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Sigita Bagužaitė-Talačkienė 

 

Klasikiniai muziejai šiandien. 

Lisabonos nacionalinio archeologijos muziejaus atvejo analizė 

 

Muziejai – atminties institucijos. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM – International Council 

of Museums) profesinės etikos kodekso, kuris įvardijamas šios organizacijos, kaip ir visų muziejų, 

kertiniu akmeniu, pačiame pirmajame skyriuje apibrėţta esmė: „Muziejų pareiga – saugoti materialų 

ir nematerialų gamtos ir kultūros paveldą. Svarbiausias valdymo organų ir muziejų veiklos strategiją 

formuojančių organizacijų rūpestis yra išsaugoti ir puoselėti šį paveldą, tam tikslui panaudojant visus 

galimus išteklius: ţmogiškuosius, fizinius ir finansinius.“
1
 Taigi muziejai, kaip ir archyvai ar 

bibliotekos, yra įpareigoti išsaugoti šeimos, giminės, bendruomenės, regiono ar valstybės kultūrinę 

atmintį ir ją reprezentuojantį materialinį bei dvasinį paveldą. 

Pirmieji muziejai – Kunstkameros ar dar vadinami „Įdomybių kabinetai“, „Gamtos kabinetai“ – 

aktyviai ėmė kurtis XVI–XVII a. Europos miestuose privačių kolekcionierių pastangomis, kurie siekė 

pritraukti ţmones ten rodomais neįprastais, daţniausiai gamtos, objektais.
2
 Tokiu būdu buvo sukurta 

tam laikmečiui nauja pramoga, skirta sudominti aukštesnįjį visuomenės sluoksnį. Vėliau šios 

kolekcijos buvo pajungtos mokslinės veiklos plėtotei, jų tyrimų pagrindu buvo spausdinami moksliniai 

traktatai, lengviau prieinami plačiai visuomenei. 

Pirmasis viešas muziejus Lietuvoje – Vilniaus Senienų muziejus – buvo įkurtas 1855 m. 

balandţio 29 d. (geguţės 11 d.) Vilniaus archeologinės komisijos iniciatyva, perkeliant į Vilniaus 

universiteto aulą privatų grafo Eustachijaus Tiškevičiaus muziejų ir praplečiant jį.
3
 To meto muziejus 

atliko ne tik saugotojo vaidmenį, bet kartu palaikė, propagavo mokslinę tiriamąją veiklą. Daugelis to 

meto dvarininkų laikė garbės reikalu ar net to meto kultūros dalimi savo dvaruose kaupti taip vadinamų 

senienų kolekcijas, kurias sudarė ne tik savo krašto, bet ir iš kitų valstybių pargabentos kultūrinį 

paveldą reprezentuojančios vertybės. Tokių kolekcijų prestiţą iliustruoja 1937 m. Gimtajame krašte 

paskelbta Balio Tarvydo publikacija apie kadaise Palangos grafo Felikso Tiškevičiaus surinktą 

archeologinių gintaro dirbinių kolekciją, kuri eksponuota Paryţiaus tarptautinėje parodoje, „kur tas 

rinkinys buvęs labai brangiai vertinamas ir vis dėlto jis nepateko į uţsieniečių rankas, bet į savo vietinį 

muziejų ir tai dovanai.“
4
 

Istoriškai muziejai formavosi ilgai išlaikydami savotiško paslaptingumo, pagarbos aurą. 

Lankytojui muziejus turėjo būti neliečiama šventovė, kur pateikiama „neginčijama“ tiesa. Iki pat XX a. 

II pusės klasikiniai ar, kitaip tariant, tradiciniai muziejai, laikėsi neginčijamų principų: kaupti, saugoti 

ir tyrinėti. Sklaidos iniciatyva priklausė kitoms edukacinėms institucijoms bei pačiam išprususiam 

lankytojui. Tačiau paskutinieji du dešimtmečiai tarsi budina muziejus-milţinus iš savotiško sąstingio. 

Ypatingai dideliais tempais besikeičianti visuomenė skatina muziejus tapti iniciatyviais naujų išraiškos 

būdų ieškotojais, kurie visuomenėje įprasmintų pamatinį jų principą – išsaugoti. Muziejai nūdienos 

realijų yra įpareigoti aktualizuoti bei pritaikyti nešamą ţinią skirtingoms socialinėms grupėms, o 

svarbiausia – imtis komunikacijos iniciatyvos. Dėl technologinių pasiekimų pasaulis darosi vis 

lengviau prieinamas ir globalesnis, todėl su panašiais iššūkiai susiduria daugelis didesnių ir maţesnių 

muziejų kiekvienoje šalyje. 

                                                 
1
 ICOM profesinės etikos kodeksas. Vertė G. Gleiznienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, p. 9. 

2
 The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth-and Seventeenth-Century Europe. Ed. O. Impey and A. 

MacGregor, Cornwall: House of Stratus, 2001. 
3
 Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Sud. R. Griškaitė ir Ţ. Būčys. Vilnius, 2015. 

4
 Tarvydas, B. „Senovės gintarinių papuošalų rinkinys“ in Gimtasis kraštas. Nr. 1, 1937, p. 46–56. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1855
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gegu%C5%BE%C4%97s_11
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_archeologijos_komisija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_Universitetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_Universitetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_Universitetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Eustachijus_Ti%C5%A1kevi%C4%8Dius
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Lietuvos kultūros tarybos paremtos staţuotės metu 2016 m. rugsėjo mėn. lankytasi 

Nacionaliniame archeologijos muziejuje Lisabonoje, kuris 1893 m. buvo įkurtas dr. José Leite de 

Vasconcelos ir veikė kaip etnologijos, vėliau kaip etnologijos ir archeologijos muziejus.
5
 Pastatas, 

kuriame buvo įkurtas muziejus, dabar yra UNESCO saugomų paveldo objektų sąraše. Tai – Šv. 

Jeronimo vienuolyno kompleksas, kurį 1496 m. savo lėšomis pastatė karalius Manuelis I ir iš priešais 

vienuolyną buvusio uosto 1499 m. į ekspediciją (į Indiją) išvyko Vasco da Gama. Šio garsaus atradėjo 

kapą galima išvysti prie vienuolyno esančioje baţnyčioje. Po Portugalijoje įvykusios revoliucijos, 

persitvarkymų laikotarpiu nuo 1976 m. Šv. Jeronimo vienuolyno komplekse įsikuria Marinistikos 

muziejus, veikia pavadinimą pakeitęs Nacionalinis archeologijos muziejus bei dalis monumento erdvių 

lieka vienuolynui su prijungta baţnyčia. 

Per daugiau nei 100-metį gyvuojančiame Nacionaliniame archeologijos muziejuje, kurio 

specialistai yra aktyvūs ICOM asociacijos nariai, susiklostė stiprūs klasikinio muziejaus pagrindai. 

Muziejus kaupia, saugo, visapusiškai tiria Portugalijos archeologinį paveldą. Muziejininkai įvairiomis 

formomis komunikuoja su visuomene. Tačiau, kaip ir kiekviena tokio tipo institucija, turi savo stipriųjų 

ir silpnųjų pusių. Su mokslinių tyrimų skyriaus vadovu, buvusiu ilgamečiu muziejaus direktoriumi 

archeologu dr. Luis Raposo buvo diskutuota dabartinių tradicinių muziejų problemų klausimais. 

Archeologijos muziejaus administracija, siekdama nusistatyti tolimesnes muziejaus darbo gaires ir 

kryptis, visų pirma išsikėlė klausimą: kas naudojasi muziejumi? Kokioms grupėms jis paklausus? 

Vadinamaisiais muziejaus naudotojais buvo įvardytos dvi didelės grupės: lankytojai ir mokslininkai 

tyrinėtojai. Taigi stipriausioji muziejaus pusė – kolekcija, kuri traukia įvairius lankytojus.  

Muziejus yra sukaupęs turtingiausią archeologinių artefaktų rinkinį Portugalijoje, kuris pradėtas 

formuoti nuo 1893 m. Kadangi gan ilgą laiką, iki XX a. pirmosios pusės, kolekcija kaupta chaotiškai, 

nestruktūrizuojant, o telkiant pagrindines jėgas į lauko tyrinėjimus, kolekcijos gausinimą, šiuo metu 

tikslus eksponatų kiekis nėra ţinomas. Senieji rinkiniai iki šiol perţiūrinėjami, restauruojami, skirstomi 

į kolekcijas. Struktūrizuotų ir tinkamai įrengtų fondų patalpos išsidėsčiusios keliose erdvėse. Tačiau 

toji kolekcija yra traukos šaltinis, kuris domina tiek lankytoją, tiek ir mokslininką tyrinėtoją. Stiprioji 

muziejaus pusė – kryptingas dirbas ir aktyvus mokslinių tyrinėjimų krypčių palaikymas. Tai – 

klasikinis muziejus su tyrėjų bei tyrinėjimams pritaikytų patalpų kompleksu ir, aišku, šimtametėmis 

tradicijomis. Nors pastovių muziejaus specialistų skaičius nėra didelis, tačiau intensyviai 

bendradarbiaujama su universitetų ir institutų darbuotojais bei studentais: net su 100 mokslininkų iš 

kelių universitetų. Palaikomi moksliniai grupiniai ir individualūs projektai. Priimami staţuotojai iš kitų 

šalių: staţuojasi restauratoriai, mokslininkai, kurie analizuoja fonduose sukauptą medţiagą ir pateikia 

ją moksliniame kontekste. Nuo 1895 m. muziejus leidţia tęstinį leidinį, skirtą Portugalijos 

archeologijai „O Arqueólogo Português“. Muziejuje sukaupta viena didţiausių tame regione 

specializuota archeologinės ir kitokios literatūros biblioteka. Įrengti laboratorijų, restauracijos ir 

konservavimo darbus atliekančio personalo bei staţuotojų kabinetai.  

Deja, muziejaus silpnybes išryškina nepakankamas biudţetas ir muziejaus administracijos 

savivaldos stiprus suvarţymas biudţeto klausimais. Portugalijoje veikia apie 300 muziejų ir tik 10 

procentų priklauso kultūros ministerijai. Šalyje veikia 9 nacionaliniai muziejai. Kitų steigėjai – 

savivaldybės. Kadangi savivaldos sistema šalyje yra gerai išvystyta, savivaldybių muziejai nestokoja 

paramos iš vietinės valdţios, nes viskas įtraukta į vieningą turizmo skatinimo šalyje programą. 

Sunkesnė padėtis yra valstybinių įstaigų, kadangi neseniai buvo panaikinta galimybė muziejams 

disponuoti privačiu biudţetu. Įplaukos keliauja į bendrą biudţetą, kurį administruoja kultūros 

ministerija, o vėliau lėšos paskirstomos pagal poreikius. Kolegos muziejininkai įvardija, kad praeina 

daug laiko, kol apsvarstomi ir priimami sprendimai. Biudţeto suvarţymai turėjo įtakos ir personalo 

dydţiui. Prieš pora dešimtmečių muziejuje dirbo apie 100 ţmonių, o šiuo metu darbuojasi 35 

                                                 
5
 Raposo, L. Museu Nacional de Arqueologia: percursos e desafios de uma casa centenária nas construções oitocentistas 

dos Jerónimos. Lisboa: Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia, 2012. 
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darbuotojai. Atkreiptinas dėmesys ir į kolektyvo amţių. Daugelis darbuotojų yra priešpensinio 

amţiaus, todėl ryškėja kolektyvo kaitos problemos. 

Muziejus siūlo įdomias ir turiningas ekspozicijas, kurios uţima per 2500 kv. m. Lankytojams 

sukurta zona yra išsidėsčiusi pirmajame aukšte, todėl eliminuota papildomų keltuvų asmenims su 

negalia įrengimo problema. Sudaryti sąlygas neįgaliesiems būna ypač sudėtinga istoriniuose kultūros 

paveldo pastatuose. Veikia penkios ekspozicijos, iš kurių dvi yra nuolatinės: Egipto istorijos, 

Portugalijos archeologijos lobiai – aukso fondas. Nacionalinis archeologijos muziejus per metus 

sulaukia apie 100 000 lankytojų. 2015 m. apsilankė 110 000; 2014-aisiais – 105 000. Tačiau tokio 

dydţio muziejui, kuris yra ypač turistų lankomoje vietoje, tai nėra daug. Šv. Jeronimo vienuolyno 

kompleksas yra vienas lankomiausių objektų Portugalijoje. Per metus šį objektą aplanko apie 2,5 

milijono turistų.
6
 Teko stebėti, kaip nuo ankstaus ryto prie įėjimo susiformuoja ilgos lankytojų eilės. 

Tačiau ta pati minia vėliau išsiskaido, neuţsukdama į tame pačiame pastato komplekse esančius 

muziejus, kuriuose eksponuojamos pasaulinio lygio kolekcijos. Teigiama, kad tai lemia turistinių firmų 

sudarytas įtemptas objektų lankymo grafikas. Visiškai nepaisoma, kad šalia esančiame muziejuje 

galima apţiūrėti turtingą senovės Egipto kolekciją, Portugalijos archeologijos lobius, romėnų palikimą 

Portugalijos teritorijoje. Taigi kartais gausiai lankomos vietos uţgoţia ir eliminuoja dėl laiko stokos 

maţiau patrauklius objektus. O gal būtų galima iškelti retorinį klausimą dėl muziejų vadybos ir 

konkurencingumo stokos, išnaudojant jau pritrauktus lankytojų srautus? 

Nacionalinis archeologijos muziejus deda daug pastangų atskirų tikslinių grupių pritraukimui. 

Išskirtos dvi socialinės grupės, kurios potencialiai turėdamos visas sąlygas (daugiausia tai laikas, kurį 

būtų galima praleisti ne kur nors kitur, bet muziejuje) galėtų įsitraukti į muziejaus siūlomas veiklas. 

