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REDAKCIJOS   PASTAS

VILNIAUS  ZEMUTINES  PILIES  MONETU   LOBIS

1989  in.  tyrinejant  Vilniau,s  Zemuti.nes  pilies  didziojo  kunigaik§€io  rti-
mng   rytini  ,korpusa,   jo  'gotikines   dalies   §iaures   rytu  tkampe,   sienoje   ras-
ta   gili   sta€iakampe  iduba,   primenanti   Sachta.   Joje   buvo   rastas   monetu
lobis,   kuri   sudare  apie  58  monetos,   daugiausia  Zigmanto  Vazos   (Lenki-
jos  ,karaliaus  Zigmanto  Ill   Lietuvos   didziojo  kunigaik§€io  Zigmanto  Va-
zos;  kartais  vadinamo  ir  Zygimantu  IV  Vaza),  valdziusio   1587-1632,  Si-
Iingai,  nukalti  Vilniaus  monetu  kalykloje,  taiip  pat  18  Ry,gos  mieste  kaltu
§ilingng ,ir viena  Rusu valstybes  caro Michailo  Fiodorovi5iaus  (valde  1613-
1645i)   kapeika  I.

Vilniuje  nukaltu  monett!  averse-Zigmanto  Ill  monograma:   S  raids
su  Vazu   dinastijos   herbu-suri§ta   linu   pedu   per  viduri,   arba   be  jo   ir
kartina  vir§  raides.  Reverse -du  skydai  su  Ereliu  ir  Vy€iu,  virs  jt! -ka-
rtina.   Po   herbais   Lietuvos   Didzio,sios   Kuni'gai,kstystes   izdininko   herbas.
Lobyje  yra  ir  kelios  monetos,  kuriu  averse -Lenkijos  Ereli,s,  o  reverse -
Lietuvos  Vytis.

Numizmatai   skiria   a§tuonis  Zigmanto   Ill   §ilingu  tipus.  Tailp   pat  yra
ir  nemazai  ju  atmainl£.

Lobyje  gausiausios  yra  11  tipo  monetos -ju  rasta  net  24-ios.  Sit!  mo-
netng  averso  centre  i§\kalta  S  raide  su  kartina  ir  Vazu  herbu  viduryje.  Abi-
pus  raides ~ leidimo  metai.  Aplin,kui  uzra§as:  SIG  Ill.DG.REX.PO.M.DL.

Monetng   reverso   centre  vaizduojami   du   herbai-Erelis   ir  Vytis,   po  jais
LDK   izdininko   Jeronimo   Valavi6iaus    (1603-1618)    herbas    (vadinamoji
„Bogoria"),  arba  Kristupo  Naru§evi6iaus  (1618-1631)  herbas  (vadinamas
„Wadwicz").   Aplink   legenda:   SOLIDUS:M:D:LIT   bei   Vilniaus   'kalyklos
Zenklas-Zvaigzdute.   Lobyje  yra   dvi   §io  tipo  monetos   su   1617  in.   data.
Viena  i§ ju -,su Vilniaus  kalyklos monetng meistro  Hanso  Stypelio  (1612-
1618)  Zenklu -strele  su  tri5akiu  galu.

Yra  po  viena   1618  in.  ir  1619  in.  moneta,  pastaroji  reverse  neturi  LDK
izdininko  Zenklo.  Moneta  paly,ginti  reta.  Tai'p  pat  yra  viena   1622  in.,  net
septynioli,ka   1623  in.  ir  viena   1625  in.  moneta.  Dar  viena  5io  tipo  moneta

I  Lobis  saugomas  Lietuvos  nacionalinio  muziejaus  Numizmatikos  skyriuje.
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neturi  pilnos  datos,  tik tri,s  pirmuosius  s'kaitmenis -162,  o  paskutinysis ~
i§dilgs.  Grei5iausiai  ji  irgi  kalta  1623  metais.

