
this tradition and striving to commemorate properly 
the 150th anniversary of uprising, “Aušros” muse-
um brought together 21 museums of Lithuania and 
neighboring countries (Lithuanian Art Museum, M. 
K. Čiurlionis National Art Museum, Trakai History 
Museum, Vytautas the Great War Museum, Biržai 
Region Museum “Sėla”, the museums of Kėdainiai, 
Kelmė, Rokiškis regions, Raseiniai Area History 
Museum, Kretinga, Nalšia, Semogitian Museum 
“Alka”, Babtai, Marijampolė, Panevėžys, Pasvalys, 
Ukmergė, Utena regional museums, Augustowska 
Land Museum, Suwalki Region Museum, Grodno 
State Historical-Archeological Museum) for mean-
ingful work – the joint exhibition and the publication. 

“Aušros” museum, after 80 years of the first exhibi-
tion dedicated to the uprising, organized the inter-
national exhibition “1863 Uprising: faces, names, 
histories”. The exhibition was opened on March 11, 
2013 and was working till October 31. In the exhi-
bition, the excursions were led, the educational ac-
tivities were conducted, the lectures were read. Since 
November 6, 2013 till January 19, 2013, the exhi-
bition was exhibited in Grodno State Historical-Ar-
cheological Museum, in March, 2014 – The History 
Museum of Lithuania Minor in Klaipėda.

The catalogue-album “1863 Uprising: faces, 
names histories” (compiled by Raimundas Balza and 
Virginija Šiukščienė) was published. Three articles 
are published in it: “The Uprising of 1863 – 1864 
Years: Military Aspect” by Prof. Dr. Jonas Vaičenonis, 
“1863 Uprising in the Context of Daily Life” by As-
soc. Prof. Dr. Simonas Strelcovas, “Historical Memo-
ry of 1863 Uprising in Museums” by V. Šiukščienė as 
well as 435 images with the descriptions of the exhib-
its from the mentioned museums, which are divided 
into the following sections: “1863 Uprising Leaders, 
Participants, Supporters”, “Suppression of Uprising”, 
“Exile”, and “Historical Memory of 1863 Uprising”.

The exhibition and catalogue – the museums’ 
meaningful contribution in commemorating the 150th 
anniversary of 1863 uprising.
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RESPUBLIKINĖS PARODOS, IŠAUGINUSIOS MEDŽIO 
SKULPTORIŲ ŽIEDĄ LIETUVOJE

Marijona Mieliauskienė, Dalia Kiukienė
Rokiškio krašto muziejus

Šiemet sukanka 20 metų, kai Rokiškio kraš-
to muziejus ėmė organizuoti respublikinius medžio 
drožėjų konkursus-parodas Liongino Šepkos premi-
jai laimėti. Tarp Lietuvos muziejų tai išskirtinis ren-
ginys. Menotyrininkė Alė Počiulpaitė šiuos drožybos 
konkursus-parodas apibūdino kaip darančius įtaką 
Lietuvos medžio skulptūros raidai.

L. Šepka (1907–1985) – neeilinis menininkas, 
savo kūryba daręs ir tebedarantis įtaką ne tik tautodai-
lininkams, bet ir profesionaliems skulptoriams, įkve-
piantis dailininkus ir kitus meno kūrėjus. 1971 m. 
muziejuje pradėjus eksponuoti jo kūrinius, dauge-
liui žmonių Rokiškis ir muziejus ėmė asocijuotis su 
L. Šepkos vardu. Atkūrus Lietuvos valstybės nepri-
klausomybę, pradėta žymiai daugiau dėmesio skirti 
savo krašto kultūrai ir jos kūrėjams. Muziejininkų 
žvilgsniai nukrypo į L. Šepkos asmenybę ir jo kū-

rybą. Darbuotojai ėmė galvoti ne tik apie L. Šepkos 
kūrinių ekspozicijos atnaujinimą ir išplėtimą, bet ir 
jo atminimo įamžinimą, kūrybos sklaidą. 1993 m. nu-
tarta kasmet organizuoti respublikinius medžio dro-
žėjų konkursus-parodas L. Šepkos premijai laimėti. 
Rokiškio rajono savivaldybė geriausių darbų autoriui 
įsteigė 20 MGL dydžio premiją.

Organizuojant pirmąją parodą, iškilo daug klau-
simų, neaiškumų. Su sunkumais susidūrė ir rengėjai, ir 
parodos dalyviai. Trūko tokių renginių organizavimo 
patirties, todėl 21 medžio drožėjui iš 13 rajonų teko net 
3 kartus vykti į Rokiškio krašto muziejų: atvežti savo 
darbus, atvykti į parodos atidarymą ir laureato paskel-
bimo šventę ir dar kartą atvažiuoti pasiimti savo dar-
bų. Konkurso vertinimo komisijai irgi teko nemenkas 
iššūkis. Vertinti drožėjų buvo kviečiami žinomi šalies 
menotyrininkai, skulptoriai, dailės žinovai. Šią situaci-
ją praėjus keletui mėnesių straipsnyje apibūdino komi-
sijos narė, Lietuvos liaudies kultūros centro darbuotoja 
A. Počiulpaitė1: <...> kas svarbiau šių dienų liaudies 
mene – išradingumas, originalumas, tegul ir tolimas 
tradicijoms, ar rami, paprasta, išoriniais efektais ne-
žėrinti tradicijų tąsa, kas labiau vertintina – nemokyto 
talento spontaniška raiška ar dailės mokslų ragavusio-
jo ieškojimai, sekimai ir pan. – buvo pačių aštriausių 
ginčų objektai. Galbūt tie ginčai suliepsnojo ir dėl to, 
kad vieno, neabejotino kandidato pagrindinei premijai 
tarsi nebuvo, nebuvo tokio, apie kurį, nepriklausomai 
nuo to, patinka jo darbai ar ne, pasakytum – štai tas, ir 
niekas kitas. <...> Nuomonės bangavo, vertinimai kei-
tėsi, pagaliau lyg ieškant išsigelbėjimo, buvo nuspręs-
ta premiją padalinti dviem. Pirmaisiais laureatais tapo 
Vanda Briedienė (Biržų r.) ir Robertas Matulionis (Vil-
nius). Jų kūryba atitiko cituotas A. Počiulpaitės min-
tis. Kadangi L. Šepkos kūrybai būdingas ir tradicijų, ir 
naujoviškumo derinys, todėl analizuojant ir vertinant 
konkurso kūrinius buvo stengiamasi šio derinio kaip 
atskaitos taško ieškoti dalyvių darbuose.

Pasibaigus parodai buvo susitarta dėl organiza-
cinių klausimų: nutarta laureatą ir prizininkus skelbti 
per renginio uždarymą. Taip pat nuspręsta leisti paro-
dos lankytojams išrinkti labiausiai patikusį darbų au-
torių ir skirti jam žiūrovų prizą. Jį įsteigė L. Šepkos 
žemiečiai – Pandėlio seniūnija. Prizus taip pat įsteigė 

1995 m. laureato Ipolito Užkurnio (1926–2004) drožinys 
„Lionginas Šepka“. Fot. Darius Baltakys
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verslininkai, įstaigos, privatūs asmenys ne tik iš Ro-
kiškio, bet ir Vilniaus. Puoselėjamas medžio drožybos 
tradicijas atspindi ir parodos nominacijos už kolekcijų 
etnografiškumą, sakralumą, originalumą ir kt.

Rokiškio krašto muziejuje jau įvyko 17 parodų, 
kuriose dalyvavo 415 medžio drožėjų iš visų Lietu-
vos etnografinių regionų. Jie pateikė per 3 000 kūry-
bos darbų, paskelbta 19 L. Šepkos premijos laureatų2. 
Jie yra iš visų Lietuvos etninių regionų. Dauguma 
jų – net 11 – iš Aukštaitijos. Kokia darbų tematika? 
Parodos organizatoriai nedaro įtakos darbų tematikai. 
Galima išskirti 3 pagrindines temas: sakralinė, etno-
grafinė, šiuolaikinio gyvenimo tematikos darbai. Jau 
per pirmąją parodą buvo pastebėta, kad konkursas-
paroda išryškino ir vieną skaudžią – sakralinių mo-
tyvų plastinės interpretacijos – problemą. Ne taip jau 
retai susitinkame ne su interpretacija, o su sakralinio 
motyvo desakralizacija, kuri atsiranda dėl daugelio 
priežasčių – meninio nepajėgumo, ikonografijos neži-
nojimo, skubėjimo patenkinti paklausą, – rašė meno-
tyrininkė A. Počiulpaitė3. Ši problema išliko ir vėliau, 
labiausiai ji išryškėjo vaizduojant mūsų tautos sim-
bolį – Rūpintojėlį. Organizuodami 2002 m. parodą, 
muziejininkai pasiūlė medžio drožėjams sukurti po 
darbą, skirtą L. Šepkos atminimui. Į šį raginimą atsi-
liepė 9 meistrai. Tai paskatino juos patyrinėti L. Šep-
kos kūrybą. Daugelis jų panaudojo drožėjo kūrybai 
būdingus elementus: grandines, gėlių žiedus ir kita, 
tačiau nė vienas jų nesukūrė naujos kokybės.

Parodose dalyvauja tiek patyrę, tiek jauni kūry-
bos kelią pradedantys medžio drožėjai. Muziejininkai 
siekia ne dalyvių skaičiaus rekordo, o talentingų, sa-
vitų, originalių kūrėjų. Ne kiekvienas drožėjas tam-
pa laureatu ar prizininku, bet užtai visi gali palyginti 
savo kūrybą su kitų, pasimokyti, pasidalyti patirtimi, 
išgirsti menotyrininkų, specialistų nuomonę, vertini-
mus. Šis renginys, tapęs savotiška drožėjų meistriš-
kumo mokykla, atspindi ne tik išlaikomas skulptūros 
tradicijas, bet ir atskleidžia procesus, vykstančius 
šiuolaikinėje tautodailėje.

Vienas iš parodos tikslų – skatinti jaunimą kur-
ti, perimti senąsias etnines drožybos tradicijas, daryti 
jas gyvybingas. Buvo labai džiugu matyti, kai po kele-
rių metų su patyrusiais meistrais atvykdavo parodoje 
dalyvauti jų mokiniai, vaikai. 2000 m. VII parodoje 
dalyvavo ištisos šeimos: Adolfas Teresius su 2 sū-
numis – Augustinu ir Dovydu, Petras Brazauskas su 
sūnumi Liudu, tėvas ir sūnus Edmundas ir Martynas 
Gaubai. 11-metis Dovydas Teresius – jauniausias pa-
rodų dalyvis per visą jų gyvavimo laiką. 2000 m. tarp 
vertinimo komisijos narių įsiplieskė karštų ginčų, nes 
11-mečio berniuko kūriniai, kai kurių narių nuomone, 
pretendavo į aukščiausią įvertinimą. Jo pateikta ko-
lekcija sužavėjo brandžia drožyba, vientisumu, išraiš-
kingumu, meninio matymo savitumu ir sąsajomis su 
paveldo tradicijomis. Laureatu jis netapo, nes komisi-
ja nesiryžo 11-mečiui suteikti šį titulą. Jis buvo apdo-
vanotas diplomu už geriausią debiutą. 2008 m. krašto 

Adolfas Teresius su sūnumi Dovydu. 2000 m. Fot. Gintautas Dainys
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apsaugos savanoris D. Teresius žuvo per pratybas. Po 
laidotuvių praėjus keletui dienų Rokiškio krašto mu-
ziejuje vykusiame respublikiniame medžio drožėjų 
plenere jo tėvas ir kiti meistrai išdrožė ir L. Šepkos 
parke pastatė kareivėlius, skirtus jaunojo menininko ir 
savanorio D. Teresiaus atminimui. L. Šepkos premijos 
laureatas A. Teresius sakė: Dovydui, kuris drožinėjo 
nuo ketverių metų, visi pranašavo, kad pranoks mane.

2001 ir 2002 m. darbų vertinimo komisiją suža-
vėjo Sauliaus Lampicko mokinio, 15-mečio Laimio 
Kaziukonio, skulptūros. Jis irgi buvo vienas iš pre-
tendentų į laureatus. Paauglio darbai žavingi ne tik 
liaudiška formų deformacija-stilizacija, bet ir pasau-
lėžiūros gyvybingumu, vaikišku naivumu, kaimietišku 
šmaikštumu, itin originaliu temų netikėtumu. Jo dar-
buose darniai susipina etnografija, mitologija ir fan-
tastika.4 L. Kaziukonis dalyvavo ir vėlesnėse šiose ir 
prakartėlių parodose. Kūryba jį pastūmėjo tapti archi-
tektu. E. Gaubo sūnus Martynas irgi buvo ne vienos 
parodos, kurioje pelnė apdovanojimų, dalyvis. Jis tapo 
profesionaliu skulptoriumi. 2002 m. dalyvavo moki-
nių iš Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos, 2003 m. – 
A. Teresiaus mokinių iš Garliavos J. Lukšos gimnazijos 
(Kauno r.), vėliau mokinių iš Kupiškio. Drožyba užkre-
čia, – sako žinomos šalies drožėjų šeimos.

Šios parodos Lietuvoje tapo prestižinės, jos padė-
jo iškilti ne vienam Lietuvos medžio drožėjui ir pelnyti 
garbingą L. Šepkos premijos laureato vardą, kuris yra 

labai vertinamas. Ar lengva tapti laureatu? Į šį klausi-
mą gali atsakyti tik patys kūrėjai. Parodų organizatoriai 
matė kūrėjų pastangas tobulėti, augti. Įdomu stebė-
ti, kaip iš jauno, nepatyrusio, savo stiliaus neturinčio 
drožėjo po kelerių ar keliolikos metų išauga L. Šepkos 
premijos laureatas. Vidas Jatulevičius laureatu tapo 
devintais dalyvavimo metais. Per devynerius metus ir 
komisija, ir lankytojai pamatė didžiulį skirtumą, dro-
žėjo tobulėjimą, ypač tai išryškėja lyginant pirmuosius 
drožinius su premiją laimėjusiu kūriniu „Nuo praga-
ro iki rojaus“. Jis 4 kartus buvo išrinktas žiūrovų pri-
zo laimėtoju. Kelerių metų prireikė ir S. Lampickui, 
kol jis 2000 m. tapo laureatu. Po aštuonerių metų jis 
antrą kartą iškovojo šį titulą. S. Lampickas sakė, jog 
drožti tokius kūrinius, kokie pristatomi į konkursą, 
yra prabanga, nes reikia subrandinti idėją, įdėti labai 
daug darbo, atsitiktinių kūrinių neatveši. Ketvirtą kartą 
parodoje dalyvavęs Jonas Tvardauskas (1938–2010), 
2006 m. tapęs laureatu, sakė, kad trejus pastaruosius 
metus specialiai šiam konkursui kūrė drožinį, kuriame 
įamžino L. Šepkos gyvenimą. Jam Zitos Žemaitytės 
knyga apie L. Šepką buvo tapusi tarsi Biblija. Džiaugė-
si atidavęs duoklę medžio drožybos autoritetui. Meis-
tras sakė į minėtą drožinį įdėjęs tiek daug savęs, kad 
antrą kartą to nepakartotų5. Jis buvo ne tik geras dro-
žėjas, bet ir žavėjo žmoniškomis savybėmis.

2007 m. suorganizuota išskirtinė laureatų darbų 
paroda 100-osioms L. Šepkos gimimo metinėms. Iki 

XV medžio drožėjų paroda. Centre (su rožių puokšte) – Saulius Lampickas, antrą kartą tapęs laureatu. Šalia – komisijos 
nariai, drožėjai, muziejininkai. 2008 m. Fot. Darius Baltakys
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2007 m. paskelbta 16 laureatų (1994, 1999 ir 2004 m. 
komisija skelbė po 2 laureatus). Šioje parodoje jau 
nedalyvavo 2 į amžinybę išėję laureatai: Vanda Brie-
dienė (1944–2005) ir Ipolitas Užkurnys (1926–2004). 
Ką atskleidė ši paroda? Tai buvo labai stipri paroda: 
kiekvienas laureatas siekė atskleisti savo kūrybos sti-
priąsias puses, parodyti išaugusį meistriškumą, jos 
laimėtojas nebuvo skelbiamas.

Šiose ir kitose parodose iškyla etnoregioninio 
savitumo klausimas kalbant apie šiuolaikinius kū-
rėjus. Pastebima, kad formuojasi bendralietuviškas 
medžio skulptūros pobūdis dėl kūrėjų kilmės nive-
liacijos bendralietuviško meninio skonio ugdymo 
švietimo įstaigose. Keletą kartų darbų vertinimo ko-
misijoje dirbęs menotyrininkas, hum. m. dr. Vytautas 
Tumėnas teigia, kad šiuolaikinėje skulptūroje daugė-
ja postmodernizmo bruožų – jaučiama masinės kultū-
ros įtaka, pasaulėjautos tragizmas, gyvuojantys šalia 
savo priešingybės – stiprios tautiškos pasaulėžiūros, 
anksčiau skulptūroje nematyto itin gaivaus, archajiš-
kai paprasto jaunatviško optimizmo6.

Nuo seno manoma, kad medį prakalbinti gali 
tik tvirtos vyriškos rankos, tačiau kas už moterį gali 
geriau atskleisti ąžuolo taurumą, pajusti liepos švel-
numą? Tą liudija L. Šepkos konkursinės parodos 
moterų dalyvių kūryba. Bene daugiausia kartų – net 
7 – konkursinėje parodoje dalyvavo uteniškė Anelė 
Araminienė. Už sakralumą, dėmesį drožybos deta-
lėms ši menininkė ne kartą buvo įvertinta specialiai-
siais prizais. Rokiškio krašto muziejaus lankytojai 
turėjo progą pažinti elektrėniškės Vandos Umbrasie-
nės, jonaviškės Janinos Listvinos, plungiškės Regi-
nos Jonušienės kūrybą – jos dalyvavo 5 parodose. Ne 
kartą Rokiškyje savo drožinius eksponavo iš Rokiš-

kio kilusi Žemaitijoje gyvenanti Rūta Kavaliauskienė 
(2003 m. tapo laureate), birštonietė Rimantė Butkuvė 
ir mažeikiškė Cecilija Mikulskienė.

Ši paroda kaip reiškinys, kuriame atsispindi me-
ninių sprendimų, patirties įvairovė, tapo svarbi ne tik 
muziejui, bet ir pačiam Rokiškiui. Parodos ekspona-
vimo laikas sutampa su miesto švente, pritraukiančia 
į muziejų daug lankytojų ir svečių. Apie šio renginio 
reikalingumą liudija padidėjęs muziejaus lankytojų 
skaičius. Per 1,5 mėn. parodą aplanko 3 000–5 000 
lankytojų. Jas apžiūri ne tik turistai, bet ir mokiniai 
su dailės ir technologijų mokytojais, drožybos būre-
lių nariai, dailininkai ir tautodailininkai. Parodos, ga-
limybė pabendrauti su garsiais drožėjais paskatino ne 
vieną kūrybingą žmogų imtis šio darbo. Geriausias 
šio reiškinio pavyzdys – rokiškėnas Juozas Čepulis, 
drožti pradėjęs 1999 m., o 2012 m. tapęs L. Šepkos 
premijos laureatu. Taip pat rokiškėnas Vidmantas 
Zakarka, drožti pradėjęs 2003 m., o 2012 m. tapęs 
prizininku. 2004 m. debiutavo jonavietė Redita Nar-
kevičienė, kurią meile medžiui užkrėtė vyras Artūras 
ir parodos Rokiškio krašto muziejuje.

Esame Liongino Šepkos medinės grandinės na-
riai. Ji iš gyvo medžio, ir tas medis tebeauga, – taip 
pirmojoje parodoje kalbėjo darbų vertinimo komisi-
jos pirmininkas skulptorius Robertas Antinis7. Šiuos 
žodžius galima pakartoti ir praėjus 20-čiai metų nuo 
pirmosios parodos.

Menininkai, tarp jų ir medžio drožėjai, turbūt 
pirmieji pajuto krizės padarinius. Darėsi vis sun-
kiau pragyventi iš kūrybos, sukurti vertingą kolekci-
ją parodai, teko imtis ir papildomų darbų, kai kurie 
pasirinko emigraciją. Iškilo klausimas, ar išgalėsime 
toliau rengti šias parodas, ar bebus dalyvių? Meistrai 

Konkurso darbų vertinimo 
komisija apžiūri parodą. 

Iš kairės: menotyrininkas, 
hum. m. dr. Vytautas 

Tumėnas, Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos 

Panevėžio bendrijos 
pirmininkas Vidas 

Mažukna, skulptorius 
Arūnas Kynas, Rokiškio 
krašto muziejaus Dailės 

skyriaus vedėja Marijona 
Mieliauskienė. 2002 m.  
Fot. Gintautas Dainys
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siūlė ir toliau išlaikyti šią tradiciją. Nuo 2008 m. nu-
tarta konkursines parodas rengti kas dvejus metus. Il-
gesnis laiko tarpas leidžia sukurti geresnę kolekciją.

Per 17 kartų vykstančias parodas Rokiškis su-
formavo visų Lietuvos regionų skulptūros aukso žie-

dą. Turime talentingus, puikius meistrus, atėjo laikas 
tiems meistrams savo mokinius turėti ir meistriškumą 
perduoti, – sakė Kultūros ministerijos atstovė, komi-
sijos pirmininkė Irena Seliukaitė8, apibendrindama 
konkursinių parodų rezultatus.
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8 Paškevičienė Z., Pabedinskas S. LRT televizijos laida „Pano-
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REPUBLICAN EXHIBITIONS, WHICH RAISED THE GROUP OF WOOD-CARVERS IN 
LITHUANIA

Marijona Mieliauskienė, Dalia Kiukienė
Rokiškis Regional Museum

Today turns 20 years, when Rokiškis Regio-
nal Museum started to organize republican exhibi-
tions-competitions of wood-carvers to win Lionginas 
Šepka premium. This is almost the first and the only 
event of this type among Lithuanian museums, which 

has lasted for two decades. L. Šepka (1907–1985) 
was a special artist, who with this creation did and is 
doing the influence till now not only to folk artists but 
also to professional sculptors, and is insipiring pain-
ters and other art creators. In 1971, when his works 

1 lentelė. Konkursinių parodų statistika
Metai Dalyvių skaičius Darbų skaičius Atstovaujamų rajonų skaičius

1994 m. 21 200 13
1995 m. 15 130 13
1996 m. 17 138 11
1997 m. 28 240 16
1998 m. 38 300 18
1999 m. 22 164 12
2000 m. 39 300 16
2001 m. 30 206 17
2002 m. 38 280 19
2003 m. 35 215 15
2004 m. 20 150 13
2005 m. 24 160 11
2006 m. 23 150 14
2007 m. 14 70 12
2008 m. 16 104 11
2010 m. 19 120 11
2012 m. 16 100 11

17 parodų 415 dalyvių 3 027 darbai

Pastaba . Duomenys pateikti iš: Respublikinės medžio drožėjų darbų parodos L. Šepkos premijai laimėti 1994–2012 m., 
Rokiškio krašto muziejaus archyvas, b. 238–244, 266, 281, 289, 301, 305, 359, 360
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were started to be exhibited in museum, many peo-
ple associate Rokiškis and museum with the name 
of Lionginas Šepka. After the reestablishment of the 
independent state of Lithuania, a considerable num-
ber of possibilities have appeared to devote more 
attention to regional culture and its creators. The mu-
seum curators paid attention to L. Šepka personality 
and to his creation. Museum curators started to think 
not only about the renovation and expansion of the 
exhibition of L. Šepka creations but also about his 
memento commemoration and spread of art. In 1993, 
it was decided to organize annual republican exhibi-
tions-competitions of wood-carvers to win Lionginas 
Šepka premium. Rokiškis District Municipality esta-
blished the premium for the author of the best works 
in the exhibition. Art critic Alė Počiulpaitė described 
these carving exhibitions-competitions as the exhibi-
tions, which influence the development of Lithuanian 
wood sculpture.

In Rokiškis Regional Museum, 17 exhibitions 
have already been held, where 415 wood-carvers have 
participated. They presented over 2700 works of art. 

In 2007, the exclusive exhibition of winners’ works 
was organized, dedicated to L. Šepka 100th birth an-
niversary. Since 2008, it was decided to arrange exhi-
bitions every two years, because one year is too short 
time for creators to prepare the collections of their 
works. By 2014, 19 winners had been announced. 
These exhibitions became prestigious in Lithuania, 
republican wood-carvers put a lot of efforts to win 
Lionginas Šepka premium winner name. During 20 
years, contemporary tendencies and stylistic trends in 
wood carving had become clear. Generation of new 
and ambitious wood-carvers, who used to be young 
craftsmen, achieved creative maturity. Wood-carvers 
exhibitions revealed the strengths and weaknesses of 
wood carving. The following questions are annually 
raised in the exhibitions: What is more important in 
today’s folk art – inventiveness, originality, which is 
far from traditions, or calm and simple prolongation 
of traditions, which is not sparkling with external ef-
fects? What is more valued – spontaneous expression 
of untaught talent or search, pursuits of one’s who 
tasted art sciences…?
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KILNOJAMŲJŲ PARODŲ RENGIMO PATIRTIS ALYTAUS 
KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE

Deimantė Aidukaitė
Alytaus kraštotyros muziejus

Kilnojamosios parodos Lietuvoje pradėtos rengti 
beveik prieš 90 metų. Pirmosios iš muziejaus rinkinių 
parengtos ir išvežtos parodos, kokios yra dabar, buvo 
orientuotos ne į Lietuvos, o į žymiai gilesnes muzieji-
nes tradicijas turinčią Vakarų Europą. 1925 m. pirmą 
kartą tarptautinėje arenoje iškilo Kauno M. K. Čiur-
lionio galerija1, kuri dalyvavo II tarptautinėje dekora-
tyvinio meno parodoje Italijoje (Moncoje).

Viena iš pirmųjų, o galbūt ir pirmąja, muzie-
jaus rinkinių paroda Lietuvoje, vykusia ne muzieju-
je, galėtų pretenduoti tapti 1930 m. M. K. Čiurlionio 
galerijos inicijuota Liaudies meno paroda. Biržų 
gimnazijos salėje suorganizuotoje parodoje buvo 
eksponuoti Biržų ir Pasvalio apylinkėse Kauno mu-
ziejininkų surinkti eksponatai2. Pietų Lietuvoje kilno-
jamųjų parodų pirmtakėmis galima pavadinti Dzūkų 
kraštotyros draugijos, Dzūkų muziejaus (dabar – Aly-
taus kraštotyros muziejaus) steigėjų inspiruotas Se-
novės dienas Merkinėje (1936), Dauguose (1937) ir 
Seirijuose (1938). Merkinės vidurinėje mokykloje 
buvo eksponuoti dzūkų suvežti buities rakandai, že-
mės ūkio padargai, žvejybos įrankiai ir kiti daiktai. 
Juos tinkamai pateikti parodai iš Kauno atvyko An-
tanas Žmuidzinavičius, Paulius Galaunė, Antanas Ta-
mošaitis ir kt.3

Kilnojamosios parodos tarpukario Lietuvoje 
buvo tik pavieniai atvejai, šiandien Lietuvos muzie-
jų veikloje tokios parodos yra tapusios įprastu reiški-
niu. Ne išimtis šiame kontekste Alytaus kraštotyros 

muziejus, kurio darbuotojai 2006–2013 m. parengė 
8 kilnojamąsias parodas. Jos intensyviai pristatomos 
ne tik Lietuvos ir užsienio muziejuose, bet ir įvairio-
se netradicinėse erdvėse: festivaliuose, pašto įstaigo-
se, kultūros centruose, švietimo įstaigų koridoriuose, 
klojime ar karo metais subombarduotoje liuteronų 
bažnyčioje. Kilnojamųjų parodų kelionių žemėlapis 
kasmet plečiasi, dalis jų buvo eksponuotos Estijoje, 
Latvijoje, Lenkijoje. Tad ši muziejinės komunika-
cijos forma leidžia populiarinti sukauptus turtus ir 
muziejininkų tyrinėjimus tai auditorijai, kuri galbūt 
niekada neateitų į pačiame muziejuje pristatomą pa-
rodą, taip pat stiprina įvairių įstaigų bendradarbiavi-
mą bei tarpvalstybinius ryšius.

Apie kilnojamąsias parodas galima kalbėti įvai-
riais aspektais, bet šiame straipsnyje norima atkreip-
ti dėmesį į iškilusius sunkumus, su kuriais susiduria 
Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai, pristaty-
dami ir transportuodami parodas. Kita iškilusi pro-
blema – potencialių lankytojų požiūris į muziejininkų 
pasiūlytas parodų temas. Siekiant išsiaiškinti mu-
ziejaus kilnojamųjų parodų aktualumą, buvo atlikta 
Pietų Lietuvos gyventojų apklausa, kuri patvirtino 
spėliojimus ir atskleidė naujų aspektų. Šiame straips-
nyje atskirai aptariamos 3 kilnojamosios parodos: 
„Mūsų protėvių dvasia“, „Ir po šimto metų tamsoj 
žiba...“, „Kai sieloms neliko medžių“. Jos pasirinktos 
todėl, kad yra vienos iš populiariausių ir naujausių.

Kilnojamoji paroda „Mūsų protėvių dvasia“

2009 m. rugsėjį surengta kilnojamoji paroda 
„Mūsų protėvių dvasia“. Jos tikslas – supažindinti su 
Alytaus rajono ir miesto piliakalniais, atkreipti dėme-
sį ne tik į jų kultūrinį unikalumą, bet ir priminti pilia-
kalnių priežiūros, išsaugojimo bei informacijos apie 
juos sklaidos būtinybę.

Kilnojamąją parodą sudaro 3 dalys. Pirmojoje 
dalyje glaustai apžvelgiama piliakalnių raida, jų šian-
dieninė būklė, archeologiniai kasinėjimai, išlikusi žo-
dinė informacija.

Antrojoje dalyje pateikiamos piliakalnių nuo-
traukos. Jos demonstruojamos ant sienų pakabinamo-
se drobinėse juostose. Kiekvienam piliakalniui skirta 

Kilnojamoji paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Alytaus kraš-
totyros muziejaus galerijoje „Skrydis“
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po juostą. Juostoje pateikiama viena didelė piliakalnio 
nuotrauka ir kelios mažos su jo vaizdu iš įvairių pusių 
bei senesnių laikų. Nuotraukos padeda atskleisti pi-
liakalnių fizinę kaitą per amžius. Pateikiamas žemė-
lapis, nurodantis maršrutą nuo Alytaus iki konkretaus 
piliakalnio. Vaizdinė piliakalnio medžiaga papildoma 
legenda ar archeologiniais radiniais, susijusiais su 
konkrečiu piliakalniu. Juostos šone nurodomas pilia-
kalnio amžius ir seniūnija, kurioje jis yra.

Trečioji dalis – tai piliakalnių maketai, kuriais 
siekiama papildyti jų, kaip gynybinių įtvirtinimų, 
formavimosi suvokimą. Maketai nėra tikslios pilia-
kalnių kopijos, tai veikiau muziejininkų mėginimas 
interpretuoti, kaip piliakalniai galėjo atrodyti tuomet, 
kai buvo gyvenami. Parodoje galima išvysti trumpą 
filmą, pristatantį 20 Alytaus rajono piliakalnių. Filme 
rodomi vaizdai nuo konkretaus piliakalnio ir pats pi-
liakalnis. Filmuota medžiaga įgarsinta: detalizuojama 
piliakalnio geografinė padėtis, fizinė forma, istoriniai 
faktai, legendos ir kiti turimi duomenys.

Įvardijant kliūtis, su kuriomis susiduriama trans-
portuojant šią parodą, galima paminėti, jog norint 
perkleti parodą yra būtinas specialus transportas – 
lengvasis automobilis nėra pakankamai talpus paro-

dos inventoriui. Kaip bus demonstruojamas filmas, 
priklauso nuo tos įstaigos, į kurią keliauja paroda, 
techninių resursų.

Kilnojamoji paroda „Ir po šimto metų tamsoj 
žiba...“

Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba...“ – tai 
autentiškų dzūkiškų marškinių, dėvėtų XX a. pr., pri-
statymas šiuolaikinei visuomenei. Parodos tikslas – 
parodyti tokio etnografinio paveldo, esančio Alytaus 
kraštotyros muziejuje, išskirtinumą ir unikalumą. 
Taip siekiama atkreipti dėmesį į dzūkiškų marškinių 
patrauklumą ir kaip šiandienos žmogus gali pritaikyti 
šį drabužį savam stiliui. Senieji marškiniai, kadaise 
siūti tik rankomis, rodo išskirtinį siuvėjų kruopštumą, 
turi tobulus siūlių santykių, detalių proporcinius de-
rinius. Šioje parodoje lankytojai gali atrasti 3 marš-
kinių, priklausančių muziejaus etnografiniam fondui, 
istorijas. Parodoje pristatomi senieji originalūs marš-
kiniai, jų kopijos, pasiūtos rankomis, ir šiuolaikinės 
senųjų marškinių improvizacijos. Paroda dalijama 
pjūviais: praeitis ir dabartis, istorija ir šiandiena, tra-
dicijos ir modernumas, sena ir nauja.