Tos grupės yra moksleiviai ir senjorai. Edukacinės programos Portugalijoje pradėtos vykdyti maţdaug 

prieš dešimt metų. Bet, pakalbinus studentus, kurie lankėsi muziejuje kaip jaunieji tyrėjai, įvardyta, jog 

iki šiol ši sistema realiai neveikia, nes mokytojai edukacinių veiklų beveik niekada neuţsisako. 

Mokymo įstaigose kultūrinei veiklai, ekskursijoms yra skiriami du kartai per metus. Tokia situacija 

komentuojama taip: lydintys mokytojai mieliau renkasi laisvą muziejaus lankymą nei edukacines 

programas. Galbūt trūksta pačių muziejų iniciatyvos, teikiant pasiūlymus mokykloms? Gal reikėtų 

intensyvesnės komunikacijos? 

Archeologijos muziejus, norėdamas paskatinti glaudesnius ryšius su mokyklomis, sukūrė ir 

2012 m. pradėjo vykdyti projektą „Archeologų klubai mokyklose“. Projektas apjungė 2500 vaikų iš 

120 mokyklų. Kolegos vyko į mokyklas su pristatymais, klubo dalyviai buvo kviečiami į muziejų. 

Projektą palaikė ir vietos valdţia. Parama buvo suteikta metiniam visų klubų trijų dienų susitikimui 

pasirinktoje vietovėje, kad dalyviai geriau paţintų 

kraštą, jo istoriją, kartu skatinant ir vietinį turizmą. 

Archeologijos muziejų bei muziejų, kurie turi 

sukaupę archeologines kolekcijas, vienas pagrindinių 

iššūkių – kaip pateikti lankytojui šią specifinę 

medţiagą, kad ji būtų lengvai suprantama daugeliui bei 

patrauktų dėmesį. Nacionalinis archeologijos muziejus 

Lisabonoje ėmėsi šio iššūkio ir sukūrė linksmą 

ekspoziciją, kurioje paaiškinami kai kurie 

archeologiniai eksponatai, pasitelkiant asociacijas su 

šiuolaikiniais daiktais. Pavyzdţiui, titnago skeltė – 

multifunkcinis įrankis. Jos apibūdinimui pasitelkiamas 

Šveicarų armijos peilis, kuris perteikia šiuolaikiniam    

ţmogui daugiafunkcinio daikto sampratą. 

                                                 
6
 World Monuments fund. Jeronimos Monastery and Church. [ţiūrėta 2016 m. rugsėjo 12 d.]. Prieiga internete: 

https://www.wmf.org/project/jeronimos-monastery-and-church 

Ekspozicija, kurioje aiškinama kai kurių archeologinių 

daiktų paskirtis šiuolaikinių daiktų asociacijomis 
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Ekspoziciją papildo ir interaktyvūs elementai: trumpi filmukai, programėlė, leidţianti stebėti, kaip 

vienas ar kitas archeologinis daiktas buvo naudotas.  

Ši trumpalaikė ekspozicija sukurta muziejui dalyvaujant ICOM projekte EMEE – Eurovision, 

Museums Exhibiting Europe.
7
 Projekto tikslas – diskutuoti ir suformuoti naujas vizijas, siekiant 

perinterpretuoti pristatomus objektus muziejuose, juos pateikti daugiaperspektyviniame kontekste ir 

kartu multikultūrinėje europinėje erdvėje. Keliami klausimai, kaip pritraukti non-visitors – socialines 

grupes, kurios nesilanko muziejuose? Kokios aktyvios veiklos gali būti joms pasiūlytos? Projekto metu 

formuotos komunikacijos galimybės įvairiomis kryptimis: muziejus ir lankytojas, lankytojai 

tarpusavyje, muziejus ir kitos institucijos, lankytojai ir kiti susidomėję asmenys. Pastarųjų grupių 

dalyviai turėtų galimybę tarpusavyje komunikuoti, dalytis patirtimi, o muziejams tai būtų erdvė, 

kurioje brandinamos idėjos, pritraukiančios naujus lankytojus. 

Archeologijos muziejus dar vienu projektu atsigręţė į vyresniąją Portugalijos kartą. Daţniausia 

muziejuje, apţiūrinėdami kolekcijas, gaudami informaciją, kiekvienas ją vertiname per asmeninės 

patirties prizmę. Tokiu būdu nusakome, ar tai, ką matėme, patyrėme muziejuje, mums buvo įdomu, 

aktualu. Asmeninių patirčių, istorijų pagrindu muziejus pradėjo vykdyti projektą, jungiantį tolimesnėse 

šalies teritorijose esančius muziejus, kurie įsikūrę ne prie pagrindinių turistinių centrų. Paradoksalu, 

tačiau tokioje šalyje kaip Portugalija, kur didelė dalis ekonomikos paremta turizmu, vietos turizmas 

nėra populiarus. Dalis gyventojų, gyvenančių, pavyzdţiui, šalies pietuose, nėra lankęsi šiaurinėje dalyje 

ir panašiai.  

Tai paskatino idėją rengti 

trumpalaikes parodas, kurios pasakotų 

vietos regionų istorijas. Į šį projektą 

buvo įtrauktos savivaldybės bei jų 

muziejai. Tokios nacionaliniame 

muziejuje sukurtos parodos vėliau 

iškeliauja į tą regioną, kurio istorija 

pasakojama. Projekto idėja – kviesti 

vyresnio amţiaus gyventojus dalytis 

savo istorija, patirtimi su bendruomene, 

kuriai tai ypač aktualu ir artima. 

Siekiama regiono istoriją pateikti per 

vietos gyventojų asmenines patirtis. 

Galima daryti išvadą,  

kad šiuolaikiniai muziejai yra skatinami tapti moderniais, tačiau kyla klausimas, kas yra modernus 

muziejus? Jis negali tapti dar viena mokykla ar virsti pramogų kambariu, uţgoţiant kitas pagrindines 

misijas – kaupti, saugoti, tyrinėti. Progresuojant technologijoms, muziejai negali suspėti su visomis 

atsirandančiomis naujovėmis, bet ar ir turi? Lankantis bet kuriame muziejuje mes daţniausia ieškome 

„gyvo“ daikto – tos autentikos, kurios neperduos skaitmeninės technologijos, bei, ţinoma, asmeninio 

ryšio su vieta, objektais, garsais ir net kvapais. Manau, jog lankytojui suteikta nesunkiai paţini erdvė 

muziejuje, leidţianti jam save per asmeninę patirtį susieti su matomais objektais arba, priešingai, 

pasigėrėti visiškai skirtingu, egzotišku paveldu, suteikia galimybę išsinešti tas emocijas ir atitinkamą 

įspūdį, kuriuo bus pasidalyta su kitais asmenimis, sava aplinka. Tai gali būti sėkmės garantas, 

sulaukiant gausesnio lankytojų skaičiaus mūsų muziejuose ir vykdant vieną iš pagrindinių muziejų 

misijų – sklaidą.  

 

                                                 
7
 EuroVision. Museums Exhibiting Europe. [ţiūrėta 2016 m. rugsėjo 12 d.]. Prieiga internete: http://www.museums-

exhibiting-europe.de/ 

Trumpalaikė paroda, kurioje pristatoma pajūrio ţmonių istorija 
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Daiva Garnienė 

 

Muziejaus ir gimnazijos partnerystės įtaka mokinio kultūrinei brandai 

 

Bendrojo ugdymo mokyklose siekiama sudaryti sąlygas augančiai asmenybei išsiskleisti krašto 

kultūros erdvėje, perimant tradicines šios kultūros vertybes ir įsipareigojant jos tapatumui bei 

istoriniam tęstinumui. Šiuolaikinė mokykla susiduria su įvairiais iššūkiais. Geros mokyklos 

koncepcijoje
1
 teigiama, kad dabar „svarbus, tapatybės, vertybinio „stuburo“ ir asmeninės gyvenimo 

prasmės susikūrimas <...>“, aktualus tampa asmenybės vertybinės orientacijos ugdymas – socialinis, 

pilietinis, dorinis, kultūrinis asmens brandinimas. Ugdymasis (mokymasis) pagrįstas dialogu (mokinių 

su mokiniais, mokinių ir mokytojų, mokinių ir uţ mokyklos erdvių esančių mokymosi partnerių) ir jo 

metu gaunama informacija, gimstančiomis idėjomis, sukuriamomis prasmėmis. Jis persikelia uţ 

mokyklos, virsdamas gyvenimo būdu – tęsiasi namuose, draugų būryje, neformalaus švietimo 

įstaigose, taip pat dalyvaujant socialiniuose tinkluose ir naudojant kitas šiuolaikinių technologijų 

teikiamas galimybes. 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendruosiuose ugdymo planuose akcentuojama, kad mokyklos vykdoma kultūrinė, meninė, paţintinė, 

kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kita veikla sudaro formuojamo mokyklos ugdymo 

turinio dalį. Ši veikla siejama su mokyklos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir 

organizuojama mokykloje ir uţ jos ribų. Paţintinei ir kultūrinei veiklai per mokslo metus turi būti 

skiriama nuo 30 iki 60 pamokų (iki 10 mokymosi dienų). Rekomenduojama ją organizuoti nuosekliai 

per visus mokslo metus, įvairiose mokymosi aplinkose, muziejuose mokyklos ugdymo plane nustatytu 

laiku. Mokyklos ieško naujų erdvių, kurios padėtų paįvairinti ir pagilinti mokymo procesą. Tad 

muziejų lankymas – neatsiejama mokyklų bendrojo ugdymo programos dalis.  

Kadangi daţniausi muziejų lankytojai yra mokiniai, darbuotojai stengiasi rengti ekspozicijas, 

atliepiančias mokyklų bendruomenių lūkesčius. Diskusijose su lietuvių kalbos mokytojais buvo 

išsakytas pageidavimas, kad muziejuose vyktų daugiau įvairių edukacinių programų, skatinančių 

pilietiškumą, patriotizmą ir kūrybingumą. Edukacinės programos turėtų skatinti ne atkartoti išgirstą 

informaciją, o mąstyti. Pedagogams norėtųsi šiuolaikiniams mokiniams patrauklių formų, įtraukiančios 

veiklos, kuri padėtų ,,nusikelti“ į rašytojo gyvenamąjį laiką, priartintų kūrėjo asmenybę ar jo kūrinį prie 

šiuolaikinio jauno ţmogaus, galimybės susitapatinti, pajusti, įsitraukti, mąstyti, suvokti, pačiam atrasti 

(o ne atkartoti). Būtų smagu, jei ne tik mokiniai eitų į muziejus, bet ir muziejininkai į mokyklas. 

Kiekviena mokykla turi savo bendradarbiavimo su muziejais tradicijas, jas derina prie savo 

įstaigos kultūros, istorijos, vertybinių nuostatų. Kauno 

Maironio universitetinė gimnazija bendradarbiauja su daugeliu 

įstaigų ir institucijų. Tačiau partnerystė su Maironio lietuvių 

literatūros muziejumi yra išskirtinė, ypač dėl to, kad abi šias 

įstaigas vienija tautos dainiaus Maironio vardas, bendra 

biografija (Maironio lietuvių literatūros muziejus – Poeto 

namai, o Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje, 

tuometinėje Kauno gubernijos gimnazijoje, didysis tautos 

Dainius dešimt metų mokėsi). Muziejaus direktorė Aldona 

Ruseckaitė – Visuomeninės tarybos (gimnazijos institucijos, 

telkiančios socialinius partnerius, rėmėjus, absolventus, vietos 

                                                 
1
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2015 m. 

Maironio muziejaus direktorė A. Ruseckaitė 

ir Kauno Maironio universitetinės 

gimnazijos direktorė D. Garnienė pasirašo 

bendradarbiavimo sutartį. 2006 m. 
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bendruomenės atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos klausimams spręsti, inicijuojant priemones 

gimnazijos įvaizdţio kūrimui) narė. Gimnaziją globoja ir jos auklėtinė (tuometinės Kauno II mergaičių 

gimnazijos), buvusi muziejaus direktorė, poetė, prozininkė Marija Macijauskienė. 

Su muziejumi gimnazija bendradarbiauja puoselėjant ir skleidţiant poeto Jono Mačiulio-

Maironio idėjas, tradicijas, saugant jo atminimą, organizuojant bendrus renginius, projektus. Muziejaus 

globojama ir Lietuvos maironiečių draugija – viena didţiausių šalies jaunimo organizacijų, pradėjusi 

savo veiklą 1989 m. Kadangi gimnazija yra Kauno apskrities draugijos centras, organizuojami bendri 

renginiai ne tik miesto, bet ir šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.   

Kartu su muziejumi gimnazija kasmet rengia Maironio dieną – Lietuvos maironiečių draugijos 

sambūrį Kaune, skirtą Poeto gimtadieniui.  2012-

aisiais, Maironio metais, buvo organizuojami 

įvairių renginių ciklai. Ypač įsimintina ir 

prasminga tų metų akcija ,,Susivieniję apkabinkime 

Maironio senamiestį“. Jos dalyviai – Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, klierikai, 

renginio svečiai – susikibę rankomis sujungė 

keturias svarbiausias Jono Mačiulio-Maironio 

gyvenimą Kaune menančias vietas: Maironio 

universitetinę gimnaziją, Arkikatedrą baziliką, 

Kunigų seminariją ir Maironio lietuvių literatūros 

muziejų. Dešimt minučių, gaudţiant arkikatedros 

varpams, akcijos dalyviai stovėjo nepertraukiamoje 

grandinėje. Taip visi dar kartą sau ir kitiems patvirtino, kad net ir po 150 metų Maironio idėjos yra 

aktualios bei svarbios. Gyvąja grandine, kurioje rankomis susikibo per 700 dalyvių, mokiniai išreiškė 

viltį, kad tauta bus vieninga, kol ji gyvens puoselėdama Maironio idealus.  