Antraja  didele  lietuvi§ku  5ilingu  grupe .sudaro  devynios  VIII  tipo  mo-
netos,  visos  su  1623  in.  datomis.  Monetu  averse-Lenkijos  Erelis,  aplill-
kui   legenda:   SIG.Ill.D.G.REX.PO.M.D.L.    Reverse-Lietuvos   Vytis,    po
juo  LDK  izdinintko  Kristupo  Naru§evi€iaus  herbas.  Aplink  j,i  le.genda:  SO-
LIDUS.M.LIT.

Yra  trys  Ill  tipo  monetos.  Ju  averso  ir  rever,so  vaizdas toks  pat  kaip  ir
11  tipo  monett!,  skiriasi  ti.k  averso  legenda:  SIG.III.D.G.REX.P.M.D.L.  Mo-
netos  su  1616,  1618  ir  1619  in.  datomis.

Viena   lobio   moneta   labai   sutsidevejusi-ne.turi   jokio   vaizdo,   ta6iau
pagal  dydi  ir  svori  ji  tikriausiai  irgi  yra  Sio  laiikotarpio  lietuvis,kas  5ilin-
gas.  Taip  pat  yra  viena  mo.neta  su  apltizu,siaiJs  krastai,s  ir  tlodel  be  legen-
dos.  Jos  averse  Zigma,nto  Vazos  monograma  ir  1620  in.  data.  Reverse-
Vytis,  po  juo  Kristupo  Naru§evi6iaus  herbals.  Viena  Zigmanto  Vgzos  mo-
neta-1617  in.  §ilingas-grei€iausiai  yra  retesne  IV  tipo  atmalna.  Sios
monetos  vaizdas   averse  ,ir  reverse  folks  pat  ,kaip  'ir  11  tipo  monetu.   Ski-
riasi  tik  legendos.  Averse:  SIG.Ill.D.G.REX.POL(`M.D.L).  Reverse:  SOLI-
DUS.M.D.LITVA.  Tokios  legendos  reverse  nera  a§tuoniuose  pagrindiniuo-
se  tipuo.se.

Be  lietuvi§kng   §ilingu,  lobyje  yra,  kaip  jau  mi,nejau,  ir   18  Rygoje  nu-
'kaltt!   Zigmanto  Vazos   §ilingu.  Monetu   averse  vaizduojama   S   raids   su
Vazu  dinastijos  herbu  centre  ir  legenda  pakra§tyje:  SIG  Ill.DG.REX.POL.
P`everso   centre-Rygos  miesto   herbas:   skyde   sukryziuoti   raktai,   aplin-
kui   legenda:   SOLIDUS   CIVI   RIGE   ir   data.  Viena   moneta   su   1605  in.
data,  jos  legendoje  vietoje  Zodzio  RIGE  yra  RIGENSIS.  Trys  monetos-
su  1616  in.  datomis,  viena -su   1617  in.,  viena -su  1618  in.,  penkios -
su   1619  in.  datomis.   Sesiu  monetu  datois  nusitrynusios.  Viena  moneta  be
datos. Ji  irgi  reverso  legendoje turi  Zodi  RIGENSIS.

Viena  moneta   atkeliavusi  is  tolimes.nio  kra§to,-tai  Rusijos  caro  Mi-
(`hailo  Fiodorovi6iaus  valdy,mo  laikt!  ikapeika,  'kurios  vienoje  puseje  vaiz-
duojamas   raitas   §v.  Jurgis.   Reverse  matoma   dalis  le'gendos   slavi§komis
raidemis:  PblHE  KIKNsb // HXAIJIOB // J|OPOBI].

Lobio  monetos,  kaip  matyti,  priklauso  1605-1625  in.1aikotarpiui,  nors
Rusijos  kapeika   gali  btitii  nukalta  tir  veliau.   Lob'i   sudaro  smulkios  mo,ne-
tos.  Manoma,  kad  jos  pri,klause  ikokiam  nors  ama'tininkui  ar  .kareiviui   i3
valdovu   rtlmt±   aplinkos.   Monetos   grei5iausiai   buvo   mai5elyje   ar   ry§u-
1elyje   ir   per  ,klaida   su   §iuk§1emis   attsidtire   iduboje   (§achtoje).