Kilnojamoji paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba...“ Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje 
(Kaunas)



64

Visos šios marškinių istorijos užfiksuotos nuo-
traukose: originalūs marškiniai autentiškoje aplinko-
je, marškinių kopijos, pritaikytos nešioti šiuo laiku, 
ir marškinių improvizacijos šiandienos kontekste. Tai 
perteikia žaismingos 3 merginų, kurios ir siuvo šiuo-
laikiškus marškinius, fotosesijos. Paroda pagyvinama 
muziejaus etnografijos fondo eksponatais.

Tikri siuvimo amato žinovai parodoje atras au-
tentiškų siūlių pavyzdžių, paruoštų iškarpų bei galės 
pasinaudoti proga marškinius pasimatuoti. Idėjų ras 
tie, kurie siuva kostiumus etnografiniams ansam-
bliams, ar tie, kurie nori susikurti išskirtinį stilių. 
Papildant vaizdinę parodos medžiagą, siūloma pasi-
žiūrėti trumpą filmą, kuriame mėginama perteikti lai-
kotarpio dvasią, marškinių siuvimo subtilybes.

Eksponuojant kilnojamąją parodą „Ir po šimto 
metų tamsoj žiba...“, išryškėjo, jog ne kiekviena erdvė 
yra jai tinkama. Parodos kaip reiškinio sėkmė susiju-
si ne tik su konceptualia informacija, kurią siekiama 
perteikti, bet ir su pačiais eksponavimo būdais, todėl 
kaskart parodos kuratorei tenka nelengva užduotis – 
parodos turinį reikia pritaikyti naujoje ekspozicinėje 
erdvėje. Neretai tai pareikalauja labai daug laiko.

Šioje kilnojamojoje parodoje keliauja autentiški 
eksponatai iš muziejaus fondų, tad juos būtina labai 
saugoti. Dažnai kilnojamoji paroda eksponuojama 
erdvėse, kuriose nėra už parodą atsakingų asmenų. 
Neigiamai veikia eksponatus ir kaskart kintančios lai-

kymo sąlygos. Be viso to, išlieka tikimybė, kad trans-
portuojami eksponatai gali nukentėti.

Kilnojamoji paroda „Kai sieloms neliko medžių“

Kilnojamoji paroda „Kai sieloms neliko me-
džių“ parengta 2013 m. kovą kaip naujos stacionarios 
archeologinės muziejaus ekspozicijos dalis. Jos tiks-
las – pristatyti šiandieninį jotvingių palikimą Pietų 
Lietuvoje. Pagal informacijos pobūdį paroda išski-
riama į 2 dalis. Pirmojoje dalyje pristatomi objek-
tai, kuriais jotvingių, Jotvos vardai visoje Lietuvoje 
įprasminami šiandieninių žmonių, antrojoje – identi-
fikuojami Pietų Lietuvos vietovardžiai, piliakalniai, 
galimos senovinių gyvenviečių vietos, pilkapiai, as-
menvardžiai – visa tai, ką tyrinėtojai priskiria prie jo-
tvingiškos kilmės.

Rengdamas šią parodą, Alytaus kraštotyros mu-
ziejus suorganizavo išvyką „jotvingių keliais“. Joje 
buvo fiksuojami jotvingiški geografiniai objektai, 
esantys Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druski-
ninkų savivaldybėse. Išvykos rezultatas – šių objektų 
nuotraukos ir informacija apie vietovardžius pateikia-
mos interaktyviajame Pietų Lietuvos žemėlapyje. Tai 
svarbiausias šios parodos akcentas.

Kilnojamosios parodos „Kai sieloms neliko 
medžių“ pavadinimas ir simbolika nėra atsitiktiniai: 
jotvingiai tikėjo pomirtiniu sielos persikėlimu – miru-

Parodos „Ir po šimto metų tamsoj žiba...“ fragmentas
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Kilnojamoji paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Suvalkų apygardos muziejuje (Lenkija)

sių žmonių sielos, apsipraususios ežere, įkopdavusios 
į medžius: vyrų – į ąžuolus, moterų – į liepas ar egles. 
Renkantis dizainą, siekta atskleisti charakteringiausią 
jotvingių savybę – karingumą, todėl informacija pa-
teikiama apvaliuose ir lašo formos skyduose. Pasitel-
kiami ir parodą pagyvinantys akcentai – ietys.

Europinė muziejų praktika ir naujausi tyrimai 
rodo, jog moderniosios informacinės technologijos 
muziejinėje veikloje yra efektyvi  priemonė paska-
tinti lankytojų domėjimąsi istorine praeitimi, tačiau 
kilnojamosios parodos „Kai sieloms neliko medžių“ 
praktika rodo, kad interaktyviosios ekspozicijos la-
biau sudomina jaunimą, o vyresniajai kartai tai ne 
taip priimtina, nes naudotis interaktyviosiomis prie-
monėmis yra per sudėtinga. Kadangi kilnojamosios 
parodos keliauja ne vienerius metus, o technologinė 
plėtra sparti, tad neišvengiama greito parodų senė-
jimo. Didžioji informacijos dalis sutelkiama infor-
maciniuose terminaluose, tad parodos labiau skirtos 
lankyti individualiai.

Parodos „Kai sieloms neliko medžių“ informaci-
ja nėra baigtinė, ji vis pasipildo naujais duomenimis, 
tačiau iš anksto nebuvo apsvarstyta, kaip papildyti 
parodą, neapgalvota, kaip pateikti naują informaciją.

Visoms kilnojamosioms parodoms būdingas 
sunkumas – ribotos transporto išlaidos parodas nuga-
benti į tolimesnes Lietuvos ar užsienio vietoves. Ap-
tartos kilnojamosios parodos parengtos iš projektinių 

lėšų (rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros minis-
terija, Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, 
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros mi-
nisterijos), tačiau nebuvo numatyta lėšų joms trans-
portuoti, o ribotas muziejaus biudžetas apsunkina 
sklaidą. Visos 3 parodos yra kabinamos, tad kita re-
čiau pasitaikanti kliūtis – reikia iš anksto užsitikrinti, 
jog ekspozicinėje erdvėje būtų pakabinimo sistemos.

Anketinės apklausos rezultatai

Buvo atliktas tyrimas, atskleidžiantis muziejaus 
siūlomų parodų temų aktualumą visuomenei. Ap-
klausoje dalyvavo 402 respondentai, kuriems buvo 
pateikta 14 uždarųjų klausimų – siūloma pasirinkti 
vieną atsakymą, labiausiai atitinkantį požiūrį. Anke-
ta buvo siunčiama elektroniu paštu Pietų Lietuvos 
viešojo ir privataus sektoriaus įstaigų darbuotojams. 
Respondentų charakteristika pagal lytį, išsilavinimą 
ir amžių: trys ketvirtadaliai atsakiusiųjų (74,9 %) 
buvo moterys, turinčios aukštąjį universitetinį išsi-
lavinimą (71,6 %), pagal amžių4 respondentai pasi-
skirstė gana tolygiai.

Tyrimo metu paaiškėjo, jog apie vieną iš muzie-
jininkų veiklos alternatyvų – rengiamas kilnojamą-
sias parodas – nežino kas trečias respondentas. Kuo 
jaunesni respondentai, tuo mažiau apie jas žino. 45 % 
jaunimo nuo 18 iki 29 metų ir didelė dalis apklaustų 
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vyrų, t. y. 40,4 %, nebuvo girdėję apie tokią veiklą.
Atsakydami į klausimą, ar jiems yra aktuali Aly-

taus miesto ir rajono piliakalnių paroda, 64,9 % teigia, 
jog tokia siūloma tema būtų įdomi. Jotvingių paliki-
mo Pietų Lietuvoje tema sudomintų 66,9 % respon-
dentų. Atitinkamai 64,7 % ir 66,2 % ateitų specialiai į 
muziejų pamatyti tokių parodų. Panašios proporcijos 
(68,9 % ir 65,7 %) išliko gilinantis į parodų turinį ne-
tradicinėse erdvėse.

Šiame kontekste išsiskyrė siūlyta parodos 
tema – XX a. pr. dzūkiški marškiniai. Tokios parodos 
subtilybėmis susidomėtų 48,5 % potencialių lankyto-
jų, o dėl to specialiai į muziejų ateitų dar mažiau res-
pondentų – 46 %. Jeigu XX a. pr. dzūkiškų marškinių 
paroda būtų eksponuojama ne muziejuje, ja susido-
mėtų kiek daugiau apklaustųjų – 58,5 %.

Nedidelė dalis respondentų (6,48 %) atsakė, jog 
specialiai į muziejų neateitų nė dėl vienos temos, taip 
pat nesigilintų ir į siūlomų parodų turinį netradicinėje 
aplinkoje, nors temų atžvilgiu jie yra neutralios nuo-
monės. Santykinai didžiausias skaičius tokių respon-
dentų yra turinčių aukštąjį išsilavinimą.

Parodos objektas (75,1 %), pritaikytos mo-
derniosios technologijos (11,4 %) yra pagrindiniai 
respondentų nurodyti veiksniai, kurie paskatintų pasi-
gilinti į parodos turinį. Ko gero, vienas netikėčiausių 
tyrimo faktų buvo tas, kad moderniąsias technologijas 
parodoje kaip svarbų parodos elementą aktualizuoja 
vidutinio amžiaus respondentai, t. y. 50–59 metų.

Apibendrinant tyrimą, galima konstatuoti tam ti-
kras tendencijas:

1. Nors kilnojamosios parodos yra sparčiai po-
puliarėjanti muziejinės komunikacijos alternatyva, 
tačiau kas trečias respondentas apie jas nieko nežino.

2. Kilnojamosios parodos nesulauktų didesnio 
lankytojų susidomėjimo netradicinėse erdvėse negu 
įprastai sulauktų muziejuje, išskyrus parodą, kurios 
tema pasirodė ne tokia aktuali respondentams.

3. Paradoksalu, tačiau parodose panaudotos mo-
derniosios technologijos yra vienas iš pagrindinių 
veiksnių, kuris paskatintų vidutinio amžiaus respon-
dentus pasigilinti į jų turinį. Tuo tarpu kilnojamųjų 
parodų praktika rodo, jog tokios parodos vyresniajai 
kartai ne tiek priimtinos.

Nuorodos
1 Žemaitytė Z. Paulius Galaunė, Vilnius, 1988, p. 130.
2 Galaunė P. Muziejininko novelės, Vilnius, 1967, p. 150.
3 Miškinis J. Manoji Dzūkija: atsiminimai, London, 1966, 

p. 99–101.

4 Atsakyti į anketos klausimus buvo prašoma ir mokyklinio am-
žiaus vaikų. Sulaukta vos 3 atsakymų, todėl ši grupė yra nere-
prezentatyvi.

EXPERIENCE IN PREPARING ITINERANT EXHIBITIONS IN ALYTUS LOCAL LORE 
MUSEUM

Deimantė Aidukaitė
Alytus Local Lore Museum

Itinerant exhibitions have become a common 
phenomena in Lithuanian museums’ practice. No 
exception is Alytus Regional Studies Museum, the 
employees of which have prepared eight itinerant 
exhibitions during the period 2006–2013. Three of 
them, namely “Mūsų protėvių dvasia” (“The spirit 
of our ancestors“), “Ir po šimto metų tamsoj žiba...”, 
(“It still glows in the dark a hundred years after…”), 
“Kai sieloms neliko medžių” (“When there were any 
trees left for souls”) are discussed in this article. The 
above-mentioned exhibitions have been chosen on 

account of their popularity and novelty.
The itinerant exhibitions of Alytus Regional 

Studies Museum are vigorously presented in vari-
ous untraditional spaces, and their travel map is ex-
panding every year. Nevertheless, the museologists 
encounter certain obstacles. With the purpose of as-
certaining the relevance of the itinerant exhibitions, 
the survey has been carried out Southern Lithuania. 
The results of the survey have revealed in certain cas-
es unexpected tendencies.
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NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS 
KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ RINKINIŲ 
KOMPLEKSINIAI TYRIMAI

Egidijus Ožalas
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Vienas iš ambicingiausių XX a. pab. – XXI a. 
pr. Lietuvoje įgyvendintų kultūrinių ir politinių pro-
jektų buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmų Vilniuje atkūrimas. Įvairių prieštaravimų 
sulaukęs rūmų atkūrimo projektas, jo kaina ir užsitęsę 
atkūrimo darbai užgožė svarbiausias projekto idėjas. 
Viena iš jų buvo pristatyti retą ne tik Lietuvos, bet ir 
Europos mastu archeologinių radinių rinkinį1.

Į atstatytuose rūmuose įsikūrusio Nacionalinio 
muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmų rinkinius yra patekusi gausi 1987–2010 m. 
vykusių kompleksinių archeologinių ir architektūri-
nių tyrimų medžiaga. Archeologinius tyrimus vykdęs 
Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ yra į muziejaus 
fondus perdavęs daugiau nei 300 000 radinių2.

Muziejaus požiūrį į tai, kaip turėtų būti tvarko-
mi radiniai ir pristatomas atliekamas darbas, parodė 
2011 m. birželio 18 d. Taikomosios dailės muziejuje 
atidaryta paroda „Tarp kasdienybės ir prabangos. Res-
tauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų arche-
ologiniai radiniai“ bei jai skirtas leidinys3. Leidinio 
įvadiniame straipsnyje muziejaus direktorius, dr. Vy-
das Dolinskas akcentavo, kad restauruojant radinius 
atlikti ir išsamūs jų tyrimai, leidę nustatyti jų paskirtį, 
medžiagas, tikslinti datavimą, atskleisti kitus svarbius 
meninius, technologinius, funkcinius aspektus4.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų Mokslinių tyrimų 
centro ir jo Restauracinės priežiūros grupės, Rinkinių 
apskaitos ir saugojimo skyriaus veikla yra nukreipta į 
kompleksinį radinių tvarkymą ir tyrimus.

Į muziejų perduotų archeologinių radinių būklė 
yra labai skirtinga. Didžioji dalis radinių yra nekon-
servuota, tačiau dalis perduotų radinių jau buvo kon-
servuota ir net restauruota. Paskutiniais metais per 
archeologinius tyrimus surasti mediniai ir odiniai ra-
diniai buvo perduoti jau pradėti konservuoti. Kadangi 
į muziejų įsiliejo buvusio Pilių tyrimo centro „Lie-
tuvos pilys“ Restauravimo skyrius, buvo užtikrintas 
pradėtų darbų tęstinumas.

Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ perduoti 
archeologiniai radiniai yra perimami chronologine 
tvarka, pradedant rastais 1987 m. Kadangi dalis ra-

dinių, daugiausia pagamintų iš geležies, yra prastos 
būklės, jie yra konservuojami, atsižvelgiant ne į jų ra-
dimo metus, bet į būklę. Lygiagrečiai su šiais darbais 
muziejaus Mokslinių tyrimų centras ir jo Restaura-
cinės priežiūros grupė bei Rinkinių apskaitos ir sau-
gojimo skyrius pradėjo kompleksinę skirtingų radinių 
grupių išsaugojimo, tyrimų ir sklaidos programą. Vie-
na iš pirmųjų radinių grupių, pradėtų tvarkyti pagal 
šią programą, yra medinio vandentiekio vamzdžiai ir 
juos jungusios metalinės movos.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų rinkiniuose yra 9 me-
diniai vandentiekio vamzdžiai ir 59 medinių vanden-
tiekio vamzdžių movos, rastos Vilniaus Žemutinės 
pilies teritorijoje iki 2009 m. Viena iš svarbiausių 
priežasčių, kodėl šiai nedidelei radinių grupei buvo 
parodytas išskirtinis dėmesys, buvo radinių būklė. Per 
archeologinius tyrimus surasti mediniai dirbiniai ge-
riausiai išlieka tik tada, jei jie pradedami konservuoti 
vos iškelti iš perkasos, todėl mediniai vandentiekio 
vamzdžiai buvo pradėti konservuoti dar archeologi-
nius tyrimus atlikusiame Pilių tyrimo centre „Lie-
tuvos pilys“. Sudėtingesnė situacija susiklostė su 
metalinėmis vandentiekio movomis. Jau vykdant ar-
cheologinius tyrimus konstatuota, kad daugelis movų 
yra gana prastos būklės. Šie geležiniai radiniai su iš-

Restauruoti medinio vandentiekio vamzdžiai su mova pa-
rodoje „Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietu-
vos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai“. 
Fot. Vytautas Abramauskas
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likusių medinių vamzdžių fragmentais dėl sudėtingos 
formos, ilgo restauravimo proceso nebuvo „mylimi“ 
ir restauratorių. Iš 56 atskirai surastų vandentiekio 
movų restauruotos vos 5.

Buvo nutarta šiuos radinius įtraukti į kompleksi-
nę radinių grupių išsaugojimo, tyrimų ir sklaidos pro-
gramą. Buvo išskirtos 3 pagrindinės veiklos kryptys:

1. Išsaugojimo kryptis. Buvo nuspręsta baig-
ti jau pradėtų medinių vandentiekio vamzdžių kon-
servavimą ir restauravimą. Dalis jų, kaip eksponatai, 
turėtų patekti į nuolatinę muziejaus ekspoziciją. Su-
daryti metalinių vandentiekio vamzdžių movų kon-
servavimo grafiką ir pradėti konservuoti šią radinių 
grupę. Siekti, kad iki 2020 m. šie radiniai būtų baigti 
konservuoti.

2. Tyrimų kryptis. Nustatyti, kokios rūšies me-
diena naudota mediniams vandentiekio vamzdžiams. 
Pamėginti datuoti surastų vandentiekio vamzdžių 
pavyzdžius remiantis dendrochronologiniu metodu. 
Sudaryti surastų vandentiekio vamzdžių ir jų movų 
radimo schemą, pamėginti išsiaiškinti vandentiekio 
Vilniaus Žemutinėje pilyje atsiradimo laiką bei van-
dentiekio sistemos raidą.

3. Sklaidos kryptis. Remiantis tyrimų medžia-
ga, parengti mokslinę publikaciją, muziejuje surengti 
viešą paskaitą ir panaudoti dalį medžiagos muziejuje 

vykstančioms edukacinėms programoms.

Išsaugojimo darbai

Mediniai vandentiekio vamzdžiai. Pilių tyri-
mo centrui „Lietuvos pilys“ atliekant archeologinius 
tyrimus Vilniaus Žemutinėje pilyje 2002–2005 m., 
buvo surasti net 9 mediniai vandentiekio vamzdžiai. 
Į muziejaus rinkinius pateko 5 medinių vandentiekio 
vamzdžių dalys. Vamzdžiai priklausė 3 skirtingoms 
vandentiekio trasoms. Iš 2 trasų per archeologinius 
tyrimus buvo paimti 2 mediniai vamzdžiai, sujungti 
metaline mova. Trečią vandentiekio trasą iliustruoja 
dviejų vandentiekio vamzdžių jungtis.

Medinių vandentiekio vamzdžių konservavi-
mas ir restauravimas. Per archeologinius tyrimus 
surasti mediniai vandentiekio vamzdžiai iš karto 
buvo atiduoti restauratoriams. Visų medinių vanden-
tiekio vamzdžių restauravimui vadovavo Pilių tyri-
mo centro „Lietuvos pilys“, o vėliau Nacionalinio 
muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmų Mokslinių tyrimų centro Restauracinės 
priežiūros grupės aukščiausios kategorijos archeo-
loginių radinių restauratorė Deimantė Baubaitė. Jos 
ir laborantų Kotrynos Koncevičiūtės, Sauliaus Pode-
rio, Tomo Valatkevičiaus dėka nuolatinę Nacionali-
nio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų ekspoziciją papildė restauruoti medi-
niai vandentiekio vamzdžiai.

Radiniai buvo nuplauti vandeniu. Mediena de-
zinfekuota vandeniniu 10 % „Asepas-3“ tirpalu ir 
konservuota šaltuoju PEG metodu (polimero tirpa-
las užtepamas ar užpurškiamas ant medienos pavir-
šiaus). Ji sutvirtinta 10–15 % PEG 1500, PEG 4000 
vandeniniais tirpalais. Konservavimo darbai vyko, 
iki mediena tirpalo nebeįgėrė ir jos paviršiuje pradėjo 
formuotis polimero plėvelė (apie 3 mm).

Didesni plyšiai užpildyti išlydyto PEG 4000 ir 
medžio miltų glaistu. Glaistytoms vietoms suteikta 
originalaus dirbinio forma, kuri nuspalvinta akvare-
le „Belyje noči“ ir PVA tempera. Restauruoti radiniai 
padengti apsauginiu vašku, naudotas vaško balzamas 
„Pronto“.

Geležinės movos nuvalytos mechaniškai ir per 
visą medienos konservavimo procesą džiovintos eta-
nolio kompresais. Vėliau prisotintos taninų ir sutvir-
tintos „Paraloid B-72“ tirpalu, padengtos apsauginiu 
vašku „Cosmoloid“.

Tyrimas

Medienos tyrimai ir datavimas. Medienos 
nustatymo tyrimus ir dendrochronologinius medi-
nių vandentiekio vamzdžių tyrimus atliko Pilių ty-

Medinių vandentiekio vamzdžių su mova jungtis. 
Fot. Vytautas Abramauskas

Metalinė vandentiekio mova. Fot. Vytautas Abramauskas
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rimo centro „Lietuvos pilys“, o vėliau Nacionalinio 
muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmų Mokslinių tyrimų centro Archeologijos 
grupės dendrochronologė, dr. Rūtilė Pukienė. Buvo 
nustatyta, kad visi Vilniaus Žemutinėje pilyje surasti 
mediniai vandentiekio vamzdžiai buvo pagaminti iš 
pušinių rąstų. Pritaikius dendrochronologinį tyrimo 
metodą, buvo datuoti 6 iš 9 vamzdžių. Ankstyviausiai 
vandentiekio trasai naudoti vamzdžiai yra iš 1529 m. 
kirstų pušų. Dar trijų trasų vamzdžiams naudoti 1545, 
1551 ir 1558 m. kirstų pušų rąstai.

Medienos tyrimai atskleidė ir iki šiol nežino-
tus technologinius sprendimus. Ilgą laiką neturėjome 
duomenų, kaip su pagrindine trasa būdavo sujungia-
ma jos atšaka. Tyrinėjant į pietus nuo I oficinos (dva-
riškių rūmų), 2007 m. buvo rasta mova (kat. nr. 55), 
gulinti kita kryptimi nei pagrindinė trasa. Atidžiau ap-
žiūrėjus movą, pastebėta, kad ant jos išlikusi mediena 
orientuota skirtingomis kryptimis. Viena movos dalis 
įkalta išilgai rąsto, kita – skersai. Vadinasi, prie pa-
grindinės trasos atšakos būdavo prijungiamos movos, 
prieš tai vandentiekio vamzdžio šone išgręžus skylę. 
Atlikus visų movų tyrimus, išsiaiškinta, kad net 4 iš 
jų jungtos šone, todėl galima spėti, kad jų radimo vie-
tos žymi pagrindinės trasos ir jos atšakos sankirtą.

Tik radus išlikusių vandentiekio vamzdžių jung-
čių vietas, paaiškėjo, kaip buvo sandarinama movos 
vieta. Ankstyviausios, 1529 m., vandentiekio trasos 

vamzdžiai jungties vietoje sandarinti labai plastišku 
rausvu moliu be priemaišų. Greičiausiai jungtims tepti 
molis ruoštas specialiai. Moliu aptepta apie 70 cm ilgio 
vamzdžių atkarpa. Jo sluoksnio storis – 10–20 cm.

Dar viena sandarioji jungtis aptikta į pietryčius 
nuo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų pietinio 
korpuso 2005 m. rastoje vandentiekio trasoje. Trasos, 
kuriai naudoti 1551 m. kirstų pušų rąstai, vamzdžių 
jungties vietoje virš movos rasta medienos skaidulų, 
sujungtų derva. Atrodo, kad mova apsukta dervoje 
išmirkytomis karnomis, todėl galima patvirtinti, kad 
1546 m. sąskaitose minima Vilniaus statinių vanden-
tiekio vamzdžiams sutvirtinti skirta derva tikrai buvo 
naudojama.

Vienas iš sudėtingiausių darbų buvo remiantis 
archeologinių tyrimų medžiaga sudaryti vandentiekio 
vamzdžių ir jų movų radimo schemą bei pamėginti 
atkurti vandentiekio sistemos raidą. Šiuos darbus at-
liko Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės valdovų rūmų Mokslinių tyrimų centro 
Architektūros grupės vadovė Rasa Abramauskienė ir 
Archeologijos grupės archeologas Egidijus Ožalas.

Atlikus tyrimus, konstatuota, kad XVI a. 4 deš. 
į Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kuni-
gaikščių rūmus buvo nutiesta pirmoji vandentiekio 
trasa. Ji buvo atvesta iš pietų pusės, greičiausiai iš 
Vingrių šaltinių. Pirmojo vandentiekio trasa vei-
kiausiai baigėsi šuliniu-rezervuaru Lietuvos didžiųjų 

Ankstyviausio vandentiekio, nutiesto į gotikinius rūmus apie 1530 m., vamzdžiai „in situ“. Fot. Vytautas Abramauskas
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XVII a. pr. vandentiekio vamzdžių movos „in situ“. Fot. Vytautas Abramauskas

kunigaikščių rūmų kieme. Toks įrenginys priešais vė-
lyvosios gotikos rūmus pavaizduotas Georgo Brauno 
ir Franco Hogenbergo „Pasaulio miestų atlaso“ pano-
raminiame Vilniaus plane.

XVI a. 5–6 deš. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmuose Žemutinėje pilyje įvyko didžioji vandentie-
kio tinklo plėtra. Į rūmų šiaurės vakarinį korpusą, kur, 
kaip spėjama, buvo virtuvė, buvo nutiesta vandentie-
kio trasa. Vandentiekio trasos tęsėsi iki Arsenalo pas-
tatų pilies šiaurinėje dalyje ir pastatų, buvusių Pilies 
kalno pietinėje papėdėje. Žygimanto Augusto valdy-
mo laikais vandentiekio vanduo pasiekė svarbiausius 
rūmų pastatus.

XVII a. 3–4 deš. nauja vandentiekio trasa nutie-
sta į Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus ir katedrą. 
Norint atsakyti, ar Vazų valdymo laikais vandentiekį 
turėjo ir dvariškių rūmai, ar tai buvo padaryta vėliau, 
duomenų dar trūksta.

Rastos vėliausios medinio vandentiekio trasos 
nutiestos jau po XVII a. 7 deš. Remiantis dendro-
chronologiniais tyrimais, kol kas atsakyti į klausi-
mą, kada buvo nukirsti medžiai, kurių rąstai naudoti 
trasos vamzdžiams, negalima. Atrodo, kad trasos 

turėjo pasiekti Naujojo arsenalo pastatus šiaurinėje 
pilies dalyje ir pastatus, buvusius Pilies kalno pieti-
nėje papėdėje.

Sklaidos darbai

Artimiausiu metu turėtų pasirodyti Nacionali-
nio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų trečias periodinio leidinio „Chronicon 
Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae“ tomas. Jame 
bus išspausdintas R. Pukienės ir E. Ožalo straipsnis 
„Vandentiekis Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje 
XVI–XVII a.“. Ateityje planuojame nuveiktus darbus 
pristatyti ir viešoje paskaitoje. Tikimės, kad artimiau-
siais metais ši tema pateks ir į edukacines muziejaus 
programas.

Apibendrindami atliktus darbus, manome, kad 
muziejus turėtų rūpintis išsaugoti ne tik jame esantį 
valstybės turtą – muziejinius rinkinius. Būtent mu-
ziejus turėtų organizuoti saugomų rinkinių tyrimus 
ir sklaidą. Siekdamas šių tikslų, jis turėtų ieškoti 
partnerių ir įtraukti suinteresuotas mokslo ir kultū-
ros įstaigas.

Nuorodos
1 Dolinskas V. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai: istorinės 

raidos bruožai, atkūrimas, ekspozicijos, Lietuvos didžiųjų ku-
nigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Istorija ir rinki-
niai. Albumas = Palace of the Grand Dukes of Lithuania in 
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COMPLEX RESEARCH OF THE ARCHEOLOGICAL COLLECTIONS OF THE 
NATIONAL MUSEUM – PALACE OF THE GRAND DUKES OF LITHUANIA

Egidijus Ožalas
National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania

A notable addition to the collections of the Na-
tional Museum – Palace of the Grand Dukes of Lithu-
ania that was established in 2009 is the rich complex 
archaeological and architectural research material 
from work conducted in 1987–2010. The Castles Re-
search Centre “Lietuvos Pilys” that carried out the ar-
chaeological investigation work has transferred over 
300,000 finds to the museum’s collections. In order 
to preserve these finds, the museum’s Scientific Re-
search Centre and its Conservation Group, as well 
as the Collection Department have started a complex 
programme dedicated to the conservation, research 
and sharing of information about the different groups 
of finds.

One of the first groups of finds that has start-
ed being managed as part of this programme are 

the wooden sewage pipes and the metal sleeves that 
joined them. The collections of the National Muse-
um – Palace of the Grand Dukes of Lithuania have 
9 wooden sewage pipes and 59 wooden sewage pipe 
sleeves that were discovered in the territory of the Vil-
nius Lower Castle in 2009. At present, all the wooden 
sewage pipes have undergone a complete conser-
vation process and a programme in which there are 
plans to conserve all the metal sewage pipe sleeves by 
2020 has been prepared. A scientific article has been 
prepared and published based on the research of the 
development of the 16th–17th-century sewage sys-
tem in the Vilnius Lower Castle. There are also plans 
to present the research material in public lectures and 
educational programmes.
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SPECIALIZUOTŲ MUZIEJŲ PROBLEMATIKA: 
KERNAVĖS ARCHEOLOGINĖS VIETOVĖS MUZIEJAUS 
ATVEJIS

Andrius Janionis
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

Specializuoti muziejai – tai didesnei įstaigai 
priklausantys arba tik tam tikros rūšies kolekcijas 
turintys muziejai. Kernavės archeologinės vietovės 
muziejus yra vienintelis specializuotas archeologijos 
muziejus Lietuvoje.

Muziejus Kernavėje buvo įkurtas 1930 m. vietos 
mokytojo Juozo Šiaučiūno pastangomis. Prasidėjus 
sovietiniam laikotarpiui, jis buvo perkeltas į naciona-
lizuotos klebonijos patalpas, o 1993 m. – į buvusius 
kolūkio kultūros namus. Nuo 1965 m., iki tol visuo-
meniniais pagrindais dirbęs muziejus, tapo Trakų 
istorijos muziejaus filialu. 1989 m. buvo įkurtas mu-
ziejus-draustinis (Kernavės piliakalniai jau 1960 m. 
buvo paskelbti draustiniu). Per savo netrumpą istoriją 
muziejus perėjo daugybę transformacijų, kol pagaliau 
2002 m. tapo Valstybinį Kernavės kultūrinį rezervatą 

administruojančios įstaigos dalimi.
Taigi, Kernavės archeologinės vietovės mu-

ziejus funkcionuoja ne kaip atskiras muziejus, o 
kaip vienas iš direkcijos skyrių ir jo veikla yra glau-
džiai susijusi su direkcijos veikla. Muziejus išaugo 
į saugojamą teritoriją (direkcija, o kartu ir muziejus 
funkcionuoja pagal Saugojamų teritorijų planavimo 
įstatymą). Iš čia ir kyla daug su muziejine veikla su-
sijusių problemų. Valstybinio Kernavės kultūrinio 
rezervato nuostatuose apibrėžiama, kad Kernavės 
kultūrinį rezervatą sudaro:

1. Rezervato teritorija (194,4 ha) su joje esan-
čiais kultūros paveldo objektais (vertybėmis) ir eks-
pozicija po atviru dangumi.

2. Specializuotas archeologijos ir istorijos mu-
ziejus su rinkiniais ir ekspozicija.

Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas. Fot. Dalia Vaičiūnienė
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2004 m. Kernavės archeologinė vietovė buvo 
įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąra-
šą. Kernavė įvardijama kaip priešistorinė vietovė, 
turinti apibrėžtą vertę: tai vietovė, reprezentuojanti 
gyvenviečių raidą baltiškajame regione nuo epipa-
leolito iki viduramžių ir atspindinti vieną iš esminių 
Europos istorijos raidos etapų – pagoniškos ben-
druomenės virtimą krikščioniška. Be to, Kernavė yra 
objektas, priskiriamas kultūrinio kraštovaizdžio tipui 
su išlikusiomis archeologinėmis vertybėmis – seno-
vės gyvenvietėmis ir piliakalnių gynybine sistema. 
Tai, kad vietovė buvo įtraukta į UNESCO Pasaulio 
paveldo objektų sąrašą, nulėmė tolesnę Valstybinio 
Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos veiklą.

