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MUMS RASO

ISRIRTOS LIETUVISKUOSE PUSAPVALIUOSE LYDINIUOSE

I§kirtu lietuvi5kuose pusapvaliuose lydiniuose klausimas susilauke nemazo d6-
mesio istoriografijoje. Naujausios nuomones d6l i§kirtu paskirties atsispindi Z. Duk-
sos] ir E. Gudavi6iaus2 darbuose. Z. Duksa i§kirtas vadina ikartomis. Tai klaidingas
pavadinimas,  nes  lydiniuose  ne  ikirtineti,  o  i§kirtineti  mazi  sidabro  gabaliukai.
E. Gudavi6ius dymes lydiniuose vadina ikirtimais. Taigi taip pat klysta.

Anot Z. Duksos, ,,ikartos grei6iau yra susijusios su sidabro lydiniu liejimu negu
sidabro  tikrinimu:  ikartomis  padymima  sidabro  praba  bei  kitu  metalu  ligatnra"3.
E. Gudavi6iaus nuomone,  i§kirtomis  tikrinta sidabro kokybe bei dym6ta  nuosavy-
be4.  Kaip matome,  istoriografijoje  gyvuoja  dvi visi§kai  prie5ingos viena kitai  nuo-
mon6s d6l i5kirtu lydiniuose paskirties. Siame straipsnyje norime toms abiem nuo-
mon6ms paprie§tarauti.

Z.  Duksa surinko duomenis apie i5kirtu skai6iu 397 lydiniuose5.  64 lydiniuose
iskirtu visai nera. 207 lydiniuose yra viena ar dvi i5kirtos. Taigi didziojoje dalyje ly-
diniu iskirtu nera arba ju t6ra viena kita. I§kirtu nebuvimas ar ju minimalus kiekis
lydiniuose ver6ia abejoti, kad jos susijusios su nuosavybes ar sidabro prabos dym6ji-
mu. Kazin ar jos susijusios su sidabro kokybes tikrinimu. Ir §tai kod61.

XIV a. Iydiniuose nuosavybe bdtu padym6ta ne primityviais dymenimis, o Zen-
klais. Zenklu, i§skyrus kelis atvejus, lydiniuose nera. Sidabro praba lydiniuose nedy-
meta del to, kad tai nebuvo prasminga. Z. Duksa padymi, kad lydiniai be iskartu ir
su viena i§kirta yra blogesnes prabos uZ tuos, kuriuose yra daugiau i§kirtu. Vadina-
si, padarius papildomu i§kirtu, buvo galima ,,pagerinti" lydinio kokyb?. Tai kertasi
su gyvenimo logika, nes i§eina, kad bet kas gal6jo klastoti lydiniu sidabro kokybe.

I  Z.  D u k s a,  Pinigai  ir ju  apyvarta,  Lj.cfww.ap  m¢fcH.a/I.#G  kzt/ftzr¢  JX-jr/JJ ¢mzI.w/.c,  Vilnius,  1981,

t. 2 , p. 83.
2 E. a u d a v i 6 i u s, Zymenys ir Zenklai Lietuvoje XII-XX a. , Vflnius, 1980.
3 Z. D u k s a, min. veik„ p.108.

4 E. G u d a v i 6 i u s, min. veik., p. 83ng7.

5 Z. D u k s a, min. veik., p.109.
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Ji buvo tikrinama ne i5kirtomis, o kalinejant lydini arba ipjaustinejant lydinio pado
ar i§kirtu kra§tus. Kad kokybe minetu btidu nebuvo tikrinama, rodo ir tai, jog rusis-
kuose, totori§kuose, prtisi5kuose ir livoni§kuose lydiniuose i§kirtu n6ra.