Į gimnaziją sukviečiami maironiečiai iš įvairių mokyklų ir sutinkant naujas knygas: Šveicarijos 

lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Caspersen „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“, Maironio 

lietuvių literatūros muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės „Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo 

meniniai biografiniai etiudai“, kt. Vyksta mokinių tiriamųjų darbų konferencijos „Maironis Kaune“, 

kūrybos konkursai ,,Kuriame įkvėpti Maironio“, literatūros viktorina ,,Aukso lyrą paėmęs“, meninio 

skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursai.  

Mokiniams rengiami ir įvairūs projektai. 2007 m. birţelio mėn. Šveicarijos lietuvių 

bendruomenės kvietimu dalyvauta Maironio memorialinės lentos atidengimo iškilmėse Šveicarijoje ir 

renginiuose, skirtuose Poeto gimimo 145-osioms metinėms. 2012 m. gruodţio mėn. vyko Maironio 

minėjimas ir Lietuvos Respublikos Seime: atidaryta paroda „Maironis ir jo epocha“, kurią parengė 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojai, koncertavo gimnazijos meno kolektyvai. 

Mokytojai ir mokiniai kartu su muziejumi parengė edukacinę programą „Popietė Maironio namuose“ 

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, konsultuojant muziejininkams inicijuota ir programa 

,,Maironis Kaune“, organizuojamos ekskursijos pėsčiomis visiems pageidaujantiems asmenims bei 

grupėms.  

Gimnazistai – daţni muziejuje vykstančių renginių vedėjai ar skaitovai (šalies mokinių meninio 

skaitymo konkurso vedėjai, Maironio ir savo kūrybos skaitovai šventėje „Poezijos pavasaris“.  

Muziejaus dėka mokiniai turi galimybę geriau paţinti Maironio asmenybę, suvokti Poeto 

gyvenamąjį laikotarpį, perimti puoselėtas vertybes, vertinti kitų rašytojų kūrybą. Edukacinių programų, 

paskaitų, parodų, konferencijų, įvairių muziejaus renginių lankymas, pamokos muziejaus erdvėse tapo 

įprasta gimnazijos ugdymo proceso dalimi. Sėkmingas partnerystės plėtojimas, vis naujų jos formų 

ieškojimai padeda ugdant jauno ţmogaus kultūrinę savimonę, kūrybingumą, skatina paţinti ir vertinti 

praeitį bei dabartį ir tuo paţinimu grįsti ateities kūrimą. 

Akcija ,,Susivieniję apkabinkime Maironio senamiestį“ 
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Arza Leonavičienė, Rūta Songailienė 

 

 

Mokyklos muziejus moksleivio išmaniajame telefone 

 

Muziejus bendrojo lavinimo mokykloje. Kas tai? Muziejus, su atsakingai turtinamais ir 

saugomais fondais, ar netradicinė edukacinė erdvė po mokyklos stogu? Lietuvos Respublikos muziejai 

skirstomi į nacionalinius, respublikinius, savivaldybių, ţinybinius ir kitus muziejus. Remiantis šia 

klasifikacija, mokyklų muziejai yra priskiriami prie „kitų“ muziejų. „Šiuo metu šalies bendrojo 

ugdymo mokyklose veikia 412 muziejų. Daugiausia – kraštotyros, mokyklos ir krašto istorijos, 

etnografijos, memorialinių muziejų“.
1
 Daţniausia juos priţiūri mokytojai arba bibliotekininkai, kuriuos 

palaiko tik entuziastinga mokyklos bendruomenė.  

KTU Vaiţganto progimnazija gali pasigirti beveik 100-mečio istorija, tad muziejus progimnazijos 

bendruomenei yra tarsi mokyklos istorinės atminties saugotojas. Tai vieta, kur susitinka abiturientų 

laidos, buvę kolegos.  

Nors mokyklos istorija prasidėjo 1920 m., į architekto Stasio Kudoko projektuotus rūmus Kauno 

6-oji valstybinė gimnazija įsikėlė 1938-aisiais. Tai buvo pati moderniausia mokykla tarpukario 

Lietuvoje, kainavusi net 1 milijoną litų. Savo funkcionalumu ir estetine kokybe šios mokyklos rūmai 

architektams tapo neoficialiu tokio tipo pastatų etalonu. Pagrindinis pastato kompozicijos elementas – 

platūs teraco laiptai – turi išskirtinę reikšmę: jie neatsiejama viso architektūrinio ansamblio dalis, 

sukurianti didelę pastato meninę vertę. Šie laiptai – labai svarbūs mokyklos bendruomenės gyvenime. 

Tai akivaizdu vartant muziejaus sukauptą nuotraukų archyvą – ištisos kartos mokinių ir mokytojų 

fotografuodavosi būtent čia. 

2015 metais mokyklos pastatui (Šančių gimnazijos rūmams), kaip ir kitiems 43 Kauno tarpukario 

modernizmo architektūros objektams, buvo suteiktas Europos paveldo ţenklas. 

Mokykla yra atvira visiems besidomintiems Kauno tarpukario modernizmo architektūra. Pavasarį 

būrį lankytojų į mokyklą pritraukė „Šančių kiosko“ inicijuotas projektas „PasiŠančinėkim!“. Mokyklos 

bendruomenė per dešimtmečius išsaugojo daug autentiškų Šančių gimnazijos rūmų detalių – klasėse 

tebėra vaškuojamas ąţuolinis parketas, koridoriai kloti teracu, likusios senosios klasių durys. O patys 

drąsiausi gali uţlipti į Antrojo pasaulinio karo metu vokiečių pristatytą apţvalgos bokštelį, iš kurio 

visas Kaunas tarsi ant delno. 

Šiandien mokyklos muziejaus samprata KTU Vaiţganto progimnazijoje stipriai pakito. Jeigu 

anksčiau muziejus buvo vienas kabinetas, tai šiandien muziejaus edukacinėmis erdvėmis tapo visa 

mokykla. Jeigu anksčiau edukacijų metu buvo tyrinėjama MOKYKLOS ISTORIJA, tai šiandien 

progimnazijos bendruomenė, svečiai tiria ISTORIJĄ MOKYKLOJE.  

Augantys dabartinės jaunosios „skaitmeninės kartos“ poreikiai verčia ieškoti naujų, greitų 

informacijos perteikimo būdų. Informacinių technologijų (IT) pasiūla gausi, bet mokyklai aktualu yra 

nesudėtingas IT produktų valdymas, greitas atnaujinimas ir minimalūs kaštai. Šios srities favoritu 

laikomas QR kodas – dviejų dimensijų juodų taškų tinklelis baltame fone, leidţiantis uţkoduoti 

tūkstančius simbolių. Jį greitai, sklandţiai ir nemokamai internete gali susikurti kiekvienas. QR kodą 

mokyklos muziejaus veikloje naudojame: 

 nuorodos į tinklalapį, virtualią mokymosi aplinką sukūrimui; 

 muziejaus vaizdinės medţiagos patalpinimui internete, nuorodą uţkoduojant QR kodu; 

 papildomų uţduočių pateikimui edukacijų metu. Papildomos uţduotys gali būti pateikiamos QR 

kodu tiek nuoroda į svetainę, tiek ir papildomu klausimu ar uţduotimi. 

                                                 
1
 Lietuvos mokyklų muziejai. Katalogas. Vilnius, 2016. 
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 uţduočių atsakymų patikrinimui. Atlikus uţduotis, leidţiama mokiniams nuskenuoti QR kodą su 

teisingais testo atsakymais. 

Mokykloje siūlomi keli tokio pobūdţio uţsiėmimai. 

Pavyzdţiui, „Interaktyvi  istorija mokykloje“: uţkoduoti 

aprašymai priklijuojami prie istoriškai / kultūriškai svarbių 

mokykloje esančių objektų. Tokią interaktyvią ekspoziciją 

gali kurti patys mokiniai. „Orientacinės istorijos varţybos“: 

uţkoduotos uţduotys, instrukcijos ar nuorodos paliekamos 

įvairiose mokyklos vietose ir ţingsnelis po ţingsnelio veda 

mokinius link kitos uţduoties.  

QR kodas – neišsenkančios galimybės kūrybingam 

mokytojui vykdyti edukacines veiklas įvairiose aplinkose. 

Viena iš tokių veiklų – ekskursijos. Į istorinę mokyklos 

ekskursiją mokiniai ateina su mobiliais telefonais ir 

planšetiniais kompiuteriais, turinčiais interneto ryšį. QR kodo dėka ekskursijos metu nusikeliama į 

pirmuosius mokyklos gyvenimo metus. Būdami lauke mokiniai gali matyti muziejaus fondus: 

atsiverčia 1939 m. nuotraukas – ką tik pastatyti 6-osios gimnazijos rūmai, sveikinimo kalbą sako 

prezidentas Antanas Smetona. Iš nuotraukų į mus ţvelgia prieškario mokytojai ir mokiniai, skamba to 

laikmečio muzika. Grupei priėjus pagrindinius laiptus, matome, kaip ant tų laiptų dešimtmečiais keitėsi 

abiturientų laidos (ir mados!). Atėję į aktų salę perţiūrime 1950 m. mokykloje filmuotą „Kronikos“ 

medţiagą. 

Toks „muziejus išmaniajame“ padeda mokiniams 

nusikelti į „tada“ ir realybėje objektą palyginti su „dabar“, 

leidţia suvokti, kad istorija yra ne tik vadovėlyje, bet ir 

artimiausioje aplinkoje. Taip atsiranda galimybė per 

mokyklos istoriją paţinti ne tik miesto, bet ir savo šalies 

istoriją bei kultūrą. 

 

 

 

 

 

 

 

QR kodo panaudojimo pavyzdys 

QR kodo panaudojimo pavyzdys 
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Daina Pledienė

 

Dzūkijos regiono muziejų patirtis LMA projekte „Lietuvos muziejų kelias“ 

 

 2012-ieji – Lietuvos Muziejų metai – buvo minimi įvairiais projektais ir renginiais, 

padedančiais lankytojams iš naujo atrasti visada šalia esantį muziejų. Vienas iš pagrindinių Muziejų 

metų projektų – „Lietuvos muziejų kelias“ – simboliškai sujungė Lietuvos muziejus bendram tikslui.  

Dinamiška Muziejų metų renginių programa, lydima šūkio „Artimi. Atviri. Įkvepiantys“, kvietė 

domėtis muziejuose sukauptomis vertybėmis bei siūlomomis programomis ir ištikimus muziejų 

bičiulius, ir niekada muziejuje dar nebuvusius ar retai juose besilankančius lankytojus. Lietuvos 

muziejų asociacijos (LMA) pirmininkas Raimundas Balza, pristatydamas šį projektą pabrėţė, kad jo 

aprėptis „nuo nemokamo muziejų ekspozicijų, parodų lankymo, kultūrinių susitikimų, edukacinio 

pobūdţio projektų iki tarptautinių muzikos festivalių ar rekonstruotų muziejinių erdvių pristatymo. Tad 

šis projektas – ne tik puikus maršrutas, ieškantiems naujų įspūdţių, norintiems susipaţinti su muziejine 

kultūra, bet ir būdas atskleisti kiekvieno projekte dalyvaujančio Lietuvos regiono savitumą, svarbą ir 

patrauklumą.“ 

       Į šią programą pirmaisiais metais įsijungė 15 

Dzūkijos muziejų, savo lankytojams siūlydami pačias 

įvairiausias veiklas: parodų pristatymus, edukacinius 

uţsiėmimus, temines ekskursijas, ţymių ţmonių, 

svarbių įvykių metinių minėjimus, senųjų amatų 

demonstravimus, atvirų muziejaus fondų dienas, filmų 

perţiūras, paskaitas, mėgėjų teatrų šventę (Lazdijuose), 

folkloro festivalį (Punske). Šiuose renginiuose ir kitose 

veiklose dalyvavo 6274 ţmonės. 

       Pirmojo „Muziejų kelio“ nuotaiką labai graţiai 

apibūdino Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė  

                                                              Audronė Jakunskienė, palikdama įrašą „Muziejų kelio“  

                                                               knygoje: „Muziejų kelio pradţia Dzūkijoje tokia saulėta, 

tokia dţiugi, todėl atrodo, kad kelionė po Dainavos krašto muziejus bus „kaip ant sparnų“. Jau šiandien 

Lazdijų krašto muziejaus lankytojus sutiko atsišvieţinęs, pasipuošęs, specialiai renginiui „Išmesti 

negalima. Padovanoti“ surinkęs ir „nuprausęs“ iš visų pašalių suneštus daiktus, audinius, knygas, 

fotografijas, laiškus... O kaip smagu matyti tiek daug susirinkusiųjų, kurie vienas per kitą pasakoja 

daiktų istorijas, dalijasi prisiminimais, veda ir rodo anūkams, kaimynams savo „gyvenimus“... Muziejų 

kelias subūrė, sutelkė, davė impulsą tolimesniam ir aktyvesniam muziejaus ir visuomenės 

bendradarbiavimui, vieni kitų paţinimui. Tai pajutau pamačiusi, kaip prie muziejaus direktorės ir 

muziejaus darbuotojų stoja eilutė ţmonių ir kiekvienas jų klausinėja ar nereikia to ar ano, kada vėl vyks 

panašus renginys, ar tai taps tradicija. Buvo jauku ir gera suktis dzūkiška tarme šurmuliuojančioje 

minioje, kai klausaisi ir negali atsiklausyti „iš dūšios“ plaukiančių dainų, pasakų ir atsiminimų. Sėkmės 

ir gerų įspūdţių visiems „Muziejų kelio“ keliauninkams. Iki susitikimo kitoje stotelėje!“ 

Šie susitikimai vyko ir 2013 metais. Antrajame muziejų kelyje jau buvo aiški viena tema, 

apjungianti visus muziejų renginius. 2013 m. Lietuvos Respublikos Seimui paskelbus 1863 m. 

sukilimo metais, būtent šiai reikšmingai sukakčiai buvo skirtas ir Lietuvos muziejų kelio projektas 

„1863 m. sukilimo istorinė atmintis“, kuris į nuoseklią grandinę sujungė apie pusšimtį renginių ir 29 

skirtingus Lietuvos muziejus, savo rinkiniuose saugančius 1863 metų eksponatus ar kitais būdais 

puoselėjančius 1863 m. sukilimo istorinę atmintį. Šiame projekte dalyvavo tik 4 Dzūkijos muziejai, nes 

tema labai ribojo kitų muziejų įsitraukimą. 