2012 m. po septynerių metų rekonstrukcijos du-
ris atvėrė Kernavės archeologinės vietovės muziejus. 
Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos (o kartu ir 
Kernavės archeologinės vietovės muziejaus) misija – 
išsaugoti archeologinį paveldą ir pristatyti jį visuo-
menei.

Rinkiniai . Tokią muziejaus koncepciją nulėmė 
ne tik archeologinės vietovės statusas, bet ir rinkinių 
specifika. Šiuo metu muziejaus fonduose saugoma 
kiek daugiau nei 21 000 eksponatų, tačiau tik la-
bai nedidelė dalis yra iš etnografinio ir raštijos rin-
kinių. Pastarieji rinkiniai yra paveldėti iš ankstesnių 
muziejų. Nuo 1990 m. rinkiniai yra formuojami tik iš 

archeologinių tyrimų metu surinktos medžiagos. Ab-
soliuti dauguma eksponatų priklauso archeologijos 
ar archeologinės numizmatikos rinkiniams. Kerna-
vės archeologinės vietovės muziejaus rinkiniai – tai 
35 metų archeologinių tyrimų rezultatas. Šiuo metu 
tėra ištirti 2 % visos rezervato teritorijos, taigi, dides-
nė dalis tyrimų yra palikta ateičiai. Rinkinių formavi-
mas taip pat yra neatsiejamas nuo direkcijos veiklos 
ir kultūrinio rezervato statuso. UNESCO rekomen-
dacijose siūloma atlikti kuo mažiau intervencinių ar-
cheologinių tyrimų – kasinėti tik ten, kur būtina, arba 
galimi nedideli tyrimai objektui pažinti.

Archeologinę medžiagą renka ir tiria Kerna-
vės kultūrinio rezervato direkcijos Mokslinių tyrimų 
skyrius. Šiuo metu atliekami tik tiksliniai archeolo-
giniai tyrimai būsimos rezervato infrastruktūros ar 
gyventojų pastatų vietose, todėl pastaraisiais metais 
rinkiniai pasipildo tik gana specifine medžiaga. Vis 
dėlto muziejus jau sukaupė pakankamai archeologi-
nės medžiagos šiai vietovei pažinti ir dabar priorite-
tine veikla tampa analizė ir viešinimas, kitaip tariant, 
rinkinių tyrimas.

Pagrindinė problema, su kuria susiduria 
muziejus – kaip pateikti archeologinius radinius vi-
suomenei, kad ši suprastų jų kultūrinę, istorinę ar 
estetinę vertę, kad įsitrauktų į pažinimo procesą bei 
išgyventų naujus potyrius.

Kernavės archeologinės vietovės muziejaus ekspozicija. Viduramžių salė. Fot. Dalia Vaičiūnienė
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Kita su rinkiniais susijusi problema – eksponatų 
priežiūra ir saugojimas. Archeologiniai radiniai turi 
būti ne tik saugomi tinkamomis klimatinėmis sąlygo-
mis, bet ir konservuojami bei, esant galimybei, res-
tauruojami. Dėl dirvos ypatybių dalis archeologinių 
radinių turėjo būti konservuojami tyrinėjimų metu (in 
situ). Buvo suvokta, kad reikia sukurti padalinį, padė-
siantį efektyviau konservuoti ir restauruoti randamus 
objektus. Dėl tikslingo ilgamečio įdirbio (pradė-
ta nuo vieno žmogaus, galinčio atlikti skubius kon-
servavimo darbus) šiuo metu muziejus gali pasigirti 
pažangia restauravimo laboratorija, galinčia priimti 
restauruoti radinius ir iš kitų muziejų. Reikia pami-
nėti, kad 1990 m. archeologinio rinkinio būklė buvo 
tragiška, o šiuo metu jau visi fonduose esantys ekspo-
natai (daugiau nei 21 000) yra tinkamai konservuoti 
ir / ar restauruoti.

Ekspozicija. Archeologinės vietovės svarba 
eiliniams lankytojams nėra akivaizdi be pateiktos 
vietovės interpretacijos. Kernavės archeologiniai pa-
minklai turi estetinę vertę, bet jų istorinė ir kultūrinė 
vertė lankytojams lieka menkai pažini ir suvokiama. 
Tai suprasdami, naujojoje ekspozicijoje pristatėme 
brandžią idėją – nusprendėme atskleisti Kernavę kaip 
pasaulio paveldo objektą, propaguoti archeologijos 
mokslą ir kuo vaizdžiau pateikti archeologinius radi-
nius visuomenei. Ekspozicijoje lankytojai susipažįsta 
su pačiu pasaulio paveldo objektu. Naudodamiesi in-

formacinėmis technologijomis, jie gali pamatyti įvai-
rių laikotarpių (akmens amžiaus, geležies amžiaus, 
viduramžių) reljefo, gyvenviečių, laidojimo pamin-
klų rekonstrukcijas. Dalis ekspozicijos yra skirta pro-
paguoti archeologijos mokslą. Joje galima pamatyti 
nufilmuotą archeologinių kasinėjimų procesą bei su-
sipažinti su Kernavės archeologinių kasinėjimų istori-
ja. Ekspozicijoje labai svarbus edukacinis momentas. 
Čia lankytojai gali ne tik apžiūrėti pačius eksponatus, 
bet ir ekspoziciniuose stenduose įrengtuose ekranuo-
se pamatyti, kaip jie galėjo būti gaminami arba nau-
dojami praeityje.

Ekspozicijoje patenkama į ypatingą erdvę, kurio-
je vaizdo ir garso efektais sukuriama rami ir paslap-
tinga aplinka, o lakoniškai pateikti eksponatai leidžia 
susikoncentruoti į jų formą ir prasmę. Ekspozicinė er-
dvė nėra perkrauta tekstine informacija. Ją pageidau-
jantieji gali susirasti kiekvienoje ekspozicinėje salėje 
stovinčiuose informaciniuose terminaluose.

Edukacija . Direkcijos veikloje edukacija ir eks-
perimentinė archeologija yra glaudžiai susijusios. 
Vieni iš pirmųjų Lietuvoje pradėjome taikyti ekspe-
rimentinę archeologiją edukaciniams tikslams. Per 
daugelį metų išsikristalizavo išsami edukacinė eks-
perimentinės archeologijos programa „Gyvoji arche-
ologija – kelias į praeitį“. Jos tikslas – archeologinę 
medžiagą per pažintinį procesą priartinti prie visuo-
menės. Programa yra daugiau orientuota į mokslei-

Edukacinis užsiėmimas muziejuje. Fot. Dalia Vaičiūnienė
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vius. Populiariausios edukacinės pamokos – „Nuo 
tyrimo iki eksperimento“ ir žemesniųjų klasių 
mokiniams skirta „Viru viru košę“ (pažintis su archa-
jišku maistu, jo gavybos ir ruošimo būdais).

Šiuo metu yra bandomos dar kelios programos 
ypatingiems lankytojams. Viena tokių – programa 
„Kaip žmonės senovėje gyveno“ – skirta darželinio 
amžiaus vaikams. Joje bendraujama su darželinukais 
ir vaizdais bei pateikiant buitines situacijas (kaip pasi-
gaminti valgyti, ką apsirengti ir pan.) siekiama vaikus 
jau tokiame amžiuje sudominti istorija ir praeitimi.

Kita eksperimentinė programa skirta silpnare-
giams ir neregiams. Ji dar tik kuriama, tačiau jau per 
artimiausius keletą mėnesių pakviesime pirmuosius 
lankytojus ir į šiuos užsiėmimus. Šių užsiėmimų tiks-
las – liečiant įvairius daiktus leisti neįgaliesiems su-
sipažinti su priešistoriniu pasauliu. Per daugelį metų 
edukacinėje klasėje susikaupė archajiškų buities 
daiktų kompleksas, kurį sudaro preciziškai padarytos 
archeologinių eksponatų kopijos. Tokiu būdu regos 
negalią turintys žmonės galės susipažinti su muzie-
jine ekspozicija.

Renginiai, parodos. Organizuodami renginius, 
stengiamės nenukrypti nuo rezervato ir muziejaus 
profilio. Pagrindinis metų įvykis kultūriniame re-
zervate yra eksperimentinės archeologijos festivalis 
„Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“. Tai edu-

kacinis-kultūrinis renginys, organizuojamas remian-
tis muziejaus sukaupta patirtimi, kartu jis pats yra 
įkvėpimo šaltinis tolesnei muziejinei veiklai vystyti 
šia kryptimi.

Muziejuje rengiamos parodos taip pat yra su-
sijusios arba su archeologija, arba su vietove, vietos 
žmonėmis.

Organizuodami renginius, daug dėmesio skiria-
me ir vietos bendruomenei. Įkvėpti 2012 m. Europos 
paveldo dienų temos „Genius Loci. Vietos dvasia“, 
jau antrus metus organizuojame archeologų susitiki-
mus su vietos bendruomene, per kuriuos gyventojai 
gali sužinoti apie šalia jų vykstančius kasinėjimus, 
pasiteirauti, padiskutuoti rūpimais klausimais. Rei-
kia pasakyti, kad muziejaus santykis su vietos ben-
druomene yra gana sudėtingas. Muziejaus įvaizdis 
yra susijęs su direkcijos vykdomu viešuoju rezerva-
to (plotas – 194,4 ha) administravimu, kuriame yra 
draudžiama bet kokia ūkinė veikla (kraštovaizdžio vi-
zualinė apsauga yra priskirta daugiau kaip 2455,2 ha 
ploto buferinei zonai).

Dar vienas opus dalykas, su kuriuo susiduria-
ma – tai muziejaus dvilypumas: Kernavės kultūrinis 
rezervatas yra sudarytas iš muziejinės ekspozicijos ir 
ekspozicijos po atviru dangumi. Ilgą laiką ekspozici-
jai po atviru dangumi nebuvo skirta tinkamo dėmesio, 
iš tikro net nebuvo akivaizdu, kad tokia ekspozicija 

Penkiolika metų organizuojamas eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“. 
Fot. Jonas Vitkūnas
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egzistuoja. Direkcija gavo teisę valdyti teritoriją tik 
2002 m. Nuo to laiko pradėta nuosekliai planuoti, 
kaip panaudoti teritoriją. Jau antrus metus vykdo-
me projektą „Valstybinio Kernavės kultūrinio rezer-
vato viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas“. 
2015 m. įgyvendinus projektą ir sukūrus nedidelę 
muziejinę ekspoziciją po atviru dangumi, bus suda-
rytos sąlygos visuomenei geriau pažinti šios vietovės 
vertę, nepažeidžiant pasaulio paveldo objektui nusta-
tytų reikalavimų. Lankytojams bus galima pasiūlyti 
kompleksinį paslaugų paketą, kuris apims pažintines 
ekskursijas, edukacines ir kultūrines programas, švie-
čiamuosius eksperimentinės archeologijos renginius, 
autentiškas tradicijas reprezentuojančias šventes ir 

kitą kultūrinę veiklą.
Apibendrinant galima pasakyti, kad pagrindi-

nė Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos užduo-
tis – išsaugoti Kernavės archeologinę vietovę ir ją 
interpretuoti. Tai įgyvendinti labiausiai padeda mu-
ziejiniai metodai – edukacija, muziejifikavimas bei 
rengiant kultūrinius renginius įgyta patirtis.

Muziejus siekia dažnam žmogui sunkiai supran-
tamą archeologijos pasaulį padaryti aiškesnį, prieina-
mesnį ir patrauklesnį. Nuosekliai plėsdami muziejinę 
veiklą, glaudžiai susijusią su eksperimentine archeo-
logija, muziejininkai rado raktą, kaip sudominti lan-
kytojus, prakalbinti archeologinius radinius ir įkvėpti 
jaunajai kartai pažinimo džiaugsmą. 

TOPICS OF SPECIALISED MUSEUMS: EXAMPLE OF KERNAVĖ ARCHAEOLOGICAL 
SITE MUSEUM

Andrius Janionis
Directorate of Kernavė State Cultural Reserve

A specialised museum is a museum that belongs 
to another institution or has only specific collections. 
Kernavė Archaeological Site museum is the only spe-
cialised archaeological museum in Lithuania.

There is a substantial amount of archaeologi-
cal data on archeological excavations that have been 
gathered for 35 years in Kernavė. Now the muse-
um encounters with the issues how to preserve such 
amount of data and how to present it to wider public.

Understanding this problem, a long-thought 
idea to have appropriate storage and conservation 
facilities has been brought to life during the muse-
um reconstruction project. Now more than 20 000 
artefacts have been conserved in the museum’s res-
toration laboratory and stored in a climate control 
storages.

Another issue – how to present incomprehensive 
or hard-to-understand archaeological world to public.

Only with consistent development of museum 
activities, we have managed to provide a clearer view 
on this topic. First of all, the permanent exhibition has 
been held: it is the largest archaeological exhibition in 
Lithuania. With the help of modern IT technologies, 
we have created a comprehensive interpretation of ar-
chaeological data. The exhibition is light, simple and 
full of motion. Visitors can use audio-guides, com-
puter terminals and other technologies to get a better 
view of Kernavė’s past.

Additionally, while working at Kernavė Archae-
ological Site Museum, we understand that experi-
mental archaeology is one of the best ways to help 
people understand the purpose and use of archaeo-
logical items. Thus, we hold a yearly festival of ex-
perimental archaeology, have educational programme 
“Living Archaeology – a Path to Past” and have intro-
duced it even in the permanent exhibition.
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BIRŽŲ TVIRTOVĖS ARSENALAS – NAUJA ERDVĖ 
MOKSLINIAM, KULTŪRINIAM, EDUKACINIAM VYKSMUI

Edita Lansbergienė
Biržų krašto muziejus „Sėla“

Biržų bastioninė tvirtovė – XVI–XVIII a. ka-
rinis objektas – buvo reikšminga ne tik asmeninėms 
kunigaikščių Radvilų valdoms saugoti, bet ir pagrin-
dinis forpostas, ginantis šiaurinę Lietuvos sieną. Anot 
Stasio Pinkaus1, per abu XVII a. karus su Švedija 
(1600–1629 ir 1655–1660) Biržų pilis buvo svarbiau-
sia Lietuvos karinė tvirtovė. Kalbant apie XVII a. 
Biržus, iki pat XVIII a. pr. tai buvo miestas, nuolat 
siaubiamas karo audrų ir vėl iš naujo statomas, o kar-
tu su miestu tą patį išgyveno ir Biržų tvirtovė, kuri, 
1586–1589 m. Kristupo Radvilos Perkūno pastatyta, 
jau 1625 m. patyrė pirmą švedų smūgį, po kurio imta 
intensyviai atstatinėti. Karų sūkuryje tvirtovės atsta-
tymo darbai užsitęsė iki pat XVII a. pab., bet Šiaurės 
karo užkluptus Biržus ginti pasiruošusi buvo moder-
ni olandiška bastioninė tvirtovė. Šiaurės karo metu, 
1704 m. tvirtovės įgulai kapituliavus, o švedams at-
sitraukiant išsprogdinus statinius, tvirtovė prarado 

strateginę reikšmę, tačiau neprarado savo vertės kaip 
vienintelis išlikęs olandiškas bastioninis gynybinis 
kompleksas Lietuvoje.

Biržų tvirtovės arsenalas – svarbiausias gynybi-
nio komplekso statinys. Anot dr. Deimanto Karvelio2, 
iki 1625 m. jis buvo laikomas vienu iš geriausių vals-
tybėje, nenusileidžiančiu net karaliaus cekhauzams. 
Biržų arsenalas pasižymėjo gausa. XVII a. I p. tuo 
jis pranoko Radvilų Slucko arsenalą (1620 m. Slucko 
arsenale buvo 26 patrankos ir 130 kabliašaudžių) ir 
galėjo lygintis su Krokuvos arsenalu (jame 1643 m. 
buvo 93 patrankos ir 15 mortyrų). 1637–1639 m. 
duomenimis3, Biržų cekhauzas patrankų skaičiumi 
nusileido tik Varšuvos, Pucko, Marienburgo valdovo 
arsenalams, bet pranoko Gdansko, Lvovo, Baro, Ka-
mianeco cekhauzus.

Dr. D. Karvelis4 išskiria 3 pagrindines Biržų tvir-
tovės arsenalo funkcijas: 1) tvirtovei ir kartu Lietuvos 

Biržų tvirtovės reprezentaciniai rūmai ir arsenalas. Fot. Remigijus Timukas
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sienai ginti; 2) patrankos buvo išvežamos į karo žy-
gius, daugiausia Livonijoje; 3) reprezentaciniams tiks-
lams (ne tik pačių kunigaikščių Radvilų poreikiams 
tenkinti, bet ir Abiejų Tautų Respublikos valdovų, pa-
vyzdžiui, Vladislovo IV Vazos karūnavimo iškilmėms 
Krokuvoje Biržų valstiečiai gabeno arsenalo patrankas 
ketvertu rogių).

Viena iš priežasčių, kodėl taip svarbu buvo at-
kurti Biržų tvirtovės arsenalo pastatą – be šio statinio 
tvirtovės kompleksas net neįsivaizduojamas, jeigu 
pačią tvirtovę norime pristatyti kaip karinį objektą. 
Žinoma, atkūrinėti tokį pastatą vien reprezentaciniais 
tikslais ar tiesiog norint priminti buvusią kunigaikščių 
Radvilų didybę būtų buvusi per didelė prabanga, tad, 
kaip ir daugeliu atvejų, prieš pradedant atkūrimo dar-
bus, pirmiausia imta galvoti apie šiandieninę pastato 
paskirtį, jo pritaikymą įvairioms reikmėms. Muziejui 
buvo svarbu, kad atsiradusi nauja erdvė tiktų ekspozi-
cijoms, trūkstamoms saugykloms, joje būtų sukurtas 
mikroklimatas atskiroms eksponatų grupėms, bet ne 
mažiau buvo svarbu, kad ši vieta taptų turistų traukos 
objektu, tenkintų kuo daugiau jų poreikių.

Diskutuojant Lietuvos verslo paramos agen-
tūroje ir mėginant įrodyti, kad šis objektas Biržams 
yra gyvybiškai reikalingas, pavyko diskusijos daly-
vius įtikinti, kad į arsenalą negalima žiūrėti kaip į 

atskirą objektą ir svarstyti apie vieno statinio pritai-
kymą – objektas yra visa Biržų tvirtovė, tad reikia ir 
į pritaikymą žiūrėti kompleksiškai, nedalyti objekto 
į atskirus segmentus. Diskusijose buvo pritarta min-
čiai, kad šiame projekte reikia numatyti vietą, kur 
būtų maitinami lankytojai, tačiau maitinimo įstaigą 
reikėtų įrengti ne arsenale, o rūmų pastate. Šiandien 
rūmų rūsyje jau antrus metus Biržų pilies lankytojus, 
miesto svečius kviečia restoranas „Pilies skliautai“.

O kaip miesto svečius pasitiks kunigaikščių Ra-
dvilų pasididžiavimas – tvirtovės arsenalas, kaip at-
kurtas statinys praplės Biržų krašto muziejaus „Sėla“ 
veiklą?

Vienas iš prioritetų, finansuojant arsenalo atkū-
rimo projektą, buvo pritaikyti jį turizmo reikmėms. 
Projektas „Biržų pilies komplekso pilies rūmų su-
tvarkymas, arsenalo pastato atstatymas ir pritaikymas 
turizmo bei kitiems viešiems poreikiams“ buvo fi-
nansuojamas Europos Sąjungos ir valstybės lėšomis, 
techninis projektas parengtas „Lietuvos–Latvijos 
bendradarbiavimo per sieną programos“ ir Biržų ra-
jono savivaldybės lėšomis. Archeologams nustačius 
patalpų tūrius, jau buvo galima mąstyti apie ekspozi-
cines erdves, apie būsimą ekspoziciją, kuri, be jokios 
abejonės, turėjo būti susijusi su pačiu pastatu, t. y. 
pristatyti XVII a. karybą, o kartu ir Lietuvos Didžio-

Juozapo Narunavičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapio (1645) titulinis kartušas
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sios Kunigaikštystės kariuomenės etmonų kunigaikš-
čių Radvilų arsenalo reikšmę ir didybę.

Vienas iš svarbiausių pagrindinės ekspozicijos 
Biržų tvirtovės arsenale kūrimo principų buvo mak-
simaliai panaudoti turimą vietinę medžiagą. Nemažai 
archeologinių radinių, rastų tyrinėjant tvirtovės teri-
toriją ir patį arsenalą, vis dar laukė savo eilės, kad 
būtų parodyti visuomenei. Muziejuje tam iki šiol ne-
buvo nei tinkamos erdvės, nei mikroklimato (kuni-
gaikščių Radvilų paveldą eksponuojame rūmų rūsyje, 
kur drėgmės lygis nereguliuojamas).

Apie buvusią arsenalo paskirtį byloja daugybė 
rastų skirtingo kalibro patrankų sviedinių ir jų šukių, 
kartečės užtaisų gabaliukų, šrapnelių kulkų, grana-
tų, įvairių muškietų spynų ir kulkų, metalinių muš-
kietų atramų (forkečių) detalių, ietigalių ir iečių kotų 
antgalių, geležinių keturspyglių („varnos pėdų“), ar-
baletų strėlių antgalių, patrankų stiklinių sviedinių 
šukių5. Tinkamos pagarbos ir vietos laukė ir XVII a. 
pabūklas, neįstengtas išvežti iš Biržų tvirtovės ištisus 
šimtmečius – didžiulė mortyra. Visa tai ir tapo ekspo-
zicijos pagrindu.

Sumanyta ekspozicijos materialųjį turinį papil-
dyti virtualia informacija, patrauklia vaikams ir jau-
nimui, įpinti atraktyvių elementų, kad ekspozicija 
nebūtų statiška. Šiam projektui įgyvendinti suburta 

profesionali komanda, kurios kiekvieno nario poten-
cialą stengtasi išnaudoti maksimaliai: eksponuotoja – 
daugelio Biržų muziejaus ekspozicijų kūrėja, buvusi 
vyriausioji fondų saugotoja Jadvyga Kriščiūnienė, 
etiketažą ir istorinę medžiagą parengė muziejinin-
kės Snieguolė Kubiliūtė ir Violeta Paunksnytė-Gai-
liūnienė, joms talkino muziejininkė-bibliotekininkė 
Vijolė Nikšienė, preciziškai dirbo dailininkė Judita 
Vasiliūnienė ir muziejaus stalius Vytautas Nevulis 
(gelbėjo visa ūkio dalies komanda, vadovaujama ve-
dėjo Arūno Šinkūno), kontaktuojant su muziejais ir 
sprendžiant autorių teisių klausimus užsienyje talkino 
muziejininkė Lina Kuncytė. Man teko komandos vei-
klą koordinuoti ir vadovauti virtualaus turinio kūrimo 
darbams (talkino Karolis Duderis).

Kaip ir daugeliu atvejų, neapsiėjome be kitų 
muziejų pagalbos. Į talką teko kviestis ir karybos is-
torijos tyrinėtojus: konsultuotasi karybos klausimais, 
deponuoti eksponatai ar panaudoti eksponatų vaiz-
dai. Ekspozicijos kūrimą iš dalies parėmus Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijai ir Biržų rajono sa-
vivaldybei, pavyko įsigyti reikalingą įrangą interak-
tyviesiems elementams, sukurti unikalias programas, 
taip pat rekonstruoti Kristupo Radvilos Perkūno ka-
valerijos vėliavą, kurios originalo likučiai saugomi 
Švedijoje, Stokholmo karo muziejuje, estetiškai įrė-

Arsenalo ekspozicijos fragmentas. Fot. Violeta Paunksnytė-Gailiūnienė
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minti reikalingas iliustracijas. Savo jėgomis ir išmone 
pavyko pagaminti puikių mortyros sviedinių muliažų.

Džiaugiamės, kad kuriant ekspoziciją ypatingą 
eksponatą – XVII a. artilerijos vadovėlio „Artis Ma-
gnae Artillerie“ (1650), parašyto lietuvio Kazimie-
ro Simonavičiaus, vertimą į vokiečių kalbą, išleistą 
Frankfurte prie Maino 1676 m., – muziejui padėjo įsi-
gyti Biržų Rotary klubas bei keletas Biržų verslininkų 
ir ūkininkų, prisidėjusių įmonių ar privačiomis lėšo-
mis. Tai labai gražus kultūros mecenatystės pavyzdys.

Jau kuriant ekspoziciją galvota, kaip ji bus pri-
statoma lankytojams, kaip bus pritaikyta vaikų ir jau-
nimo edukacinėms programoms, tad lygia greta buvo 
kuriamos ir edukacinės programos: „Biržų tvirtovės 
arsenalas – kunigaikščių Radvilų pasididžiavimas“, 
„Biržų tvirtovės šturmas Šiaurės karo metu“, numa-
tyti kiti edukaciniai projektai (pavyzdžiui, svarsto-
ma, kaip patraukliai pristatyti bastioninės tvirtovės 
gynybos principus, fortifikacijos ypatumus). Kuriant 
edukacines programas, stengtasi taikyti patirtinio 
mokymo metodus, kad kuo daugiau mokiniai atrastų, 
patirtų, analizuotų ir perteiktų patys. Edukacinė pro-
grama „Biržų tvirtovės arsenalas – kunigaikščių Ra-
dvilų pasididžiavimas“ pristatoma ne tik mokiniams, 
bet ir suaugusiesiems, kurie ne mažiau entuziastingai 
įsitraukia į vyksmą.

Nors pačios paveikiausios edukacinės progra-
mos vyksta ekspozicinėse erdvėse, bet kartais prirei-

kia specialių edukacinių patalpų, kur mokiniai galėtų 
susėsti, atlikti tam tikras užduotis, peržiūrėti filmuotą 
medžiagą ir kt. Tai ypač tampa akivaizdu pavasarį ir 
rudenį, kada į edukacines programas atvyksta dideli 
mokinių srautai. Ši problema išspręsta atkurtame ar-
senale įrengus edukacines patalpas.

Džiaugiamės dabar galėdami Biržų tvirtovės te-
ritorijos (ypač tvirtovės arsenalo) archeologinius ra-
dinius (daugiausiai metalo dirbinius), iliustruojančius 
XVII–XVIII a. karybos ypatumus, eksponuoti patal-
pose, kurių mikroklimatas garantuoja tinkamą jų ap-
saugą. Neturint sąlygų ir specialistų, didelė problema 
(ir finansinis krūvis) buvo eksponatų konservavimas, 
restauravimas, jų pirminė prevencinė priežiūra. Visus 
konservuotinus ir restauruotinus eksponatus tekdavo 
vežti į sostinę, į Lietuvos nacionalinio dailės muzie-
jaus Prano Gudyno restauravimo centrą. Planuojant, 
kas bus įkurta arsenale, numatyta vieta laboratorijai ir 
būtiniausia prevencinės priežiūros ir eksponatų kon-
servavimo įranga. Šiuo metu Prano Gudyno restaura-
vimo centre stažuojasi vienas muziejaus specialistas, 
kuris ateityje galės atlikti pačius būtiniausius ekspo-
natų (ypač archeologinio metalo) prevencinės prie-
žiūros, konservavimo darbus.

Dar viena spręstina problema – nuolat pasipil-
dantys muziejaus rinkiniai, kuriuose sukauptų ekspo-
natų skaičius jau siekia 125 000. Rūmuose įrengtos 
saugyklos jau darosi ankštos, be to, ne visiems ekspo-

Patrankos iliustracija iš Kazimiero Simonavičiaus knygos vokiško vertimo „Ausführliche Beschreibung der grossen Feur-
werks – oder Artillerie – Kunst“ (Frankfurtas prie Maino, 1676)
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natams turimų saugyklų mikroklimatas yra tinkamas. 
Galvojant apie naujų saugyklų eksponatams įrengimą, 
numatyta, kokie eksponatai bus perkelti į naujas sau-
gyklas, kokios klimatinės sąlygos būtinos jų tinkamai 
priežiūrai, o kartu nepamiršti ir projekte keliami rei-
kalavimai – atkuriamą pastatą kuo daugiau pritaikyti 
turizmo reikmėms. Buvo nutarta ne tik įrengti visus 
reikalavimus atitinkančias numizmatikos ir ginklų 
saugyklas, bet ir atviras archeologijos eksponatų sau-
gyklas, prieinamas muziejaus lankytojams. Atviros 
muziejaus saugyklos leidžia besidomintiems lankyto-
jams parodyti daugiau sukauptų muziejinių vertybių, 
taip pat užeiti į muziejaus „virtuvę“, susipažinti su 
muziejaus funkcijomis, kurios nežinomos eiliniams 
lankytojams.

Atkūrus arsenalą, taip pat atsirado proga įsi-
rengti stacionarią konferencijų salę, šiandien vieną iš 
didžiausių Biržuose. Jauki, patraukli erdvė, moderni 
įranga, galima vietoje pamaitinti dalyvius – tai do-
mina konferencijų organizatorius. Nuo lapkričio mėn. 
naujoje salėje įvyko 8 konferencijos, 5 iš jų – tarp-
tautinės, dar apie 10 kitokio pobūdžio renginių. Salę 
puošia iš Biržų kilusios metalo plastikos meistrės 
Adelės Zinkevičiūtės darbai – metalo reljefų kolek-
cija. Menininkė savo viso gyvenimo darbą padovano-

jo muziejui ir labai norėjo, kad kolekcija „nenusėstų“ 
muziejaus saugyklose, kad ji būtų eksponuojama. Ži-
nant, kokie meno kūriniai papuoš konferencijų salę, 
prie jų buvo derinami ir būsimi salės baldai. A. Zin-
kevičiūtė norėjo pati eksponuoti savo darbus ir džiau-
gėsi suteikta proga tai padaryti. Menininkė išgyveno 
daug jautrių akimirkų – didžiulį džiaugsmą, kad gali 
palikti tokią dovaną savo gimtiesiems Biržams ir kad 
gražesnės ir tinkamesnės erdvės savo kolekcijai net 
negalėjo įsivaizduoti. Kiekvienas meno kūrinys lyg 
pats atrado savo vietą.

Pirmasis renginys atkurtame arsenale buvo 
2013 m. lapkričio 23 d. muziejaus suorganizuota tarp-
tautinė konferencija „Biržų tvirtovė XVII–XVIII a. 
karų sūkuryje“, skirta Biržų krašto muziejaus įkūrimo 
85-osioms metinėms. Rengiantis konferencijai, imta 
glaudžiau bendradarbiauti su Lenkijos kariuomenės 
muziejumi (Varšuva) ir Stokholmo karo muziejumi 
(Švedija). Gaila, kad į konferenciją nebegalėjo at-
vykti Jaroslavas Godlevskis (Jarosław Godlewski) iš 
Lenkijos kariuomenės muziejaus, tačiau jo parengtas 
pranešimas apie herbinę kunigaikščio Kristupo II Ra-
dvilos Biržų arsenalo patranką, saugomą Varšuvoje, 
buvo atsiųstas ir konferencijoje perskaitytas. Švedi-
jos Armijos muziejaus rinkinių skyriaus kuratorės 

Konferencijų salė atkurtame arsenale. Fot. Edita Lansbergienė
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Karinos Teteris (Karin Tetteris) pranešimas „Didžio-
jo Šiaurės karo trofėjai“ suteikė naujos informacijos. 
Sužinojome, kad Šiaurės karo metu iš Biržų išvežtos 
tvirtovės arsenalo patrankos visos buvo nupieštos ir 
Švedijoje yra išlikusios jų graviūros. Po konferen-
cijos muziejų pasiekė ne tik Biržų arsenalo patran-
kų graviūrų kopijos, bet ir ištraukos iš Biržų tvirtovę 
Šiaurės karo metu šturmavusio švedų generolo ma-
joro Adomo Liudviko Levenhaupto memuarų. Jas 
išsivertę į lietuvių kalbą, turime puikią medžiagą edu-

kacinei programai.
Atkurtas arsenalas ne tik padidino Biržų tvirto-

vės kaip turizmo traukos objekto patrauklumą ir aktu-
alumą, bet suteikė naujų galimybių muziejaus veiklai. 
Anot Radvilų paveldo tyrinėtojo dr. D. Karvelio6, at-
kurtas arsenalas yra svarbus kaip istorinės rekrea-
cijos objektas, jis atitinka istorinės tiesos troškulį ir 
norą, o tam tikri istorinio paveldo objektai ir kultūros 
artefaktai galėtų tarnauti gyvajai istorijai ir dabarti-
nės visuomenės istorinei atminčiai.