I§kirtu lietuvi§kuose pusapvaliuose lydiniuose paskirti galima labai lengvai pa-
ai§kinti. Lydiniai buvo gaminami laikantis tarn tikros svorio normos. Kadangi ne vi-
sada pavykdavo  nuliedinti  reikiamo  svorio lydini,  perteklinis  svoris buvo  mazina-
mas i§kertant mazus sidabro gabaliukus lydinio nugareleje. Tiesa, yra mazesnio uZ
norma svorio lydiniu, bet vis vien su i§kartomis. Cia gal turime reikala su apgavys-
temis arba su nepavykusiais svorio normavimo atwejais. Kartais lydiniai buvo gami-
nami formose, padarytose naudojant senus lydinius su i§kartomis. Tuose lydiniuose
yra i5kirtu, neturin6iu nieko bendra su svorio reguliavimu.

Eugenijus I v a n a u s k a s

DAR VIENAS INKUNABUIAS?

1996  in.  vasara,  kasinejant Vilniaus  Zemutih6s  pilies valdovu  rdmus,  Pietiniu
vartu bok§to rtlsyje, mtirytame XV a., gotikos laikais, juodoje §lapioje Zem6je buvo
rasta daug organin6s kilm6s dirbiniu: tekstiles lopineliu, gana retu medzio dirbiniu,
odiniu batu liekanu.  Sprendziant i§ ju susid6vejimo, kitu radiniu ypatybiu, bok§to
rdsys XV-XVI a. riboje buvo atmatu duobe, i kuria buvo pilamos virtuv6s atliekos,
metami nuply§? batai (pries tai nuemus nuo ju metalinius pagrazinimus), blogai i§-
degti puodai, o ir gem.u - duzenos, nuvytusios g616s  (Ziedadulkiu analiz6 parode
neitik6tina ju gausuma ir rtimu menes puo5usiu augalu retuma bei egzoti§kuma) ir
pan.  Tarp  5iu  aukso vertes  (mokslo  prasme)  „§iuk§liu"  pasitaik6  vienas  re6iausiu
radiniu -odinis knygos vir5elis.

Kad tai knygos vir§elis, abejoniu beveik nera. Alternatyva gal6tu btiti tik dezu-
t6-sleptuve, ta6iau §i slaptaviete buvo daroma taip, kad nesiskirtu i§ kitu lentynoje
stovin6iu iri§tu knygu, todel bet kuriuo atveju galima kalbeti apie knygos iri§ima.

I§valytas ir konservuotas glicerino, vandens ir spirito mi§iniu bei iriebintas radi-
nys  tapo moksliniu  tyrimu objektu,  sukelusiu  daugybe klausimu  ir min6iu.  Kod6l
knyga, viduramziais buvusi tikru tikriausia retenybe ir brangenybe, pakliuvo i atma-
tu duobe?  Ar ji yra viena  i§  inkunabulu  (priminsime,  kad  inkunabulais laikomos
knygos,  i5leistos  iki  1500  in.),  ar  tai  ankstyvojo  renesanso  knygos  vir§elis?  Kokia
knygos kilm6, kur ji buvo iri§ta? Ar tai buvo rankra§tis, ar spaudinys? Galu gale ku-
rio Lietuvos kunigaik§6io aplinkai gal6jo priklausyti? Pati knyga, kuria lengviausiai
btitu galima atsakyti i §iuos klausimus, Zinoma, nei§liko, todel tenka remtis tik i§ori-
niais - knygos iri§imo - podymiais.
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Knygos formatas nedidelis: auk§tis buves 13,3 cm, plotis -7,3 cm, storis -3 cm.
Tai leistu ja priskirti prie renesansinio laikotaxpio leidiniu, kai didzivy.u foliantu su me-
diniais kietwir§iais buvo atsisakyta ir pereita prie mazesniu knygu su lengvesniais -
kartoniniais, nors kuri laika net ir mazu knygu vir§eliams sukietinti dar buvo nau-
dojamas medis, dazniausiai azuolas. Ta6iau kietvir§iai irgi nei51iko.