Lobis  padeda  geriau  pazinti  Zigma,nto  Vazos  §ilingus  ir  jo  lietuvi§kuju'
monetu  IV tipo  atmaina.

Linas    Kvizikevi'€ius

MUZIEJINIU   VERTYBIU   NAIKINIMAS   POKARIO   METAIS

Per  antraja   sovietine  okupacij?   Lietuvo,s  kulttira  buvo  toliau  sovieti-
zuojama,  tik  dabar  gerokai  sistemi,n`giau  ir  su   didesniais  uzmojais  negu
pries  kara.  Buvo  kei€iama  ir  kulttiros  sistemos  strukttira,  ir  jos  turinys.
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Pertvarkymu  buvo  siekiama  kulttiros  istai,gas   paversti  marksistin6s-leni-
nines  ideologijos  ir  sovietines  .,santvar,kos  propagando,s  irankiu.  Tod€l  per-
tvacka  buvo  griaunamojo  ir  naikinamojo  poibtidzio,  o  daznai,  ypa€  biblio-
tekoms  ir  muziejams,  buvo  nepataisomai  praztitinga.  Su  vietos  valdzios,
dargi  kai  kurit2  muzieji,ninku  pagalba  bol§evikines  ideoilogijos  dvasia  bu-
ve   pertvarkomos   muzieju   ekspozicijos,   i,sakmiai   reikalaujama,   kad   isto-
rijos  ir  kra5totyros  muziejuose  btitl!  irengtos  socializmo  'ktirimo,I  koldking
organizavimo,   ,klasing   kovos,   ateistinio   au'klejimo   ekspozicijos.   Greta   tie-
sioginio   darbo   muziejininku   veiklos   vertinimo   rodikliu   buvo   laikoma   ir
propagandining  knygng  bei   straipsniu     aptarimas,  pas'kaitu  organizavimas.
Visas  ekspozicijas  ar  parodas  cenztiravo  partine  vadovybe.   Stai  Kariskai
istorinio  muziejaus   1947  in.  ataskaitoje  Lietuvos  kulttiros  5vietimo  komi-
tetui  nurodoma,  kad  „visas  parodas  patikrino  Kauno  in.  LKP(b)   `komite-
tas,  o  taip   pat   drg.  A.   Sniei6kus,  J.  ipaleckis,  'K.  Didziulis,  V.   Niunka"  I.

Ta€iau   toks   akivaizdus   muzieju   veiklos   profanavimas   dar   palyginti
nebuvo   nuostolin`gas   materialine   prasme.   Tragi5kiausias   pa,sekmes   'ture-
jo   muziejiniq   vertybiu  naikinimas.   Rei'kalaudama   daryti   ideologine   e,ks-
ponatu  atranka,  valdzia  pasitelkdavo  ir  pa6ius  muziejininkus,  o  kai  ,kurie
jt2,    stengdamiesi   isiteik,ti,   patys     rode   iniciatyv?.    Vienas    tokit!     buvo
Kauno   kari§kai   istorinio   (buv.   Vytauto   Didziojo   karo)   muziejau,s   diretk-
torius  J.  Apuokas-Maksimavi€ius,  kuris  1950  in.  pabaigoje  ra5tu *  kreipdsi
i   LTSR   kulttiros   §vietimo  istaigu   komitet?:   „Kariskai   istorinis   muzieju.s
pra§o  Jtisng  ,nurodymo  ka  daryti  su  eksponatais,  kurie  savo  turiniu  neati-
tinka   mtisu   tematik?   ir   daugumoje   yra   kontrrevoliuciniai.   Pra§au   ,sku-
baus  nurodymo  ka  su  jais  daryti" 2.  Prie  ra5to  pridejo  keling  lapng  vadina-
muju  tkontrrevoliuciniu  e'ksponatu  ,sara§a.  Jane -Lietuvos  valstybes  vei-
keju,   kariuomenes  vadu  portretai,   reti   albumai,   vinjetes   i5   Lietuvos  ,ka-
riuomenes   istorijos,   veliavos   ir  kitos   brangios   tautines   relikvijos 3.   Toks
vandali5kas  direktoriaus  atkaklumas  nustebino  net  Kulttiros  §vietimo  ko-
miteto   valdininkus,   todel   neskubeta   duoti   nurodymu.   Lygiai    po    metng,
1951   in.   sausio   31   d.   i   ta   pa'ti   komiteta   J.   Apuckas-Maksimavi6ius   vel
siun5ia  §auliq  veliavu  sara§a  su  to,kio  turinio  lydra§€iu,  kuri  del  cini§kos
nepagarbos   tautos   relikvijoms   verta   i5tisai   pacituoti    (kalba   netaisyta):
„Sios  veliavos,   kaip   neturin€ios   istorines   reik§mes   bet  fa5istinio  turinio,
mes  neperduosime i  VRM  (Vidaus  reikalu .ministerijos-S.  G.)  archyvus,
bet   naikinsime.   Kai   kurios   veliavos   ikainuotos   labai   brangiai   del   'bran--
gaus  ir  kruop§taus  siuvinejimo.   Patys  issiuvinejimai  vaizduoja   daugiau-
sia   vytis,   kryzius,   Smetono.s   portretus.   Kai   ,kuriu   veliavng   medziaga,   jet
i§siuvinejimai   'galima   bus   nuardyti,   panaudosime   muziejaus   apiformini-
mui   (vitrinoms  ir  kt.),  o  fas  veliavas,  ant  kuriu  yra  para§ai  i5pai§yti  ar-
ba  i§siuvinejimai  negalima  bus  nuardyti,  nura§ysime  i  skudurus.  Pra§ome
duoti  leidima  jas  nura§yti  i§  inventoriaus  ,knygu   (nes  ju  lai'kymas  muzie-
juje  yra  negalimas),  panaudojant  medziaga  muziejaus  reikalams" 4