Nuorodos
1 Pinkus S. Biržų pilis, Vilnius, 1986, p. 13.
2 Karvelis D. Radvilų Biržų pilis ir jos arsenalas XVI–XVII a., 

Žiemgala, 2002, Nr. 1, p. 10.
3 Ten pat, p. 12.
4 Radvilų Biržai. Pasižvalgymai po buvusią kunigaikštystę (TV 

laidų ciklas regionų televizijoms), 2012.
5 Songailaitė R. Biržų pilies arsenalo archeologinių tyrimų atas-

kaita. 2008 ir 2010 m., Biržų krašto muziejus „Sėla“.
6 Radvilų Biržai. Pasižvalgymai po buvusią kunigaikštystę (TV 

laidų ciklas regioninėms televizijoms), 2012.

THE ARSENAL OF BIRŽAI CASTLE – A NEW SPACE FOR SCIENTIFIC, CULTURAL, 
EDUCATIVE PASSAGE

Edita Lansbergienė
Biržai Regional Museum “Sėla”

The aim of the article is to analyze and present 
the importance of restoration Biržai fortress arsenal’s 
building and its application to scientific, cultural, and 
educational works.

In the 16th – 18th centuries, Biržai fortress was 
a military object. In time of the Great Northern War 
in 1704, fortress garrison capitulated and Swedish 
forces during the retreat exploded all the buildings, 
as a consequence the castle lost its strategic value. 
Nevertheless, it has not lost the value as the only one 
extant defensive bastion complex of Dutch type in 
Lithuania. The arsenal of fortress was one of the most 
important, defensive complex buildings, whereas the 
arsenal of the dukes Radvilos was not inferior to royal 
armories.

In the arsenal the exposition is displayed – the 
soldiership of the 16th – 18th centuries. The princi-
ples of exposition development are as follows:

•To use all local materials possessed by the mu-
seum at the maximum;

•To update substantial content of the exposition 
using virtual data, adapt to the children and the youth, 
involving the engaging details;

•To cooperate with other museums and the re-
searchers of soldiership history;

•To invite friends of museum to help in obtain-

ing the valuable exhibits;
The exposition is framed for further education. 

The educative programs are prepared for the students’ 
and adults’ groups about the soldiership in the 16th – 
18th centuries. In the future an educational space will 
be set up in arsenal building.

The restored arsenal will enable to solve the fol-
lowing problems: in the building the new storages for 
the exhibits will be upholstered, a part of them will 
be open for the visitors of museum. The provided mi-
croclimate for storages will guarantee a good safety 
for the exhibits. Furthermore, the special laboratory 
will be upholstered for the conservation of numerous 
archeological findings.

One of the biggest conference halls in Biržai is 
set up in arsenal building. Cozy and attractive space, 
modern equipment, a possibility to get food take in, 
already today attract organizers of conferences (8 
conferences have been held there, 5 of them were in-
ternational). The environment is decorated by works 
of metal and plastic artist – Adelė Zinkevičiūtė from 
Biržai. It is a collection of metal reliefs (it is a present 
from the author to the museum).

Presentational conference of the arsenal has 
opened new possibilities for the international coop-
eration.
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SENASIS EUROPOS MEDALIŲ MENAS NACIONALINIO 
M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS ALEKSANDRO 
MYKOLO RAČKAUS KOLEKCIJOJE

Dr. Ignas Narbutas
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

1935 m. Aleksandras Mykolas Račkus į Lietuvą 
atvežė daugybę kultūros paveldo paminklų, kurių di-
džioji dalis saugoma Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus rinkiniuose. Numizmatikos skyriuje 
A. M. Račkaus atvežti lituanistiniai objektai – mone-
tos ir medaliai – nuosekliai tyrinėjami, tačiau ilgus 
metus rinkiniuose saugomi ne ką mažesnės vertės Eu-
ropos ir pasaulio numizmatiniai paminklai nėra žino-
mi visuomenei.

Šis straipsnis skirtas pristatyti senuosius Euro-
pos medalius, Renesanso ir Baroko meno kūrinius, 
kuriuos A. M. Račkus surinko Europos ir JAV aukci-
onuose po Pirmojo pasaulinio karo.

A. M. Račkus rinko, norėdamas savo kolekci-
ja parodyti viso pasaulio numizmatikos istoriją, rin-
ko ne vien su Lietuvos ir Lenkijos istorija susijusius 
medalius, bet ir tuo metu rinkoje buvusius Renesanso 
ir Baroko dailininkų sukurtus medalius. Pačių bran-
giausių medalių jis neįpirko. Tenkinosi jam finan-
siškai prieinamais medaliais – ne idealios kokybės, 
ne brangiausiai pardavinėjamais, tačiau jam pavyko 
nupirkti ir kelis rečiausius pirmuosius Lenkijos ir 
Lietuvos valdovų Žygimanto Senojo ir Žygimanto 
Augusto medalius.

Medalių meno istorija prasideda XV a. Tais lai-
kais tobulėjant monetų gamybos technikai pradeda-
mos gaminti išskirtinės vertės ir kokybės monetos, 
skirtos dovanoti, be to, labai paplinta religinės temati-
kos medalionai. Krikščioniškasis Renesansas iš naujo 
atranda senosios graikų ir romėnų dailės laimėjimus, 
vėl paplinta mada kolekcionuoti antikinius medalio-
nus. XV a. Italijoje Pizanelo (Antonio di Puccio Pi-
sano, pramintas Pisanello) sukurtas popiežiaus Jono 
VIII Paleologo medalis ženklina medalių meno pra-
džią. Pradžioje medaliai gaminami nedideliais tira-
žais, liejimo technika, daug eksperimentuojama ir jie 
yra skirti elitiniam medalių meno gerbėjų sluoksniui.

Lenkijos karalių dvaro medaliai kolekcijoje

Lietuvos ir Lenkijos medalių istorija prasidė-
jo Žygimanto Senojo dvare, jam vedus Boną Sforcą 
(Bona Sforza), kuri į karaliaus dvarą įnešė daug Eu-

ropoje populiarių naujovių, kartu su ja į dvarą atvyko 
ir Italijos dailininkų, architektų. Pirmuoju Lietuvos ir 
Lenkijos valstybėse sukurtu medaliu laikomas italų 
architekto ir skulptoriaus Džiovanio Sini (Giovanni 
Cini da Siena) sukurtas 1520 m. užsakytas medalis, 
skirtas Žygimanto Augusto gimimui pagerbti.

Kunigaikščio Edvardo Račynskio (Edvard Hr. 
Raczysnki) Lenkijos medalių sąvado pirmame tome 
minima, kad seniausiu lenkišku medaliu laikomas 
Žygimanto I medalis su įrašu lenkų kalba reverse: 
PRAWO ZIIWE CHCE, kurio atvaizdas tame sąva-
de, kaip nurodo E. Račynskis, pateiktas pagal Pran-
ciškaus Potockio (Franciszek Potocki, 1788–1853) 
rinkinyje esančią kopiją, sukurtą pagal Jono Jokūbo 
Lucko (Johann Jacob Luck) 1620 m. Europos meda-
lių kataloge pateiktą medalio piešinį1.

J. J. Lucko kataloge medalį aprašęs Aleksan-
dras Gvanjinis (Alexander Guagninus) tvirtina, kad 
šis medalis yra skirtas Oršos mūšio pergalei 1514 m. 
pagerbti, pateikia pasakojimą apie Oršos mūšį ir savo 
reverso interpretaciją2. E. Račynskis nurodo, kad me-
dalyje nėra jokių užuominų į Oršos mūšį, ir mano, 
kad jis yra skirtas 1529 m. paskelbtam Lietuvos Sta-
tutui. Kaip Lietuvos Statutui skirtą medalį jį nusipir-
ko ir A. M. Račkus3, bet jo nupirktas medalis yra su 
įrašu reverso apačioje: VICT. AD ORSHAM AN 1514. 
Nuo XVII a. J. J. Lucko katalogui piešto medalio 
atvaizdo skiriasi ir A. M. Račkaus įsigyto medalio 
legendos, užrašytos kitokiu šriftu nei piešiniuose, re-
verso legenda išraižyta profesionaliai proporcingai, 
ne taip, kaip J. J. Lucko piešinyje ir pagal jį pagamin-
toje P. Potockio kopijoje. 1529 m. medalio datuoti ne-
galima ir dėl to, kad valdovas jame yra vaizduojamas 
akivaizdžiai jaunesnis negu Hanso Švarco sukurtuose 
portretuose, taip pat ir toliau minimame 1527 m. jubi-
liejiniame medalyje. Tai leistų spėti, kad mūsų muzie-
jaus turimas liedintas medalis yra kaip tik tas pirmasis 
lenkiškas medalis, kurį aprašinėjo A. Gvanjinis, o 
J. J. Lucko knygos dailininkas, turėdamas tik neko-
kybišką eskizą, šiek tiek laisvai interpretavo jo išvaiz-
dą. Medalio averso legenda leidžia manyti, kad jis 
sukurtas po 1520 m., nes abejotina, kad Žygimantas 
Senasis buvo vadinamas Žygimantu I, kol dar nebu-
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vo gimęs jo sūnus Žygimantas Augustas. Gal medalis 
buvo sukurtas Oršos pergalės dešimtmečiui ir jo temą 
reikėtų sieti su užsitęsusiomis derybomis su Maskvos 
valstybe dėl Oršos mūšyje paimtų belaisvių, kurios 
užsibaigė tik 1527 m. paliaubų sutartimi? Pati rever-
so alegorija, skirta įprasminti teisingumo gyviesiems 
reikalavimą, rodytų, kad šis medalis galėjo ženklinti 
pergalę ir jos atneštus sunkumus: Lietuva turėjo išlai-
kyti gausų rusų belaisvių būrį, kurio Maskvos caras 
neskubėjo išlaisvinti, ir teisingumas belaisvių atžvil-
giu dar buvo neįvykdytas. Reverso alegorija pasako-
ja, kad gyvenimo aliejus yra baigtinis ir po mirties 
nusižengėlių laukia teismas, baisesnis už gyvųjų. Pa-
sak A. Gvanjinio, knyga simbolizuoja Šventąjį įstaty-
mą (Dekalogą), mirtį – kaukolė.

A. M. Račkus nusipirko ir Kauno miesto mu-
ziejui dar 1926 m. padovanojo Žygimanto Senojo 
1527 m. jubiliejinį medalį, priskiriamą Hanso Švarco 
(Hans Schwarz, 1492 – po 1528 (?) kūrybai. H. Švar-
cas šiandien vadinamas tikruoju Vokietijos Renesanso 
medalių meno tėvu. 1518 m. po daugelio eksperimen-
tų jis sukūrė apie 25 savo tėvynainių augsburgiečių ir 

Augsburgo reichstago svečių portretinius medalius. 
Persikėlęs 1519 m. Į Niurembergą (dabar – Niurnber-
gas), jis patobulino savo techniką: portreto modelį iš-
droždavo iš medžio, o šriftą įspausdavo į dar drėgną 
formą raidžių štampeliais – šia technika pagaminti 
jo medaliai išsiskiria įrašų smulkumu. Niurembergo 
miesto taryba H. Švarcą išvijo iš miesto už naktinius 
skandalus, todėl jis išvyko į Vormso reichstagą, kur 
sukūrė daug medalių. Nuo to laiko Vokietijos istori-
niuose šaltiniuose jo pėdsakai dingsta4. Atrodo, kad 
H. Švarcas 1526–1527 m. kanclerio Kšyštofo Šydlo-
veckio (Krzysztof Szydłowiecki) kvietimu buvo atvy-
kęs į Lenkiją ir ten sukūrė kanclerio portretinį medalį 
ir 5 arba 6 Žygimanto Senojo medalius5. Palyginus 
šį jubiliejinį medalį su kitais jo sukurtais Žygiman-
to Senojo portretais, šiandien manoma, kad medalis 
yra sukurtas H. Švarco, tik abejojama, ar jis pats jį ir 
pagamino. Anksčiau buvo apsistota prie minties, kad 
tuo laikotarpiu H. Švarcas mirė, nors šiandien jau yra 
žinoma jo darbų, sukurtų po 1528 m. E. Račynskio 
duomenimis, medalį sukūrė italas meistras, neaišku 
tik, ar karalienės Bonos, ar pačio Žygimanto Seno-

Nežinomas 
dailininkas. 
Žygimanto 
Senojo medalis. 
Lenkija, XVI a. pr. 
Bronza, patina. 
Skersmuo 49,2 mm 
(Nn 42569)

Hansas Švarcas. 
Žygimanto Senojo 
60 metų jubiliejaus 
medalis ir lapelio 
formos ženklas 
medalio briaunoje. 
Lenkija, 1527 m. 
Bronza, alavas, patina. 
Skersmuo 83,8 mm, 
svoris 253,3 g 
(Nn 42537)
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jo pakviestas į Lenkiją6. Muziejuje saugomas meda-
lis yra pagamintas iš 2 dalių: reverso pusė nulieta iš 
vario lydinio, averso – iš variuoto balto metalo lydi-
nio. Matyti auksavimo pėdsakų, pats valdovo veidas 
iš balto metalo. Bendras 83,8 mm skersmens medalio 
storis siekia 9,2 mm, reljefo gylis averso pusėje – iki 
2,61 mm, reverso pusėje – net iki 3,4 mm. Tyrinėjant 
medalį, pavyko rasti briaunoje įkaltą lapelio formos 
ženklą, primenantį H. Švarco parašą ankstyvesniuose 
medaliuose. Šiuo metu žinoma, kad H. Švarcas visus 
sukurtus medalius žymėdavo arba parašu, arba pana-
šios formos kaip parašas lapeliu. Medalio briaunoje 
yra įkaltas ir įrašas moderniu šriftu: GV., tikriausiai 
ankstesnio medalio savininko ženklas. Milimetro 
nesiekiantis autoriaus ženklas prestižinio medalio 
briaunoje rodytų, kad A. M. Račkus galėjo įsigyti 
originalų paties H. Švarco pagamintą reprezentacinį 
medalį. Pirkdamas jį, jis manė radęs auksinę H. Švar-
co medalio kopiją, nes sumokėjo už bronzinį medalį 
kaip už auksinį.

Trečias medalis, įeinantis į žymiausių Lenkijos 
medalių istoriją, – tai Žygimanto Augusto 1548 m. 
medalis, sprendžiant iš legendos, sukurtas Domini-
ko Venecijiečio (Dominicus Venetus). Spėjama, kad 
meistras jį galėjo sukurti dirbamas Krokuvoje. Pavy-
ko rasti duomenų, kad XIX a. Lenkijoje buvo plati-
nama medalio replika, kaldinta iš sidabro, o 2 geros 
kokybės bronziniai lieti originalai šiuo metu saugo-
mi Londono Britų muziejuje. A. M. Račkaus įsigy-
tas medalis yra paveiktas laiko: nudilęs, briaunos 
apgadintos, išgręžta skylutė medaliui pakabinti. Visi 
pagrindiniai parametrai (skersmuo, svoris ir patina) 
rodo, kad tai yra originalas. Medalis buvo nukaldin-
tas Žygimanto Augusto karūnavimo Lenkijos karaliu-
mi 1548 m. proga ir yra pirmasis Žygimanto Augusto 
portretinis medalis.

A. M. Račkus įsigijo ir iš bronzos nulietą, kaip 
manoma, Bonos Sforcos atsivežto italų dailininko ir 

architekto Jono Jokūbo Karaljo (Giovanni Jacopo Ca-
raglio, apie 1500–1565) sukurtą Žygimanto Augus-
to portretinį medalį. Šiandien jis vadinamas medaliu 
religiniams ginčams paminėti. Jo puikios kokybės 
egzempliorius saugomas Varšuvoje. Bronzinis vari-
antas, esantis mūsų muziejuje, sprendžiant iš detalių, 
kurios vietomis identiškos, vietomis skiriasi (pavyz-
džiui, vienodai susilieję žodžius skiriantys taškiukai, 
tačiau mūsų turimame egzemplioriuje ryškūs plaukai, 
kurie sidabriniame egzemplioriuje susilieję), yra nu-
lietas tuo pat metu kaip ir Sankt Peterburgo Ermitaže 
saugomas sidabrinis egzempliorius7, pasinaudojant 
Varšuvos originalu. Graveriui ir auksakaliui J. J. Ka-
raljui priskiriami 4 medaliai: Žygimanto Senojo 
(1538), karalienės Bonos dvariškio ir Vilniaus ka-
nauninko Aleksandro Pesenčio (Allesandro Pesenti) 
(1539), karalienės Bonos Sforcos (1546) ir mūsų mu-
ziejaus turimas Žygimanto Augusto. Žygimantas Au-
gustas vaizduojamas su puošniais šarvais, žinomais 
iš kitų meno kūrinių, išraižytais juvelyriškai tiksliai. 
Žygimanto Augusto medalis atspindi žavėjimąsi an-
tika, nes išlieto medalio dirbtinė patina ir sendinimas 
padaryti tam, kad medalis būtų kuo panašesnis į se-
nąsias Romos monetas, reversas yra senųjų Romos 
monetų imitacija. Reversas vaizduoja alegorinę reli-
gijos figūrą, kairėje rankoje laikančią taurę, o dešine 
ranka rodančią į dangų, su lotyniška legenda aplin-
kui: DVM-SPIRITVS-HOS-REGET-ARTVS. Šio me-
dalio reversas yra visiškai toks pat kaip anoniminiam 
Milano medalių meistrui priskiriamo Piantanido me-
dalio reversas, sukurtas apie 1550 m.8 Gali būti, kad 
susiduriame su to meto realija – nebuvo autorių teisių 
kaip šiandien ir amatininkai anonimai kopijavo ge-
riausiai pavykusius medalius, kartais netgi panaudo-
dami svetimus portretus ir pakeisdami tik legendas. 
Tačiau preciziškai pavaizduoti šarvai, kuriuos mato-
me ir Piantanido medalyje, rodo, kad itališką ir len-
kišką medalius sukūrė tas pats dailininkas.

Dominikas 
Venecijietis. 

Žygimanto Augusto 
karūnavimo medalis. 

Italija, 1548 m. 
Bronza, patina. 

Skersmuo 51,5 mm 
(Nn 42568)
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Šalia šių išskirtinių medalių A. M. Račkus įsigijo 
Petro Myškovskio (Pioter Myszkowski, 1510–1591), 
Krokuvos vyskupo (1577–1591), Karūnos vicekan-
clerio ir karaliaus sekretoriaus, bronzinę pasidabruotą 
medalio kopiją. Manoma, kad ji sukurta 1520 m. Yra 
žinomų vienetinių auksinių ir sidabrinių šio medalio 
egzempliorių. Muziejuje turimas medalis yra apibrai-
žytas, apdilęs, liejimo kokybe panašus į auksinį eg-
zempliorių, turintis savitą nusidėvėjimą, rodantį, kad 
tai autentiškas reto Lenkijos medalio egzempliorius. 

XVI a. Europos medaliai

Vienas iš garsiausių Vokietijos Renesanso me-
dalių – tai Saksonijoje dailininko Hanso Reinharto 
(Hans Reinhart) Vyresniojo 1535 m. sukurtas Johano 
Fridricho (Johann Friedrich), Saksonijos elektoriaus, 
medalis (Nn 30323). Tai autentiškas, natūraliai pati-
navęsis ir seno nudilimo egzempliorius. Yra žinoma, 
kad ne mažiau garsus kaip H. Švarcas medalių meis-
tras H. Reinhartas kūrė Leipcige nuo 1539 m. iki pat 
mirties 1581 m., o veiklą pradėjo Torgau, kur sukū-

rė J. Fridricho ir jo žmonos portretus iš kalkakmenio 
Hartenfelo pilies (Schloß Hartenfels) laiptų priean-
giui papuošti. Juos menotyrininkai lygina su šiuo me-
daliu ir Luko Kranacho (Lucas Cranach) Vyresniojo 
portretais. H. Reinhartas Vyresnysis labiausiai išgar-
sėjo sukurtais auksiniais ir sidabriniais medaliais, ir 
tuo jis skyrėsi nuo bronzos ir švino medalius gaminu-
sio H. Švarco. Tam, kad galėtų juos gaminti, H. Rein-
hartui Vyresniajam teko atidirbti auksakalių cecho 
pameistriu penkerius metus, nes jis pirmą auksinį 
medalį nuliejo nebūdamas cecho narys, todėl teismas 
jį nubaudė auksakalių cecho prašymu. Dėl tuo laiku 
gyvavusios Europos cechų sistemos abejotina, kad 
kolekcijoje esantys H. Švarcui priskiriami auksiniai 
medaliai būtų buvę gaminti jo, nes H. Švarcas buvo 
medžio drožėjas, o ne auksakalys.

A. M. Račkaus įsigytas Henriko II 1552 m. me-
dalis (Nn 31043) yra dviejų gerai žinomų Prancūzijos 
karaliaus Henriko II medalių kombinacija. Galima 
būtų spėti, kad jis veikiausiai pagamintas XIX a. pa-
naudojus išlikusius originalius štampus. Aversas yra 
prancūzų dailininko Etjeno Delauno (Étienne De-

Jonas Jokūbas 
Karaljas. Žygimanto 
Augusto medalis. 
Lenkija, XVI a. 
Bronza, patina. 
Skersmuo 56,2 mm 
(Nn 42567)

Nežinomas dailininkas. Petro 
Myškovskio (1510–1591), Krokuvos 
vyskupo medalis. Lenkija, apie 
1520 m. Vario lydinys, sidabravimas. 
49,8 x 41,8 mm (Nn 42572)
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laune, arba de Laune, apie 1518–1583 (?) 1552 m. 
sukurto medalio, skirto Prancūzijos pergalėms prieš 
Šventąją Romos imperiją, kurio reverse vaizduo-
jamas pergalės vežimas, o reversas toks, kaip kito 
1552 m. žinomo jo sukurto portretinio Henriko II 
medalio. Medalio briaunoje ties ketvirta valanda yra 
įkaltas neaiškus ženklas, deformavęs medalį ir taip 
sumažinęs jo kainą. Patina sena, gelsvo atspalvio, pa-
naši į originalų, bet iš panaudotų skirtingų medalių 
štampų galima spėti, kad tai XVIII a. egzempliorius, 
pagamintas naudojant originalius štampus, arba ban-
domasis autorinis egzempliorius. Išlikę Renesanso ir 
Baroko medalių štampai leido gaminti jų kopijas vė-
lesniais laikais, kurios buvo platinamos kolekcinin-
kams. Šių dviejų medalių variantai buvo gaminami ir 
XX a. Paryžiuje.

A. M. Račkaus įsigytas dailininko Gijomo 
Martino (Guillaume Martin, apie 1520 – apie 1590) 
1568 m. sukurtas retokas Karolio IX (1560–1574) 
medalis pasižymi labai gražia patina, būdinga Pary-
žiaus kalyklos XVI a. gaminiams, reverse patina pa-
žeista valant (Nn 31008).

Yra kolekcijoje ir Italijos meistrų kūrybos pa-
vyzdžių. Tai įdomus Akvilėjos medalis su legendiniu 
miesto įkūrėju Atila, pavaizduotu kaip satyras averse, 
ir miesto vaizdu reverse. Literatūroje nėra vienodos 
nuomonės dėl šio medalio sukūrimo datos. Meda-
lis sukurtas ir pirmosios kopijos tikriausiai nulietos 
XVI a., bet jis buvo tiražuojamas ir vėliau. Moder-

nia technika jo kopijos gamintos XIX a. masiniais ti-
ražais. Į mūsų muziejų pateko nulietas iš bronzos ir 
sidabru padengtas egzempliorius, kurio briaunoje ga-
lima įžiūrėti raides: F.v., ir neaiškų ženklą. Primityvūs 
gamintojo ženklai briaunoje, kokybė, atitinkanti kitus 
žinomus XVII a. medalio egzempliorius, ir nusidėvė-
jimas gali rodyti, kad muziejaus turimas medalis gali 
būti XVII a. gaminys.

A. M. Račkui pavyko įsigyti porą ne tokių ko-
kybiškų kopijų iš garsios Italijos Baroko dailininko 
Antonijaus Pranciškaus Selvi (Antoni Francesco Sel-
vi, 1679–1753) Medičių serijos. Pagal išvaizdą ir pa-
tiną jos atrodo padarytos iki XVIII a. Tai Aleksandro 
Medičio (Alessandro „il Moro“ de Medici) medalis 
(Florencija, Nn 34403) ir didžiojo kunigaikščio Ko-
zimo (Cosimo de Medici) medalis (Nn 34404). Tarp 
A. M. Račkaus nupirktų medalių yra ir tokių, kurių 
kolekcinė vertė šiandien dar neaiški, reikalingas toli-
mesnis tyrinėjimas. Kaip pavyzdys galėtų būti Italijos 
Renesanso poeto Liudviko Ariosto (Ludovico Arios-
to, 1474–1533) medalis, sukurtas Dominiko Podžinio 
(Domenico Pogini, 1520–1590) pagal Ticiano nuta-
pytą portretą (Nn 31204). Kol kas nepavyko rasti ori-
ginalaus medalio atvaizdų, tik aprašymus ir šiandien 
dar negalime nustatyti, ar tai vėlyva originalo kopi-
ja, ar originalus, tik ne taip sėkmingai tuo laikotarpiu 
pagamintas egzempliorius, gal net specialiai suprimi-
tyvintas gaminant, kad imituotų šimtmečių pažeistus 
antikinius medalius.

Nuorodos
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4 Šlapeta V. Hans Schwarz, The Dictionary of Art, 1996, Vol. 28, 
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Hansas Reinhartas. 
Jono Fridricho 

Didžiojo, Saksonijos 
elektoriaus, medalis. 
Vokietija, Saksonija, 

1532 m. Skersmuo 
64 mm, svoris 43 g 

(Nn 30323)
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THE ANTIQUARIAN EUROPEAN MEDALIC ART IN A. M. RAČKUS’ COLLECTION OF 
M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART

Dr. Ignas Narbutas
M. K. Čiurlionis National Museum of Art

In 1935, Aleksandras Mykolas Račkus brought 
gift to Lithuania with many cultural heritage items, 
most of which is deposited in the collections of the 
National Art Museum of M. K. Čiurlionis. This arti-
cle intends to present the most prominent medals of 
the Renaissance and Baroque Medalic Art, collected 
by A. M. Račkus from the auction houses of Europe 
and the USA after World War I.

Alongside with the gift Kaunas received a 
unique Polish King Sigismund the Old medal, de-
scribed in the sixteenth century medal catalogue by 
Johann Jacob Luck. It is considered to be the first Pol-
ish medal with Polish language inscription. This med-
al with a record dedicated to the victory in the battle 
of Orsha in 1514, was known only by the nineteenth 

century copies made  from the sixteenth century draw-
ing. A. M. Račkus bought as a gold copy of Sigis-
mund the Old 1527 anniversary bronze medal created 
by a well-known artist Hans Schwarz. After research 
it looks like it was acquisition of the unique quality 
original, because the author’s sign – tiny leaflet is im-
pressed on the edge.

A. M. Račkus gift to the museum included the 
world famous Sigismund Augustus medals made by 
Giovanni Jacopo Caraglio and Dominicus Venetus, 
the famous sixteenth century European medals cre-
ated by Hans Reinhart the Elder, Etienne de Laune, 
Guillaume Martin, as well as few seventeenth century 
Italian Baroque master Francesco Selvi medals from 
the Medici collection.



89

STASYS MATJOŠAITIS-ESMAITIS – LIETUVIŠKOS 
MOKYKLOS KŪRĖJAS

Jūratė Jagminienė
Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Stasys Matjošaitis-Esmaitis – pedagogas, žurna-
listas, literatas, vadovėlių mokykloms autorius, kultū-
ros ir politikos veikėjas.

Besibaigiant 2012 m., Lietuvos švietimo istorijos 
muziejuje pristatyta virtuali paroda „Atminties spalvų 
retrospektyva. Stasys Matjošaitis-Esmaitis – „Sakalė-
lio“ autorius“, skirta garsaus pedagogo 135-osioms 
gimimo metinėms paminėti. Pernai minėjome ži-
nomos Lietuvos pedagogės Meilutės Matjošaity-
tės-Lukšienės 100-ąsias gimimo metines. Iškilios 
mokslininkės gyvenimui ir pedagoginei karjerai nea-
bejotinai didžiausią įtaką turėjo jos tėvas. Būtent apie 
M. Lukšienės tėvą – tarpukario lietuvių inteligentą 
S. Matjošaitį – straipsnyje ir bus rašoma.

Skurdi pradžia

S. Matjošaitis gyveno ir dirbo sudėtingu, bet 
kartu ir istorinių įvykių gausa išsiskiriančiu XIX a. 
pab. ir XX a. I p. laikotarpiu. Gimė 1877 m. Veiverių 
valsčiuje, Kraujučių viensėdyje. Jis, kaip ir daugelis 
Lietuvos inteligentų, gimusių XIX a. pab., pirmuo-
sius mokslus baigė „daraktorių“ mokykloje. Vėliau 
mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, kurią baigė 
1897 m. Šioje mokytojų seminarijoje, kuri paruo-
šė daug pažangių lietuvių mokytojų ir kultūros dar-
buotojų, S. Matjošaitis įgijo pirmuosius pedagoginio 
darbo įgūdžius, susipažino su pedagogikos teorija. 
Deja, dvidešimtmetis jaunuolis skleisti savo turimų 
žinių Lietuvoje negalėjo – negavo darbo ir buvo pri-
verstas jo ieškoti svetimoje šalyje. Nenoromis išsiun-
tė prašymą į Lenkiją dėl darbo mokykloje. Netrukus 
gavo atsakymą – paskyrimo raštą mokytojauti Len-
kijoje, netoli Liublino. Pirmą kartą S. Matjošaitis1 
išvykdamas iš Lietuvos dienoraštyje užrašė tokias 
mintis (beje, rašė neįprastai – trečiuoju asmeniu):

Motutė atidavė paskutinius penkis rublius sū-
naus kelionei, bet šių pinigų neišteko nė geležinkelio 
bilietui nusipirkti. Tad Stasys pasiskolino 40 rublių iš 
vyresniojo brolio, kuriam paliko vekselį, pasižadėda-
mas grąžinti kiekvienu pareikalavimu. Mat tėvai dėl 
senatvės nepajėgdami sunkių darbų dirbti, pavedė 
ūkį vyresniajam savo sūnui Antanui. Jau daug metų 
Antanas ūkį valdė, nieko niekam neduodamas. Dar 

motutė atnešė skilandžio gabalą, duonos kampelį ir 
keletą kietai džiovintų sūrių, o sesuo davė porą marš-
kinių, kelnių ir drobės paklodei pasisiūti. Visa tai Sta-
sys susidėjo į pintinę ir išsinešė į vežimą.

Tai buvo jo gyvenime pirma kelionė, po kurios 
prasidėjo ilgas ir prasmingas kūrėjo gyvenimas. Po 
aštuonerių metų, praleistų mokytojaujant Lenkijoje, 
1905 m., atsiliepdamas į Lietuvos mokytojų sąjun-
gos (toliau – LMS) kvietimą, S. Matjošaitis grįžo į 
Lietuvą ir tais pačiais metais dalyvavo pirmajame 
Lietuvos mokytojų suvažiavime, vykusiame žymaus 
lietuvių veikėjo Gabrieliaus Landsbergio-Žemkal-
nio bute. Čia pagrindinė svarstyta tema – lietuviškos 
mokyklos kūrimas: mokymo programų rengimas, 
mokytojų ugdymas, vadovėlių leidyba ir visi kiti 
švietimo reikalai. Visų šių rūpesčių našta gulė ir ant 
S. Matjošaičio pečių.