1§ pradziu buvo manyta, kad tai pusfabrikatis ar nepavyk?s gaminys - tuo leng-
viausiai paai§kinamas jo ,,nereikalingumas", ta6iau geriau apzinrejus isitikinta, jog
mdsi5k6 knyga buvusi iri§ta. Apie tai liudija 0,5-1,3 cm uzlankstyti ir net kai kur su-
kib? (suklijuoti?) vir§elio kra§tai, beje, tarn tikslui buv? suploninti iki 0,09 cm, tuo
tarpu  kitur  odos  storis  0,13  cm;  taip  pat  virviu,  kuriomis  knyga  buvusi  susidta,
ispaudai nugar61eje.

Paai5kejo ir tai, kad kietvir§iai pirmiau buvo aptraukti oda, o tik paskui puo§ti
ispaudais,  nes  vir5elio  puo§yba  atrodo  pakankamai  tvarkingai,  tuo  tarpu  aptrau-
kiant kietvir§i jau puo§ta oda, galimos gana §iurk56ios paklaidos.  ,,Klijuodamas ant
vir§elio i§ anksto ispausta oda, knygri§ys negaledavo jos visai tiksliai pritaikyti, todel
visuomet pastebima asimetrija tarp ispausto ornamento ir vir§elio kra§tu bei jo cen-

442



tro.  Nuo  XVI  a.  knygri5iai  beveik  visuomet  plok§teles,  ruletes  ir  kitus  spaudus
ispausdavo i uzklijuota oda, tod6l ornamentai yra tinkamoje vietoje"i.

Per§asi i5vada, kad d6l kazkokiu priezas6iu knygos vir5elis buvo  nuimtas.  Yra
Zinoma, kad XV a. vienuolynu bibliofilai kaupe ir atnaujino vienuolynu bibliotekas.
Atnaujindavo ne vien ra§ydami naujas ar perra§inedami senas, btidavo atnaujinama
ir senus knygos vir§elius pakei6iant naujais. Knygos odiniams vir§eliams susidev6jus,
metalin6s detal6s btidavo nuimamos ir uzdedamos ant naujo virselio, o senasis - i5-
metamas. Tokiu btidu Zuvo daugyb6 senu iri5imu2.

Galbnt mtlsu vir§elis  ir yra vienas  i§  tu  ,,prazuveliu"?  Tuomet kyla klausimas
apie knygrisio egzistavima Lietuvos valdovo dvaro aplinkoje. Juk ne tik vienuolynu
vyriausyb6 viduramziais buvo suinteresuota savo biblioteku kaupimu ir tvarkymu,
bet ir pasaulietin6 valdzia, kuri irgi siek6 tur6ti geriausia ir turtingiausia biblioteka,
kitaip ka gi bdtu padovanojes XVI a. mokslo centra sostineje kuriantiems jezuitams
Zygimantas Augustas (valde 1544-1572 in.)?

Sprendziant i§ vir5elyje ispaustu paveikslu siuzetu, jos turinys turejes btiti litur-
ginis. Tokiu atveju - parankine, ne§iojama knyga, o tai pateisina maza jos formata.
Vir§utiniame kietvir5yje, sta6iakampiame lauke, - nery5kiai ispaustas sp6jamas 5v6.
Mergel6s  Marijos  su  ktidikiu  ant  ranku(?)  ir  apskritu(?)  spinduliuojan6iu  nimbu
vir§  galvos  atvaizdas,  ir6mintas  i  baliustra,  vir§uje  sujungta  trikampe  arka,  kuri
puo§ta dvigubais apskritimais; kampuose - geles (lelijos?). Apatiniame lauke, kai-
riajame pakra§tyje, - labai ai§ki raids ,,C" bei keletas nery§kiu ibrezimu, kuriu ne-
pavyko i§§ifruoti, vir§utiniame - a5triu irankiu nery5kiai ibr6Ztas rom6ni§kas skai-
6ius „XXXIV". Vir§elio pakra§6iai buve puo§ti smulkiu 1,5 cm plo6io pasikartojan-
6iu geometriniu-augaliniu ornamentu,  dabar vietomis  i5nykusiu.  Apatiniame kiet-
vir§yje tokiame pat lauke pavaizduota nuogo berniuko figtira. Tai Firistus Laimin-
tojas, pak6l?s de§in? ranka uzlenktais bevardziu ir mazuoju pir§tais. Kairiojoje ran-
koje - imperijos obuolys su rom6ni§ku kryziumi. Vir5 alyvos - trikampis spinduliuo-
jantis nimbas. Sonuose -tokios pat baliustros, 5ikart sujungtos pusapvale arka, puosta
lankeliais, trikampiais ir apskritimais; kampuose - geles.  Vir§utinis ir apatinis lau-
kai -tu§ti. Vir§elio pakra§6iai puo§ti tokiu pat pasikartojan6iu ornamentu. Abi cen-
trines figdros pavaizduotos iki blauzdu ibridusios i ty5kanti purslais vandeni.