Edukacinio uţsiėmimo „Ţiedmarškių gamyba“ 

akimirka. Alytaus kraštotyros muziejus, 2012 m. 
Galinos Tamošiūnienės nuotrauka 

2012 m. 
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Nors antrųjų metų „Muziejų kelias“ nebuvo toks skaitlingas „stotelėmis ir keleiviais“, tačiau 

muziejininkų bendruomenė pajuto, kad tai puiki galimybė keistis patiems muziejams. Birštono 

muziejaus direktorė Vilijeta Šalomskienė labai graţiai pastebėjo, kad „šis muziejus telkiantis ir 

skatinantis bendradarbiauti tarpusavyje projektas naudingas ir pačiai muziejininkų bendruomenei, ir 

lankytojams, atrandantiems muziejų kaip patrauklią kultūros erdvę, besimokantiems paţinti istoriją, 

mus supančią aplinką, ryšį su praeities kartomis. Išgirsti pasakojimai, pamatyti lobiai ar tiesiog 

maloniai praleistas laikas buria vis didesnę muziejų bičiulių bendruomenę, plečia muziejų ţinomumą ir 

prieinamumą.“  

2014 m. „Lietuvos muziejų kelio“ projektu „Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ Lietuvos 

muziejai įţengė į naują etapą ir pradėjo penkerių metų ciklą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-

ajam jubiliejui. Geguţės mėnesį Valdovų rūmuose sėkmingai pradėję, o rugsėjį Lazdijuose uţbaigę 

trečiuosius „Muziejų kelio“ metus, įdėmiai ir kūrybingai ţvelgėme į Lietuvos muziejuose sukauptas 

archeologines vertybes, kurios atidengia tiek baltų kultūros atmintį, tiek krikščioniškosios Lietuvos 

senuosius amţius. Kartu su 55 muziejais ir 134 renginiais apkeliavome Aukštaitiją, Ţemaitiją, Maţąją 

Lietuvą, Sūduvą ir Dzūkiją. Informacijos sklaida spaudoje, televizijos reklamos, internetinė erdvė 

sukūrė tinkamą terpę „Muziejų kelio“ populiarinimui tarp vietos gyventojų ir svečių. Lietuvos 

muziejininkai ir toliau tęsė pradėtą veiklą, apjungdami vis daugiau savo bendruomenės narių, veiklą 

pašvęsdami artėjančiam Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejui. 

Projekte dalyvavo 7 Dzūkijos muziejai: Alytaus kraštotyros, Birštono muziejus, Birštono 

sakralinis muziejus, Druskininkų miesto muziejus, Lazdijų krašto muziejus, Veisiejų krašto muziejus, 

Pietų Lietuvos buities ir akmenų muziejus „Jotvingių kiemas“. Muziejuose buvo vykdomos šiai temai 

skirtos 6 edukacinės programos (įvyko 17 uţsiėmimų), 5 parodų pristatymai, 2 konferencijos, 1 leidinio 

pristatymas, 1 paskaita, 1 šventė. Šiuose renginiuose apsilankė 662 lankytojai. 

2015 m. projektas „Liaudies meno 

groţis“, atsiţvelgiant į tai, kad 2015-ieji LR 

Seimo buvo paskelbti Lietuvos etnografinių 

regionų metais, apėmė ypač svarbų nacionalinės 

kultūros klodą – lietuvių liaudies meną. 

Pagrindinis projekto tikslas – per edukacinius 

uţsiėmimus, parodas, renginius ir kitokias 

šviečiamojo pobūdţio veiklas supaţindinti 

visuomenę, ypač jaunimą, su etnografinių regionų 

savitumu, jį atspindinčiomis muziejinėmis 

vertybėmis. „Muziejų kelio“ programoje 

dalyvavo 12 Dzūkijos muziejų (Alytaus 

kraštotyros muziejus, Trakų istorijos muziejus,  

Merkinės muziejus, Birštono muziejus, Birštono 

sakralinis muziejus, Druskininkų miesto muziejus, Lazdijų krašto muziejus, Veisiejų krašto muziejus, 

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus, Etnografinė Prano Dzūko sodyba, V. Krėvės-

Mickevičiaus memorialinis muziejus Subartonyse, Tautodailės muziejus “Senoji klebonija” Punske) ir 

Šv. arkangelo Mykolo baţnyčia (Senoji Varėna).  

2015 m. Dzūkijos regiono muziejų darbuotojai labai glaudţiai bendradarbiavo sudarydami 

programą. Kad nesikartotų tos pačios temos, buvo susitarta regione rengti „išgrynintas“ temines 

parodas, parengtas iš Dzūkijos regiono muziejuose saugomų eksponatų. Alytaus kraštotyros muziejuje 

buvo eksponuojama sakralinio meno paroda „Kryţų norėjau pastacyt“. Kartu muziejaus kieme veikė 

kūrybinės dirbtuvės „Dzūkijos kryţiai, koplytėlės, skulptūros – dvasinio ir kasdieninio ţmogaus ir 

bendruomenės gyvenimo dalis“. Kūrybinėse dirbtuvėse tautodailininkai demonstravo, mokė, aiškino, 

konsultavo, gamino vieno muziejuje esančio kryţiaus kopiją, prie jos gamybos galėjo prisidėti visi 

pageidaujantys.  

Parodos „Savo dirvonais kelių in baţnyčių nuklotau...“ 

atidarymo akimirka. 2015 m. Aldo Liaukaus nuotrauka 
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Trakų istorijos muziejuje eksponuota paroda „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“ 

(veikė ir virtuali parodos versija), kurioje buvo eksponuojamos ne tik meninės skulptūros, bet ir įvairūs 

taikomosios bei vaizduojamosios dailės eksponatai, padėję apţvelgti šio Šventojo kelią nuo Čekijos iki 

Lietuvos.  

Į Merkinės muziejų buvo atgabentos pačios graţiausios Dzūkijos regiono kraitinės skrynios, o 

Birštono sakraliniame muziejuje buvo galima pasigroţėti tautodailės raštais ir ţenklais. Parodoje 

„...duosiu nusišluoscyt rankšluosciu dailiu“, kuri buvo eksponuojama Birštono sakraliniame muziejuje, 

galima buvo pasigėrėti ne tik rankšluosčių raštais bei mezginiais, bet ir labai puošniomis 

rankšluostinėmis.  

Druskininkų miesto muziejaus darbuotojų surengtoje parodoje „Pagal savo fantaziją“ buvo 

pristatomi liaudies vaizduojamosios dailės eksponatai iš Druskininkų miesto muziejaus rinkinių, Trakų 

istorijos muziejaus skolinti eksponatai, paveikslai iš privačių kolekcijų. Parodos esmei nusakyti 

panaudotas įţymaus liaudies menininko Romano Krasninkevičiaus (1926–1996) sakinio fragmentas iš 

jo autobiografijos: „Po sunkių darbų kaime aš, pasislėpęs palėpėje, ţiūrėdavau Šimonio iliustracijas 

knygutei „Sutemų šnekos“ ir ţurnalą vaikams „Saulutė“ ir vis piešdavau pagal savo fantaziją sukurtus 

piešinius.“ 

Paroda „Dievo motina lietuvių liaudies mene“, kuri buvo eksponuojama Veisiejų krašto 

muziejuje, buvo parengta iš Lietuvos dailės muziejuje saugomų senosios liaudies skulptūros eksponatų 

– atrinkti graţiausi kūriniai, iliustruojantys svarbiausius Švč. Mergelės Marijos gyvenimo etapus. 

Paroda atskleidė ne tik unikalų liaudies skulptūros groţį, bet ir Dievo Motinos reikšmę ţmogaus 

gyvenime ir tautos sąmonėje.  

Regionų metams skirtoje parodoje „Saulės motyvai lietuvių audiniuose (pagal Norbertą Vėlių)“, 

kuri veikė Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje, buvo pateikiami graţiausi Lietuvos dailės 

muziejaus liaudies tekstilės pavyzdţiai, uţšifruotais juose simboliais atskleidţiantys vieno ţymiausių 

senosios lietuvių kultūros ir mitologijos tyrinėtojų Norberto Vėliaus teoriją apie tris baltų mitologijos 

atmainas ir jų arealus. Kaip rašė N. Vėlius, „tariamasis pasaulio medis yra tris visatos sferas (poţemį, 

ţemę ir dangų) peraugęs medis, kurio šakose paprastai vaizduojami dangaus dievai, saulė, mėnulis ir 

paukščiai, prie šaknų – poţemio dievai, ţuvys ir gyvatės, o prie kamieno – ţemės dievai, gyvuliai.“ Ir 

jei tą tariamą pasaulio medį paguldytumėme ant Lietuvos, tai prie jūros būtų jo šaknys, Ţemaitijoje, 

Vakarų Aukštaitijoje ir Suvalkijoje – kamienas, o šakota viršūnė dengtų Rytų Aukštaitiją ir Dzūkiją. 

Dundant staklėms ir skambant audėjų dainoms vyko parodos „Savo divonais kelių in baţnyčių 

nuklotau“ pristatymas. Lazdijų krašto muziejuje buvo eksponuojamos rinktinių raštų lovatiesės, 

surinktos ir saugomos Dzūkijos regiono muziejuose. Juk Lazdijų kraštas garsėja ne tik vaizdinga 

gamta, grybų gausa, bet ir ryškiu audinių spalvingumu. Pati puošniausia audinių rūšis yra lovatiesės. 

Pačios graţiausios yra rinktinės lovatiesės, kurios audţiamos vienu metmenų ir dviem ataudų 

sluoksniais. Tik labai patyrusios audėjos imdavosi šio audimo būdo. 

Alytaus kraštotyros muziejuje veikė dar viena ypatinga paroda, skirta pradinių klasių 

mokiniams. Edukacinėje parodoje „Šešias dienas ţąseles ganiau, septintą į baţnyčią ėjau“ buvo 

pristatoma kasdienė XIX a. piemenėlių apranga. Fotografijų parodoje buvo galima matyti vaikų 

aprangos sudėtis, rengimosi nuoseklumas, o sukurta aplinka liūdną piemenėlio dalią pavertė 

nuotaikinga ganiavos erdve – ţąsų pulkeliu. 

Paroda ir edukaciniai uţsiėmimai „Eksponatai atgyja jaunimo rankose“, kurie vyko Punske 

(Lenkijos Respublika) uţbaigė 2014 m. pradėtą renginių ciklą ,,Nėriniai ant rėmų“. Per tą laikotarpį 

buvo ieškoma naujų eksponatų muziejui, mokomasi atkurti senąsias nėrimo technikas ant rėmų. 

Renginio metu vyko nėrimo ant rėmų technologijos demonstravimas, kuriame aktyviai dalyvavo 

Punsko jaunimas.  

Liaudies menas buvo ir didţio Dzūkijos dailininko M. K. Čiurlionio kūrybos ištakos. Apie tai 

buvo kalbamasi Senosios Varėnos baţnyčioje, atidarant Varėnos „Ąţuolo“ gimnazijos ir J. 
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Čiurlionytės menų mokyklų mokinių darbų parodą „Liaudies menas – M. K. Čiurlionio kūrybos 

įkvėpimo šaltinis “. Renginio metu skambėjo M. K Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos. 

Dzūkijos regiono muziejai neapsiribojo vien tik parodų rengimu ir jų pristatymu. Tuo 

laikotarpiu vyko ir edukaciniai uţsiėmimai: „Ką ţinai apie šv. Joną Nepomuką?“ Trakų istorijos 

muziejuje, „Monogramos rankšluostyje ir ne tik“, „Prakalbinkime tautodailės raštą“ Birštono 

muziejuje, „Seni dar mena – jauni tik suţino“ Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje, „Šešias 

dienas ţąseles ganiau, septintą į baţnyčią ėjau“, „Piemenėlių augalų pasaulis“ Alytaus kraštotyros 

muziejuje; „Gimtoji erdvė – kūrybos versmė“  V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje; 

paţintinis parodomasis renginys „Mojavos“ Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje (Lazdijų r.). Pravesti 

24 uţsiėmimai. 

Pirmą kartą šioje programoje dalyvaujantis Trakų istorijos muziejus buvo skaitlingiausias 

lankytojų skaičiumi. Trakų istorijos muziejaus parodose, renginiuose ir edukacinėse programose 

apsilankė 38235 lankytojai. Šį skaičių dar papildė 1745 virtualūs parodos „Šv. Jonas Nepomukas – 

Trakų miesto globėjas“ lankytojai. Kituose Dzūkijos muziejuose skaičiai ţenkliai maţesni: Alytuje – 

2348 lankytojai, Druskininkuose – 3400, Merkinėje – 124, Birštone – 240, Lazdijuose – 532, Punske –

120. Kiti programos dalyviai duomenų nepateikė.  

Įgiję graţios bendradarbiavimo patirties 7 Dzūkijos muziejai įsijungė ir į 2016 m. „Muziejų 

kelio“ programą „Dvarų kultūros atspindţiai“. Muziejų renginių programoje daugiausia susitelkta į 

muziejuose bei kitose institucijose išsaugoto dvarų paveldo aktualinimo muziejines formas (parodas, 

virtualias parodas, paskaitas) ir dvarų kultūros nematerialiosios atminties populiarinimą per dailę, 

muziką, fotografijas, memuarinę ar groţinę literatūrą. Eksponuotos 4 dailės parodos, 1 archeologinių 

radinių paroda, veikė 2 virtualios parodos, surengta 4 parodų pristatymai. Skaitytos 3 paskaitos. 