1951   in.  vasario   16   d.  J.  Apuokas-Maksimavi5ius  i   Kulttiros   §vi.etimo
istaigu  lkomiteta   siun€ia   4   1apu   sara5a   su  ,ivairing   Lietuvos   organizaciju
mazu   trikampiu   veliaveliu,   Lietuvos   kariuomenes   pulkq   ir   Karo`\' mokyk-

*  Visu  citatu  kalba  ir  ra5yba  netaisyta -/e!.d#fa/os  red.
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los  veliavu  pavadinimais 5.   Kulttiros   5vietimo  komitetui  nedavus  konkre-
taus   nurodymo,   dalis   veliavu   direktoriaus   nurodymu    buvo    panaudotos
kai`p  skudurai.  Visus  5iuos  dai,ktus  direktorius  siun5ia  perzitireti  ir  patvir-
tinti  i  VRM  archyva.  Jau  pries  tai,  sausio  26  d.  VRM  archyvui  buvo  per-
duoti   54   fotoalbumai,  tarp   ju   „Generolo   S.   Zukausko   laidotuves",   „Zu-
vusing   lakrinu   albumas",   daugiau  kaip   200  vinje€iu  su  ivairiais  Lietuvos
karininku  .gyvenimo  momentais,  keliasdesimt  portretl!,  tarp  ju-A.  Gus-
tai6io,  A.  Voldemaro,  J.  Ttibelio,  J.   Slitipo,  J.  Vilei§io  ir  ikitu  aukstu  Lie-
tuvos  .karininku,  Zymiu  politiku  ir  visuomenes  veikeju  atvaizdai 6.  Taip  la-
bai   daug   brangiu   muziejiniu   vertybing   i§bla5,koma   ir   i5dalijama   po  ivai-
rias  istaigas   ir  organizacijas,   atsiduria   Valstybes   saugumo,  Vidaus   rei-
kalu  ministeriju  archyvuose  arba. . . valytoju rankose.