Ne tik iri§imo principas, bet ir vir5elio puo5yba padeda nustatineti knygos kilm?
ir chronologija. XV a. pabaigoje vir§eliu puo§ybai pradetos raidyti plok5teles su su-
detingais  ornamentais  ir  net  paveikslais.  „Ankstyvosios  plok§teles  dymiai  skyr6si
nuo velesniu, jau XVI  a. vartotuju.  Senesn6s plok§teles dazniausiai bddavo  apve-
dziotos ivairiais ra§tais, o XVI a. -tiesiomis linijomis apvestais sta6iakampiais.

1 H. S c h I e i b e I, Einfurung in die Einbandkunde, Leipzig,1932, p. 152,153.
2 E. L a u c e v i 6 i u s, RI7yg# !.H.sYj.m¢!., Vilnius,1976, p. 9, 30.
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Plok5tel6s btidavo daromos porines, abiem kietvir§iams skirtingos. Jos dazniau-
siai  i§graviruojamos  abiejose  vieno  metalo  gabalo  pusese"3.  Rastasis  vir§elis  irgi
puo§tas ispaudais, naudojant grei6iausiai. dvipusi metalini plok§teles spauda centri-
nems fignroms, bei rulete, kuria centriniai paveikslai buv? ireminti. Ruletes Euro-
poje buvo naudojamos jau nuo XV a. antrosios pus6s4. Puo5iant odini virseli nau-
dojantis  rulete,  susikirtimo vietos  dazniausiai btina  netwarkingos.  Aptariamajame
vir5elyje sankirta labai nery§ki, todel ir apie defektus spresti sunku. Ai§ku kita: or-
namentas, kuris kartojasi kas 4,5 cm, n6ra simetri§kas, o tai dar karta irodo jo pri-
klausyma XV a. pabaigai arba XVI a. pradziai, nes v6lesniais laikais i ispaudo si-
metri§kuma buvo kreipiama daugiau d6mesio5. lreminimui buves naudotas ir rez-
tukas; juo vir5uje ir apa6ioje nubreztas apatinio vir5elio paveikslo r6mas; vir§utinig
kietwir§io figtlra tose pa6iose vietose ireminta dviguba ispausta linija.  Ant vir§elio
nugareles gama ai§kiai izitirimi virveles ispaudai,  kuriais apvedzioti storesniu iri§i-
mo virviu atspaudai. Jokios kitos puo§ybos ant nugareles n6ra.

Vir§elio puosimas piesiniu priklauso pereinamajam periodui, odoje i§pjaustytus
ornamentus kei6iant i ivairiais spaudais padarytus papuo§imus.  ,,Sudetingesniuose
pie§iniuose dazniausiai btidavo vaizduojama madona su ktidikiu arba §ventutu figti-
ros. Tokiu iri§imu, datuotu XV amziumi, i§liko tik keletas de§im6iu"6. Pie§iniai ne-
isnyko  ir v6lesniais laikais.  Aptariamosios knygos vir§elio  abudu  kietvir5iai puo§ti
centrinemis figtiromis. Sunku patiketi, kad §ie ispaudai buvo padaryti vienkartiniu
spaudu -ju tur6tu btiti ir ant kitu XVI a. pradzios knygu, saugomu jeigu ne Lietu-
vos,  tai  Lenkijos  ar Vokietijos biblioteky fonduose.  Galbtit  ateityje,  atsiradus  §io
iri§imo  analogams, bus galima tiksliau ji datuoti,  remiantis  i§likusiais  spaudiniais.
Kol to nera padaryta,  remtis galima tik i§tirtojo bok5to rdsio chronologija - XV-
XVI a. riba. V6liau knyga arba jos vir§elis ten paklititi negalejo, nes rtisys nuo ant-
Zeminiu patalpu buvo atskirtas grindimis.