Stasys Matjošaitis (1877–1949). Fot. iš Lietuvos švietimo 
istorijos muziejaus rinkinių



90

Kovotojas už lietuvybę

Netrukus jis pradėjo mokytojauti Žemaitkiemio 
pradinėje mokykloje (Ukmergės apskr.), bet neilgai 
čia užsilaikė. Už lietuvybės skleidimą buvo atleistas 
iš darbo. LMS ypač aktyviai gynė mokytoją S. Mat-
jošaitį – paskelbė boikotą, kad pašalintas mokytojas 
būtų sugrąžintas į darbą. Boikotas tuomet buvo vie-
na iš kovos su caro valdininkų savivale priemonių. 
Jam pavyko rasti darbą Kauno Šančių „Saulės“ švie-
timo draugijos pradinėje mokykloje. Čia jis mokė ne 
tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, organizavo viešus 
ir slaptus susirinkimus, paskaitas, spektaklius, išvy-
kas. Subūrė Šančių ir Aleksoto jaunimo chorą. Dėstė 
Juozo Vokietaičio suorganizuotuose mokytojų rengi-
mo kursuose. Rūpinosi, kad būtų kuo daugiau moky-
klų, kuriose dėstoma lietuvių kalba. Tačiau 1908 m. 
S. Matjošaitis vėl buvo priverstas kraustytis iš Šančių 
dėl tų pačių priežasčių. Išvyko į Vilnių, kur su My-
kolu Biržiška ir Gabriele Petkevičaite trumpai dirbo 
„Vilniaus žinių“ redakcijoje. Tų pačių metų pabaigoje 
išvyko į Rygą, priglaudusią daug iš Lietuvos pasitrau-
kusių lietuvių inteligentų. Rygoje S. Matjošaitis su-
sitiko su kitais garsiais pedagogais Pranu Mašiotu ir 
Marcelinu Šikšniu. Kartu dalyvavo lietuvių draugijų 
„Žvaigždė“ ir „Kanklės“ veikloje. Redagavo laikraš-
tį „Rygos garsas“, rašė straipsnius į leidinius „Rygos 
naujienos“ ir „Lietuvos ūkininkas“. 1908–1911 m. 
dirbo Rygos Pašalpos draugijos mokyklos mokytoju. 
Nors tuo metu Rygoje gyveno ir dirbo nemažai lietu-
vių (per 6 500) ir vyko aktyvi lietuviška švietėjiška 
veikla, tėvynės ilgesys buvo nenumaldomas.

1911 m. S. Matjošaitis grįžo į Lietuvą ir tų pačių 
metų šlapią rudenį iš Kuršėnų stoties „atbrido“ į Šiu-

pylių bažnytkaimį (Šiaulių apskr.), kurio pagrindiniai 
„švietimo ir kultūros“ centrai buvo bažnyčia ir... „bra-
voras“ su „karčema“.

S. Matjošaičiui atvykus mokytojauti į Šiupylius, 
nejučiomis, bet gana sparčiai ėmė daug kas keistis. 
Jo iniciatyva buvo pastatyta nauja mūrinė pradinė 
mokykla, šiupyliškius pasiekdavo pažangi lietuviška 
spauda. Buvęs jo mokinys, žurnalistas, rašytojas Au-
gustinas Gricius2 rašė: Kilus 1914 m. karui, S. Matjo-
šaitį mobilizavo į kariuomenę. Šiupyliuose jis tebuvo 
trejis metus – nuo 1911 iki 1914 m. Bet kokie žymūs 
pakitimai ėmė reikštis Šiupyliuose! To bažnytkaimio 
ir apylinkių kaimų buities tamsoje ėmė spingsėti žibu-
rėliai, kurių jau nebeužpūtė jokios audros.

Panašiai vienu laiku Šiaulių apskrityje mokyto-
javo ir kiti, tuo metu dar nespėję išgarsėti, vėliau gar-
sūs pedagogai, vadovėlių mokykloms autoriai – Jonas 
Murka ir Antanas Vireliūnas, be kurių sunku įsivaiz-
duoti nepriklausomos Lietuvos pradinių mokyklų kū-
rimosi procesą. Knygoje „Mokytojas Jonas Murka“ 
pedagogas Juozas Kašys3 rašė: Taip jau atsitiko, kad 
J. Murka ir S. Matjošaitis buvo A. Griciaus, kilusio 
taip pat iš Šiupylių, mokytojai. Rašytojas paliko apie 
juos prisiminimų. Jie labai įdomūs, betarpiški. Verta 
pacituoti vieną kitą gabalėlį: „Aukštas, stipraus su-
dėjimo, garbiniuotais plaukais žmogus, sėdėdamas 
prieš pilnus vaikų suolus, nuolat pasakojo ką nors iš 
Lietuvos istorijos. Paskui ėjo lietuvių kalbos pamo-
kos. Žinoma, visa tai ėjo rusų valdinės pradžios mo-
kyklos kitų programos dalykų sąskaita. Jis Šiupylių 
pradžios mokykloje Šiaulių apskrityje gaivino lietuvį, 
kėlė lietuvio sielą, ne tik „gramatną“ žmogų; ruošė 
pilietį, tik ne didžiajai matuškai Rusijai.

Vilniaus berniukų gimnazijos 
pedagogų tarybos posėdis. 
Stasys Matjošaitis stovi pirmas iš 
dešinės. Vilnius, 1920 m.  
Fot. iš Lietuvos švietimo istorijos 
muziejaus rinkinių
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Naujos pedagogikos idėjos

1917 m. S. Matjošaitis atsidūrė Voroneže. Čia 
įsitraukė į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl 
karo šelpti veiklą, rūpinosi lietuviškų knygų leidyba. 
1918 m. parengė ir išleido elementorių „Sakalėlis“, 
kuris nepriklausomoje Lietuvoje susilaukė daugiau-
siai leidimų. Tais pačiais metais grįžo į Vilnių ir sklei-
dė lietuvybę lenkų okupuotame Vilniaus krašte. Dirbo 

Lietuvos socialdemokratų partijos laikraščio „Darbo 
balsas“ redakcijoje, Švietimo ministerijoje rūpinosi 
pradiniu švietimu, organizavo pirmąjį visuotinį Lietu-
vos mokytojų suvažiavimą, kuriame buvo numatytos 
svarbiausios lietuviškų mokyklų gairės. 1919 m. su 
Juozu Tumu-Vaižgantu leido nepriklausomą dienraštį 
„Nepriklausoma Lietuva“, o jį uždarius – „Vilniaus 
aido“ dienraštį. Apie S. Matjošaičio straipsnius prof. 
Magdalena Karčiauskienė4 rašė: Tuo metu Matjošai-

Vilniaus mergaičių 
gimnazijos mokinės 
su mokytojais Adele 
Diržyte-Naginskiene 
(antroje eilėje pirma 

iš kairės) ir Stasiu 
Matjošaičiu (antroje 

eilėje penktas iš kairės). 
Vilnius, 1920 m.  

Fot. iš Lietuvos švietimo 
istorijos muziejaus 

rinkinių

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos pedagogų kolektyvas. Trečioje eilėje trečias iš dešinės stovi Stasys Matjošaitis. Vil-
nius, 1923 m. Fot. iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių
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Lietuvių inteligentų išvyka į Birštono apylinkes. Išvykos vadovas – Juozas Tumas-Vaižgantas. Iš dešinės antra ant žolės 
sėdi Meilutė Matjošaitytė. Iš kairės antra stovi Julija Biliūnienė-Matjošaitienė, ketvirtas – J. Tumas-Vaižgantas, penktas – 
Stasys Matjošaitis. Birštonas, 1925 m. Fot. iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių

tis paskelbė vertingų straipsnių apie pradinį ugdymą, 
propagavo „aktyviosios mokyklos“ idėjas, kraštoty-
rinį, vaizdumo bei vaikų kūrybingumo ir aktyvumo 
principus, kurie ypač svarbūs ugdant gimtąją kalbą. 
Pasisakė prieš ankstyvą gramatikos mokymą ir pikt-
naudžiavimą diktantais. Pabrėžė ugdymo integraciją 
bei koreliaciją, būtinumą derinti protinį, fizinį, esteti-
nį auklėjimą su darbo įgūdžių lavinimu, pavyzdžiui, 

mokant piešti, lipdyti ir pan., kartu ugdyti kalbą, 
skatinti įvairių rūšių pasakojimus. Šias pedagogines 
mintis siekė įgyvendinti ir savo elementoriuje.

S. Matjošaitis aktyviai dalyvavo Lietuvių moks-
lo draugijos (toliau – LMD) ir LMS veikloje bei Vil-
niaus krašto lietuvių kultūriniame gyvenime. 1922 m. 
jis – „Kultūros“ bendrovės steigėjas, 1924 m. išrink-
tas LMD valdybos nariu, 1925 m. – Vilniaus lietuvių 

Stasys Matjošaitis su šeima: 
žmona Julija Biliūniene-
Matjošaitiene, dukra Meilute 
ir sūnumi Sauliumi. Kaunas, 
1934 m. Fot. iš Lietuvos 
švietimo istorijos muziejaus 
rinkinių
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klubo valdybos nariu, 1926 m. organizavo lietuvių 
ūkininkų suvažiavimą Vilniuje. 1927–1929 m. ben-
dradarbiavo leidinyje „Vilniaus šviesa“. Iki 1933 m. 
S. Matjošaitis mokytojavo Vilniaus mergaičių ir Vy-
tauto Didžiojo gimnazijose, dėstė lietuvių kalbą ir 
literatūrą, Lietuvos istoriją, piešimą. Parašė pieši-
mo vadovėlį „Veidrodėlis“ (1921), istorijos vadovėlį 
„Lietuvos istorijėlė“ (1931) ir 4 „Sakalėlio“ knygas.

Legendinė šeima

Per šį aktyvios visuomeninės, švietėjiškos ir pe-
dagoginės veiklos laikotarpį S. Matjošaičio gyvenime 
įvyko ir asmeninių pasikeitimų – 1924 m. jis vedė Ju-
liją Janulaitytę-Biliūnienę, Jono Biliūno našlę.

J. Biliūnienė-Matjošaitienė, kaip ir jos vy-
rai, buvo aktyvi visuomenės veikėja. 1904 m. baigė 
odontologijos studijas Charkovo medicinos insti-
tute. 1905–1906 m., revoliucinių įvykių metu, ak-
tyviai dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos 
veikloje. 1912–1914 m. gyveno Vienoje, čia 1913 m. 
gimė duktė Meilutė Matjošaitytė. Prasidėjus Pirma-
jam pasauliniam karui, grįžo į Lietuvą, bet netrukus, 
1915 m., pasitraukė į Voronežą ir dirbo lietuvių ben-
druomenės dantų gydytoja. 1918 m. grįžo į Vilnių ir 
įsidarbino Sanitarijos draugijoje.

M. Matjošaitytė neabejotinai paveldėjo visas 
geriausias tėvų savybes ir drąsiai žengė tėvų pramin-
tais keliais: 1931 m. baigė Vilniaus Vytauto Didžio-
jo gimnaziją, 1931–1938 m. studijavo lituanistiką 
Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Vėliau M. Ma-
tjošaitytė-Lukšienė visą gyvenimą paskyrė pedago-
gikai – tapo habilituota socialinių mokslų daktare, 
profesore, Lietuvos mokyklos istorijos tyrinėtoja, pe-
dagoginės antologijos, naujos mokymo koncepcijos 

kūrėja, viena iš švietimo reformos autorių, lietuvių 
literatūros tyrinėtoja.

1927 m. Matjošaičių šeimoje gimė ir sūnus Sau-
lius Matjošaitis. 1931 m. J. Biliūnienė-Matjošaitienė 
su dukra Meilute ir sūnumi Sauliumi persikėlė gy-
venti į Kauną. Kai 1933 m. lenkų valdžia mokytoją 
S. Matjošaitį ištrėmė iš Vilniaus, jis taip pat persikėlė 
į Kauną ir apsigyveno su šeima. Čia toliau tęsė peda-
goginę veiklą. „Spaudos fondo“ bendrovė išleido dar 
4 paskutiniąsias jo parengto lietuviško elementoriaus 
„Sakalėlis“ dalis.

Mokyti – patraukliai ir įdomiai

Didžiausias S. Matjošaičio-Esmaičio nuopel-
nas Lietuvos švietimui – 8 dalių „Sakalėlio“ knygos 
(1918–1942), skirtos šešiametei pradinei mokyklai. 
„Sakalėlio“ elementorinė dalis susilaukė net 32 lei-
dimų, kitų dalių leidimų buvo kiek mažiau – per 20. 
„Sakalėlio“ autorius siekė, kad mokymas būtų vaiz-
dingas, patrauklus, praktiškas, žadinantis mokinio 
kūrybingumą. Nuo pat pirmųjų „Sakalėlio“ leidimų 
vyravo žaismingo turinio, patrauklios formos, moki-
nių lengvai skaitomi elementoriaus ir poelementori-
nių vadovėlių tekstai. Tekstai sėkmingai derinami su 
grožine ir liaudies kūryba. S. Matjošaitis-Esmaitis 
aiškiai pasisakė prieš moralizuojančius tekstus, sie-
kė į skaitinius įtraukti geriausių rašytojų kūrinius. 
Autorius diegė pradinių mokyklų mokiniams pagar-
bų požiūrį į rašytojo kūrybą ir asmenybę, lietuvių 
tautosaką. Paskiausiai leidžiamuose vadovėliuose 
S. Matjošaitis-Esmaitis pateikė dar daugiau lietuvių 
vaikų literatūros prozos ir poezijos kūrinių. „Saka-
lėlį“ iliustravo žinomi to meto dailininkai: Vytautas 
Kazimieras Jonynas, Jonas Juozas Burba, Liudas 

Stasio Matjošaičio-Esmaičio vadovėliai. Fot. iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių
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STASYS MATIJOŠAITIS-ESMAITIS – FOUNDER OF THE LITHUANIAN SCHOOL

Jūratė Jagminienė
Museum of Lithuanian Education History

In 2013, a 100th birth anniversary of a well 
known Lithuanian educator Meile Matjošaitytė-
Lukšienė was celebrated. The prominent scientist’s 
life and career was undoubtedly influenced by her fa-
ther. This article is about Mrs. Lukšienė’s father, the 
interwar Lithuanian intellectual, S. Matjošaitis.

S. Matjošaitis-Esmaitis (1877–1949) was an 
educator, a journalist, a writer, a translator and the 
author of textbooks for schools, also a cultural and 
political activist.

S. Matjošaitis lived and worked at the end of 
the 19th – beginning of the 20th century which was 
a rather complex and full of historical events period. 
Throughout all his life he took care of Lithuanian 
schools, cultural, scientific and educational matters. 
In 1917, in Voronezh he became involved in the ac-
tivity of the Society of Lithuania to support war vic-
tims, supervised the publishing of Lithuanian books. 
In 1918, he returned to Vilnius and was disseminating 
the Lithuanian word in the occupied Vilnius region. 
He actively participated in the activities of the Lithu-
anian Scientific Society (LMD), Lithuanian Teachers 
Union (LMS) and the cultural life of the Lithuanians 
of Vilnius region. In 1922, he founded the company 
“Kultūra”, in 1924 he became the Board member of 
LMD, in 1925 became the board member of Vilni-
us Lithuanian club, in 1926 organized the congress 
of Lithuanian farmers in Vilnius. In 1927–1929, he 
collaborated in the publication of “Vilnius šviesa”. 

Until 1933, S. Matjošaitis was a teacher in Vilnius 
girls gymnasium and Vilnius Vytautas Magnus gym-
nasium, he taught the Lithuanian language and litera-
ture, Lithuanian history and drawing. In 1933, after 
he was exiled from Vilnius by Polish government, 
S. Matjošaitis moved to Kaunas and continued edu-
cational activities.

One of the largest S. Matjošaitis-Esmaitis’ 
merits for Lithuanian education is the eight parts of 
“Sakalėlis” book (1918–1942) for a six-year prima-
ry school. There were as many as 32 editions of the 
elementary part of “Sakalėlis”, other parts had less 
editions: there were 20. The author of “Sakalėlis“ 
wanted the teaching to be picturesque, attractive, 
practical, rousing pupils’ creativity. S. Matjošaitis-
Esmaitis inculcated respect for the writer’s creativ-
ity and personality and Lithuanian folklore into the 
primary school pupils. “Sakalėlis” was illustrated 
by well-known artists of the time Vytautas Kazimi-
eras Jonynas, Jonas Juozas Burba, Liudas Truikys. 
The textbook was very popular and widely used in 
the inter-war Lithuanian schools, several our nation’s 
generations grew up learning from it. S. Matjošaitis-
Esmaitis was a universal writer as he could write text-
books for more than one subject. He published the 
drawing textbook “Veidrodėlis” (1921), the history 
textbook “Lietuvos istorijėlė” (1931), translated sev-
eral science and history textbooks, wrote “History of 
Pedagogy” (1930).

Truikys. S. Matjošaičio-Esmaičio „Sakalėlis“ buvo 
labai populiarus ir dažnas tarpukario Lietuvos moky-
klose, su juo užaugo ne viena mūsų tautos karta. Dar 
ir šiandien garbūs muziejaus lankytojai su nostalgija 
prisimena „Sakalėlį“, o drauge ir prabėgusią nepakar-

tojamą savo jaunystę.
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 S. Matjošaičio dienoraštis, Lietuvos švietimo istorijos muzie-

jus, f. 4-b, ap. 1, b. 54.
2 Gricius A. Mokytojas, Tarybinis mokytojas, 1959, vas. 15 

(Nr. 14), p. 4.

3 Jovaiša L. Mokytojas Jonas Murka, Vilnius, 1997, p. 18.
4 Karčiauskienė M. Lietuviškų elementorių raida, Lietuviški 

elementoriai, sud. A. Rabačiauskaitė, I. Korsakaitė, Kaunas, 
2000, p. 45–46.
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ANTANO KUČINGIO GYVENIMO ATODANGOS JO 
MEMORIALINIAME PALIKIME

Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė
Kauno miesto muziejaus skyrius
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Kauno miesto muziejaus skyriuje, M. ir K. Pe-
trauskų lietuvių muzikos muziejuje, greta kitų žymių 
muzikų rinkinių saugomas Lietuvos bosų karaliaus 
Antano Kučingio fondas. Jį sudaro daugiau nei 3 700 
eksponatų, kuriuos padovanojo pats dainininkas, 
vėliau – jo sūnus Algimantas Kučingis, duktė Rasa 
Šleinienė, vaikaitė Jūratė Šleinytė ir šiek tiek kiti as-
menys. Vertingiausia fondo dalis (apie 430 ekspona-
tų) paskelbta 2012 m. išleistoje 448 puslapių knygoje 
„Antanas Kučingis. Laiškai. Dokumentai. Atsimini-
mai“, kurią sudarė ir parengė muziejininkė Kristina 
Mikuličiūtė-Vaitkūnienė.

Straipsnio tikslas – apžvelgiant knygoje skelbia-
mą medžiagą, priminti A. Kučingio asmenybės ir me-
ninės veiklos svarbą mūsų kultūrai bei prisidėti prie 

istorinės atminties išsaugojimo.
233 A. Kučingio laiškai, 34 įvairių asmenų 

laiškai jam, 119 nuotraukų, 27 dokumentų faksimi-
lės, keletas spektaklių, koncertų programų, laiškų ir 
atvirlaiškių faksimilių, jo atsiminimai apie Pirmąjį 
ir Antrąjį pasaulinius karus, asmeninių daiktų nuo-
traukos – visa ši knygoje sudėta autentiška medžiaga 
byloja apie dramatišką menininko gyvenimo kelią su-
dėtingu istoriniu laiku.

Antanas Kučingis (1899–1983) – viena iškiliau-
sių asmenybių lietuvių kultūros istorijoje: talentingas 
dainininkas, Lietuvos kariuomenės štabo karininkas, 
karo topografas, politinis kalinys, drąsus kovotojas 
už lietuvybę. Įvairialypis talentas – sodrus ir lanks-
tus, aksominio tembro, plataus diapazono balsas, ne-

Knygos „Antanas Kučingis. Laiškai. Dokumentai. Atsimi-
nimai“ viršelis

Antanas ir Marija Magdalena Kučingiai vestuvių dieną. 
Garliava, 1922 m. liepos 30 d.
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priekaištinga tarsena, muzikalumas, raiški ir įtaigi 
vaidyba – pelnė A. Kučingiui didžiulę sėkmę Lietu-
voje, taip pat gastroliuojant užsienio kraštuose. Deja, 
1948 m. įspūdinga dainininko karjera nutrūko. Aštuo-
nerius metus A. Kučingis praleido šiaurinės Sovietų 
Sąjungos lageriuose. Grįžus į Lietuvą, likę gyvenimo 
dešimtmečiai dėl sovietų valdžios represijų jau nebu-
vo tokie kūrybingi.

Pirmoji A. Kučingio profesija buvo mokyto-
jo. Tai liudija vienintelis išlikęs ir knygoje skelbia-
mas pageltęs dokumentas – Marijampolės apskrities 
švietimo ir kultūros komisijos raštas, pranešantis, kad 
nuo 1919 m. vasario 10 d. A. Kučingis yra paskirtas 
mokytoju Marijampolės miesto mokykloje. Vėliau jis 
baigė Karo mokyklą ir pradėjo tarnauti Lietuvos ka-
riuomenėje.

Kaip brangiausia relikvija išsaugoti jaunys-
tės meilės laiškai. Knygoje sudėta 60 laiškų, rašytų 
1919–1925 m. Marijai Magdalenai Ambrasaitei (nuo 
1922 m. liepos 30 d. Kučingienei). Laiškai atspindi 
jo jausmingą, poetišką prigimtį, rūpestingumą, rodo-
mą besilaukiančiai žmonai ir gimusiai dukrelei Ra-
sai, nuolatinį ilgesį ir trejus metus trukusias pastangas 
gauti karinę tarnybą Kaune.

Laimingiausias ir kūrybingiausias gyvenimo 
tarpsnis prasidėjo 1925 m. pabaigoje, kai A. Kučingis 
apsigyveno Kaune su šeima. Jis tęsė studijas Kauno 
muzikos mokykloje Aleksandro Kutkaus dainavimo 
klasėje (knygoje skelbiamas Kauno valstybinės mu-
zikos mokyklos pažymėjimas, išduotas A. Kučingiui, 
baigusiam 1922–1923 mokslo metus). 1924 m. po 
sėkmingo debiuto P. Čaikovskio operoje „Eugeni-
jus Oneginas“, kurioje atliko Gremino vaidmenį, jis 
buvo priimtas į Valstybės teatrą operos solistu. Pradė-
jo skleistis stebėtinai produktyvi dainininko meninė 
veikla. Per pirmąjį darbo dešimtmetį teatre jis sukū-
rė daugiau nei 40 operų vaidmenų (knygoje pateik-
tos dvi dešimtys vaidmenų nuotraukų). Nuo 1934 m. 
prasidėjo A. Kučingio gastrolės į užsienio kraštus – 
Prancūziją, Estiją, Latviją, Čekiją, Švediją, Suomiją, 
Sovietų Sąjungą. Gastrolių epizodai užfiksuoti nuo-
traukose, koncertų, spektaklių programose, afišose, 
apie sėkmę liudija laikraščių iškarpos, dokumentai.

Derinti karinę tarnybą ir artistinę veiklą darėsi 
vis sunkiau, tad A. Kučingis paties prašymu 1937 m. 
rugsėjo 7 d. buvo išleistas į topografijos karininkų at-
sargą.

Tarpukario grupinės nuotraukos byloja A. Ku-
čingį priklausius elitiniam Lietuvos visuomenės 
sluoksniui. Ir štai 1948 m. vasario 11-osios naktį jis 
atsidūrė saugumo rūsiuose, buvo tardomas, gegužės 
2 d. nuteistas dešimt metų kalėti lageriuose ir rugsė-
jo 15 d. atsidūrė Mordovijoje. Sukrečiantis kontrastas 
tarp A. Kučingio, sėdinčio draugijoje pas Šveicarijos 

pasiuntinį, ir A. Kučingio, vilkinčio kalinio milinę.
Lageriuose išgyventi jausmai atsiskleidžia laiš-

kuose artimiesiems (88 vienetai).
Didžiausias skausmas atsiveria laiškuose 

žmonai. Ištrauka iš 1953 m. spalio 21 d. laiško: Dute, 
brangiausioji mano! Kaip neapsakomai pasiilgau 
tavęs, kaip trokštu tave sveiką gyvą priglausti prie 
širdies, išbučiuoti, pasiskųsti, pasiguosti tau vienai 
brangiajai. Štai jau greitai šeši metai nuo tos dienos, 
kai išplėšė mus iš namų, iš brangios mūsų tėviškės že-
mės. Visa praeitis, kartais tokia tolima, lyg sapnas se-
niai, labai seniai jaunystėje sapnuotas, o kartais, visa 
tai, kas buvo taip ryškiai arti, kad, regis, net tavo bal-
są girdžiu, kiekvieną tavo veido bruožą, tavo plaukų 
garbaną matau, jaučiu tave visa savo širdimi. <...> 
Matau tave sapnuose kaip pasakų karalaitę, bet vis 
kažkokioje tamsoje. Visi sapnai be saulės, be dienos 
šviesos, nuolat tamsoje.

A. Kučingis kentėjo ne tik dėl savo padėties, bet 
ir išgyveno dėl artimųjų, kurių dauguma buvo ištrem-
ti arba įkalinti lageriuose. Laiške sūnui Algimantui į 
Vorkutą 1951 m. pabaigoje jis rašo: Gailiu tavęs kaip 
jauno brangaus draugo, kuris neišgyveno žavingos 
jaunatvės dienų, su kuriuo man neteko dar kartą pa-

Mefistofelis Ch. Gounod operoje „Faustas“. 1929 m.
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sidžiaugti jaunatvės svajomis, padirbėti, pailsėti ir 
pasilinksminti kartu. Graužiuosi skaudžiai, kad šioje 
„didingoje epochoje“ tu, mielas brangus mano, turi 

nešti nepelnytą didžio vargo naštą šioje nužmogintoje 
būklėje. Bet visa kinta, visam ateina galas! Tu jau-
nas! Telaimina Dievulis tave sunkiame kely į ateitį! 
Tesuteikia sveikatos.

1955 m. laiške dukteriai R. Šleinienei į Krasno-
jarsko kraštą, Zavodovkos kaimą, skaitome: Visada 
troškau tau gražaus, džiaugsmingo gyvenimo. Svajo-
jau, kad skrisi paukščių takais, pamatysi gražiausius 
pasaulio meno kūrinius, miestus, turtus; būsi dvasios 
karalaitė mano užauginta, išsvajota ir laiminga. Iš 
visų tų laimių liko tau viena vienužė Laimė – Aleksiu-
kas1 ir sunki tremtinio dalia.

Žmona nors ir liko Lietuvoje, bet jos gyvenimas 
buvo labai sunkus. Knygoje skelbiamas 1948 m. 
kovo 1 d. dokumentas liudija, kad M. M. Kučingienė 
buvo atleista iš Švietimo skyriaus priešmokyklinio 
auklėjimo inspektorės pareigų. Kad išvengtų 
tremties, ji buvo priversta palikti namus, slapstytis. 
Po metų jai pavyko gauti mokytojos darbą Verpenos 
pradinėje mokykloje. Vargingomis buities sąlygomis 
ji daug dirbo ūkyje: laikė karvę, kiaulių, vištų, augino 
daržoves ir produktais gelbėjo lageriuose atsidūrusius 
saviškius. Suprasdamas jos vargą, A. Kučingis 
1956 m. rašo sūnui: O kai prisimenu Ją, brangiausią-
ją mano Dutę, vienišą, varguolėlę – širdį skauda, vos 
besulaikau ašaras. Nei paguodos, nei džiaugsmo, nei 
poilsio, nei manęs, nei jūs mielųjų mūsų vaikelių, nei 
savo kampo, nei ramybės.

Nors apimdavo ir nusivylimo nuotaika, jis ne-Antanas Kučingis lageryje. Omskas, 1954 m.

Svečiuose pas Šveicarijos pasiuntinį. Antanas Kučingis – dešinėje. Kaunas, 1930–1939 m.
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prarado tikėjimo Lietuvos ateitimi. Guodžiuosi ir ra-
minuosi tuo tikėjimu, o ir pats pasijuntu tvirtas esąs, 
kada žinau ir tikiu, kad ne tik mudu, o ir visi kiti ne-
suskaitomi nešioja tą didžią galią vilties savo širdyje. 
Tikiu tave taurų, jėgingą išvysti brangioje Tėvynėje, 
prispausti prie širdies, o tai bus mūsų visų didžiau-
sias džiaugsmas. Šio šlykštaus gyvenimo purvas ne-
gali sutepti mūsų, nes dar didi darbai mūsų laukia. 
Daug ne tik dvasinės, bet ir fizinės stiprybės mums 
reiks nutrenkti tą baisųjį slibiną, kuris siurbia mūsų 
ašaras ir kraują, – iš 1951 m. laiško sūnui.

Nepalūžti padėjo gilus Dievo tikėjimas, jau-
čiamas laiškuose. Dvasinės stiprybės jis sėmėsi ir 
iš knygų, kurias nuo 1953 m. rudens siuntė sūnus 
iš Lietuvos. Lageryje A. Kučingis netgi mokėsi ita-
lų kalbos. Apie tai liudija jo paties pasidaryta, įrišta, 
pieštuku rašyta 100 puslapių italų kalbos gramatika 
ir žodžiams mokytis skirtos per 400 popierinių kor-
telių, kurių vienoje pusėje užrašytas lietuviškas, kito-
je – itališkas žodis. Šių relikvijų nuotrauka skelbiama 
knygoje.

1956 m. kovo 3 d. anksčiau laiko paleistas iš 
lagerio, A. Kučingis buvo pakviestas dirbti Omsko 
filharmonijoje solistu. Tą pačią dieną jis rašo Rasai 
ir Aleksandrui Šleiniams: Aš negaliu aprašyt tą ma-
lonumą, kai atsidūriau švariame ir šiltame viešbučio 
kambaryje vienas, laisvas, savo likimui. Koks tai pui-
kus jausmas, kai atsiguliau į švarutėliais baltiniais 
paklotą lovą, atidariau langą ir pajutau tą tylią rim-
tį, nuėjęs sunkų gyvenimo kelią, ar teisingiau – ke-
lio tarpą. Po mėnesio, 1956 m. balandžio 1 d., apie 
savo koncertus mokyklose, darbininkų klubuose, kur 
tekdavo į sceną išeiti „po akrobato ar fokusininko“, 
jis su dukters šeima dalijasi jau kitokiais išgyveni-
mais: Argi tai mano darbas? Svetimas publikai, sve-
tima kalba, greitomis išmokti kūriniai! Kam jie ir aš 
čia reikalingas? Aš, pirmasis mūsų operos solistas, 
geras, pripažintas aktorius, dainavęs daugelio Euro-
pos sostinių teatruose, čia nervinuosi dėl menkų pa-
sirodymų vaikams ar netgi neišmanėliams. Dievuliau 
mano, koks nusivylimas. <…> Šimtą kartų maloniau 
malkas pjauti būtų, bet ką gi…

Po ilgų dvejonių ir svarstymų dėl ateities, 
dėl darbo A. Kučingis pasiryžo važiuoti į Lietuvą. 
1956 m. birželio 30 d. jis išvyko iš Omsko. Į Tėvynę 
žymusis operos solistas grįžo nešinas mediniu laga-
minu, kurio nuotrauka skelbiama knygoje.

Kentėjimai nesibaigė. Sibire likusiai dukters 
šeimai A. Kučingis sielvartaudamas rašė, kad aukšti 
Lietuvos pareigūnai netesi savo pažadų ir nerodo pa-
stangų dėl jų grįžimo. Jo laiškuose R. ir A. Šleiniams 
skaitome, kad į teatrą Vilniuje priimtas po išgyventų 
peripetijų jis jautė netikrumą, nes dažnai negauda-
vo žadėtų vaidmenų. Spektaklių programose, afišose 

matome, kad prie A. Kučingio pavardės nenurodoma 
„LTSR nusipelnęs artistas“, nors šį garbės vardą buvo 
gavęs 1945 m.

Iki 1958 m. dainininkas gyveno tarp Vilniaus, 
Kauno ir Verpenos, tad išliko 14 laiškų žmonai, rašy-
tų į Verpeną. 1956 m. lapkričio 15 d. laiške skaitome: 
Taip ir slenka dienos neramaus gyvenimo. Nei rim-
to darbo, nei ramaus poilsio, nei normalių gyvenimo 
sąlygų. Bastomės kas sau, vieniši abu, be paslaugos, 
be paguodos, be pagalbos vienas kitam. Be džiaugs-
mo! O taip nedaug to gyvenimo beliko! Taip reikalin-
ga mums ta šeimos židinio šilima. Taip ilgai mes jos 
neturėjom ir taip sunku dabar gyventi be jos. Po trijų 
dešimčių metų jo meilės jausmai žmonai įgavo dar 
daugiau spalvų ir atspalvių.

1957 m. A. Kučingiui paskirtas dviejų kambarių 
butas Vilniuje. Gyvenimas palengvėjo, nebereikėjo 
glaustis pas A. Šleinio motiną. Vėliau šiame bute ap-
sigyveno iš tremties grįžusi duktė su šeima. 1958 m. 
grąžinamas namas Kaune, Aušros g., kur, išleista į 
pensiją, iš Verpenos grįžo ir M. M. Kučingienė.