Pckario  metais  muziejaus  direktoriaus  nurodymu  buvo  sunaikintas  di-
din.gas  Apuoles  piliakalnio  maketas,  nes  jo  vietoje  reikejo  ikurti  btisima-
ja  socialistines  ,sta'tybos  ekspozicija.  Btidinga,  kad  J.  Apuokals-Maksimavi-
€ius  daugelj  ra5tu  ra§o  rusu  kalba,  o  sitilomus  naikinti  arba  nura5yti  e.ks-
ponatus   vadina    „idejno-reakcionogo   antisovietskogo   soderzanija"    (ide-
jiskai  reakcingais  ir  antisovie,tinio  turinio -S.  G.).  Beje,  J.  Apuokas-Mak-
simavi€ius,  neturejes  aukstojo  mokslo  ir   aipskritai   jokio  humanitarinio  i§-
silavinimo,    Kari§kai    istoriniam    (veliau   Valstybiniam   istorijos)    muzie-
jui  vadovavo  net  17  metng 7.  Jo  pastangomis  buvo nugriauti  arba  sunaikin-
ti   visi   iKaro   muziejaus   isodelio   memorialinio   ansamblio   pami.nklai,   tarp
ju-Laisves   statula,   Nezinomojo   ikareivio   'kapas,   paminklas   Zuvusiems
uZ   Lietuvos   laisve   ir   kiti8.   Paradoksalu,   bet   sovietine   valdzia   1965   in.
i§einan€iam  i  pensija  J.  Apuokui-Malksimavi6iui  suteike  Lietuvos  TSR  nu-
sipel,niusio .kulttlros  veikejo, varda 9.

Ir  .kra§totyros  muziejng  fondai  buvo  valomi,  o  ideologi§kai  nepageidau-
jami   eksponatai   neretai   ir  naikinami.   Ta   darba   dazniausiai   atlikdavo  i§
didesnit!  valstybiniu   muzieju,   LKP(b)   bei   vietos  valdzios   atstovt!   suda-
rytos  tikrinimo  komisijos.   Kaip   uolus  bo.1§evikines  ideologijos  vykdytojas
ti,krinti  kitus  muzieju.s  'ne  karta  buvo  skiriamas  ,ir  minetasis  J.  Apuckas-
Maksimavi€ius.   1950  in.  rudeni  komisija,  kurios  sudetyje    greta  J.  Apuo-
ko-Maksimavi6iaus    dar  buvo  LTSR  Revoliucijo.s  istorijos  muziejaus  sky-
riaus   vedejas   P.   Juozapavi€ius   .ir   Klaipedos   .,srities   vykdomojo   komitet.o
atstovas  J.  Jak§tas,  tikrino  muziejt!  btikle  Klaipedos  srityje.  Mineti  parei-
gtinai  ru'gsejo  6  d.  ataskaitiniame  raste  srities  vyikdomojo  komiteto  pirmi-
ninkui  apie  Tel§it!  kra§totyros  muziejt!  nurodo,  ,kad  jis  yra  vienas  i3  ge.-
resniu   respublikoje,   bloge,sne   padetis   su   socialistines   statybos   s'kyriumi.
„Del  nepakankamo   direktoriaus  politi,nio  i§silavinimo  buvg  i5statyti  liau-
dziai   svetimi,   net   Zalingi   dokumentai,   'kaip   valstie5iu   sajungos   atsi§au-
kimas  bei  1905  in.  Vilniaus  Seimo  nutarimai,  apie  kuriuos  aiskinama,  kad
jie  suvaidino  revoliuci.nli  vaidmeni,  o  buvo  prie5ingai -fie  nutarimai  bu-
vo  rea,kcingi  :ir  atitrauke  liaudi  nuo  tikrosiols  revoliucines  kovois.  Del  mi-
netos  tarybiniam   muziejui   Zalingos   medziagos   nei   Glavlitas   (sovietines
cenztiros organas -S.  G.), nei  LKP Tel§iu RK  (rajono komitetas -S.  a.)
jokiu   Zygiu   inedare   ir   leido    tokia   medziaga    eksponuoti    iki    Sing    dienng
(.  .  .)"  10