Kartais ant vir§elio bdna ispausta data, kuri rodo, kada knyga buvusi iri§ta. |ri-
§imo  data  dazniausiai  nesutampa  su  leidimo  data,  bdna  gerokai v6lesn6.  Tad ka
rei§kia romeni§ki skaitmenys vir§utiniajame kietvir5yje,  padymeti ibrezimais?  Gal-
bnt tai ir yra knygos iri§imo data - 1534 in., tiksliau -jos paskutinieji skaitmenys?
Tuomet galima kalbeti apie dLk Zygimanto 11 (Senojo) (vald6 1506-1548 in.) kny-
gu rinkini, tiksliau - renesansiniu iri§imu, nors pats spaudinys ar rankra§tis galej?s
bdti ir XV a., ko §iuo atveju irodyti neimanoma. Ta6iau ar tai i§ tiesu data? Patys
ibrezimai gana nery§kns, negiltis, negrabiai atlikti, todel kyla abejoniu del ju tikru-
mo, veikiau jie - atsitiktiniai.

3 Ten pat, p. 44.
4 Ten pat, p. 81.
5 H. S c h r c i b e r, min. veik., p.  158.

6 E. L a u c e v i 6 i u s, min. veik., p. 37.
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Ka  rei5kia  min6toji  raide  ,,C"?  Jeigu ji btltu  ispausta  centre,  bdtu  galima ja
traktuoti kaip knygos pavadinimo trumpini, nes ankstyvuoju knygri§ystes laikotar-
piu ant vir§elio visas knygos pavadinimas nebuvo ra5omas. „XV a. goti5ki ira§ai vir-
§eliuose, nusakantieji knygos turini, dar buvo trumpi, kai kada tokie lakoni§ki, kad
i5 ju net sunku suvokti, koki sutrumpinta knygos pavadinima knygri§ys nor6jo pa-
teikti  <...>. Apie  1500 in. knygos pavadinimas jau ispaudziamas auksu vir5utinia-
me kietvir§yje«7.

Galbnt ,,C" yra ne kas kita kaip knygri§io Zenklas? Ta6iau dazniausiai duome~
nys apie knygri5i btidavo ,,uzkoduojami" dekore. ,,Reik§mingus ispaudus sunku at-
pazinti.  Ereliai,  lidtai,  roz6s,  dvilypes lelijos gal6jo btiti grynai  dekoratyviniai  ele-
mentai, bet galejo  taip pat reik5ti asmens, vietos bei istaigos pavadinima,  asmens
Zenkla ir kt."8 „Knygu iri§imuose matomi inicialai, monogramos, vardai ir herbai,
jei nesudaro rulet6s ar plok5teles sudetin6s ornamento dalies, dazniausiai lie6ia ne
knygri5i ar raidytoja, bet iri5ima uzsakiusi knygos savininka``9.