Deja, 1961 m. rudenį A. Kučingis buvo privers-
tas parašyti pareiškimą, jog savo noru išeina į pensiją. 
Tai buvo skaudus smūgis, nes dar jautėsi kūrybingas, 
turėjo pakankamai gerą vokalą ir buvo labai mėgsta-
mas publikos.

Osminas W. A. Mozarto operoje „Pagrobimas iš Seralio“. 
1957 m.
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Sovietų okupuotoje Lietuvoje dainininką iki pa-
skutinių gyvenimo metų stiprino gausių gerbėjų ir 
bičiulių meilė. Tai liudija daugybė šiltų, nuoširdžių 
žodžių, išlikusių laiškuose, sveikinimuose – atviru-
kuose, telegramose:

Grožėjaus Jumis scenoje kaip didelio masto 
menininku, sutartinai didžiavomės, kai mūsų kuklio-
je lietuviškoje scenoje pasirodė milžinas. Vėliau, kai 
teko Jus pažinti arčiau, stebėjaus Jūsų tauria asme-
nybe <…>. (Petras Rauda, 1969)

Gyvuokite ilgus metus, išlaikydamas kūno sti-
prybę, dvasios giedrą ir tą lietuvišką širdį, kuri Jus 
iškėlė į meno aukštumas ir visomis aplinkybėmis įga-
lino ištverti vydūniškos asmenybės lygyje. (Juozas 

Urbšys, 1969)
Jūsų koncertas išsiskyrė iš gyvenimo pilkumos 

<…> kažkuo nepaprastai šventišku. <…> Pažymėti 
savo kūrybinio darbo 50-metį tokio lygio koncertu – 
tai tikrai, kaip daug kas sakė, „fenomenalu“ <…>. 
(Ona Narbutienė, 1974)

Yra didžių menininkų, kurių talentas žavi, bet 
asmenybė dvelkia šalčiu. Kučingio talentas ir asme-
nybė – darniausia vienuma. Tuo žavisi visi, kas Tams-
tą pažįsta. Kučingis – didis menininkas, prakilnus 
žmogus ir taurus lietuvis. Kai kuriuos Tamstos žo-
džius esu įsidėjęs į širdį kaip gražiausius aforizmus. 
Tik didis Žmogus gali taip kalbėti ir taip daryti. (An-
tanas Dambrauskas, 1977)

Nuoroda
1 Aleksandras Šleinys (1914–2012), dainininkas, muzikos ir teatro veikėjas, ekonomistas.

INSIGHTS INTO ANTANAS KUČINGIS’ LIFE AND CREATIVE LEGACY

Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė
Department of the Kaunas City Museum
M. and K. Petrauskai Lithuanian Music Museum

Antanas Kučingis was one of the most promi-
nent personalities in the history of Lithuanian culture. 
He was an incredibly talented singer, a headquarters 
officer of the Lithuanian Army, a military topogra-
pher, a political prisoner and a courageous fighter for 
Lithuanian identity.

His multiple talents – the rich unique quality 
of his voice, its wide range and dynamics, the art-
ist’s charisma, his expressive and suggestible perfor-
mance – brought Antanas Kučingis great popularity 
in Lithuania and on theatre tours abroad. However, 
his breath-taking career as a singer was stopped in 
1948, when he was sentenced to eight years in special 
gulags in the north of the Soviet Union; and when he 
finally came back to Lithuania, the remaining decades 
of his life were no longer so creative due to the re-
pressions of the Soviet regime.

A. Kučingis’ fund is now stored at M. and K. Pe-
trauskai Lithuanian Music Museum, a department of 
Kaunas City Museum. The fund consists of more than 
3, 700 exhibits, given to the museum by the artist him-
self and his children – his son Algimantas Kučingis 

and daughter Rasa Šleinienė, as well as some other 
citizens. The most valuable part of this fund, about 
430 exhibits, became available to the public in 2012 
with the appearance of a book about Kučingis. The 
book, which was published under the title “Antanas 
Kučingis. Letters. Documents. Reminiscences” and 
contains 448 pages, was prepared and comprised by a 
museologist Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė.

The aim of this article is to give an overview of 
the material presented in the book as well as to high-
light the importance of Kučingis’ life and creative 
activity to the history of Lithuanian people and thus 
contribute to the preservation of his cultural legacy.

233 letters written by Kučingis himself, 34 let-
ters to him, 119 photographs, 27 document facsimiles, 
several performance and concert programs, facsim-
iles of letters and cards, Kučingis’ reminiscences 
about the First and Second World Wars, photographs 
of Kučingis’ personal items, all this authentic mate-
rial that was put into the book speaks of the artist’s 
dramatic life in a complicated and harsh historical pe-
riod.
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POKARIO LIETUVOS PARTIZANŲ BUNKERIO 
DZŪKIJOJE TYRIMAI

Gerda Urbonienė
Genocido aukų muziejus
Dalius Žygelis
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

2012 m. pavasarį į Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimų centrą (toliau – LGGRTC) 
buvo kreiptasi dėl Zervynų-Palkabalio miške (Zervy-
nų g-oje, Varėnos r.) esančio partizanų bunkerio iš-
tyrimo ir palaikų paieškos. Viename iš MGB aktų1, 
saugomų Lietuvos ypatingajame archyve, buvo nuro-
dyta, kad 1952 m. gegužės 20 d. MGB 2N valdybos 
agentų smogikų grupė aptiko Dainavos apygardos 
partizano Kazimieraičio rinktinės DLK Vytauto tėvū-
nijos Genio būrio bunkerį, kuriame per kautynes su 
agentais smogikais žuvo 4 partizanai: Vytautas Luko-

ševičius-Balandis, Vytas Sadauskas-Karys, Antanas 
Česnulevičius-Mėnulis, Jonas Peciukonis-Banginis. 
Dokumente užfiksuota informacija, kad žuvę asme-
nys buvo užkasti susidūrimo vietoje2, paskatino im-
tis tyrimo. Tyrimas buvo vykdomas keliais etapais: 
archyvinių dokumentų rinkimas, detalieji archeo-
loginiai tyrimai, palaikų paieška ir ekshumavimas, 
antropologiniai palaikų tyrimai. Detaliuosius arche-
ologinius tyrimus atliko Vilniaus universiteto doc. dr. 
Gintautas Vėlius ir Agnė Žilinskaitė, darbus organiza-
vo ir archyvinę medžiagą parengė LGGRTC Memo-
rialinio departamento Atminimo programų skyriaus 
vyriausiasis specialistas Dalius Žygelis. Tokio po-
būdžio tyrimas, kai buvo pritaikyti keli moksliniai 
metodai, leido lyginti gautus duomenis, o rezultatai 
padėjo atkurti įvykių eigą, atskleisti MGB agentų vei-
klos taktiką, partizanų žūties aplinkybes, rasti palai-
kus, o gausus archeologinių radinių skaičius suteikė 
progą pažinti partizanų kasdienybę.

Genio grupės partizanai

1952 m. pradžioje partizanų pasipriešinimas 
visoje Lietuvoje buvo gerokai nusilpęs. Žuvo daug 
patyrusių vadų, ryšiai tarp organizacinių viene-
tų – būrių, tėvūnijų, rinktinių – sutrūkinėję, rėmėjai 
ištremti į Sibirą, aktyviai veikė provokatoriai. Nepai-
sant sudėtingų sąlygų, Dainavos apygardoje, Dzūki-
jos miškuose, veikė kelios stiprios partizanų grupės, 
kurioms vadovavo patyrę kovotojai. Viena iš tokių 
grupių buvo Petro Vaitkaus-Genio grupės partizanai 
(toliau – Genio grupė). Partizanų grupę sudarė: būrio 
vadas Petras Vaitkus-Genys (g. 1910), iš kurio sla-
pyvardžio kilo būrio pavadinimas, į partizanų gretas 
įstojo 1945 m., jo pavaduotojai Petras Pugačiauskas-
Perkūnas (g. 1931), partizanas nuo 1949 m., Jonas 
Vytautas Lukoševičius-Balandis (g. 1928), partizanas 
nuo 1948 m., ir 3 eiliniai partizanai: Vytas Sadaus-
kas-Karys (g. 1927), partizanas nuo 1948 m., Anta-
nas Česnulevičius-Mėnulis (g. 1930), partizanas nuo 
1951 m., ir Jonas Peciukonis-Banginis (g. 1930), par-
tizanas nuo 1951 m.3

Sėdi Vytas Sadauskas-Karys. Iš kairės stovi: Petras Vait-
kus-Genys, ryšininkė Marija Morkūnaitė-Žibutė ir Petras 
Pugačiauskas-Perkūnas. 1950 m. 



101

MGB sudarytame P. Vaitkaus kaltinamajame 
akte4 užfiksuota informacija liudija, kad Genio gru-
pės partizanai buvo aktyvus karinis vienetas, veikęs 
prieš MGB, vietinį partinį aktyvą, kolaborantus, to-
dėl vienas iš pagrindinių MGB tikslų buvo sunaikinti 
aktyvistus. Ši užduotis represinėms struktūroms kėlė 
didelį susirūpinimą, nes Genio grupės partizanai pa-
sižymėjo ypatingu konspiratyvumu. Kaip teigiama 
specialiajame MGB pranešime5, jie tarpusavio ryšius 
palaikė tik su artimais asmenimis ir vengė menkiau-
sių provokacijų.

Genio grupės partizanų likvidavimas

Nuo 1951 m. pagrindinėmis partizanų būrių li-
kviduotojomis tapo karinės čekistinės grupės. Kie-
kvieno partizanų būrio paieškai buvo sudaromos 
atskiros čekistinės grupės. Agentų smogikų įtrauki-
mas į grupes buvo įvertintas kaip labiausiai pasiteisi-
nantis pogrindžio likvidavimo metodas6. Šiuo metodu 
veiksmingai pasinaudojo MGB, likviduodama pasku-
tinius partizanų būrius, veikusius Dainavos apygar-
doje.

1952 m. sovietiniam saugumui pavyko likvi-
duoti Dainavos apygardos partizanų bunkerį Gardi-
no tėvūnijoje. Per operaciją paimtas gyvas Dainavos 
apygardos Kazimieraičio rinktinės vadas Juozas 
Drazdauskas-Putinas. Tais pačiais metais buvo su-

imtas ir Kazimieraičio rinktinės štabo narys Vitas 
Treigys-Karvelis7. Tiek V. Treigys-Karvelis, tiek 
J. Drazdauskas-Putinas užėmė svarbias pareigas rink-
tinės struktūroje, jiems buvo pavaldūs rinktinės teri-
torijoje veikiantys partizanų būriai. Tardymų palaužti 
vyrai MGB rankose tapo priemone susekti Genio gru-
pės vadą P. Vaitkų.

Detali P. Vaitkaus-Genio susekimo ir bunke-
rio šturmo operacijos eiga užfiksuota specialiajame 
MGB pranešime8. Norėdami užmegzti ryšį su P. Vait-
kumi, saugumiečiai panaudojo partizanui gerai pa-
žįstamą asmenį – Rudnios kaimo (Druskininkų r.) 
gyventoją Julių Šibailą. 1952 m. balandžio mėn. į 
Rudnios kaimą pas J. Šibailą atvyko lietuvių parti-
zanų uniformas vilkinti MGB provokatorių grupė. 
Kartu su jais buvo ir J. Drazdauskas-Putinas. J. Ši-
bailai buvo pavesta per Mančiagirėje gyvenančius gi-
minaičius perduoti P. Vaitkui-Geniui neva partizaninę 
korespondenciją. Laiškuose buvo rašoma, kad Genys 
yra skiriamas į aukštesnes pareigas, todėl būtina susi-
tikti ir aptarti svarbesnius klausimus. Susitikimo laiką 
ir vietą buvo leista pasirinkti pačiam Geniui. 1952 m. 
gegužės 10 d. MGB provokatorių grupė vėl aplankė 
J. Šibailą, jis jau turėjo atsakymą. Susitikimas buvo 
paskirtas gegužės 17 d. miške, netoli Kašėtų kaimo.

Susitikime dalyvavo 6 specialieji agentai bei 
J. Drazdauskas-Putinas ir V. Treigys-Karvelis. Į su-
sitikimą atėjo grupės vadas P. Vaitkus-Genys ir jo 

Atsidengusios lentinės bunkerio grindys
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pavaduotojas P. Pugačiauskas-Perkūnas. P. Puga-
čiauskas-Perkūnas žuvo vietoje, o P. Vaitkus-Genys 
išgabentas į Vilnių tardyti.

Pirmasis P. Vaitkaus tardymas9 datuojamas ge-
gužės 18-ąja. P. Vaitkus saugumiečiams davė paro-
dymus, kiek partizanų slapstosi bunkeryje, kuo jie 
ginkluoti, kaip įrengtas bunkeris ir kada prasideda 
sargyba. Pradžioje bunkerio vietą jis nurodė miglotai. 
Vėliau MGB dokumentuose10 buvo užfiksuota, kad 
po atitinkamo apdirbimo P. Vaitkus sutiko parodyti 
bunkerio vietą. Manoma, kad jis galėjo palūžti MGB 
naudojant tiek fizinio, tiek psichologinio smurto prie-
mones.

MGB specialiajame pranešime11 pažymėta, kad 
partizanų bunkerio likvidavimo operacija pradėta iš 
gegužės 19-osios į 20-ąją dieną. Šturmo grupė buvo 
sudaryta iš agentų smogikų, 5 vadovaujančių MGB 
karininkų ir 10 MGB kareivių. Operacijoje dalyvavo 
ir prieš tai suimtas Kazimieraičio rinktinės įgaliotinis 
ryšiams V. Treigys-Karvelis, ir P. Vaitkus. P. Vaitkus, 
lydimas agento smogiko, priėjo prie bunkerio durų. 
Pabeldęs į duris paklausė:

– Vaikai, ar jūs visi namuose?
– Visi, tėve, – atsakė vienas iš partizanų.
Šturmuodami bunkerį, agentai smogikai pa-

naudojo granatas, kulkosvaidžius ir automatinius 
ginklus. Fiksuojama, kad partizanai priešinosi, šau-
dė šaunamaisiais ginklais, metė granatą ir sužeidė 2 
agentus smogikus. Netikėtai užkluptų partizanų ir jų 
užpuolikų jėgos buvo nelygios. Partizanai žuvo.

1952-ųjų vasarą MGB sėkmingai panaudojo 
P. Vaitkų likviduodama Perkūno būrio partizanus12.

Nepaisant to, kad P. Vaitkus bendradarbiavo su 
MGB, 1952 m. rudenį jis buvo areštuotas ir uždarytas 
į MGB vidaus kalėjimą – tardymo izoliatorių13. Karo 
tribunolas jį nuteisė mirties bausme, kuri buvo įvyk-

dyta 1953 m. liepos 4 d. P. Vaitkus buvo sušaudytas 
MGB vidaus kalėjime, mirties bausmių vykdymo 
kameroje (dabar – Genocido aukų muziejus). Palai-
kų užkasimo vieta nežinoma. MGB kaltinamajame 
akte14 buvo nurodyta, kad P. Vaitkus per visą veiklos 
pogrindyje laikotarpį likvidavo 25 ir sužeidė apie 15 
asmenų – komunistų, komjaunuolių, aktyvistų ir so-
vietinių patriotų. Taip pat dalyvavo miestelių užpuo-
limuose per rinkimus į SSRS Aukščiausiąją Tarybą, 
apšaudydavo rinkimines apylinkes. Nepaisant to, kad 
po MGB taikytų žiaurių spaudimo metodų P. Vaitkų 
pavyko palaužti, tai buvo aktyvus ir sumanus kovoto-
jas. Per aštuonerius partizanavimo metus jis buvo nu-
kovęs per daug „sovietinių patriotų“, kad būtų galėjęs 
tikėtis švelnesnės bausmės.

Genio grupės partizanų bunkerio archeologinių 
tyrimų analizė

Šioje straipsnio dalyje, remiantis doc. dr. G. Vė-
liaus ir A. Žilinskaitės 2012 m. detaliųjų archeo-
loginių tyrimų ataskaita15, pateikiama Dainavos 
apygardos partizano Kazimieraičio rinktinės DLK 
Vytauto tėvūnijos Genio grupės bunkerio archeologi-
nių tyrimų analizė. Detalieji archeologiniai bunkerio 
tyrimai buvo atliekami nuo 2012 m. birželio 27 d. iki 
rugpjūčio 14 d. Tyrimų tikslas – ištirti bunkerio dydį, 
konstrukcijos ypatumus, išsiaiškinti, ar bunkeryje yra 
partizanų palaikų, ir juos radus ekshumuoti, surink-
ti medžiagą, iliustruojančią partizanų buitį, žūties 
aplinkybes.

Per archeologinius kasinėjimus buvo aptikti 684 
individualūs radiniai ir 820 vienetų masinės medžia-
gos. Archeologinius radinius galima klasifikuoti į 
keletą grupių: 1) ginkluotės elementai, 2) uniformos 
detalės su tautine simbolika, 3) šildymo įrengimų fra-

Nepriklausomos 
Lietuvos 
kariuomenės 
uniformos 
detalės su tautine 
simbolika
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gmentai, 4) partizanų buities ir asmens higienos daik-
tai, 5) kultūrinės ir religinės paskirties daiktai.

Tyrimo pradžioje, įvertinus bunkerio situaciją, 
buvo nuspręsta kasti 7 x 9 m dydžio perkasą. Prieš 
pradedant kasimo darbus, bunkerio aplinka 100 m 
spinduliu buvo patikrinta metalo detektoriumi. Pir-
mieji radiniai buvo užfiksuoti kelių metrų atstumu 
nuo bunkerio. Tai buvo automatinių ginklų tūtelės. Iš 
tūtelių padėties, koncentracijos ir atstumo nuo bunke-
rio nustatyta, kad mūšis buvo artimasis – šaudyta iš 
5–10 m atstumo. Toks nedidelis kovos atstumas pa-
aiškinamas tuo, kad bunkerį supo jaunuolynas, todėl 
matomumas buvo prastas. Su puolimu ir bunkeryje 
kilusiu gaisru siejamos už perkasų ribų rastos 4 signa-
linių raketų šovinių tūtelės. Prie bunkerio, ties ambra-
zūromis, aptikti 3 granatų žiedai, o viduje 3 granatų 
liežuvėliai patvirtino tai, kad puolimo pradžioje buvo 
mestos granatos. Manoma, kad signalinės raketos 
buvo naudotos bandant padegti bunkerį arba jomis 
signalizuota apie operacijos pradžią ar pabaigą. Tai, 
kad bunkeryje buvo kilęs gaisras, byloja dėl aukštos 
temperatūros iš spalvotųjų metalų išsilydę daiktai, 
kurie rasti kaip įvairaus dydžio lašai.

Bunkerio aplinkoje buvo rasta nemažai su parti-
zanų buitimi susijusių daiktų: buitinių akumuliatorių 
sekcijų, skirtų radijo aparatams, geležinės krosnelės 
fragmentų, vielų, vinių. Keletą metrų nuo bunkerio 
buvo aptikta iš uniformos išplyšusių žalvarinių sagų 
su Vyčio ženklu. Šie radiniai patvirtino, kad po bun-
kerio puolimo ir gaisro jo turinys buvo iškastas ir 
sumestas šalia bunkerio, ieškant kūnų, ginklų ir kitų 
daiktų. Kasinėjant patį bunkerį, paaiškėjo, kad į pa-
viršių išvilktas gaisravietės turinys vėl buvo sumestas 

į bunkerio duobę.
Iš Genio grupės partizano P. Vaitkaus tardymo 

protokolo16 paaiškėjo, kad bunkeris buvo įrengtas kaip 
žeminė, kurios plotas – 9 m2, o viršutinė dalis – 1 m 
aukščio, virš žemės paviršiaus iškilusi ir samanomis 
apaugusi plokštuma. Genio grupės partizanai buvo 
įsirengę atvirą žeminės tipo bunkerį. Bunkeris buvo 
įtvirtintas žemėje, turėjo kelias ambrazūras gynybai, 
įrengtas spygliuočių ir lapuočių jaunuolyne, gerai už-
maskuotas. Toks bunkeris buvo patogus gintis.

Tyrinėjant bunkerį, buvo nustatyta, kad medinės 
konstrukcijos, išskyrus grindinį, sudegė. Be to, po ki-
lusio gaisro, ieškodami partizanų kūnų, MGB agentai 
konstrukcijas dar labiau išardė. Tai apsunkino bunke-
rio rekonstrukciją. Archeologams iš išlikusių grindų 
lentų pavyko išsiaiškinti, kad bunkeris buvo stačia-
kampio formos: 3,20 m pločio ir 3,35 m ilgio. Iš rastų 
stiklo šukių, langų rėmų kampų apkaustų ir kabliukų 
nustatyta ambrazūrų, kurios buvo įstiklintos, padėtis, 
išaiškinta durų vieta. Prie vakarinės bunkerio ribos 
buvo aptikta 4 m2 erdvė – prieangis, grįsta lentomis. 
Sienelės sutvirtintos horizontaliais apie 10 cm storio 
rąsteliais, prie pietinės sienelės iš tokių pačių rąstelių 
sudėtas suoliukas. Manoma, jog ši erdvė buvo skir-
ta išeiti iš bunkerio į lauką ir likti nepastebėtam. Po 
suoliuku rastas cigaretės kandiklis rodo, kad ši erdvė 
buvo ir partizanų poilsio vieta.

Gausus skaičius radinių su tautine simbolika by-
loja, kad partizaninis Lietuvos judėjimas veikė kaip 
karinė organizacija, kuri perėmė nepriklausomos 
Lietuvos tradicijas. Rasta nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės uniformos detalių: uniformos sagų su 
Vyčio ženklu, Lietuvos šaulių sąjungos uniformos 

Bunkeryje 
rastas rožinis 

su medžiaginiu 
dėkliuku
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saga su dvigubu kryžiumi, trilapio formos kokarda 
su Vyčiu, skauto ženklelis, Vytis. Didžiausią radinių 
grupę sudaro ginkluotės elementai – kulkos, šovinių 
tūtelės. Iš rastų šovinių tūtelių ir kulkų galima spręsti, 
kad galėjo būti naudojami Tokarevo modelio pisto-
letai TT, sovietų gamybos pistoletai-kulkosvaidžiai 
(PPŠ, PPD, PPS), Mosino ir Tokarevo modelio šautu-
vai ir Degtiariovo modelio kulkosvaidžiai (DP). Taip 
pat buvo rasta vokiško pusiau automatinio šautuvo 
G-43 detalė. Puolant naudotos jau minėtos signalinės 
raketos ir granatos. Nors 1952 m. gegužės 20 d. MGB 
ataskaitoje minima, kad likviduojant bunkerį buvo 
surinkti visi ginklai ir jų detalės17, archeologams pa-
vyko rasti stipriai korodavusį pistoletą ir šovinių ap-
kabą.

Gausus radinių skaičius, susijęs su kasdienine 
partizanų buitimi, rodo, kad partizanai gyveno civili-
zuotai. Nemažą radinių dalį sudaro virtuvės reikme-
nys: keli stalo peiliai, šakutės, iš artilerinio sviedinio 
pagamintas puodelis, aliumininė lėkštė, puodas, bul-
vių trintuvė, keptuvė. Rasta asmens higienos prie-
monių: skustuvas, veidrodžio kojelė, plaukų kirpimo 
mašinėlės rankenėlė, už bunkerio ribų taip pat buvo 
rasta ir dantų pastos tūbelė. Gyvendami sudėtingomis 
sąlygomis, partizanai galėjo sirgti įvairiomis ligomis. 

Medikamentai buvo būtini, tačiau nelengva buvo jų 
gauti. Tarp bunkerio radinių yra vaistų buteliukų. Kita 
daiktų grupė – šildymo sistemos elementai: krosne-
lės korpuso fragmentai, kamino detalės. Rasta ir kitų 
su buitimi susijusių radinių: žirklės, dildė, galąstu-
vas, lagamino apkaustų, žalvarinės vielos ričių, me-
dinė siūlų ritė, žibalinių lempų, pieštukų fragmentų, 
žibintuvėlis, langų kabliukų. Partizanams buvo labai 
svarbi informacija iš Vakarų apie padėtį pasaulyje. Ši 
informacija juos pasiekdavo per radiją. Radijas buvo 
neatsiejamas Genio grupės partizanų kasdienybės 
atributas, tai liudija bunkeryje rasti radijo detalių fra-
gmentai. Vienas iš netikėčiausių radinių – per gais-
rą nesudegusi knyga. Kad partizanai buvo pamaldūs, 
liudija rastas rožinis ir Čenstakavos (Lenkija) Dievo 
Motinos medalionas.

Archeologinių kasinėjimų metu rasta medžiaga 
buvo perduota LGGRTC Genocido aukų muziejui. 
2013 m. gruodžio mėn. daiktai atiduoti konservuoti į 
Prano Gudyno restauravimo centrą.

Partizanų palaikų paieška ir ekshumavimas

Žuvusių partizanų kūnus buvo tikimasi rasti 
bunkerio duobėje, užpiltus degėsiais ir smėliu. Šią 

2013 m. gegužės 17 d. žuvusių partizanų palaikai, pašarvoti Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčioje
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hipotezę iškelti paskatino MGB ataskaitoje18 rastas 
įrašas, kad žuvusiųjų palaikai užkasti vietoje. Hipote-
zei nepasitvirtinus, partizanų palaikų pradėta ieškoti 
25 m spinduliu aplink bunkerį. Iškasus kelias žval-
gomąsias perkasas, vienoje iš jų, 15 m į šiaurę nuo 
bunkerio, buvo aptikta žmonių kaulų. Kaulai gulėjo 
50–60 cm gylyje, neanatomine tvarka: šlaunikaulis, 
blauzdikaulis, kaukolės fragmentai, šonkauliai. Po 
jais 70–80 cm gylyje rasti žmogaus griaučiai, gu-
lintys anatomine tvarka. Kūnas į duobę buvo įmes-
tas kniūbsčias, tačiau skeletui trūko viršutinės dalies 
kaulų. Ekshumavus palaikus ir ištyrus užkasimo vie-
tą, nustatyta, kad duobė buvo apie 1 m gylio ir 1 m 
pločio. Keturi žuvusių partizanų kūnai sumesti vienas 
ant kito, viršutinis kūnas buvo beveik žemės pavir-
šiuje.

Partizanų palaikų likučiai buvo perduoti Vals-
tybinei teismo medicinos tarnybai. Palaikus tyrė 
Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Rimantas Jan-
kauskas. Tyrimo ataskaitos išvadose19 rašoma, kad tai 
4 vyrų palaikai nuo 20–30 metų amžiaus. Palaikai su-
žaloti kulkų, tai galėjo būti mirties priežastis. Taip pat 
buvo ištirtas DNR, pagal kurį buvo patvirtintas gimi-
nystės ryšys tarp vieno iš žuvusių partizanų ir gyvos 
tebesančios jo sesers. 2013 m. gegužės 17 d. Perlojos 
miestelyje (Varėnos r.) Dainavos apygardos partiza-
nų palaikai buvo pagerbti ir perlaidoti Švč. Mergelės 
Marijos ir Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios 
šventoriuje.

Atliktas kompleksiškas tyrimas pasiteisino: 
remiantis liudininkų parodymais, archyviniais do-

kumentais ir vykdant kryptingus archeologinius ir an-
tropologinius tyrimus, pavyko rekonstruoti partizanų 
gyvenimo sąlygas, bunkerio sunaikinimo operacijos 
eigą, rasti ir identifikuoti palaikus.

Perspektyvos

Genio būrio partizanų bunkerio archeologiniai 
tyrimai LGGRTC darbuotojus ir archeologus paskati-
no imtis kitų Lietuvos laisvės kovotojų žuvimo vietų 
tyrimų ir palaikų paieškų. 2012 m. spalio mėn., ieš-
kant žuvusių Audros partizanų būrio kovotojų pa-
laikų, pradėtas tyrinėti Dusetų miestelio (Zarasų r.) 
buvusio MGB pastato vidinis kiemas, 2013 m. ištirtas 
Vaiguvos miestelio (Kelmės r.) buvusio MGB pastato 
vidinis kiemas, 2014 m. planuojami detalūs archeolo-
giniai tyrimai Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų srities 
štabo bunkerio vietoje. Taip pat planuojami archeo-
loginiai tyrimai Ignalinos rajone, Miškininkų kaime. 
Šių tyrimų tikslas – surasti, ekshumuoti ir perlaidoti 
1944 m. gruodžio mėn. žuvusių 12 partizanų palai-
kus.

Remdamiesi detaliu Genio būrio partizanų žū-
ties moksliniu tyrimu, LGGRTC Genocido aukų 
muziejaus darbuotojai rengia parodą „Genio būrio 
partizanų žūtis“. Parodą numatyta visuomenei prista-
tyti 2014 m. lapkričio mėn.

Išaiškinę ir įamžinę tragišką vieno būrio ko-
votojų istoriją, kartu pagerbiame šimtų partizanų 
nežinomas žūties vietas ir tragiškus už Lietuvos ne-
priklausomybę kovojusių žmonių likimus.
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RESEARCH OF THE POST-WAR LITHUANIAN PARTISAN BUNKER  
IN DZŪKIJA AREA

Gerda Urbonienė
Museum of Genocide Victims
Dalius Žygelis
Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania

In spring 2012, a request was filed with the Gen-
ocide and Resistance Research Center of Lithuania 
(hereinafter LGGRTC) regarding the investigation 
of, and search for remains in the partisan bunker lo-
cated in Zervynos-Palkabalys Forest (Zervynos For-
estry Division of Varėna District). The investigation 
was prompted by a document discovered at the Lith-
uanian Special Archives. The document contained 
a record that on 20 May 1952, agent-storm troop-
ers of the MGB 2N Board found a bunker of Genys 
Platoon (Grand Duke Vytautas tėvūnija [a partisan 
unit, which operated in several rural areas], Kazimi-
eraitis Brigade) of Dainava Military District. During 
the fight with the agent-storm troopers, four parti-
sans were killed: Vytas Sadauskas-Karys, Antanas 
Česnulevičius-Mėnulis, Jonas Peciukonis-Banginis, 
and Vytautas Lukoševičius-Balandis.

The investigation was carried out in several 
stages – collection of archival documents, detailed 
archaeological research, search for and exhumation 
of the remains, and anthropological analysis of the 
remains.

Detailed archaeological research of the bunker 
was carried out between 27 June – 4 August 2012. 
The aim of the research was to explore the size of the 
bunker and its construction details; to identify wheth-
er there were partisan remains in the bunker and if 
so, to exhume them, and to collect material illustrat-
ing the life of the partisans and the circumstances of 
their death. During the archaeological excavations 

684 individual finds and 820 units of mass material 
were uncovered. Archaeological finds can be classi-
fied into several categories: 1) elements of weaponry; 
2) fragments of uniforms with national insignia; 3) 
fragments of heating stoves; 4) items of daily life and 
personal hygiene; and 5) cultural and religious items. 
The material uncovered during the archaeological ex-
cavations was handed over to the Museum of Geno-
cide Victims of LGGRTC.

The remains of the partisans were found out-
side the bunker and handed over to the State Foren-
sic Medicine Service. During the examination of the 
remains the age, gender, number of partisans and the 
cause of their deaths were identified. The DNA test 
confirmed the kinship between one of those who died 
and his sister who is still alive. On 17 May 2013, in 
the town of Perloja (Varėna District), the remains of 
the partisans of Dainava Military District were buried 
in a solemn ceremony in the churchyard of the Bless-
ed Virgin Mary and St. Francis of Assisi Church.

This type of study involving several scientific 
methods allowed the data and results obtained to be 
compared and the course of events to be reconstruct-
ed. It further disclosed the operating strategy of MGB 
agents and the circumstances surrounding the deaths 
of the partisans and also led to the detection of their 
remains. The rich archaeological finds provided an 
opportunity to know about the daily life of the parti-
sans of Genys Platoon.
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OLIMPIZMO IR LTOK IŠTAKOS BEI JŲ IŠRAIŠKA 
LTOK PREZIDENTO (1988–2012) ARTŪRO POVILIŪNO 
KOLEKCIJOJE

Arvydas Jakštas, Ieva Brazauskaitė, Eugenijus Rūkas
Lietuvos sporto muziejus

Olimpizmo šaknys – antikinėje Graikijoje. Jos 
filosofai tikėjo, kad fizinis grožis, jėga ir sveikata yra 
ne vienintelės savybės, būtinos žmogui. Žmogus bus 
tobulas, jeigu kūną lavins fiziniais pratimais ir per 
varžybas bei sies jį su moralinėmis ir dvasinėmis ver-
tybėmis.

Olimpizmas – gyvenimo filosofija, žadinanti ir 
jungianti į darnią visumą kūno, valios ir dvasios sa-
vybes. Senovės graikų idealai, skelbiantys kūno gro-
žio ir grakštumo, proto ir dvasios, sportinio kilnumo 
ir dorovės ugdymą daugelį šimtmečių buvo ir tebėra 
didžiulė žmonijos vertybė.