Suorganizuotos 4 teminės ekskursijos po dvarus ir dvarvietes. Įvyko 3 literatūros ir muzikos vakarai. 

2016 metų „Muziejų kelio“ Dzūkijoje renginių ciklas startavo liepos 25 d. iš karto trijuose muziejuose. 

Druskininkų miesto muziejuje atidaryta paroda „Šeimos portretų galerija“, kurioje eksponuoti XVIII–

XX a. pr. portretai, per istorinius kataklizmus išbarstyti iš Lietuvos dvarų ir atsidūrę Druskininkų 

miesto muziejaus rinkinyje: neţinomų dailininkų LDK didikų portretai, lenkų skulptorių bareljefai. 

Parodoje eksponuotos fotografijos lankytojus supaţindino su įţymia Druskininkų šeima, Kiersnovskių 

gimine, XX a. pradţioje pastačiusia pastatą, kuriame šiandien įsikūręs Druskininkų miesto muziejus. 

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje vyko parodos „Vaineţerio lobiai“ pristatymas, kurios 

metu buvo apţvelgiama Vaineţerio dvarvietės būklė, archeologinių tyrimų duomenys, taip pat renginio 

dalyviai turėjo galimybę pasiţvalgyti į eksponuojamus archeologinius radinius iš Vaineţerio 

dvarvietės. Paroda „Dvarų dailės atspindţiai“, parengta iš Nacionalinio Čiurlionio dailės muziejaus 

fondų, buvo eksponuojama Birštono sakraliniame muziejuje. Paveiksluose, kadaise priklausiusiuose 

garsių Tiškevičių, Zavišų, Tyzenhauzų-Pšezdeckių giminių kolekcijoms, peizaţai, šventųjų gyvenimo 

scenos, atspindinčios to meto dvarų kultūrą. 

Liepos 28 d. Birštono muziejuje svečiavosi Panevėţio Juozo Miltinio dramos teatro aktorės 

Eleonora Eglė Koriznaitė ir Eleonora Matulaitė. Jos pristatė teatralizuotą literatūrinę kompoziciją „Dvi 

moteri“ apie dviejų lietuvių rašytojų G. Petkevičaitės-Bitės ir Ţemaitės kūrybinį bendradarbiavimą, 

kuriant komedijas ir pjeses. Kompozicija sukurta remiantis rašytojų laiškais, atsiminimais, tekstų 

ištraukomis. 

Trakų istorijos muziejuje liepos 29 d. pradėta eksponuoti paroda „Sunykę ir uţmiršti Trakų 

miesto dvarai“. Šioje parodoje buvo pateikiama istorinė medţiaga, susieta su ţymiausiomis krašto 

bajorų giminėmis – Astikais, Radvilomis, Oginskiais, Pacais, Sapiegomis, Komarais. Šios giminės 

buvo pasirinktos ne tik dėl savo vaidmens krašto istorijoje, bet ir dėl iki mūsų dienų išlikusio paveldo. 

Paskaitoje „Apie didikus Oginskius“ pranešėjas Piotras Kravtčenko (Baltarusija) lankytojus 

supaţindino su ţymiausiais didikų Oginskių atstovais ne tik Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje.  

Trakų istorijos muziejaus archeologijos skyriaus vedėjo Ugniaus Budvydo paskaitoje „ XVI–

XVII a. Trakų miesto dvarai archeologiniais duomenimis“ buvo plačiau aptarta Marcijonui 
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Aleksandrui Oginskiui priklaususio dvaro archeologinė medţiaga. „Rašytinių šaltinių fragmentiškumas 

neleidţia tiksliai nustatyti kur ir kiek XVI–XVII a. Trakuose būta dvarų“, – pasakojo Ugnius 

Budvydas. „Miestas kūrėsi bei formavosi eţerų apsuptyje. Dėl ribotos erdvės nuolatos keitėsi sklypų 

savininkai, valdų bei jurisdikcijų ribos, o pastatai buvo daţnai perstatinėjami. Todėl beveik neturime 

aptariamojo laikotarpio išlikusių dvarų ar jų griuvėsių. Gretinant archeologinę medţiagą su istoriniais 

šaltiniais, šioje paskaitoje pateiktos įdomesnės įţvalgos ir prielaidos lokalizuojant Trakuose buvusius 

didikų dvarus ar sodybas.“ Trakų istorijos muziejaus darbuotojų parengtoje virtualioje parodoje „Ką 

byloja Oginskių rūmai Trakuose?“ buvo pristatomi radiniai iš archeologinių kasinėjimų buvusių 

Oginskių rūmų (XVII a.) vietoje.  

Rugpjūčio 4 d. Druskininkų miesto muziejuje vyko muzikos ir literatūros vakaras „Praeities 

uţdangą atskleidus“, skirtas XIX a. dailininkui, kompozitoriui, literatui, visuomenės veikėjui ir karybos 

specialistui Napoleonui Ordai, kuris yra viešėjęs Druskininkuose ir nupiešęs kurorto vaizdų.  

Rugpjūčio 5 d. Alytaus kraštotyros muziejuje dr. M. Janušonienės paskaitoje „Dvarų kultūros 

paveldas Lietuvoje“ buvo aptariamas išlikęs Lietuvos dvarų paveldas: kiek dvarų būta ir kiek jų 

pasiekė mūsų dienas, kiek įrašyta į registrą, kiek per 52 metus restauruota, kiek sunyko, kokia dabartinė 

daugumos dvarų pastatų būklė. apţvelgta dvarų, kaip ūkinių ir kultūrinių vienetų reikšmė krašto 

istorijai ir paţangos raidai. Po paskaitos muziejininkai su dvarų kultūros entuziastais išvyko į pirmąjį 

dviračių ţygį. Aplankė buvusią Rumbonių dvarvietę, susipaţino su dvaro istorija, suţinojo 

intriguojančią paskutinės dvaro valdytojos meilės istoriją, aplankė buvusius Kriaunių palivarką ir 

Rutkos dvarą. Kitomis dienomis aplankytos Alovės ir Makniūnų dvarvietės. 

Netikėtai gausaus susidomėjimo sulaukė rugpjūčio 12 d. Lazdijų krašto muziejaus organizuota 

ekskursija „Dvaras ir dvarininkai“. Asmeninių automobilių kolona nusidriekė bene kilometrą. 

Ekskursantai lankėsi Dumblio, Bulakavo, Aštriosios Kirsnos, Veisiejų dvaruose, Būdviečio 

dvarvietėje.  
 

 
 

 
 

Ekskursijos metu dalyviai klausėsi muziejininkų pasakojimų ne tik apie dvarų klestėjimą ir 

nuopuolius, jiems einant iš rankų į rankas, bet pikantiškų istorijų apie pačius dvarininkus, susipaţino su 

kultūriniu ir ūkiniu dvaro gyvenimu anksčiau ir dabar. Lazdijų krašto muziejaus Facebook paskyroje 

veikė fotografijų paroda-konkursas „Puikiausia atostogų akimirka. Dvare“. Parodoje buvo 

eksponuojamos fotografijos, kuriose uţfiksuoti Lazdijų rajono gyventojų aplankyti senieji Lazdijų 

rajono dvarai ir dvarvietės. 

Rugpjūčio 20 d. Druskininkų miesto muziejuje vyko renginys „Literatūros skaitymai su istoriko 

komentarais“. Vakaras buvo skirtas XIX a rašytojos Elizos Oţeškienės asmenybės ir kūrybos 

pristatymui. Buvo skaitomas dvikalbis lietuvių – prancūzų tekstas, parašytas apie saloninį 

aukštuomenės vakarėlį Druskininkuose, komentuojamas istorinis kontekstas. E. Oţeškienė įdomi 

 
Lazdijų krašto muziejaus organizuotos ekskursijos „Dvaras ir dvarininkai“ dalyviai Bulakavo dvare (nuotrauka iš kairės) ir 

Veisiejų dvaro rūmuose, kuriuose dabar įsikūrusi Veisiejų regioninio parko direkcija. 2016 m. Aldo Liaukaus nuotraukos 
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Europos kultūrai kaip moteris-rašytoja, kurios kandidatūra buvo net kelis kartus pasiūlyta literatūrinei 

Nobelio premijai. 

2016 metais Dzūkijos muziejų parodose ir renginiuose apsilankė 21 120 parodų lankytojų, 

uţregistruotas 3001 virtualių parodų lankytojas, 103 paskaitų klausytojai, 97 ekskursijų dalyviai, 151 

literatūrinių muzikinių popiečių (vakarų) klausytojas. Iš viso – 24 472. 

Apibendrindama Dzūkijos regiono muziejų penkerių metų patirtį, dalyvaujant Lietuvos muziejų 

asociacijos projekte „Lietuvos muziejų kelias“, dţiaugiuosi, kad:  

 2012–2016 m. Lietuvos „Muziejų kelio“ programoje dalyvavo 19 Dzūkijos muziejų; 

 per penkerius projekto vykdymo metus sulaukta per 70 000 lankytojų; 

 suaktyvėjo informacijos sklaida apie muziejus ir jų veiklą, matoma muziejų sektoriaus reklama. 

Pasiekta plačiausia nacionalinė auditorija, įvairūs visuomenės segmentai, kuriuos sudėtinga pasiekti, 

ypač maţiesiems regionų muziejams. Tokios stiprios nacionalinės reklaminės kampanijos regiono 

muziejai iki tol neturėjo; 

 regiono muziejų darbuotojai susitelkė generuodami idėjas, rengdami parodas, paskaitas. „Muziejų 

kelias“ tapo savotiška idėjų ir iniciatyvų muge, gebėjimų taikymo ir ugdymo mokykla, dalytasi 

patirtimi, semtasi minčių iš kolegų, muziejų partnerių. 

 vyko tarpinstitucinis bendradarbiavimas su kitomis meno, švietimo, turizmo įstaigomis telkiant jas 

bendram tikslui – skatinti kultūros paţinimą, didinti visuomenės, ypač jaunimo, neformalų švietimą, 

per edukacines veiklas ugdyti kūrybiškumą, savo istorijos ir tapatumo suvokimą; 

 svarbiausia – sustiprėjo regiono muziejų kaip nacionalinės kultūros, istorijos ir paveldo puoselėtojų 

bei edukacinių veiklų vykdytojų įvaizdis. 
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Aldona Ruseckaitė

 

Istorinė tiesa – atverti ar nuslėpti? 

 

Lietuva jau atšventė  Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, tačiau istorinių įvykių, kultūrinių, 

kūrybinių, ţmogiškųjų vertybių perkainojimas vis dar tebevyksta.   

Vyksta  šis procesas ir visoje Europoje. „Atsitinka ir taip, kad muziejus tampa istorinės tiesos 

„klastotoju“, kaip neseniai įvyko Amsterdamo valstybiniame muziejuje. Čia jau kuris laikas iš 220 000 

eksponuojamų paveikslų pavadinimų šalinami tokie ţodţiai, kaip „negras“ ir „mahometonas“, vietoj 

kurių naudojamos neutralesnės sąvokos. Anot Valstybinio muziejaus kuratorės Evelinos Sint Nikolaas, 

labai svarbu pateikti ekspozicijos kūrinių aprašus kuo neutralesniu būdu, t. y. naudojant šiuolaikinę 

kalbos formą bei „neutralią perspektyvą“. Ji teigė: „Mes daugiau nebenorime naudoti terminų, 

atspindinčių eurocentristinį ţvilgsnį į ţmones ar istorinius įvykius, arba kurie yra vertinami kaip 

diskriminacija rasiniu pagrindu bei kilę iš kolonijų laikotarpio.“ Taip, pavyzdţiui, Simono Mario 

(1873–1935) paveikslas „Jauna negrė“ (1895–1922) buvo pervadintas į „Mergaitė, laikanti vėduoklę“. 

Originalių pavadinimų pokyčiai paskatino aštrią opozicijos kritiką, nes visuomenėje atsirado manančių, 

jog taip vykdomas istorinio revizionizmo pavyzdys, cenzūra ir pernelyg toli nuėjęs politinis 

korektiškumas. Kai kurie olandai tvirtina, kad šitaip stengiamasi nuslėpti istorinę tiesą. Prie šių balsų 

prisideda ir britų  Teito šiuolaikinio meno galerijos direktorius Nikolas Serota, teigdamas, „jog tokiai 

drastiškai meno kūrinių cenzūrai jo galerija niekada nepritars.“ Nepaisant to, Amsterdamo valstybinis 

muziejus savo projekto neatsisako ir kritikus kaltina nesuprantant idėjos reikšmės.
1
 

Europoje galbūt daugiau išorinės istorinės tiesos problemų, pas mus Lietuvoje – vidinės. Vis 

dar verda gan intensyvūs ginčai dėl Salomėjos Nėries gyvenimo, veiklos ir kūrybos, dėl pokario kartos 

rašytojų, o ir vėlesniojo laikotarpio menininkų gyvenimai jau sukelia didelių aistrų, netikėtų ginčų, kai, 

rodos, nebereiktų kryţiuoti špagų, bet mostai vis dar ore... Antra vertus, reikia viską išsiaiškinti iki 

galo, nors ar įmanoma? Istorinę tiesą ţino tik tie, kurie tuo metu gyveno, o vėliau atsiranda daug 

interpretacijų, spėliojimų, įsivaizdavimų, legendų. Blogiausia, kai tampame itin grieţti istorijos teisėjai.  