Vos  metams   tepraejus,   1951   in.   pabaigoje,  'Kulttiros   §vietimo  istai'gu
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komitetas  Klaipedos  srities  kra§totyros  muzieju  inspektuoti  siun€ia i  LTSR
istorijos-revoliucijo's  muziejaus  direktoriu  E.  Svarca  ir  komiteto  vyresnia-
ja   in,spektore  V.   Navickiene.19  putslapit!   ataskailtoje  LKP(b)   C,K  pro,pa-
gandos  ir  agitacijos  skyriui,  beje,  rasytoje  rusng  tkalba,  Tel§iu  kra§totyros
muziejus  taip   api`btidinamas:   „Muziej,aus  Lfondai   dar  neapvalyti  nuo  po'li-
ti§kai  Zalingu  eksponatu.  Taip,  pavyzdziui,  fo,nduose  saugoma:  Tel§it!  bur-
Zuaziniu   nacionalistu   pirmoji   veliava    (...),   Smetonos,   Merkio    (...)    ir
kitt!  burzuazinit!  vadeivu  fotografijos"  [[.  Po  tokio  ivertinimo,  ai§ku,  seke
Zinybines  ir  partines  valdzios  psichologinis  sp,audimas  ir  nuolatiniai  pri-
mi`nimai,  raginanitys  muziejaus  direktoriu  attsikratyti ideologiskai  nepagei-
daujamu  eksponati!.  Todel  netrukus  i  Kulttiros  5vietimo  istaigt! komitet? i§
muziejaus  atsiun6iamas   1952  in.  sausio  31   d.  muziejaus  ekspon,atu  pati)k-
rinimo  akltas,  prane`§ant,  kad  „Komisija   (. . .)   pa'tilkrino  muzieljauts  fo'ndus
ir  nutare  Zemiau  isvardintus  eksponatus  nur\asyti  nuo  ekspo.natu  invento-
rines  knygos  ir  i5imti  i§  fondng  vedejo  apskaitos"  ]2.  Nura§oma  net  33  ver-
tingi  eksponatai,  tarp  ju -pirmoji  tauti§ka  Tel§iu  veliava,  pavasari'ninkng
ir  jaunalietuviu  veli,avos,  net  ju  kotai,  Vyties  statulele,  bronzinis  A.  Sme-
tonos  bareljefas,  nuotraukos  ir kitos  istorines  vertybes ]3.

Au,k§€iau  minet,os  J.  Apuo,ko-Ma(ksimavi6iaus  vadovaujamos  komisijos
isvaqose  apie  Mazeikiu  kra§totyros  muzieju  ra§oma,  kad
lin'gu  dokumentu,  pvz.,   du  caro  herbai  ir  dokumentas  ap

ame  rasta  „Za-
e   Nikolajaus   11

atsistatydinima.  Taip  pat  eksponuojamas  Gegzno   (Tarybu  S?jung-os  did-
vyrio,   buv.16-osios   Lietuvi§kos   divizijos   kari§kio-S.    a.)    paveiksliu-
kas, nors jis  are§tuotas  ir keli  metai  sedi  kalejime"  14.

Po  tokio  koimisijos  ivertinimo  muziejaus  vadovybe  netrukus  Kulttiros
ir   §vietimo  .komitetui   prane§e,   kad   1951   in.   sausio   17   d.   aktu   „komisija
\,,,,\,,

i§  muziejaus  i§eme  !ir  perdave  LTSR  Glavlito  igaliotiniui  Mazeik'i'ng
- - 1        1 r=261   eksponat?.  Tarp  jt! -caro  herb?,  nuliet? TS  §piziaus,  „tJkiska  kalen-
doriu",   knygas   „Prtisu   lietuviai   Sibire",   .,Lietuvos   tikininkas",   „Kuntap-
lis",  „Vil,niaus  Zinios"   (pastarieji  leidiniai -1aikra5€iai -S.   G.)   fur.nala
„Kulttira``,   caro   ir   Lietuvos   respublikos   laikng   Zurnalus   („Lietuva",   „Dir-
va"„,Trimitas",   (. . .),  „Vytis",  „Echo"   (. . .)".  Tame  pa6iame  akte  nuro-
doma,  i'kad   daug  literattiros   (83  vnt.)   perduota   Partijos  istorijos  institu-
tui  15.