Šiuolaikinio olimpizmo atkūrėjas baronas Pje-
ras de Kubertenas 1894 m. birželio 23 d. Paryžiuje, 
Sorbonos universitete, surinko vienminčius į pirmą-
jį olimpinį kongresą. Jame nutarta įkurti Tarptautinį 
olimpinių žaidynių komitetą, nuo 1897 m. – Tarptau-
tinis olimpinis komitetas (toliau – TOK). P. de Ku-
bertenas visas jėgas skyrė, kad užtikrintų olimpinio 
sąjūdžio savarankiškumą. TOK ir jo vadovaujamas 
tarptautinis olimpinis judėjimas išaugo į visą pasaulį 
apimantį humanistinį sąjūdį, todėl olimpinis sportas 
ir olimpizmas darė ir daro didelį poveikį pasaulio vi-
suomenės raidai, yra viena tvirčiausių žmonijos kul-
tūros vertybių. Olimpizmo tikslas – pritaikyti sportą 
visur, kad jis padėtų harmoningai vystytis žmogui, 
siekti gyvenimo būdo, paremto džiaugsmu dėl įdėtų 
pastangų.

Sportą ir olimpizmą Lietuvoje jau XVII a. raš-
tu propagavo Vilniaus universiteto profesorius Aro-
nas Aleksandras Olizarovskis (Padujos universiteto 
profesorius, pasaulietis kanonistas, 1610–1659). Jo 
žymiausias veikalas – traktatas „Apie politinį vi-
suomeniškumą“ („De politica hominum societate“, 
1651). Pirmoje traktato dalyje „Apie namus“ („De 
Domo“) autorius nemažai dėmesio skyrė jaunimo fi-
zinio lavinimo propagandai, iškėlė fizinių pratimų ir 
fizinio darbo naudą sveikatai.

1934 m. spalio 10 d. Kaune pradėjo veiklą 
Aukštieji kūno kultūros kursai (toliau – AKKK). Juo-
se dirbo patyrę lektoriai Antanas Jurgelionis, Vytautas 
Augustauskas, Algirdas Vokietaitis, Marija Baronai-
tė, Stasys Šačkus; daugelis jų baigė aukštąsias fizinio 

lavinimo mokyklas užsienyje, gerai išmanė olimpiz-
mą. 1936 m. AKKK klausytoja Irena Staškevičiūtė 
diplominiame darbe „Naujųjų laikų olimpiniai žaidi-
mai“ nagrinėjo jų pradžią ir raidą.

Gerai išmanęs olimpizmą Kūno kultūros rūmų ir 
AKKK direktorius, pedagogas V. Augustauskas rašė: 
Graikų olimpiniai žaidimai ir apeigos buvo aukščiau-
sių fiziško, religiško ir estetiško auklėjimo vertybių 
įkūnijimas. Gimnastikoje graikai ieškojo ne poilsio, 
ne pramogos, ne išsiblaškymo ar užsimiršimo, bet sis-
temingai rengėsi gimnastikos dalykais atlikti savo pi-
lietiškąją pareigą. Gimnastika – būtinas auklėjimas, 

LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas su aukščiausiu Tarp-
tautinio olimpinio komiteto (IOC) apdovanojimu – Olimpi-
niu ordinu. 1998 m.



108

kurį aiškesniu išskiriamu vardu galima pavadinti fi-
zišku auklėjimu.

Fizinio lavinimo reikšmė piliečio ir tautos gyve-
nime buvo pabrėžta ir 1938 m. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje: Valstybė rūpinasi, kad jaunuolio dva-
sinės ir fizinės jėgos būtų taip lavinamos, kad jis ga-
lėtų jas pritaikyti dvasiniame ir ūkiniame gyvenime. 
Olimpizmo idėjas tarpukario Lietuvoje skleidė mo-
kytojai ir dvasininkai, filosofai ir mokslininkai.

Lietuvos olimpinio sąjūdžio raida neatskiriama 
nuo šalies raidos, todėl sportinio gyvenimo etapus 
galima sieti su šalies istorija: pirmosios Respublikos 
20-metis, sovietų aneksijos 50-metis, antrosios Res-
publikos laikotarpis.

1922 m. įkurta Lietuvos sporto lyga, juridinio 
asmens teises turėjusi institucija, 1924 m. pasiuntė 
Lietuvos sportininkus – futbolo rinktinę ir 2 dvirati-
ninkus – į VIII vasaros olimpines žaidynes Paryžiuje 
ir tapo TOK pripažintu Nacionaliniu olimpiniu komi-
tetu. Būtent Paryžiuje prasidėjo Lietuvos sportininkų 
žygis į pasaulinį olimpą. 1924 m. laikomi Lietuvos 
olimpinio krikšto data (išrašyti „olimpiniai metri-
kai“). 2014-aisiais sukanka jubiliejiniai (90-ieji) Lie-
tuvos olimpinio sąjūdžio metai.

Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvos sportininkai 

1952–1988 m. vykusiose olimpinėse žaidynėse daly-
vavo su okupacinės SSRS valstybės vėliava. 1988 m. 
gruodžio 11 d. buvo atkurtas Lietuvos tautinis olim-
pinis komitetas (toliau – LTOK), jo prezidentu išrink-
tas Artūras Poviliūnas. 1991 m. rugsėjo 18 d. TOK 
sesijoje Berlyne atnaujino Baltijos šalių – Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos – olimpinę narystę ir pakvietė jas 
dalyvauti 1992 m. Albervilio žiemos ir Barselonos 
vasaros olimpinėse žaidynėse. Pirmuoju nepriklauso-
mybę atkūrusios Lietuvos olimpiniu čempionu tapo 
disko metikas Romas Ubartas, kuris Barselonos olim-
piadoje iškovojo aukso medalį.

1992 ir 1997 m. Lietuvoje lankėsi TOK prezi-
dentas Chuanas Antonijus Samarančas. Jis labai gerai 
įvertino Lietuvos sporto organizacijų veiklą bei spor-
tininkų laimėjimus. 2006 m. Lietuvoje viešėjusiam 
TOK prezidentui Žakui Rogui suteikti Lietuvos kūno 
kultūros akademijos (dabar – Lietuvos sporto univer-
sitetas) ir Vilniaus universiteto garbės daktaro vardai.

1999 m. buvo renkami geriausi XX a. Lietuvos 
sportininkai ir sporto vadovai. Laureatais tapo krepši-
ninkas Arvydas Sabonis ir LTOK prezidentas A. Po-
viliūnas. Baigęs kadenciją, 2012 m. A. Poviliūnas 
Lietuvos sporto muziejui padovanojo savo olimpinę 
kolekciją, kurią sudaro per 300 eksponatų. Tai visų 
Lietuvos olimpiečių įvertinimas per mano asmenį, – 
atidarant parodą muziejuje, skirtą LTOK 25-mečiui 
(2013), sakė A. Poviliūnas.

A. Poviliūnas – neeilinė asmenybė Lietuvos 
sporto visuomenėje. 1987–1991 m. jis buvo Kūno 
kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas, 
1991–1998 m. – Lietuvos Respublikos Seimo pirmi-
ninko pavaduotojo patarėjas, Lietuvos Respublikos 
prezidento vyresnysis referentas, 1998–2012 m. – 
Lietuvos olimpinio fondo valdybos pirmininkas, 
1988 m. – LTOK atkūrimo darbo grupės vadovas, 
1988–2012 m. – LTOK prezidentas, nuo 2012 m. – 
garbės prezidentas, Lietuvos delegacijų vadovas žie-
mos ir vasaros olimpinėse žaidynėse 1992–2012 m. 
Pagal monografiją „Olimpinė Lietuva, 1918–2008: 
lūžiai, etapai, pasauliniai kontekstai“ (Vilnius, 2010) 
parengė ir 2011 m. Vilniaus pedagoginiame univer-
sitete (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) 
apgynė socialinių mokslų (edukologija) daktaro di-
sertaciją.

Nuo 1992 m. Pasaulio nacionalinių olimpi-
nių komitetų asociacijos (ANOC) Sporto įrenginių 
komisijos narys, 1995–2002 m. Europos olimpinių 
komitetų vykdomojo komiteto narys, nuo 2002 m. 
Pasaulio nacionalinių olimpinių komitetų asociacijos 
vykdomosios tarybos narys, apdovanotas šios asoci-
acijos ordinu.

1998 m. Pasaulio Šventosios Dvasios riterių 
brolija už nuopelnus puoselėjant sportą ir visuo-

Nacionalinių olimpinių komitetų asociacijos (ANOC) ap-
dovanojimas. 2004 m.
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meninį darbą A. Poviliūnui suteikė ševaljė titulą, o 
2002 m. popiežius Jonas Paulius II už sporto populia-
rinimą – apaštališkąjį palaiminimą.

Kolekcijoje rasime Lietuvos Respublikos prezi-
dentų Algirdo Brazausko, Valdo Adamkaus ir Dalios 
Grybauskaitės padėkos raštų. Pažymėtini Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės apdovanojimai: Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio or-
dinas (1998), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedi-
mino ordino Komandoro didysis kryžius (2008), taip 
pat Kauno miesto savivaldybės 2-ojo laipsnio Garbės 
santakos ženklas.

Kolekcijoje yra TOK apdovanojimų: TOK šim-
tmečio medalis (1994), Olimpinis ordinas (1998), 
Olimpinio sąjūdžio vienybės (1995), Olimpinio so-

lidarumo (1995), Sporto ir kilnaus elgesio (2005) 
prizai, bei Lietuvoje viešėjusių užsienio valstybių – 
Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Kazachstano, Čekijos, 
Argentinos – nacionalinių olimpinių apdovanojimų.

LTOK aukščiausi apdovanojimai – Garbės žen-
klas ir Olimpinė žvaigždė – už A. Poviliūno nuopel-
nus olimpiniam sąjūdžiui. Taip pat Kūno kultūros ir 
sporto departamento apdovanojimai: 1-ojo laipsnio 
ordinas su grandine „Už nuopelnus Lietuvos spor-
tui“, 2-ojo laipsnio ordinas, Sporto garbės komando-
ro ženklas, Sporto garbės kryžius, aukso medalis „Už 
nuopelnus Lietuvos sportui“, Lietuvos nusipelniusio 
trenerio ženklas.

2000 m. Lietuvos kūno kultūros akademijos 
senatas A. Poviliūnui suteikė garbės daktaro vardą, 

Pasaulio Šventosios Dvasios riterių brolijos ševaljė ordi-
nas. 1998 m.

Nyderlandų Karalystės Oraniečių-Nasau dinastijos ko-
mandoro ordinas. 2008 m.
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2007 m. jam suteiktas Lietuvos olimpinės akademijos 
akademiko vardas, 2012 m. – LTOK garbės preziden-
to vardas, 2013 m. jis išrinktas Lietuvos olimpinės 
akademijos prezidentu.

Unikali A. Poviliūno kolekcija, padovanota Lie-
tuvos sporto muziejui, yra akivaizdi iliustracija, kad 
pasaulis ir TOK vertina LTOK, jo ilgametį prezidentą 
ir Lietuvos olimpinį sportą.

THE BEGINNING OF OLYMPIAD AND LITHUANIAN NATIONAL OLYMPIC 
COMMITTEE AS WELL AS THEIR EXPRESSION IN THE COLLECTION OF LNOC 
PRESIDENT (1988–2012) ARTŪRAS POVILIŪNAS

Arvydas Jakštas, Ieva Brazauskaitė, Eugenijus Rūkas
Lithuanian Sport Museum

Olympic sport has a big influence to the world’s 
development as it is one of the most powerful values 
of human culture.

Lithuanian road to the world’s Olympus started 
in Paris Olympic Games (1924).

In December 11, 1988 Lithuanian National Olym-
pic Committee was restored and Artūras Poviliūnas 
was elected as a president of this committee.

In September 18, 1991, during the session in 
Berlin, International Olympic Committee rebuilt 
Olympic membership of Baltic countries. Interna-
tional Olympic Committee invited Baltic countries 
to participate in 1992 Albertville Winter Olympic 
Games and in Barcelona Summer Olympic Games.

Artūras Poviliūnas, after his tenure in 2012, do-

nated his Olympic collection (about 300 exhibits) to 
Lithuanian Sport Museum. The collection consists of 
awards and honors of many countries – Georgia, Lat-
via, Estonia, Czech Republic and others. Also there 
are letters of gratitude from Lithuanian Presidents A. 
Brazauskas, V. Adamkus, and D. Grybauskaitė. Note-
worthy are the awards of Lithuanian government – 
Grand Duke Gediminas Third Level Ordin (1998) 
and Grand Cross of Commander (2008). Also awards 
of International Olympic Committee – Olympic Or-
din (1988), Olympic Movement Unity award (1995), 
and Fair Play prize (2005). Physical Education and 
Sports Department awards – First Lever Ordin with 
Chain “For the Merits to Lithuanian Sports”, Second 
Level Ordin, Sports Honor Commander sign, etc. 
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LIETUVOS LEIDĖJAS KOSTAS CERPINSKIS IR JO 
IŠLEISTŲ ATVIRUKŲ KATALOGAS

Almantas Šlivinskas
Šiaulių „Aušros“ muziejus

Šiuo metu mes dar „skęstame“, nors ir senkan-
čiame, atvirukų „vandenyne“, tačiau dažnai nebeži-
nome jų kilmės ir prie jų leidybos bei populiarinimo 
prisidėjusių pionierių. Kai 1869 m. Austrijos-Ven-
grijos imperijoje buvo priimtas įstatymas, kad pašto 
(tuomet – korespondencinę) kortelę galima siųsti be 
voko, ji per keletą metų buvo įteisinta ir kitose pasau-
lio šalyse, o 1874 m. susikūrusi Pasaulinė pašto sąjun-
ga po metų jau suderino jos siuntimą tarp 22 sąjungos 
valstybių. Gan greitai pašto kortelė – atvirukas – JAV 
ir Europoje labai išpopuliarėjo ir iki telefono papliti-
mo buvo labiausiai prieinama ir naudojama komuni-
kavimo priemonė. Jų leidybos mastai nuo 1900 m. iki 
Pirmojo pasaulinio karo pabaigos buvę tokie dideli, 
kad Vakarų literatūroje šis laikotarpis vadinamas at-
virukų „aukso amžiumi“.

Deja, Lietuvos atvirukų leidyba negali pasigir-
ti tokia sena istorija... Net gerokai mažesni Mažo-
sios Lietuvos miestai nei Vilnius ar Kaunas turi kur 
kas ankstyvesniais pašto antspaudais paženklintų 
tuomet labai populiarių vietovaizdinių atvirukų. Pa-

vyzdžiui, Juodkrantės (buvusio Vokietijos imperijos 
pakraščio) atvirukas turi net 1890 m., Nidos, Klaipė-
dos – 1892 m. pašto antspaudus1. XIX a. II p. Lietuvos 
teritorijoje vyravusi kolonijinė carinės Rusijos politi-
ka bei konservatyvi, švietimo neskatinusi katalikų re-
ligija lėmė žymų mūsų tautos ne tik kultūrinį, bet ir 
socialinį, ekonominį atsilikimą. Vien faktai, jog bau-
džiava protestantiškoje Prūsijoje panaikinta 1807 m. 
(Rusijoje – 1861 m.), o privalomas pradinis mokslas 
(visuotinis 6–14 metų vaikų mokymas) įvestas dar 
1736 m. (kai Lietuvoje pabaigtas tik 1933 m.), rodo 
tos valstybės vykdytų socialinių ekonominių refor-
mų pasekmę – visuomenės modernumą2. Ir nors Lie-
tuvos didmiestis Vilnius pirmuosius atvirukus išleido 
1897 m.3, Kaunas – 1898 m., Panevėžys – 1900 m., 
Šiauliai – 1901 m.4, atvirukų leidyba Lietuvoje žen-
gė tik pirmuosius žingsnius. Net po lietuviškos spau-
dos draudimo panaikinimo atsiradus pirmiesiems 
lietuviškos savimonės sąjūdžio ženklams ir Vilniu-
je apie 1905 m. įsisteigus pirmiesiems lietuviškiems 
Petro Vileišio, Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės, 
„Lietuvos“, Boleslovo Stadzevičiaus knygynams, 
pradėjusiems lietuviškų atvirukų leidybą, jų asorti-
mentas, kiekiai ir tiražai toli gražu neprilygo Vakarų 
Europos leidybos mastams, tenkantiems tūkstančiui 
gyventojų. Lietuviškų atvirukų, ypač fotoatvirukų5, 
leidyba kiek suaktyvėjo tik po Pirmojo pasaulinio 
karo, kai jauna Lietuvos valstybė žymiai suaktyvino 
švietimo politiką (palaipsniui įvedė privalomą pradinį 
mokslą), nes raštingesnė tauta jau puoselėjo didesnio 
prekių asortimento ir komunikavimo poreikius, kas 
lėmė tiek gamybos, tiek atvirukų paklausos augimą. 
Tokiu būdu komunikuodami skirtingų miestų gyven-
tojai plėtė savo akiratį, todėl labai padidėjo įvairių vie-
tovių fotovaizdinių atvirukų paklausa. Logiška, kad 
šiais iniciatoriais pirmiausia buvo stambūs didmiesčių 
leidėjai, supratę, kad daugumai žmonių periferijoje 
rūpi sužinoti, kaip gi tie didieji miestai atrodo. Bet ko-
munikavimas niekada neapsiribojo viena vietove, taip 
ir atvirukų leidyba ėmė atspindėti įvairius šalies regi-
onus, o ypač tuos, kurie labai pakito po karo audrų. 
Vienu iš žymiausių to meto miestų fotovaizdinių (o 
po kurio laiko ir meno reprodukcinių) atvirukų leidė-
ju tapo plataus akiračio visuomenės veikėjas Kostas 

Kostas Cerpinskis. Apie 1926 m. Fot. Chaimas Zaksas. 
Iš Vytenio Rimkaus asmeninio archyvo
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Cerpinskis. Ir nors jis buvo žymus tarpukario koope-
ratininkas, leidėjas, vertėjas, bet publikacijų ir kitos 

medžiagos apie jį rasti labai sunku, artimųjų Lietuvoje 
neaptikta6, tad skelbiamas šis jo veiklos tyrinėjimas, 

„Kaunas, Laisvės Alėja“. Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių

„Jurburkas, 1920. Lietuva“. Iš Petro Kaminsko kolekcijos
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nors ir nėra pirmasis7, vis dėlto nėra labai išsamus.
Tarpukario leidėjas, dailininkas, fotografas Kos-

tas Cerpinskis (kitaip vadintas Konstantinas (Kostas) 

Cierpinskis, K. Čerpinskis) gimė 1887 m. Rokvėnuo-
se, prie Skaistgirio (Joniškio r.), gausioje 12 vaikų 
šeimoje, iš kurių užaugo tik 7. Mama Marija beveik 

„ŠIAULIAI 1920 METAIS.“ Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių

„Šiauliai 1924 metais / Bažnyčios gatvė“. Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių
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viena valdė didelį 65 ha ūkį, nes tėvas Mironas Cer-
pinskis turėjo valdišką tarnybą Mintaujoje (dabar – 
Jelgava). Vyriausias brolis Romanas studijavo teisę 
Peterburge (dabar – Sankt Peterburgas), o tarpukario 
Lietuvoje tapo Panevėžio apygardos teismo pirminin-
ku. Brolis Jonas tarnavo caro kariuomenėje. Sesuo 
Viktorija Staškevičienė (1890–1992) su šeima gyve-
no Pakruojyje, o po vyro mirties 1928 m. atsikėlė į 
Šiaulius. 1933–1940 m. buvo Šiaulių centrinio kny-
gyno (dabar – Šiaulių miesto savivaldybės viešosios 
bibliotekos) vedėja8. Apie kitus šeimos narius dau-
giau nežinoma.

K. Cerpinskis, kaip rašė jo sūnėnas Vladas Staš-
kus9 (1917–2007, gyv. Redforde, JAV), prasidėjus 
Pirmajam pasauliniam karui, 1914 m. kartu su bro-
liu Jonu buvo pašaukti į caro kariuomenę karininkais. 
Brolis 1915 m. žuvo, o Kostas, patekęs į vokiečių ne-
laisvę, pagal to meto Vokietijos ir Danijos savitarpio 
pagalbos sutartį kartu su kitais belaisviais karininkais 
buvo internuotas Danijoje. Ten jis dirbo žemės ūkyje, 
išmoko danų, švedų, norvegų kalbas, susipažino su 
plėtojamos kooperacijos pranašumais. 1919 m., grį-
žęs į tėviškę, pradėjo fotografuoti Joniškį, Šiaulius, 
Pakruojį, Skaistgirį ir kitus aplinkinius miestelius, 
kuravo dar 1914 m. Radviliškyje įsteigtą parapijos 
knygyną-biblioteką, o 1921–1922 m. Žagarėje, Tau-
ragės g. 5, įsteigė knygyną10. Apie 1923–1924 m. iš 
tėviškės atsikėlė į Šiaulius. Čia kartu su kooperaci-

jos šalininkais Jonu Fledžinsku, Stanislovu Plateriu-
Zyberku, Antanu Povyliumi, agronomu Vladimiru 
Zubovu ir kitais ėmėsi organizuoti žemės ūkio koope-
ratyvų sąjungos „Gamintojas“ veiklą, buvo jos valdy-
bos narys, aktyviai bendradarbiavo su Danijos ir kitų 
Europos šalių kooperatininkais. Jo komandiruočių 
ataskaitos, saugomos Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje, liudija 
apie dažnas jo ir kolegų išvykas į Daniją kooperacijos 
vystymo reikalu. Taip pat K. Cerpinskis buvo vienas 
iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus talkininkų, Kraštotyros 
draugijos sekretorius ir, anot Pelikso Bugailiškio, su-
tempė už visus daugiausia eksponatų, nenorėdamas 
už tai nė dėkui11. Maždaug XX a. 3 deš. pabaigoje jis 
išvažiavo dirbti Lietuvos pasiuntiniu Estijoje, Tali-
ne, ir kaip liudija „Aušros“ muziejaus dokumentai, 
paglobodavo Šiaulių muziejininkus gan dažnose to 
meto kelionėse į Estiją, Suomiją ir kt.12

Tyrinėjant painiavos sukelia ta pačia pavarde 
minimas 1925 m. Šiaulių vokiečių progimnazijos di-
rektoriumi dirbęs asmuo, kuris, kaip laiškuose teigė 
V. Staškus, tebuvo nacistinėmis pažiūromis tuomet 
garsėjęs K. Cerpinskio pusbrolis. Pusbrolis kurį laiką 
ten dirbo mokytoju, o dar vėliau, matyt, persikėlė į 
Klaipėdą, nes 1935 m. registre toks asmuo minimas 
kaip I. Kanto g. 28 gyventojas, ūkininkas (?), tarp 
kitų 8 to namo vokiečių kilmės gyventojų13.

K. Cerpinskis aktyviai fotografavo ir tapė14 Lietu-

„Kaunas. / Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda.“ Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių
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vos vietovių vaizdus, ypač po praėjusio karo, norėda-
mas atspindėti jų istorinę kaitą. Jis mokėjo 10 užsienio 
kalbų (lenkų, latvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų, 
danų, švedų, norvegų ir esperanto), ir tai jam praver-
tė: karinio vertėjo darbas Antrojo pasaulinio karo me-
tais išgelbėjo nuo pokario tremties. Po karo kurį laiką 
dirbo antikvarinio knygyno vedėju Vilniuje, Domi-
nikonų g. 15. Paskui kurį laiką gyveno Klaipėdoje, 
kur 1956 m. suorganizavo esperanto kalbos kursus15, 
o apie 1960 m. jau dirbo vertėju Vilniuje ir net su-
laukęs 80 metų dar vertėjavo užsieniečiams Vilniaus 
viešbučių treste16. Jis gyveno su žmona Vilniuje, Žvė-
ryno rajone, 2 aukštų namuke, o kiekvieną savaitgalį 
eidavo į tuometinius Profsąjungų rūmus susitikti su 
kitais miesto kolekcininkais17. Buvo aktyvus Lietuvos 
SSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos na-
rys, dalyvaudavo jos skelbiamuose konkursuose ir ap-
žiūrose. Juozas Petrulis (1904–1975) atsiminimuose 
liudija, jog su K. Cerpinskiu susipažino 4 deš. pabai-
goje Žagarėje, vėliau kartu darbavosi Šiaulių kraštoty-
ros draugijoje. (J. Petrulis 1939–1944 m. dirbo su šia 
draugija siejamame Šiaulių „Aušros“ muziejuje18.) Jis 
buvusį bendradarbį apibūdino kaip aktyvų visuomeni-
nį muziejaus talkininką, kurio savomis lėšomis išleisti 
Lietuvos istorinių ir kultūros paminklų atvirukai žy-
miai pagyvino ne tik kraštotyros darbą Šiauliuose, bet 
taip pat turėjo ir auklėjamąją reikšmę jaunimui, o jo 
atsidavimas kooperacijos idėjai ir beveik viso anuo-
metinio Šiaulių apskrities valstiečių subūrimas į že-

mės ūkio kooperaciją 1922–1940 m. laikotarpiu buvo 
žymia dalimi K. Cerpinskio nuopelnas kovoje prieš 
privačius vertelgas19. Šiame atsiliepime J. Petrulis 
1967 m. pasiūlė (ir tai padėjo) K. Cerpinskiui paskir-
ti personalinę pensiją. Žymus leidėjas mirė Vilniuje 
1972 m. liepos 25 d.20

Be tapybos ir fotografijos, didžiausia K. Cer-
pinskio aistra, išsaugota iki gyvenimo pabaigos, 
buvo knygų, ekslibrisų, pašto ženklų, senų fotografi-
jų ir atvirukų kolekcionavimas. Kaip teigė jį pažino-
ję kolekcininkai Antanas Krištopaitis (1921–2011) ir 
Henrikas Grinevičius21 (1924–1998), K. Cerpinskiui 
nepavyko išsaugoti visų savo išleistų atvirukų, bet 
juos visus vėliau surinkti jis labai siekęs. Sukauptas 
knygų ir atvirukų kolekcijas 1962–1965 m. jis pado-
vanojo Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinei 
bibliotekai, buvusiam Revoliucijos istorijos muziejui 
ir tuometiniams Knygų rūmams6. Dabartinėje Lietu-
vos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje šie 
atvirukai pažymėti specialiu antspaudu: K. Cerpins-
kio dovana 1962, tačiau dovanojimo dokumentas, 
deja, nerandamas22. Galbūt sovietinės specialiosios 
tarnybos K. Cerpinskį išprovokavo didelę privačią 
kolekciją perduoti valstybei kaip „dovaną“ ir tokiu 
būdu ją nacionalizavo?

Manytina, kad filokartijos pomėgis paskatino 
K. Cerpinskį patį imtis atvirukų leidybos. Žinoma, kad 
1920–1927 m. jis išleido ne mažiau kaip 112 nume-
ruotų atvirukų su Lietuvos, daugiausia Šiaulių mies-

III atvirukų laidos reverso pavyzdys. Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių
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to ir apskrities vietovių vaizdais, tik atvirukas Nr. 65 
iki šiol nerastas. (Vis dėlto manytina, kad jų buvo iš-
leista daugiau: to meto atvirukų rinkoje matome daug 
labai panašaus vaizdo ir šrifto Lietuvos vietovių foto-
vaizdinių atvirukų, tik be leidimo duomenų.) Beveik 
visiems atvirukams panaudotos paties K. Cerpinskio 
nufotografuotos fotografijos, išskyrus Nr. 71 – Jokū-
bo Fišerio, Nr. 75 – Chaimo Zakso. Atvirukai spaus-
dinti vienoje (manytina, Emilio Pinkau) spaustuvėje 
Leipcige23, dėl to juose daug netaisyklingai parašytų 
lietuviškų raidžių (diakritiniai ženklai ne visada pa-
dedami tiksliai). Vertinga, jog atvirukų reverse, paš-
to ženklo rėmelyje, pateikiama spaustuvės užsakymo 
numeracija, palengvinanti juos suskirstyti į laidas. 

Daugumos jų fotovaizdas nespalvotas, 6 spalvoti su 
šiauliečio Gerardo Bagdonavičiaus piešiniais: 5 kalė-
diniai (Nr. 57–61) ir Nr. 66 Vivus Esperanto! Nors visi 
jo išleisti 112 atvirukų numeruoti nuo 1 iki 76, tačiau 
kai kurie atvirukai, turintys tą patį numerį (pavyz-
džiui, Nr. 1, 12, 14, 15, 38, 39 ir kt.) yra su skirtingais 
vaizdais arba tapačiais vaizdais, tik skirtingų šriftų. 
Dar kitų atvirukų su vienodais leidinio ir spaustuvės 
užsakymo numeriais yra išleisti 3 skirtingi atspalviai: 
rusvas, žalsvas ir melsvai pilkas (Nr. 42, 43, 45, 46, 
49), dar kitų – 2, bet įvairių atspalvių (Nr. 68–71). Iš 
šio dažno leidybinio fakto, kad tapačių vaizdų atviru-
kų skiriasi pavadinimų šriftas ir spaustuvės užsakymo 
numeris pašto ženklo rėmelyje, darytina išvada, kad 

Atviruko Nr. 53 
„Šiauliai. / Vyrų 

Gimnazijos 75 m. 
jubiliejus 1851–

1926. / Sargas 
J. Mikulskis 

tarnauja 1886–
1926“ aversas ir 

reversas. Iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus 

rinkinių
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jie buvo leisti 3 skirtingais periodais – atskiromis lai-
domis, o jose – dar keliais (skirtingų atspalvių ar šrif-
tų) leidimais. Šioje painioje K. Cerpinskio atvirukų 
leidyboje įdomi net jo paties pavardės rašybos kaita: 
pirmaisiais pokario metais tebesant gyvoms „lenkiš-
ko poniškumo“ idėjoms, jo pirmųjų (Nr. 1–18) atvi-
rukų reversuose leidėjas pateikiamas vienaip: Kostas 
Cierpinskis, Žagarė, Lietuva, o vėlesnių (nuo Nr. 19 
iki paskutinio Nr. 76) – pavardė jau be dvibalsio ie: 
K. Cerpinskis, Šiauliai, o dar vėliau – Šiaulių „Auš-
ros“ muziejaus kuratoriaus P. Bugailiškio prisimini-
muose jis jau minimas kaip K. Čerpinskis24.

Daugumą leidėjo išleistų atvirukų savo rinki-
niuose saugo šiaulietis filokartininkas Petras Ka-
minskas ir Šiaulių „Aušros“ muziejus. K. Cerpinskio 
išleistų 112 numeruotų atvirukų katalogas sudarytas 
bendradarbiaujant ir įvairiausius leidybinius niuansus 
nagrinėjant kartu su P. Kaminsku. Kiti šalies privatūs 
kolekcininkai ar valstybinės saugyklos (Lietuvos na-
cionalinis muziejus, Lietuvos nacionalinė M. Mažvy-
do biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka) jo 
išleistų atvirukų turi kur kas mažiau.

Remiantis K. Cerpinskio suteikta leidinio ir 
spaustuvės numeracija bei skirtinga atvirukų stilisti-
ka pagal leidimo metus, šiame kataloge jie suskirstyti 
į 3 grupes – laidas, o jos pagal skirtingus šriftus ar 
atspalvius – dar į kelis atskirus leidimus. Dėl atvirukų 
skirtumų gausos ir leidimo aiškumo kataloge nurodo-
me spaustuvės užsakymo numerius. Jame pateikiami 
visi rasti vaizdų ar užrašų, šriftų variantai, nepaisant, 
kad kai kurių atvirukų ar atspalvių leidimai buvo gan 
nedideli ir dabar retai aptinkami.

Pirmoji atvirukų laida (kataloge – I) išleista 
Žagarėje 1919–1920 m. Šioje laidoje yra 19 atviru-
kų, jiems būdingas platus rėmelis averse ir dailus ran-
kraštinio stiliaus pavadinimas apačioje, po vaizdu. Ji 
iliustruoja karo padarinius ir apima sugriautų Lietu-
vos miestų fotovaizdus. Laidoje yra 3 atvirukų seri-
ja (spaustuvės numeracija nuo 293573 iki 293575), 
skirta sugriautiems Šiauliams, jų 1919 m. vaizdams 
(čia plačiau nebeaprašoma, nes pateikta Šiaulių at-
virukų kataloge25). Keturių atvirukų serija skirta Pa-
kruojui26, po 3 atvirukus – Kaunui27 ir Tauragei28, po 
2 – Jurbarkui29 ir Joniškiui30, 1 – Kaišiadorims31. Vie-
no iš išlikusių atvirukų su Kauno vaizdu reverse yra 
K. Cerpinskio 1923 m. rašytas laiškas. 