Lietuvių literatūros istorijoje yra daug sudėtingų įvykių, situacijų, kurios turi atsispindėti 

muziejaus rinkiniuose ir ekspozicijose. Sovietinis laikas buvo sudėtingas, tiesa buvo viena: tiesa – 

netiesa... Okupuotos valstybės ideologija. Tuo metu rengiamose ekspozicijose ant baţnyčių bokštų 

sumanūs fotografai turėdavo uţleisti debesį, kad nesimatytų kryţiaus. Galėjimas parodyti istorinę tiesą 

yra labai svarbus, tačiau ir tokiu atveju susidaro įvairių aplinkybių. Kuriant literatūros apţvalgos ir 

personalijų ekspoziciją, kyla klausimas, kokiu principu atrinkti įvykius, autorius? Ar turime perbėgti 

tik švariomis viršūnėmis?  

Jokiu būdu ne – ir muziejininkams, ir lankytojams 

istorinė tiesa turi būti šventas dalykas. Tik kyla problema 

– kaip parodyti sovietinio pokario rašytojus, jų kūrybą, 

kad jie neatrodytų tolygūs toms vadinamoms viršūnėms? 

Tačiau parodyti būtina, kad ateitume iki dabarties. 

Didţiausia problema yra asmenybės. Kaupti eksponatus, 

saugoti juos fonduose yra paprasta. Tačiau ties asmenybe 

iškyla ir muziejinės etikos, ne tik istorinės tiesos 

klausimas. Kartais svarbi ir ţmogiškoji pusė – gerbti 

asmenybės privatumą, kai tiesa gali apkarsti, sukelti 

konfliktą, įţeisti kitus ţmones. Tai itin pasakytina apie 

laiškus, kuriuose rašytojai būna gan atviri. Šiuo atveju 

                                                 
1
 Vyšniauskas, M. Muziejus: sakrali ar destruktyvi erdvė? [ţiūrėta 2016 m. rugsėjo 5 d.]. Prieiga internete: 

http://www.kamane.lt/Kamanes-tekstai/Daile/Muziejus-sakrali-ar-destruktyvi-erdve-II-dalis 

Parodos „Istorija – neperrašoma: sovietmečio 

grimasos“ fragmentas 
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istorinė tiesa turi savo discipliną. Tačiau kai minime konkrečius vardus, pavardes – Salomėją Nėrį, 

Petrą Cvirką, Antaną Venclovą, Liudą Girą, Vincą Mickevičių-Krėvę, dar kitus rašytojus, 1940 m. 

vaţiavusius į Maskvą, išgyvenusius istorinius lūţius, ar galima juos išbraukti iš rašytojų sąrašo, ar 

turime teisę eliminuoti jų gyvenimo įvykius? Tik tiesa ir gali išgelbėti didţiuosius talentus: suprasti 

laikmetį, jo situacijas, ţmogaus gyvenimo nuopuolius ar jo silpnumą, kūrybą paliekant kaip grynuolį. 

Skaudus pavyzdys yra talentingo vaikų poeto Kosto Kubilinsko likimas. Jis jau rodos išmestas iš 

mokyklinių vadovėlių, nuteistas, nurašytas. O kelios kartos uţaugo su nuostabia šio poeto kūryba. Ar 

nereiktų išsamios studijos, o mūsų atveju ekspozicijos, atveriančios Kubilinsko tragišką gyvenimą, 

pasakojant vaikams ir išdavystės atvejus, ir mokant juos ţmogiškųjų vertybių, ir aiškinant, kaip 

ţmoguje susiformuoja dvilypumas – talentas, o šalia jo – baimė, priklausomybė, pasidavimas. Ką mes 

laimėtume išbraukę iš literatūros istorijos S. Nėrį ir K. Kubilinską ir ko netektumėme? Nė vieno 

eksponato, sukaupto per dešimtmečius netgi ideologiniu principu, negalime atsisakyti. Muziejus yra ta 

vieta, kuri pirmiausia turi byloti tiesą, ir visuomenė turėtų tai suprasti arba priimti įrodymus. Daţnai 

mes, lietuviai, vis dar esame susikaustę, atviresni literatūros klasikų vertinimai vis tebėra tabu, viešai 

sunkiai įvardijami. Štai skaitau knygą apie pasaulio klasiką, Nobelio premijos laureatą Stefaną Cveigą, 

kuris apibūdinamas taip: „<...> turtingas Austrijos pilietis, vietoje nenustygstantis Amţinasis ţydas, 

neįtikėtinai produktyvus rašytojas, nenuilstantis paneuropietiško humanizmo skelbėjas, atkaklus ryšių 

puoselėtojas, svečiams – nepriekaištingas šeimininkas, namuose isterikas, kilnus pacifistas, pigus 

populistas, išrankus hedonistas, šunų mylėtojas, kačių priešas, knygų kolekcininkas, aligatoriaus odos 

batais avintis puošeiva, depresijos kamuojamas kavinių entuziastas, jaučiantis simpatiją vienišoms 

širdims, retkarčiais – mergininkas, blizginantis akis į vyrus, įtariamas ekshibicionizmu, nepataisomas 

prasimanėlis, pataikūnas galingiems, silpnųjų gynėjas, pasigailėtinai bijantis senatvės negandų, be 

baimės ir stoiškai ţiūrintis į mirties paslaptis – Stefanas Cveigas yra viena iš asmenybių, įkūnijančių 

savo aplinkos ţavesį ir sugedimą.“
2
  

O ar pamenate, kaip buvo puolama profesorė Viktorija Daujotytė, kai parašė knygą apie mūsų 

poetą Sigitą Gedą. Jai, išdrįsusiai parašyti apie poeto Gedos girtuoklystę, sunkias ligas, šeimos 

tragediją, ūmų būdą, buvo grasinama teismais. Faktų iškraipymu ją kaltino ir velionio giminaičiai, ir 

ţmonės, kurie net neskaitė profesorės monografijos. „Esu puldinėjama, įţeidinėjama, nors to 

nenusipelniau. Esu terorizuojama, niekaip negaliu suprasti, iš kur tas juodumas. Nesu jo nusipelniusi, 

bijau spėlioti, kodėl taip atsitiko, kam tai gali būti naudinga. Dirbau labai daug, norėjau gero, o dabar 

mano būsena kartais būna tokia, kad negaliu kalbėti, mane išmuša iš vėţių“, – guodėsi V. Daujotytė.
3
 

Ar išties buvo Sigitas Geda šioje knygoje ţeminamas, ar atviresni jo biografijos puslapiai bent kiek 

pakenkė jo kūrybos lygiui?  

Ţinoma, tekstinė tiesa ir muziejinė vizualizacija turi didţiulį skirtumą. Tai, ką galima parašyti 

ţodţiais, kartais neįmanoma parodyti vaizdais. Ekspozicija, kaip jau minėjau, turi savo etikos kodeksą: 

nereiktų rodyti smurto atvejų, girtų asmenų nuotraukų, įţeidţiančių raštelių, laiškų, necenzūriškų 

uţrašų, kai tuo tarpu taktiškai parašyti apie viską įmanoma. Muziejininkų sunkus darbas tuo ir yra, jog 

negalime sukurti pilnos muziejinės monografijos dėl eksponatų stokos – niekada nebus tiek archyvinės 

ar memorialinės medţiagos, kuri iki pabaigos atskleistų asmenybę, kūrybą. Grupėms vadovas veda 

ekskursiją, pasakoja, papildo, pavieniai lankytojai turi tenkintis tuo, ką mato. 

Taigi – vėl grįţtu prie Salomėjos Nėries. Štai, tarkime, rengiama jos monografinė ekspozicija, 

gyvenimo ir kūrybos apţvalga. Suvokiant, jog S. Nėris yra tam tikro ţmonių sluoksnio smerkiama uţ 

„saulės parveţimą“ ir uţ „Poemą apie Staliną“, uţ santuoką Maskvoje su Petru Verţbiliausku, kas 

tuomet daroma? Neerzinti lankytojų, nerodyti šių gyvenimo „nuodėmių“, ar atvirai sudėlioti viską iš 

                                                 
2
 Prochnik, G. Nepakeliama tremtis: Stefanas Zweigas pasaulio pakraštyje. Vilnius: Tyto Alba, 2016. 

3
 Daujotytė, V. S. Gedos artimuosius papiktino monografijoje apie rašytoją atskleisti faktai. [ţiūrėta 2016 m. rugsėjo 5 d.]. 

Prieiga internete: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sgedos-artimuosius-papiktino-monografijoje-apie-rasytoja-

atskleisti-faktai.d?id=41926139 
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eilės, kaip vieną vientisą gyvenimą? Ką laimėsime nutylėdami, ką laimėsime atverdami? Juk yra 

pasiūlymų uţdaryti S. Nėries memorialinį muziejų, nebevadinti jos vardu mokyklų, gatvių, o gal net iš 

vadovėlių išmesti poetės kūrybą. Kaip jau padaryta su Kostu Kubilinsku, rašytoju, kurio gyvenimas yra 

šiurpiai tragiškas. Išmesti iš vadovėlių, iš istorijos yra lengviausia, betgi mano karta, dar vyresnė, dar 

jaunesnė uţaugo su puikiomis Kubilinsko eiliuotomis pasakomis, tai ar mums dabar to gėdytis? O jeigu 

neišmestume K. Kubilinsko iš vadovėlių ir ekspozicijų? Taip, jis MGB agentas, išdavęs partizanus, 

pats nušovęs bičiulį, išdavikas. Labai sunkus atvejis, pats sunkiausias. Ir dar sunku, kad jis – vaikų 

poetas. Kaip vaikams tą išdavystę išaiškinti? Eksponuoti Kubilinsko gyvenimą lyg nebūtų šitų istorijų? 

Turbūt neišeina... Išmesti į istorijos šiukšlyną jo puikią vaikų kūrybą – didţiulis nuostolis. Ar 

nerastume būdo išspręsti to kultūringa, atvira kalba? Kiek daug skausmingų priešpriešų telpa viename 

ţmoguje... Mūsų nepriklausomybės metais leidyklos išleido per 30 K. Kubilinsko knygelių – vadinasi, 

yra paklausa. Dauguma jaunų tėvų, kurie skaito K. Kubilinsko pasakas vaikams prieš miegą, net neţino 

dramatiško autoriaus likimo, tai gal muziejininkams ir nereikia jo atskleisti, gal viską po truputį 

pamiršti?.. 

Literatūros tyrinėtojas Vytautas Kubilius knygoje „Literatūra istorijos lūţyje“ (1997) rašo: „Kaltė 

turi būti įvardinta, nes tik įvardinta kaltė gali tapti išpirkta kalte. Tik šitaip galima nusimesti nuo savęs 

girnų akmenį, kurį uţkrovė mums nelemtas laikas... <...> Talentas – pernelyg reta gamtos dovana, tad 

būtų neprotinga jį paskubomis laidoti buvusios sistemos griuvėsiuose...“ 

         Kas yra vieno ţmogaus, vieno gyvenimo 

istorinė tiesa? Kas yra valstybės, tautos istorinio 

kelio tiesa? Tai gerokai skirtingi dalykai, vieno 

ţmogaus galima ir nuslėpti, o valstybės vystymosi 

pakilimai ir nuopuoliai turi būti atverti ir atviri, 

antraip, viso proceso nesuvoksime. Ir jeigu 

personalija yra garsi, viešai pakliuvusi į istorijos 

kūrimą, jos gyvenimas tampa taip pat vertintinas 

ir viešas.  

        Ar reikia iš literatūros istorijos išmesti 

jaunąjį, dar pasaulyje nesusivokusį, bet talentingą 

Julių Janonį? Ar tikrai baisu, kad jaunuolis, kilęs 

iš labai neturtingos šeimos, tiki socializmo  

                                                                                  idėjomis, kai ir JAV tais metais buvo socialistų,  

                                                                                     net bolševikų partijos, ketinusios pakeisti pasaulį? 

Jaunasis poetas nusiţudė, kad sirgdamas dţiova netaptų niekam našta. Rašytojas Jonas Uţurka visiems 

rašytojams išsiuntinėjo laišką, kuriame P. Cvirką, A. Venclovą, J. Paleckį, S. Nėrį, V. Krėvę-

Mickevičių, L. Dovydėną, A. Gudaitį-Guzevičių, L. Girą, V. Valsiūnienę, K. Kubilinską suplaka į 

vieną eilę ir visus išvadina valstybės griovėjais, išdavikais, kolaborantais, įvykdţiusiais sunkius 

nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę, kuriuos reiktų teisti ir po mirties. Kaip įrodyti tam vienam 

piliečiui, o jeigu jų susidaro šimtas ar tūkstantis, kad neturime mes kito Krėvės, Nėries ar Dovydėno? 

Kaip eksponuoti: nervinti „labai dorus“ tautiečius ar juodąsias rašytojų gyvenimo skyles nutylėti? O tie 

nutylėjimai – ar nėra pilkai išbaltintos sienos? 