I   ne.pageidaujamu   muziejuose   laikyti   ir   naikintinu   eksponatng   tarp?
pateko   ir   religines   tematikos   muziejines   vertybes,   tautodaile,s   ktiri,niai.
1950   in.   vasario   16   d.   paaiski,nime   Kulttiros   Svietimo   komitetui   Kelmes

kra§totyros   muziejaus   direktore   A.   Si,manavi6iene   ra5o:   „1950   in.   sau-
sio   `1   d.  palyginus   su   1949   in.   s,ausio   I   d.   eksponatu  ,skai6ius   sumazejo
del  sekan€it!  aplinkybiu:  eksponatt!  tarpe  buvo  eile  netinkami2,  kaip  pav.,
§ventujt!   stovyle'liu,,   medalit!,   kryzelii!,   kurie   priklauso   religiniams   prie-
tarams,  ,neduodan€it!  naudos  vi,submenei,  kuriuos  buves  kulttiros  5vietimo
darbb  ,skyriaus   vedejas   Gujevas   anuli,avo   ir   tokiu   btidu   sumazejo   eks-
Ponatu  skai€ius"  16

LKP(b)   Kretingos   apskrities   pirmojo   sekretoriaus   'ir   apskrities   vytk-
do,n]qjo  komiteto  pirmininko  J.  Cygo  ir  J.  Apudko-Maksimavi€iaus,  tikri-
nusio  Kretingos  kra5totyros  muzieju,  nurodymu  i5  fondt!  buvo  i§imti  ir  sij-
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deginti  is  kaimif  koplyteliu  surinkti  vieto,s  tautoidailes  meistru  sukurti  rtl-
pi.ntojeliai,  §ventujt!  statulel6s 17.

|domus  1951  in.  vasario  28  d.  Kedai'ning  'kra§totyros  muziejaus  direkto-
riaus  G.  Bobelio  lai§kas  Kulttiros  §vietimo  istaigt!  komitetui.  Jame  prane-
§ama,  ikad  i  ,,Sojuzutil"  supirkimo  pu,nkta  patenka  ivairtis  Zalvariniai, da-
1y,kai.   Nuvykus   su   finansu   s.kyriaus   mokes€iu  sekretoriumi   Pransktinu   i
„Sojuzutil"   parduotuve,   is  tikruju  rasta  vertingng   Zalvarin!u  radinit2,  p\a-
vyzdziui,  ivairiu  Zvakidzing  i§  Apytalaukio   dva.ro.  Itimng   griuves.iu..  Ta€iau
„So'juzutil"   direktorius   grieztai   atsi,salkes   muzie.Jut   perleisti   minimus   ran
dinius  ir  liepes   darbininkams  juos  ,nugabenti  \i  ,siandeli  ir  ju  niekam  ne-
i§duoti.

Pra5oma  tarpininkauti  del  nurodymo  pana§ius  daiktus  perduoti  muzie-
jui  l8.

Fondu  valymo  ,nei§ven,ge  nei  vienas  Lietuvos  muziejus,  ta€iau  ne  vistf
muzieju  administr,acija  uo'1iai  vykde  LKP (b)  ,ir  Zinybi,nit2  pareigtinu  nuro-
dymus.  Jau  mineito  Tel§it!;  muziejaus  darbuotojai,  Kulttiros  §vietimo  istai-
gu  komitetui  prane§e  apie  ideologi§kai  nepageidaujamu.  eksponati!  nur.a-
§ym?,  i§ tikri2ju  juos  pasle\,pe.  Taip,  ,smankiai  rizikuodami,  sumanfus  muzie-
jininkai  i§saugojo  vertingas    1918-1940  in.  Lietuvos  valstybi,ngumo  reli'k-
vijas ir prasidejus Atgimimui perkele jas  i  ckspoziciju vitrinas.

Fondt!  valymas   ideologiniais   motyvais   buvol   absurdi§kiausias   pokari-
ne`s   .stalinistinds   ideologijos   ir   propagandos   I.aktas.   Del   trumparegisku
sovietines  valdzios  potvarkit!,  tendencin`g1!  partiiniu  ir  Zinybiniu  komisiju
nurodymi2,   o  ikartais   ir   del   pa€iu   muziejng   administratoring   perdeto   uolu-
mo,   siekimo   itikti   valdziai   Lietuvos   mtuziejai   kartu   ir   tautos   kulttira
patyre negrazinamu nuostoliu.