Šios laidos atvirukų popierius gelsvai pilkos 
spalvos, vaizdai nespalvoti, reverse leidimo duome-
nys išspausdinti žalia spalva: No… Kostas Cierpins-
kis, Žagarė, Lietuva.

Įdomus leidėjo sumanymas šios laidos 3 Šiaulių 
atvirukus perleisti vėliau, apie 1925 m. jam jau gyve-
nant Šiauliuose: išlaikytas tas pats vaizdo pateikimo 
stilius ir leidinio numeris, tik spaustuvės parinktas jau 

kitas pavadinimo šriftas ir kiti užsakymo numeriai.
Antroji laida (II) apima 13 reverse numeruotų 

atvirukų (nuo Nr. 19 iki 29) su 11 skirtingų Šiaulių 
miesto vaizdų. Manytina, kad laida išleista jau Šiau-
liuose, maždaug 1922–1924 m., nors daugumoje at-
virukų rašoma: 1920 m., ir vaizduojamas atstatomas 
miestas po karo. Išsiskiria pirmieji K. Cerpinskio iš-
leisti šios laidos spalvoti atvirukai: Nr. 26 ir 28. Jų 
pavadinimai byloja, kad matome 1922 ir 1924 m. 
vaizdus. Visos laidos tiek leidinių, tiek spaustuvės 
vientisa numeracija pagrindžia mintį, jog visi atviru-
kai išleisti vienu metu. Atvirukas Nr. 27 išleistas 3 lei-
dimais, kurie tonuoti skirtingais atspalviais: žalsvos, 
pilkšvai rausvos ir pilkšvai violetinės spalvos32. Visi 
antros laidos atvirukai su aversų ir reverso vaizdais 
bei užrašais pateikti Šiaulių atvirukų kataloge33.

Trečioji atvirukų laida (III) yra pati didžiau-
sia ir painiausia ją sisteminti. Išleista Šiauliuose 
1926–1927 m. Joje vien 46 numeruoti 22 skirtingų 
vaizdų Šiaulių atvirukai, 9 skirti Radviliškiui su 6 
skirtingais vaizdais, 2 (tapataus vaizdo) – Joniškiui34 
ir 1 – Skaistgiriui, 2 – portretiniai: viename Jono Ba-
sanavičiaus 1905 m. portretas35, kitame – trijų brolių 
Biržiškų36. Įdomi ir unikali 8 atvirukų serija, skirta 
1926 m. Žemės ūkio ir pramonės parodai Kaune (at-
virukų Nr. 30–36)37. Dar 6 yra su šiauliečio G. Bag-
donavičiaus piešiniais: 5 kalėdiniai (Nr. 57–61)38 ir 
Nr. 66 Vivus Esperanto!, sukurtas Šiaulių esperanto 
draugijai ir rodantis leidėjo potraukį tai kalbai39. Gau-
sybė šios laidos atvirukų aversų ir reversų skirtumų 
rodo, jog kai kurių atvirukų išleisti net 4 leidimai. Pa-
vyzdžiui, Nr. 42, 43, 45, 46, 49 yra 3 skirtingų atspal-
vių, bet turi tą patį atviruko ir spaustuvės numerį, o 
ketvirto leidimo atvirukų jau kitoks šriftas ir spaustu-
vės užsakymo numeris. Šios laidos atvirukų reversai 
taip pat yra įvairūs, nors visų pašto ženklo rėmelyje 
yra spaustuvės užsakymo numeris, išskyrus Nr. 54, 
57–61, 66. Dviejų leidimų atvirukų Nr. 39 su vieno-
du spaustuvės numeriu (369686) pavadinimo šriftas 
averse skiriasi.

Šios laidos visų atvirukų reverso (išskyrus Nr. 39 
vieną leidimą) apatiniame kairiame kampe pateiktas 
leidėjo logotipas, sudarytas iš jo inicialų ir užrašo: 
Lietuva, visi užrašai žalios spalvos, išskyrus Nr. 54 
(mėlynos spalvos), tačiau nevienodai išspausdinti lei-
dėjo duomenys ir atviruko numeris. Dažniausiai lei-
dėjo duomenys pateikti vertikaliai per vidurį (dalyje 
atvirukų jų nėra, tik logotipas), o kairėje pusėje užra-
šas: Perspausdinti draudžiama. Šio užrašo ir leidinio 
numerio vieta įvairuoja: daugumoje atvirukų jie de-
dami greta logotipo, kituose – greta leidėjo pavardės. 

Atvirukų pavadinimai dažniausiai yra išspaus-
dinti averse, ant vaizdo, bet skirtingose vietose, tik 
atvirukų Nr. 50, 52, 53, 75 pavadinimai yra reverse. 
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Pastarojo atviruko Nr. 75 Šiauliai. / Šv. Petro ir Povy-
lo bažnyčios didysis altorius vaizdą užfiksavo žymus 
Šiaulių fotografas Chaimas Zaksas (1867–1935). Įdo-
mu, jog, be kelių Pirmojo pasaulinio karo leidėjų, šio 
gražaus didžiausios Šiaulių bažnyčios altoriaus vaiz-
dą tarpukariu išleido tik K. Cerpinskis40. Nors 2 lai-
dos atvirukai (Nr. 53, 54) skirti Valstybinės (buvusios 
Berniukų) gimnazijos 75 metų jubiliejui, minėtam 
1926 m., bet atvirukas Nr. 53 yra retas ir įdomus dėl 
savito pavadinimo: Šiauliai / Vyrų Gimnazijos 75 m. 
jubiliejus 1851–1926. / Sargas J. Mikulskis tarnauja 
1886–1926. Jo išleidimo istorija užfiksuota viename 
iš „Aušros“ muziejuje saugomų atvirukų. Atviruko 
reverse esančiame šapirografu daugintame laiške by-
lojama, jog platindamas šiuos leidinius Gimnazijos 
jubiliejaus komitetas nori surinkti aukų ne tik jubilie-
jui paminėti, bet ir paprastam, sąžiningai tarnavusiam 
mokyklos sargui, jam trobelei pasistatyti41.

Įdomūs (net kelių leidimų) tapataus piešinio keli 
atvirukai su pasikartojančiais Nr. 1 ir Nr. 67. Juose 
Šiaulių universiteto prof. Vytenio Rimkaus sene-
lio Mykolo Rimkevičiaus (slapyvardis Jastrebecas, 
1867–1938) apie 1905 m. sukurta politinė karikatūra, 
skirta 1863 m. sukilimo malšintojui Vilniaus gene-
ralgubernatoriui Michailui Muravjovui, liaudyje pra-
mintam Koriku42.

Matyt, karo baisumams ir miesto sugriovimams 
priminti leidėjas maždaug po septynerių metų dar kar-

tą perleido 3 Šiaulių atvirukus iš pirmos laidos su tuo 
pačiu leidinio numeriu, tik kitu šriftu, reversu, kitais 
spaustuvės užsakymo numeriais (369554–369556). 

Nors žinoma tik viena K. Cerpinskio Šiauliuose 
išleista 14 puslapių knygutė „Wenn das Herz spricht…: 
Gedichte“ (von K. Cierpinsky, Schaulen: Selbstver-
lag, 1928), pagal išleistų Šiaulių miesto fotovaizdinių 
atvirukų kiekį jis laikomas didžiausiu miesto leidė-
ju. Ir Lietuvos mastu jo nuopelnai dideli: net neskai-
čiuojant tų atvirukų, kuriuose leidėjas neįvardytas, 
bet leidybos stilius labai panašus į K. Cerpinskio, jis 
patektų į didžiausių tarpukario atvirukų leidėjų pen-
ketuką. Jo išleisti Šiaulių ir kitų miestų vaizdai – neį-
kainojama ikonografinė vertybė, ypač žinant, jog kai 
kurie Lietuvos miestai buvo labai sugriauti per Antrą-
jį pasaulinį karą. Atvirukuose labai gerai matoma to 
meto istorija: jų išliko daugiau nei pavienių fotogra-
fijų, nes vyraujantys tiražai buvo 3–7 tūkst. egzem-
pliorių. Kol kas šio leidėjo pavardė retokai aptinkama 
virtualioje erdvėje, bet jo išleistų atvirukų vis daugiau 
atsiranda kultūros paveldo skaitmeninėse duomenų 
bazėse, jų ypač sparčiai daugėja integraliose biblio-
tekų ir muziejų informacinėse sistemose (http://lvb.
lt/primo_library/; www.libis.lt; www.limis.lt), iš ku-
rių jie pamažu pateks ir į visos Europos skaitmeninę 
biblioteką (www.europeana.eu). Tada K. Cerpinskio 
išleisti atvirukai su unikaliais XX a. 3 deš. Lietuvos 
vaizdais dar labiau pasklis po platųjį pasaulį.

„Šiauliai, 1919. Lietuva.“ III laidos atvirukas, išleistas apie 1926 m. Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių
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Kosto Cerpinskio išleistų atvirukų katalogas (1919–1927)

Atviru-
ko laida

Leidėjo atvi-
ruke pateiktas 

leidinio nr .
Atviruko pavadinimas originalo kalba

(kursyvu pateikiamos autoriaus pastabos)
Atviruko spaustuvės užsaky-

mo (spausdinimo) eilės nr.

III 1. MURAVJOVAS-KORIKAS 1863 m. (rusvas, be logotipo) 368742
III 1. MURAVJOVAS-KORIKAS 1863 m. (žalsvas, be logotipo) 368742
III 1. MURAVJOVAS-KORIKAS 1863 m. (pilkšvas, su logotipu) 368742
I 1. Pakruojius, Lietuva 293561
I 2. Pakruojius, Lietuva 293562
I 3. Pakruojius, 1920. Lietuva. 293563
I 4. Pakruojius, Lietuva 293564
I 5. Jurburkas, 1920. Lietuva 293565
I 6. Jurburkas, Lietuva 293566
I 7. Tauragė, 1920. Lietuva 293567
I 8. Tauragė, 1920. Lietuva 293568
I 9. Tauragė, 1920. Lietuva 293569
I 10. Kaunas 293570
I 11. Kaunas, Laisvės Alėja 293571
I 12. Kaunas 293572
I 13.              Šiauliai, 1919. Lietuva 293573

III 13. Šiauliai, 1919. Lietuva 369554
I 14. Šiauliai, 1919. Lietuva 293574

III 14. Šiauliai, 1919. Lietuva 369555
I 15. Šiauliai, 1919. Lietuva 293575

III 15. Šiauliai, 1919. Lietuva 369556
I 16. Joniškis, Lietuva 293576
I 17. Joniškis, Lietuva 293577
I 18. Kašedorys, Lietuva 293578
II 19. ŠIAULIAI 1920 METAIS. 366702
II 20. ŠIAULIAI 1920 METAIS. 366703
II 21. ŠIAULIAI 1920 METAIS. 366704
II 22. ŠIAULIAI 1920 METAIS. 366705
II 23. ŠIAULIAI 1920 METAIS. 366706
II 24. ŠIAULIAI 1920 METAIS. 366707
II 25. ŠIAULIAI 1920 METAIS. Tilžės gatvė. 366708
II 26. Šiauliai 1922 metais / Griuvėsiai Tilžės gatvėjé (spalvotas) 366710
II 27. ŠIAULIAI, Prekybos ir Pramonės Bankas (žalsvas) 366712

II 27. ŠIAULIAI, Prekybos ir Pramonės Bankas  (rausvas) 366712
II 27. ŠIAULIAI, Prekybos ir Pramonės Bankas  (violetinis) 366712
II 28. Šiauliai 1924 metais / Bažnyčios gatvė (spalvotas) 366711
II 29. ŠIAULIAI 1920 METAIS. Tilžės gatvė. 366709

III 30. Kaunas. Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda. 367312

III 31. Kaunas. / Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda. 367313
III 32. Kaunas. Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda. 367314
III 33. Kaunas. Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda. 367315
III 34. Kaunas. Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda. 367316
III 35. Kaunas. Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda. 367317
III 36. Kaunas. Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda. 367318
III 37. Kaunas. Žemės Ūkio ir Pramonės Paroda. 367319
III 38. Šiauliai / Mokytojų Seminarija 368464
III 38. Šiauliai / Mokytojų Seminarija 369652
III 39. Šiauliai, Šv. Petro ir Povylo bažnyčia 369557
III 39. Šiauliai, Šv. Petro ir Povylo bažnyčia 369686
III 39. Šiauliai, Šv. Petro ir Povylo bažnyčia (kiek kitoks užrašo šriftas averse) 369686
III 39. Šiauliai. Šv. Petro ir Povylo bažnyčia 388546
III 40. Šiauliai, Bažnyčios gatvé 369687
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Atviru-
ko laida

Leidėjo atvi-
ruke pateiktas 

leidinio nr .
Atviruko pavadinimas originalo kalba

(kursyvu pateikiamos autoriaus pastabos)
Atviruko spaustuvės užsaky-

mo (spausdinimo) eilės nr.

III 40. Šiauliai, Bažnyčios gatvė 369551
III 41. Šiauliai, / Lietuvos Komercijos Bankas 369552
III 41. Šiauliai, / Lietuvos Komercijos Bankas 369653
III 42. Šiauliai, Tilžės gatvė. Paštas (užrašas viršuje) 369553
III 42. Šiauliai. Tilžes gatvė. Paštas (žalsvas, užrašas apačioje) 370443
III 42. Šiauliai. Tilžes gatvė. Paštas (melsvas, užrašas apačioje) 370443
III 42. Šiauliai. Tilžes gatvė. Paštas (rusvas, užrašas apačioje) 370443
III 43. Šiauliai, Mokytojų Seminarija 369570
III 43. Šiauliai, Mokytojų Seminarija (žalsvas) 370444
III 43. Šiauliai, Mokytojų Seminarija (melsvas) 370444
III 43. Šiauliai, Mokytojų Seminarija (rusvas) 370444
III 44. Šiauliai, Šv. Jurgio bažnyčia 369575
III 45. Šiauliai, Pociaus namai 369571
III 45. Šiauliai, Piliečių Klubas (žalsvas) 370445
III 45. Šiauliai, Piliečių Klubas (melsvas) 370445
III 45. Šiauliai, Piliečių Klubas (rusvas) 370445
III 46. Šiauliai, Apygardos Teismas 369572
III 46. Šiauliai, Apygardos Teismas (žalsvas) 370446
III 46. Šiauliai, Apygardos Teismas (melsvas) 370446
III 46. Šiauliai, Apygardos Teismas (rusvas) 370446
III 47. Šiauliai, Vilniaus gatvė 369688
III 47. Šiauliai, Vilniaus gatvė 369573
III 48. Šiauliai, Stotis 369576
III 49. Šiauliai, Viešbutis „Kęstutis“ 369574
III 49. Šiauliai, Viešbutis „Kęstutis“ (žalsvas) 370447
III 49. Šiauliai, Viešbutis „Kęstutis“ (melsvas) 370447
III 49. Šiauliai, Viešbutis „Kęstutis“ (rusvas) 370447
III 50. Šiauliai, Vyrų gimnazija  (užrašas reverse) 369577
III 50. Šiauliai, Vyrų gimnazija  (reverse užrašo šriftas kitoks) 369689
III 51. Šiauliai, Aušros Alėja 369578
III 51. Šiauliai, Aušros Alėja 369690
III 52. Šiauliai, Miesto parkas (užrašas reverse) 369579

III 53. Šiauliai / Vyrų Gimnazijos 75 m. jubiliejus 1851–1926. / Sargas 
J. Mikulskis tarnauja 1886–1926 m. (užrašas reverse) 369654

III 54. Šiaulių Valstybinės Gimnazijos / Himnas.  
III 55. Šiauliai, Moterų gimnazija 369691
III 56. D-ras J. Basanavičius / 1905 metais. 369770
III 57. Sveiki sulaukę / Šv. / Kalėdų! (Dail. G. Bagdonavičius, 1926) –
III 58. Sveiki sulaukę / Šv. Kalėdų! / (Dail. G. Bagdonavičius) 
III 59. SVEIKI SULAUKĘ / ŠV. KALĖDŲ! / (Dail. G. Bagdonavičius, 1926) 
III 60. Sveiki sulaukę / Šventų / Kalėdų! / (Dail. G. Bagdonavičius, 1926) 
III 61. Sveiki sulaukę / Naujųjų / Metų  (Dail. G. Bagdonavičius, 1926)

III 62. Radviliškis, Švenčiausios Marijos Panos Užgimimo Bažnyčia 369793
III 63. Radviliškis, Savanorių Gaisrininkų Draugija 369794
III 64. Radviliškis, Stotis 369795

65. Nežinomas
III 66. Vivus Esperanto! (Dail. G. Bagdonavičius)

III 67. MURAVJOVAS-KORIKAS 1863 m. (rusvas, apačioje 10 mm baltas 
rėmelis) 370452

III 67. MURAVJOVAS-KORIKAS 1863 m. (pilkai juodas, apačioje 5 mm 
baltas rėmelis) 370452

III 68. Radviliškis, Koperacijos Rūmai (rusvas) 370448
III 68. Radviliškis, Koperacijos Rūmai (žalsvas) 370448
III 69. Radviliškis, Koperacijos Rūmai (rusvas) 370449
III 69. Radviliškis, Koperacijos Rūmai (žalsvas) 370449
III 70. Radviliškis, Koperacijos Rūmai (žalsvas) 370450
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III 76. Skaistgirys, Šv. Jurgio bažnyčia 371283
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LITHUANIAN PUBLISHER KOSTAS CERPINSKIS AND THE CATALOGUE OF HIS 
PUBLISHED POSTCARDS

Almantas Šlivinskas
Šiauliai “Aušros” museum

The first postcards of current Lithuanian cities 
appeared slightly later than of those in neighboring 
countries. Limited demand of their publishing was 
determined by low levels of literacy due to Catholic 
Church and the Russian tsarist colonial policy which 
did not promote education. Publishing of Lithuanian 
postcards intensified only after the First World War, 
when the government of the Republic of Lithuania 
began the development of education. One of the 
significant publishers among the top five inter-war 
Lithuanian postcard publishers was Kostas Cerpin-
skis (1887–1972). In this article it is used a variety 
of sources to show the biography and broad cultural 
and publishing activities of this famous Lithuanian 
cooperator, painter, photographer, diplomat, transla-
tor. The article presents the catalogue of his published 
112 postcards, although due to repetition the publish-
er’s numbering is only from 1 to 76. It is believed that 
all the postcards were printed in E. Pinkau’s printing 
house in Leipzig. All of them have a publisher’s and 
printing house numbering, the publisher is marked by 
the name or at least by the logo with letters K and 
C, and the author of almost all photographic images 
is the same publisher K. Cerpinskis. The article de-
scribes three editions of different periods. The first 
edition of 19 postcards was published in 1919–1920, 

when he still lived in Žagarė, and reflects the views 
of the towns Šiauliai, Tauragė, Pakruojis, Jurbarkas, 
Joniškis, Kaunas that were destroyed during the war. 
The second edition of 13 cards was published around 
1922–1924 and includes only the images of Siauliai 
reviving from the ruins. Two postcards are already 
coloured. The most numerous and confusing for sys-
temizing is the third edition published in 1926–1927. 
It contains 46 postcards with images of Siauliai, 9 – 
Radviliškis, 2 – Joniskis, 1 – Skaisgirys, 2 are por-
traits. There is an interesting series of 8 cards, which 
was not noticed by other publishers, dedicated to 
Agricultural and Industrial exhibition in Kaunas in 
1926, 6 postcards for special occasions with artist 
G. Bagdonavičius’s drawings, and postcards of sev-
eral editions with a political cartoon of Mikhail Mu-
ravjov (named “the Hangman”), the repressor of the 
rebellion in 1863. Despite only one of his booklets, 
K. Cerpinskis is considered to be the largest postcards 
publisher of Siauliai city, which today have become 
of a very great iconographic value, reflecting the im-
age of Siauliai that was more destroyed during the 
Second World War. We are glad that all of these post-
cards are digitized and through www.limis.lt; www.
europeana.eu databases are gradually becoming ac-
cessible to people around the world.
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VIENO EKSPONATO ISTORIJA

History of One Exhibit
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ŠIMTMEČIO SENSACIJA – 1848 M. ROKIŠKIO 
GRAFYSTĖS ŽEMĖLAPIS

Ona Mackevičienė
Rokiškio krašto muziejus

Įvairiais keliais keleliais daiktai patenka į mu-
ziejų. Čia prasideda jų naujasis gyvenimas, čia jie 
tampa eksponatais. Tokie daiktai atgaivina prabėgu-
sių epochų romantiką, geriau pajaučiamas protėvių 
gyvenimo pulsas, prisimenami tuos daiktus gaminę ir 
naudoję žmonės1.

Dažniausiai eksponatus suranda muziejininkai, 
tie kultūros ir buities reliktų sekliai. Bet būna ir taip, 
kad eksponatas pats susiieško kelią į muziejų. Ir koks 
tada beribis būna muziejininkų džiaugsmas, kai eks-
ponatas pasirodo esąs šimtmečio sensacija. Šitaip 
nutiko mums, Rokiškio krašto muziejininkams, kai 
2005 m. muziejuje viešėjo Kaune įsikūrusio Aero-
geodezijos instituto mokslininkai, lankę respublikos 
mokslo tyrimo įstaigas ir domėjęsi senaisiais žemėla-
piais. Iki valios pasigėrėję mūsų muziejuje saugomu 
labai retu, XVI a. išleistu spalvotu Georgo Brauno at-
lasu, grafų Tyzenhauzų įsigytais ir į odinius viršelius 
įrištais Abiejų Tautų Respublikos atlasais, 1772 m. 
Vienoje išleistu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
žemėlapiu, unikaliu Pirmojo pasaulinio karo metų pa-
baigos Lietuvos valstybės žemėlapiu, išleistu Berne, 

mokslininkai išvyko dėkodami provincijos muziejui 
už sukauptą ir išsaugotą vertingą kartografijos kolek-
ciją. Tarp mokslininkų buvo ir muziejinę medžiagą 
apžiūrinėdamas paslaptingai šypsojosi žemietis, pa-
sauliui žinomas mokslininkas geodezininkas Antanas 
Ražinskas, paskelbęs arti šimto mokslinių publikaci-
jų, pranešimus skaitęs tarptautinėse konferencijose ir 
simpoziumuose, dirbęs įvairiose mokslo įstaigose ir 
universitetuose.

Prabėgo keletas mėnesių. Mes jų viešnagę jau 
primiršome, gyvenome kitais darbais, bet telefono 
skambutis vėl priminė mokslininkus geodezininkus. 
Kukliai, kaip ir dera intelektualui, Aerogeodezijos 
instituto darbuotojas Romualdas Girkus pasakė, jog 
skambina įpareigotas A. Ražinsko, ir paklausė, ar 
mūsų muziejui reikia Rokiškio grafystės žemėlapio. 
Klausimas užgriuvo taip staigiai, kad iš pradžių net 
nesuvokiau jo esmės. Grafystė, jos žemėlapis atrodė 
tokie fantastiški dalykai ir skambėjo lyg balandžio 
1-osios pokštas. Tik kai pašnekovas pradėjo minėti 
žinomų miškelių, kaimų, smuklių, upelių ir ežerų pa-
vadinimus, teko patikėti, jog Rokiškio grafystės žemė-

Rokiškio grafystės žemėlapis
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lapis, išleistas 1848 m. liepos 1 d., iš tiesų egzistuoja. 
Jį užsakė Rokiškio grafas Konstantinas Tyzenhauzas 
(1785–1853), norėdamas įamžinti tėvo Ignoto Tyzen-
hauzo (1760–1822) atminimą. Vertingąjį žemėlapį – 
šimtmečio sensaciją – išsaugojo ir muziejui pasiūlė 
žemietis, mokslininkas A. Ražinskas, gimęs 1925 m. 
birželio 4 d. netoli Lukštų, Rozališkio vienkiemyje, 
miręs 2006 m. gruodžio 2 d. Kaune. Čia reikia pridur-
ti, jog senųjų Lietuvos žemėlapių nėra daug. Ilgą lai-
ką pats pagrindinis Lietuvos žemėlapis buvo 1613 m. 
išleistas, Trakų ir Vilniaus vaivados Mikalojaus Kris-
tupo Radvilos finansuotas etnografinių Lietuvos že-
mių, Lenkijos, Rytų Prūsijos, Livonijos ir Maskvos 
kunigaikštystės žemėlapis2. Vėliau, padalijus Abiejų 
Tautų Respubliką, topografinius Lietuvos žemėlapius 
jau braižė carinė Rusija.

Grafystės žemėlapis – išties unikalus dalykas. 
Tokį darbą kartografams galėjo užsakyti tik turtingas, 
suvokiantis žemėlapio svarbą žmogus. Rokiškio gra-
fas K. Tyzenhauzas kaip tik toks ir buvo – žemval-
dys, kuriam priklausė Rokiškio grafystė, kuris valdė 
didelius dvarus Baltarusijoje, Lenkijoje, mokslinin-
kas, sukaupęs didžiausią paukščių iškamšų kolekciją 
Rytų Europoje, kultūrininkas, turėjęs garsią paveikslų 
kolekciją.

Rokiškio grafystės žemėlapio fragmentas prieš 
restauravimą

Žemėlapio restauravimas Prano Gudyno restauravimo centre
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Rokiškio grafystės žemėlapis – įspūdingo dy-
džio. Jo aukštis – 1,34 m, ilgis – 2,49 m. Įdomu, kad 
pasaulio šalys žemėlapyje nurodomos mums neįpras-
tu principu – šiaurė yra ne viršuje, o kairėje žemė-
lapio pusėje. Tokį principą dažnai naudojo XIX a. 
kartografai. Žemėlapis labai puošnus – pieštas ranka, 
spalvos, nors ir pablukusios, vis tiek ryškios ir skirtos 
23 pozicijoms pažymėti. O tai reiškia, kad žemėla-
pis yra išties smulkus – jame pažymėtos įvairios pa-
skirties žemės rūšys, skirtingų rūšių medžių miškai, 
vandens telkiniai, keliai, palivarkų ribos, net bendruo-
menės dirvos ir pievos. Apatiniame kairiajame žemė-
lapio kampe yra tekstas lenkų kalba. Jame rašoma: 
Žemėlapis visų Rokiškio grafystės žemių su palivar-
kais, miesteliais, kaimais, vienkiemiais ir smuklė-
mis – svarbiausiu Rokiškio turtu. Visa tai yra Vilniaus 
gubernijoje, Ukmergės paviete, Rokiškio, Kamajų ir 
Obelių parapijose, ir paveldėta iš jo šviesybės gra-
fo Ignoto Tyzenhauzo, Lietuvos pėsčiosios gvardijos 
šefo, daugelio ordinų kavalieriaus <...> geodeziniai 
matavimai atlikti 1848 m. liepos 1 d. Žemėlapį sudarė 
ir braižė matininkas Mykolas Skinderis.

Žemėlapis, kuriam greitai bus 170 metų, į muzie-
jų pateko gerokai „pavargęs“. Jį suradęs bei išsaugojęs 
A. Ražinskas sakė, jog jis į Kauną atkeliavo iš Kėdai-
nių ir kurį laiką buvo naudojamas kaip mokymo prie-
monė. Vėliau senuosius žemėlapius naikino, tačiau 
A. Ražinskas senąjį savo gimtinės žemėlapį išgelbėjo. 

Į mokslininko rankas jis pateko jau sunykęs – padaly-
tas į 8 gabalus, apiplyšusiais pakraščiais, nublukusio-
mis spalvomis, tačiau ir tokios būklės žemėlapio vertė 
buvo neįkainojama. Mokslininkas A. Ražinskas už jį 
paprašė simbolinės sumos. Žemėlapiai yra retas daik-
tas, ypač piešti XIX a. I p. Jų niekas nepardavinėja, o 
jei jau parduoda, tai už neįkandamą kainą.

Įsigytą žemėlapį pirmiausia reikėjo restauruoti. 
Pamatę mūsų brangenybę, Prano Gudyno restaura-
vimo centro grafikos restauravimo dirbtuvių restau-
ratoriai net pašiurpo: šitoks eksponato dydis, šitokia 
prasta būklė. Pirmiausia restauratoriai atliko išsamius 
technologinius tyrimus, tik vėliau prasidėjo restau-
ravimo darbai. Ties Rokiškio grafystės žemėlapiu 
ilgam palinko restauratoriai Eglė Virpilaitienė, Eglė 
Piščikaitė, Paulius Zovė3. Atskyrę drobę nuo kiekvie-
no žemėlapio gabaliuko, jie nuvalė nešvarumus, senų 
klijų likučius, neaiškios kilmės dėmes, ilgai dirbo, 
kol išplovė popierių, atkūrė trūkstamus žemėlapio 
fragmentus, retušavo bei tonavo. Dirbdami restaura-
toriai pastebėjo, jog juodu tušu nubraižyto, akvarele 
nupiešto Rokiškio grafystės žemėlapio popierius yra 
ypatingas. Jis turi vandenženklį – užrašą: F. Lange-
back. Žemėlapį braižęs matininkas M. Skinderis, 
apie kurį, deja, neturime jokių žinių, darbą atliko la-
bai kruopščiai. Visi įrašai kaligrafiški, o didžiosios 
raidės itin puošnios. Žemėlapyje pavaizduoti objek-
tai – žemių plotai, kaimų, miestelių pavadinimai ir jų 

Rokiškio grafystės žemėlapio fragmentas
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užstatymai labai tikslūs, o svarbiausi pastatai atitinka 
realią konfigūraciją. Vietovardžiai užrašyti lietuvių 
kalba, kai kurie net tarmiškai, todėl žemėlapis svar-
bus ir įdomus ne tik istorikams, bet ir kalbos specia-
listams. Jis muziejininkams labai pagelbėjo rengiant 
1825 m. Rokiškio dvaro sodybos rekonstrukciją. Res-
tauratorių – eksponatų gydytojų – rankose žemėlapis 
išbuvo beveik metus.

Ir štai, švenčiant Rokiškio miesto šventę, 
2006 m. žemėlapį naujose ekspozicijose „Rokiškio 
dvaras. XIX a. – XX a. pirmoji pusė“ pirmą kartą iš-
vydo rokiškėnai ir Rokiškio svečiai. Eksponuojamas 

per visą salės sieną, įrėmintas ir įstiklintas Rokiš-
kio grafystės žemėlapis prikaustė visų dėmesį. Kad 
jis – toks orus, puošnus, labai informatyvus – tapęs 
pagrindine muziejaus naujųjų ekspozicijų ašimi, gali 
džiuginti lankytojus, muziejininkai pirmiausia dėkin-
gi jį išsaugojusiam žemiečiui A. Ražinskui. Lygiai 
taip pat dėkingi rajono tarybai, tuometiniam rajono 
merui Egidijui Vilimui, kurie iškart suprato žemėla-
pio vertę ir reikšmę Lietuvos ir rajono istorijai ir sky-
rė lėšų žemėlapiui įsigyti bei restauruoti.

Štai tokia laiminga vieno eksponato – Rokiškio 
grafystės žemėlapio – istorijos pabaiga.

Nuorodos
1 Mackevičienė O. Vieno eksponato istorija, Prie Nemunėlio, 

2006, Nr. 1, p. 27.
2 Ražinskas A. Tarp geodezijos, geofizikos ir kartografijos kran-

tų, Kaunas, 2005, p. 56–57.

3 Virpilaitienė E., Piščikaitė E., Zovė P. 1848 m. Rokiškio gra-
fystės žemėlapio restauravimas, Tyzenhauzai Lietuvoje ir kai-
myninėse valstybėse: konferencijos pranešimai, sud. O. Mac-
kevičienė, Rokiškis, 2007, p. 33.

CENTURY SENSATION – THE MAP OF ROKIŠKIS COUNTY OF 1848

Ona Mackevičienė
Rokiškis Regional Museum

In the collections of Rokiškis Regional Muse-
um there is a unique exhibit – the map of Rokiškis 
County, published in July 1, 1848. It was drawn by 
surveyor Mykolas Skinderis. The map was very de-
tailed: the land of various purposes, different forests, 
ponds, roads, borders of farm estates, villages and 
farms were mapped in it.

The map, which soon will be 170 years old, was 
given to the museum by a scientist Antanas Ražins-
kas, countryman who lived in Kaunas. When it ap-

peared in our collections it was rather “tired”. The 
map needed to be restored. Restorers of Graphic De-
partment of Pranas Gudynas Restoration Centre Eglė 
Virpilaitienė, Eglė Piščikaitė, and Paulius Zovė un-
dertook this job.

After the restoration, framing and glazing, the 
map is exhibited on the whole wall of the hall and 
attracts the visitors’ attention. The map is interesting 
not only for historians or cartographers but also for 
specialists of other science fields.
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