V. Kubilius knygoje „Literatūra istorijos lūţyje“ pateikia sakinius iš tremtinių Gedimino 

Jokimaičio, Pauliaus Drevinio, Antano Miškinio, Jono Dovydaičio, Valerijos Valsiūnienės 

autobiografijų, akcentuodamas, kad jie turėjo rašyti melagingai. „Patys dramatiškiausi gyvenimo 

tarpsniai, įsirėţę atmintin su visomis smulkmenomis iki pat mirties, turėjo dingti iš ţmogaus 

autobiografijos, kad nesukeltų „tarybinio skaitytojo“ sąmonėje kreivų pagalvojimų... Tai jau ne 

autobiografija, jei ţmogus nedrįsta parodyti savo tikrojo veido ir negali atspindėti to, kas sukrėtė jį iki 

pašaknų.“ Betgi dabar yra absoliučios ţodţio laisvės metai! Tai kaip labiau erzinamas lankytojas: ar kai 

rašytojo personalijoje vėl praleidţiami nepatogūs momentai, ar, atvirkščiai, kai jie eksponuojami? Ar 

Iš kairės: J. Marcinkevičius, J. Baltušis, K. Korsakas,  

A. Venclova, J. Šimkus, S. Nėris. Maskva, 1943 m. 
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mums reikia tik grynos kūrybos, ar su autoriaus gyvenimu? Štai kokia daugybė klausimų. Ţinoma, 

mums teko ypatingai sudėtingas istorinis laikotarpis, pervartos, ţiaurūs politikos perkūnai ir ţaibai. Bet 

teko ir didţiulė privilegija – laisvė, nepriklausomybė, atviras tiesos sakymas. 

Į tą daugybę klausimų mes privalome atsakyti būsimoje naujoje mūsų ekspozicijoje „Lietuvių 

literatūros istorijos apţvalga ir personalijos“, nueiti kelią nuo M. Maţvydo „Katekizmo“ iki šių dienų 

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų. Per tuos šimtmečius persiverčia daug istorinių įvykių, 

įvairių lūţių, sudėtingų situacijų. Čia galime paminėti keletą jau XX-ojo amţiaus grėsmingų įvykių: 

pirmoji sovietų okupacija 1940–1941 m., Antrojo pasaulinio karo metai, Lietuvos laikinoji Vyriausybė 

ir kt. Gal ir galėtume nesileisti į gilesnį istorinį foną, 

bet jame šmėţuoja rašytojai, ir ne tik šmėţuoja, bet 

kai kuriuose įvykiuose ir aktyviai reiškiasi.   

Sovietiniame pokaryje literatūros nuosmukis 

Lietuvoje yra didţiausias. Ar galime praleisti Stalino 

premijų laureatus – A.Gudaitį-Guzevičių ir jo 

„Kalvio Ignoto teisybę“, T. Tilvyčio „Usnynę“, A. 

Venclovos „Rinktinę“? Šią premiją gavo ir kitų ţanrų 

menininkai. Ar galime praleisti storiausias tarybines 

antologijas, Stalinui ir partijai skirtus eilėraščius? 

Reikia paaiškinti jauniems ţmonėms, kas tuomet 

Lietuvoje vyko, kokia iškreipta ir išprievartauta buvo 

ideologija. Vėliau ilgi dešimtmečiai maţiau 

ideologizuotos literatūros, didelis būrys tarybinio 

laiko pripaţintų rašytojų, kurių knygas skaitėme,  

bet ar skaitys mūsų ainiai? Neţinau, kiek tos literatūros yra mokinių vadovėliuose, tad vėlgi lieka 

vienintelė vieta – muziejus, kuriame turi uţtekti vietos visiems. Tik kaip, kokia vizualiąja medţiaga 

tuos dalykus eksponuoti, kaip pateikti, kad lankytojas suprastų? Šioje vietoje ir iškyla kalnas, kurį 

perlipti muziejininkai turi kartu su ekspozicijų dizaineriais, dailininkais, atskiriant juodą nuo balto, 

tiesą nuo melo...  

Pabaigai labai gerai tinka Dalai Lamos išmintis: „Prieš teisdamas kitą, apsiauk jo batus ir nueik 

jo kelią, išverk jo ašaras, pajusk jo skausmą. Susidurk su kiekviena kliūtimi, su kuria jis susidūrė. Ir tik 

po to sakyk jam, kad tu ţinai, kaip jam teisingai gyventi.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašytojų apdovanojimai.  

Iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų 
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Neringa Stoškutė 

Naratyvo svarba ir reikšmė dailės muziejuje 

 

Dailės muziejus – tai meno, valstybės bei tautos istorijos pasakojimas, naratyvas, kupinas 

socialinių, ekonominių, politinių, religinių ir istorinių faktų. Naratyvo samprata muziejuje neturėtų 

apsiriboti vien pagrindinėmis muziejaus atliekamomis funkcijomis: kaupti, saugoti, konservuoti, tirti 

bei eksponuoti materialųjį valstybės turtą, tačiau turėtų apimti ir platesnį muziejaus institucijos 

suvokimą, kaip kultūros institucijos kuriamą įvaizdį (jo architektūrą, misiją, viziją ir tikslus, 

komunikaciją su visuomene ir tokiu būdu formuojamą muziejaus kultūrinį klodą). Šiandieninėje 

muzeologijoje siekiama apmąstyti šiuolaikinio muziejaus koncepciją, įvairius muziejaus veiklos 

aspektus, įvertinti skirtingus muziejaus vizualizavimo būdus bei įvertinti jų efektyvumą 

komunikacijoje su visuomene. 

XX a. 7–8-ajame dešimtmetyje ėmė keistis muziejaus vaidmuo
1
. Iš esmės, šį pokytį lėmė nauja, 

į socialinę bei politinę mokslų terpes orientuota nuostata, kuomet muziejus yra siejamas su atvirumo, 

prieinamumo, tarnavimo visuomenės labui tikslais ir vertinamas santykyje su visuomene
2
. Šį poslinkį 

teorinėje terpėje geriausiai įvaizdina austrų muzeologo, profesoriaus Peterio van Menscho sudaryta 

diagrama. Ją van Menschas sukūrė 1986 m. vykusios Tarptautinio muzeologijos komiteto diskusijos 

pagrindu. Diagrama iliustruoja pagrindinių muzeologijoje vartojamų sąvokų ryšius (pav.1).  

 

 
 

pav.1 Pagrindinės muzeologijoje vartojamos sąvokos 

pagal P. van Mensch 

 

Diagramos centre yra Paveldas. Tai – materialusis ir nematerialusis muziejaus turtas, kuris 

sudaro diagramos branduolį. Kitas lygmuo yra Funkcijos – veiksmai, kuriuos atlieka skirtingos paveldo 

institucijos (kolekcionavimas, saugojimas, konservavimas, tyrinėjimas, interpretavimas, eksponavimas 

ir kt.). Trečiasis lygmuo – Institucijos. Tai – vietos, kuriuose yra atliekami visi išvardyti veiksmai. 

Paskutinis lygmuo – Visuomenė, kurios dėka kontekste egzistuoja visi kiti lygmenys
3
. Pagrindinis šios 

diagramos principas toks: joje nubrėţti lygmenys yra nekintantys, pokyčius lemia judėjimas iš centro į 

išorę arba, atvirkščiai – iš išorės į centrą. 

                                                 
1
Vergo, P. The New Museology. London: Reaktion Books, 2006. 

2
Dovydaitytė, L. „Būti muziejaus dalimi: Lietuvos muziejų komunikacija su visuomene“ in Komunikuoti kultūrą: 

Institucijos, strategijos, auditorijos. Vilnius: Versus aureus, 2015, p. 202. 
3
van Mensch, P. Museology and management: enemies or friends? [ţiūrėta 2016 m. rugsėjo 26 d.]. Prieiga internete: 

http://icom-portugal.org/multimedia/File/V%20Jornadas/rwa_publ_pvm_2004_1.pdf  

   paveldas 

            funkcijos 

                   institucijos 

                          visuomenė 
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pav.2 Tradicinis / vidinis diskursas 

pagal P. van Mensch 

 

pav.3 Naujoji muzeologija 

pagal P. van Mensch 

Tradicinė muzeologija yra grįsta būtent pirmuoju principu – judėjimu iš centro į išorę, kuomet 

didţiausias dėmesys yra skiriamas paveldui, pabrėţiamas vidinis diskursas, organizacinės struktūros 

svarba (pav. 2). Šioje terpėje „muziejus pateikiamas kaip konformistinė įstaiga, kuriai būdinga 

racionali, formali bei autoritetinė prieigos, objektyvumo, moksliškumo vertybė, orientacija į baigtinį 

rezultatą, eksponatų demonstravimas ir dėmesys praeičiai.“
4
 Naujasis poţiūris (Naujoji muzeologija) 

traktuoja muziejų kaip „nekonformistinę įstaigą, kuri siekia nuolat atsinaujinti, yra neformalios ir 

komunikatyvios prieigos. Tai reiškia, kad joje atsiţvelgiama į emocionalumą, atspindimas pasaulio 

platumas, pabrėţiamas kūrybiškumas, suprantamumas visiems, paţinimo procesas, <…> dėmesys 

sutelkiamas ne vien į praeitį, bet ir į dabartį“
5
 arba santykį tarp jų. Čia pabrėţiamas judėjimas iš išorės į 

centrą (pav. 3), kuomet paveldas, muziejaus institucija ir jos atliekamos funkcijos vienu ar kitu būdu 

sąveikauja su visuomene. Galima teigti, kad muziejaus institucija tampa atviresnė socialiniams 

reiškiniams. 

Pasikeitus muziejų veiklos krypčiai, kito ir komunikacijos su visuomene formos. Uţuot 

muziejus sprendęs, kas yra vertybė ir diktavęs idėjas bei ţinias iš autoriteto pozicijos, didaktiškai bei 

moksliškai interpretavęs, kas yra eksponuojama ir į ką visuomenė turi atkreipti dėmesį, jis dabar 

suteikia lankytojams laisvės interpretacijai ir sudaro daugiau galimybių įsitraukti į muziejaus veiklas 

bei įvairiai jusliškai suvokti materialųjį bei nematerialųjį mūsų valstybės bei tautos paveldą. 

Pavyzdţiui, remdamasi Naujosios muzeologijos samprata, amerikiečių muziejų konsultantė ir parodų 

bei projektų kuratorė Nina Simon knygoje Dalyvaujamasis muziejus (angl. The Participatory Museum) 

apibūdina lankytojus kaip aktyvius kultūros dalyvius (angl. active cultural participants), o ne pasyvius 

informacijos ir ţinių vartotojus (angl. passive consumers)
6
. Pasyviam vartojimo procesui priskiriamas 

vienakryptis didaktinis, aiškinamasis, formalusis komunikacijos modelis, o aktyviam – neformalus, 

konstruktyvus, atradimų modelis
7
, pagrįstas muziejaus ir lankytojo abipuse sąveika, dialogu. Todėl 

muziejai tampa institucijomis, kurias ţmonės ne tik lanko, įsisavindami pateikiamas vertybes, idėjas ir 

ţinias, bet ir aktyviai dalyvauja bei kuria visuomeninę instituciją ir jos reprezentuojamą platesnį 

kultūrinį lauką. 

Muziejus nepraranda savo reikšmės ir svarbos, net jeigu atsisako didaktiškos, moksliškos 

prieigos ir interpretacijos laisvę atiduoda lankytojams. Autorės nuomone, atvirkščiai – muziejaus 

institucija tampa patrauklia, prieinama, atvira visuomenei vieta, kur kiekvienas yra laukiamas ir 

kiekvieno nuomonė yra svarbi. Tai iliustruoti galėtų toks pavyzdys: menotyrininkė Agnė Narušytė 

                                                 
4
Šermukšnytė, Rūta. „Istorijos muziejus: samprata, šiuolaikinių muziejinių naratyvų kūrimo idėjos ir jų raiška Vilniaus 

mieste“ in Lituanistica. 2012, T. 58, Nr. 2 (88), p. 150. 
5
Ten pat. 

6
Simon, Nina. The Participatory Museum. California, Museum 2.0, 2010. 

7
 Jarockienė, N. „Muziejų edukacinė veikla: istorija, samprata, praktika“ in Kurkime ateities muziejų drauge. 2006, p. 62. 

[ţiūrėta 2016 m. rugsėjo 28 d.]. Prieiga internete: http://www.museums.lt/Ateitis/images/Kurkime_ateities_muz_leidinys/ 

leidinys_56_62.pdf  
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viename straipsnyje kalbėdama apie fotografijų pristatymą muziejuje pabrėţė, kad „norint pateikti 

laikotarpio įvaizdį, tenka iš gyvenimo srauto išpreparuoti tik kai kuriuos kūrinius-faktus, suardant tarp 

jų ir visuomenės buvusius ryšius. Šis veiksmas būtinas, nes visko į ekspozicijai skirtą erdvę 

neįmanoma sutalpinti.“
8
 Daţnai muziejuose kūriniai yra atskiriami nuo savo istorinio, politinio, 

ekonominio, socialinio, religinio konteksto. Tokiems atskirtiems nuo konteksto objektams yra 

suteikiama reikšmingumo aura
9
. Jie tampa svarbiais laikotarpio liudininkais. Be to, vokiečių 

mokslininkas Diethardas Herlesas „yra atkreipęs dėmesį, kad iš muziejinių rinkinių meno ekspozicijai 

yra atrenkami ne tam tikram laikmečiui tipiški, o ypatingi kūriniai. Tai rodo, kad daţniausias atrankos 

kriterijus meno muziejuose yra objekto kokybinė (estetinė) vertė.“
10

 

Kaip atsaką institucijos objektyvumui, autoritetingumui, formalumui, XXI a. pradţioje muziejai 

ėmė aktyviau įtraukti muziejaus bendruomenę į naratyvo ir reikšmių kūrimą. Pavyzdţiui, 2000-ųjų 

pradţioje Teito šiuolaikinio meno galerijoje Londone šalia įprastų, formalių kūrinių aprašų atsirado 

lankytojų įţvalgos, pasisakymai, komentarai. Šios iniciatyvos pavadinimas „Didesnis paveikslas“ 

(angl. „The Bigger Picture“) puikiai atspindėjo Naujosios muzeologijos poţiūrį į pasaulio ir nuomonių 

platumą, skirtingą paţinimo procesą ir dėmesį dabarčiai. Dar vienas paminėtinas pavyzdys – Jungtinėse 

Amerikos Valstijose esantis Portlando meno muziejus, kuris 2010 metais sukūrė projektą „Objektų 

istorijos“ (angl. „Object Stories“). Šiuo projektu siekta atskleisti, kokie santykiai kuriami muziejuje 

tarp ţmonių ir objektų, visuomenės ir paveldo bei, ţvelgiant daug plačiau, tarp visuomenės ir 

muziejaus institucijos, tarp objektyvaus ţinojimo ir subjektyvaus pasakojimo. Lankytojai buvo 

kviečiami atvykti į muziejų ir papasakoti apie jiems svarbius, reikšmingus muziejuje saugomus 

objektus: pavyzdţiui atviruką, kuris primintų neseniai pasibaigusią kelionę svetur, karinį medalį, kuris 

asocijuotųsi su seneliu, ar pliušinį ţaislą, sugrąţinantį mintimis į vaikystę. Šie objektai bei lankytojų 

pasakojimai apie juos buvo surinkti į vaizdų archyvą ir patalpinti projekto internetiniame puslapyje
11

. 