I  Lietuvos  valstybinis  meno  archyvas   (toliau-LVMA).  F.  47'2.  Ap.I.  8.  45.  L.16~
20   (Kariskiai  istorinio  muziejaus   1947  in.   ataskaita  Lietuvos  TSR   kultdros  Svietimo  ko-
mitetui) .

2  LVMA.  F.  472.  Ap.   1.  L.   1'3   (J.  Apuoko-Maksimavi6iaus   19`50  in.  sausio  9   d.  ra§tas,
Nr.  64  Lietuvos  TSR  kulttiros  5vietimo  istaigt!  komiteto  pirmininkui).

3  Ten  pat.  L.  14-17.
4  Ten  pat.  8.   266.   L.  6   (J.  Apuoko-Maksimavi€iaus   1'951   in.   sausio  31   d.  ra§tas   Nr.

113  Lietuvo,s  TSR  kulttiros  Svietimo  istaigu  komitetui).
5  LvmA.   F.   472.   Ap.   2'.   8.   256.   L.   6-10   (J.   Apuoko-Maksimavi6iaus   1951   in.   va-

sario   16   d.  ra5tas  Nr.   162  Kulttiros  §vietimo  istaigu  komiteto  pirmininkui   E.  Na€ui  ir  4
puslapiu  eksponatu  sara§as).6  Ten  pat.

'  Mazoji   lietuvi§koji   tarybine   encikloped`ija   (toliau-MLTE).   V.,1966.  T.I.   P.   85.
8  LVMA.  F.  472.  Ap.   I.   8.  72.   L.  23-24   (1949\  in.   rugpjti6io  21   d.  J.  Apuoko+Mak-

simavi5iaus  ra§tai   Nr.  416  Lietuvos  TSR   kulttiros  §vietimo   istaigt}   komitetui  ir  LKP(b)
Kauno  miesto  komitetui).

9  MLTE.  V.,   1966.  T.  1.  P.  85.
]°  LVMA.   F.   472L   Ap.   I.   8.    10.   L.    14-1'5    (Muzieju   tikrinimo   komisijos   1950   in.

rugs]e[joLS#.A:a§Ft.as4F61.ajpAepd.°S].STft.£es]5VoYkdL?m]°i°[g°#:tz°£e?tr|i#nkiuri)o.komisijosig,5t2m.

sausio  6  d.  rastas  LKP(b)  propagandos  ir  agitacijos  skyriui).
]2  LVMA.   F.   472.   Ap.I.   8.   44.   L.   43a    (Tel§ing   kra5totyros  muziejaus   1952  in.tsau-

sio  31   d.  aktas  apie  eksponatu  nura§yma).
13  Ten  pat.
14  Ten   pat.   8.    10.   L.    14-20    (Muzieju   tikrinimo   komisijos   1950   in.   rugsejo   6   d.

ra§tas  Klaipedos  srities  vykdomojo  komiteto  pirmininkui).
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]5  Ten   pat.   8.   44.   L.   7-25   (Mazeikiu   kra§totyros   muziejaus   1951   in.   sausio   17   d.
aktas6aF:ie;S!.on£:u|i66.|kmeimi:sfoknrd;Et;rtypreorsdaxiFz?eJ:luasv,itoiga,iotiniui,.•   .              direktores   A.    Simanavi6ienes

1950  in.  vasario  16  d.  ra5tas  LTSR  kultdros  5vietimo  istaigu  komitetui).
]7  Ten   pat.  L.   15-20   (LKP   Kretingos   apskrities  pirmojo  ,sekretoriaus  J.   Cygo  ra§-

tas  Kretingos  muziejui).
]8  Ten   pat.   L.   116    (Kedainiu   kra5totyros   muziejaus   1951   in.   vasario   28   d.   ra§tas

LTSR  kulttiros  5vietimo  istaigu  komitetui).
Steponas    Ge5as