Taipogi muziejuje veikė atskira ekspozicija, skirta projekto rezultatams parodyti.  

Tokiu būdu muziejus atidavė interpretacijos laisvę lankytojams, uţmegzdamas naujus, kitokius 

santykius tarp lankytojų ir vertybių bei tarp lankytojų ir muziejaus institucijos. Muziejus tapo ne 

autonomiška objektų saugykla, o bendra mūsų atminties ir istorijų bei pasakojimų apie objektus erdvė 

– kasdieniška, asmeniška ir subjektyvi. Be to, vienas pagrindinių šio projekto tikslų buvo atmesti vieno, 

didţiojo naratyvo istoriją. Kaip pastebi A. Narušytė, „vis dėlto naratyvai turi savybę nuolat keistis 

(XXI a. didţiojo naratyvo nebėra), todėl nebelieka vienintelės teisingos laikotarpio reprezentacijos, 

muziejus turi atsisakyti pretenzijų į absoliutų ţinojimą.“
12

 Jai pritaria ir istorikė Rūta Šermukšnytė, kuri 

praplečia šią menotyrininkės mintį: „reikalavimas atsisakyti oficialiosios, vyraujančios istorijos, 

visuotinai paplitusių tiesų apie praeitį siejasi su būtinybe reprezentuoti alternatyvias istorijas: lokalias, 

kasdienes, marginalias (pvz., imigrantų), nevyraujančias (pvz., etninių maţumų, moterų), artimas 

dabarčiai.“
13

 

Kaip minėta anksčiau, naratyvo samprata muziejuje neapsiriboja vien muziejaus rengiamomis 

nuolatinėmis ekspozicijomis ar laikinomis parodomis bei muziejuje saugomų vertybių interpretacija, 

tačiau apima ir platesnį muziejaus kaip kultūros institucijos formuojamą įvaizdį. Muziejų 

komunikacijos tyrinėtoja Louise Ravelli knygoje „Muziejaus tekstai“ (angl. „Museum texts“) išskiria 

sąveiką tarp skirtingų muziejaus lygmenų: eksponatų, parodos ir institucijos (pav. 4). 

                                                 
8
Narušytė, A. „Fotografija muziejuje: idėjos ir galimybės“ in Menotyra. 2001, Nr. 4(25), p. 60. 

9
Ten pat. 

10
Šermukšnytė, R. „Istorijos muziejus: samprata, šiuolaikinių muziejinių naratyvų kūrimo idėjos ir jų raiška Vilniaus 

mieste“ in Lituanistica. 2012, t. 58, Nr. 2(88), p.150. 
11

[ţiūrėta 2016 m. rugsėjo 28 d.]. Prieiga internete: http://portlandartmuseum.org/objectstories/  
12

Narušytė, A. „Fotografija muziejuje: idėjos ir galimybės“ in Menotyra. 2001, Nr. 4(25), p. 60. 
13

Šermukšnytė, R. „Istorijos muziejus: samprata, šiuolaikinių muziejinių naratyvų kūrimo idėjos ir jų raiška Vilniaus 

mieste“ in Lituanistica. 2012, t. 58, Nr. 2(88), p.150. 
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pav. 4 Muziejaus lygmenys pagal L. Ravelli 

Visi lygmenys yra sugrupuoti pagal hierarchiją ir reikšmės yra kuriamos nuo ţemiausio 

(eksponato) iki aukščiausio (institucijos) lygmens. Aukščiausių lygmenų reikšmės daro įtaką ţemesnių 

lygmenų reikšmėms, tad jų sąveika yra abipusė. Svarbu atkreipti dėmesį, kad visi trys lygmenys daro 

įtaką lankytojų muziejaus institucijos suvokimui, tad visus šiuos tris lygmenis turi vienyti bendras 

pasakojimas. Remiantis šiomis mokslininkės įţvalgomis galima teigti, kad muziejaus naratyvas 

lankytojų sąmonėje yra formuojamas nuo muziejaus pasiekiamumo, nuorodų mieste, muziejaus 

architektūros, pagrindinio įėjimo ir prie jo pateiktos informacijos (darbo laikas, bilietų kainos, 

vykstančių parodų ir renginių anonsai), nuo lankytojo pasitikimo muziejuje (budėtojos, kasininkės, 

rūbininkės, kitų muziejaus darbuotojų). Svarbu ir tai, ar lengvai galima susiorientuoti muziejaus 

erdvėje, ar yra nuorodos į nuolatinę ekspoziciją, parodų salę, kasą, rūbinę ir kt. Muziejaus naratyvą 

lemia ir išorinė komunikacija: muziejaus įvaizdis ir teikiama informacija ţiniasklaidoje, spaudoje, 

socialinėse medijose, plakatuose, skrajutėse ir kt. 

Taigi naratyvas muziejuje yra ne vien muziejinio rinkinio, o viso jį supančio konteksto (santykyje 

su visuomene) klausimas. Kas anksčiau buvo muziejaus vidaus reikalas, o visuomenė – pasyvūs, 

kartais nesuinteresuoti informacijos vartotojai, dabar tampa visuomeniniu (kartais politiniu) interesu ir 

tarnauja aktyviems kultūros dalyviams. Įvykus pagrindiniams lūţiams muziejų teoriniame lauke, 

keičiasi ir muziejaus sąveika su visuomene. Naratyvas muziejuje tampa vienu svarbiausių ir 

reikšmingiausių aspektų, formuojant muziejaus kaip kultūros institucijos įvaizdį. 
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Antanas Verbickas 
 

 

„Vienuolio muziejus buvo ne tik A. Baranausko klėtelė,  

bet visa Anykščių apylinkė“. O dabar? 

 

2017 metais minėsime muziejininkystės Anykščiuose 90-metį, kai, artėjant poeto ir vyskupo 

Antano Baranausko 25-osioms mirties metinėms, paveldėtoje Baranauskų ir Ţukauskų sodyboje 

rašytojas Antanas Vienuolis-Ţukauskas sutvarkė išlikusią senąją Baranauskų klėtelę, atrinko sodyboje 

saugotus A. Baranauskui bei jo tėvams ir broliams priklausiusius daiktus, knygas ir įrengė pirmąją 

ekspoziciją.  

Ilgametė muziejaus direktorė Teresė Mikeliūnaitė straipsnyje „Iš A. Baranausko klėtelės – 

muziejaus istorijos“ nurodo, kad ,<...> tų metų geguţės 1-ąją Vienuolis postorėje nemaţo formato 

knygelėje pirmajame puslapyje uţrašė: „Baranausko namelį lankiusių garbės svečių knyga. 1927. V. 1. 

Anykščiai“. Tą 1927-ųjų geguţės 1-ąją reikėtų laikyti A. Baranausko memorialinio muziejaus įkūrimo 

data. Paprasta valstiečio klėtelė tapo muziejumi.“ Kartu tai yra ir pirmojo memorialinio muziejaus 

Lietuvoje įkūrimo data.  

Tų pačių metų pabaigoje A.Vienuolio gautame literato ir vertėjo Jurgio Narjausko laiške greta 

įvairių patarimų, minties, „kad aplink klėtelę stovėtų aukštas rūmas (rotonda)“, įrašyti ir tokie ţodţiai: 

„Baranausko kultas ţemyn neslūgs, bet augs. Anykščių miestas turėtų ilgainiui virsti vasaros metu 

ekskursijų knibţdynu…“ 

Metai bėgo, klėtelės-muziejaus populiarumas augo, lankytojų gausėjo. Viena po kitos lankytojų 

įrašų prisipildė bent kelios muziejaus svečių knygos.  

Rašytojas A. Vienuolis sutikdavo 

lankytojus prie A. Baranausko klėtelės, 

lydėdavo prie Puntuko akmens, Karalienės 

liūno, Šeimyniškėlių piliakalnio, į Jono Biliūno 

gimtąjį Niūronių sodţių ar savo numylėtuosius 

Uţuoţerius. A. Vienuolio biografas Rapolas 

Šaltenis teigė, kad rašytojui muziejus buvo ne 

tik ta Baranausko klėtelė, bet ir visa Anykščių 

apylinkė. Tik rašytojo dėka Anykščiai tapo 

turistų traukos objektu, gaubiamu įvairiausių 

legendų.  

Ilgainiui A. Baranausko memorialinis 

muziejus plėtėsi, keitėsi ir pavadinimas.   

                                                                                      Šiuo metu A. Baranausko ir A. Vienuolio-

Ţukausko memorialinį muziejų sudaro 8 ekspozicijos – 8 muziejai: A. Baranausko klėtelė, A. 

Vienuolio-Ţukausko memorialinis namas-muziejus, J. Biliūno memorialinė sodyba, B. Buivydaitės 

memorialinis namas-muziejus, Didţiulių memorialinis muziejus, Arklio muziejus, Siauruko muziejus 

bei Šeimyniškėlių piliakalnio istorinis kompleksas. 

Lankytojai gali susipaţinti su literatūriniais, etnografiniais, technikos bei krašto istorijos 

eksponatais. Daugelį dešimtmečių lankytojai į Anykščius vyko pirmiausia kaip į literatūrinių muziejų 

kraštą, taip savo ugdytinius orientuodavo ir pirmoji pokarinė lietuvių literatūros mokytojų karta. Mūsų 

muziejaus situaciją lengvino tai, kad lankytojai muziejinius objektus tegalėdavo papildyti tik Puntuko 

akmens ir J. Biliūno kapo aplankymu.  

Tačiau viskas iš esmės pasikeitė per pastaruosius 7-erius metus. 2009 m. atidaryta vasaros 

rogučių trasa, kiek vėliau pradėjo Dainuvos nuotykių slėnis, labirintų parkas, 2015 m. rugpjūčio mėnesį 

Antanas Vienuolis prie A. Baranausko klėtelės. 1949 m.  
Eugenijaus Šiško nuotrauka 
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lankytojus pakvietė Medţių lajų takas, o šių metų sensacija tapo pramoga „COSMOS“ Paukščių takas. 

Tūkstančiai ţmonių neatsispyrė kvietimui „panirti į kosmosą, sustoti akimirkai ant galaktikos krašto ir 

paţvelgti į begalę ţvaigţdţių.“ Ir suaugusieji, ir moksleiviai daţnai daugiau nei valandą stovi eilėje, 

kad patektų į „veidrodţių, šviesų ir muzikos pagalba sukuriamą begalybės erdvės iliuziją.“ 

Tad išsipildė 1927 m. parašyti J. Narjausko pranašiški ţodţiai: Anykščiai iš tiesų tapo turistų 

knibţdynu, tačiau dėl tam tikrų prieţasčių (valdţios bei palaikomų institucijų formuojamos politikos, 

bendrai formuojamos „šiuolaikinės kultūros“ tradicijos, nudvasintos švietimo politikos, įvairių 

uţsieninių madų ir tendencijų) tas knibţdynas beveik nebesirenka objektų, reikalaujančių tam tikros 

vidinės kultūros, ţinių ir išmanymo, noro paţinti ir suprasti, tų objektų, kurie tiesiogine prasme neţiba, 

neblizga, nevilioja tik trumpalaikiais įspūdţiais bei pramogomis. Sunku ir skaudu pripaţinti, bet 

Anykščiai virsta pramogomis turistus viliojančiu miestu. 
 

 
 
 

 

Kaip mūsų memorialiniams muziejams neprapulti iki įvairenybių išsikerojusiame Anykščių 

lankytinų objektų medyje? Kaip būti matomiems ir išlikti savimi? Kaip nenumirti Lajų tako, labirintų, 

vasaros rogučių, COSMOS paunksmėje?.. Galbūt reikėtų: 

 kurti patrauklią, intriguojančią reklamą? 

 iš esmės keisti tradicines literatūros muziejų ekspozicijas, įvedant daugybę naujausių, brangiausių 

technologijų? 

 sukurti teatralizuotas programas ir vietoj tradicinių ekskursijų memorialiniuose muziejuose 

pasiūlyti mini spektaklius? 

 viename iš A. Vienuolio memorialinio namo-muziejaus ekspozicijų kambarių anykštėnų rašytojų 

kūrinių pagrindu (J. Biliūno „Laimės ţiburys“ ir „Piestupys“, A.Vienuolio „Uţkeiktieji 

vienuoliai“, B. Buivydaitė „Velnioraistis“, legendos apie Karalienės liūną, Puntuką (velniai, 

šmėklos) ir kt.) sukurti atraktyvų siaubo kambarį? 

 keisti ekspozicijų turinį, papildant naujai suţinomais faktais (pvz., „Puodţiūnkiemio“ rašymo 

istorija)? 

 sukurti literatūros parka su gyvaisiais personaţais? 

Šie ir panašūs klausimai kol kas yra be atsakymų... 

 

 

 

Akimirkos iš edukacinių programų Arklio ir Siauruko muziejuose Anykščiuose 