Raids „C" yra vir§utinio kietwir§io apatiniame tu56iajame lauke ir, mtisu pozitl-
riu, dekorui nepriklauso, be to, ji gilesne ir ry§kesne uZ kitus vir5elyje esan6ius or-
namentus, o tai leidzia daryti i§vada, kad ji buvo ispausta gerokai v6liau uZ knygos
iri§ima. Raides ispaudas idubes, o tai rodo, kad jis padarytas jau po idymiojo vokie-
6iu spaustuvininko J.  Gutenbergo i§radimo - knygu spausdinimo, t. y. po  1456 in.
Iki spaudos i§radimo knygri§iai darydavo idubusius pavieniu raidziu spaudus;  tuo-
met ju ispaudai odoje bddavo  i§kiltis.  Velesnes - idubusios  raid6s buvo  dazomos
ivairiomis spalvomis, ta6iau spalvoti ispaudai odoje bddavo nepatvartis, dazai greit
nusitrindavott'. Taip atsitikti gal6jo ir §ios knygos vir§eliui: nera irodymu, kad jis bu-
v?s dadytas - restauruojant dazu liekanu neaptikta, ta6iau dazai galejo ir nusitrinti,
turint galvoje vir§elio buvimo terpe kelis paskutiniuosius 5imtme6ius.

Tarkime, kad raids „C" i§ tiesu yra savininko monograma. Kokio? Galbtit atei-
tyje pavyks tai i§§ifruoti, o kol kas per§asi i§vada, kad Sis asmuo gyveno Vilniuje ir
buvodavo 0.ei ne pastoviai gyveno) Zemutin6s pilies valdovo rdmuose. Tikriausiai
ne ta vieninteli karta jis yra uzsak?s ir vir§elius savo turimoms knygoms padaryti ar
perdaryti. Pana§u, kad ir maldaknyge visuomet ne§iodavosi su savimi, kol neprara-
do... Tik tokiu atsitiktinumu tepaai§kinamas jos atsiddrimas atmatu duobeje...

Kad knyga buvusi iri§ta Vilniuje ir btltent kunigaik§6io dvare, tvirtai teigti nega-
lima; ji galejo atkeliauti ir i§ kurios nors Europos 5alies. ,,Tikrai Zinoma, kad pirmo-
sios knygos i Lietuva plauke i§ dvieju 5aliu: i§ Vokietijos -J. Gutenbergo t6vyn6s, ir

7 Ten pat, p. 43.
8 Ten pat, p. 41.
9 Ten pat, p. 44.
10 Ten pat, p. 43.
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i§ Italijos -renesanso lop§io"11. Ta6iau dazniausiai bndavo atvezamos neiri§tos kny-
gos.  Lietuvos feodalin6s valstyb6s laikais Vilnius  buvo  knygrisyst6s  centras.  Jame
niekada netrtiko geru knygri§iu, kurie atveztas i§ Vakaru Europos neiri§tas knygas
iri§davo ir parduodavo visoje §alyjet2. Pirkejas gal6jo i§sirinkti knygos iri§ima pagal
savo skoni]3. Yra duomenu, kad Lietuvos knygri§iai labiausiai m6go naudoti ver§iu-
ko oda, nes ji mink§ta ir ne tokia poreta, kaip, pavyzdziui, kiaules. Rastasis vir§elis
irgi yra i§ rudos (?) versiuko odos...

Kol kas negalime atsakyti i klausima, kurio valdovo bibliotekai §i knyga ggl6jo
priklausyti.  „Apie Lietuvos didzittiu valdovu bibliotekas mazai tezinoma. Iki Zygi-
manto Augusto izengimo i Lietuvos didziojo kunigaik§6io sosta asmeniskos valdovo
ir valstyb6s knygos buvo laikomos kartu su valstybinemis sutartimis, privilegijomis,
izdo ir kitokiomis ataskaitin6mis bei turto sura§ymo knygomis. Pradzioje jos kartu
su valstyb6s izdu buvo saugomos Trakuose, pusiasalio pilyje ant kalvos. Tik dymiai
v6liau, jau XVI a. pradzioje, kunigaik§6io izdas kartu su visomis valstybinemis ran-
kra§tin6mis ir kitokiomis knygomis buvo perkeltas i Vilniaus pill"t4.

Ta6iau ne visu Lietuvos kunigaiks6iu ra5ytiniai turtai buvo saugomi Trakuo-
se. Mdsu laikus pasiek6 ra§ytine Zinia i§  1506 in., kai, vykdamas i Vilniu, Lydoje
mire dLk Aleksandras (vald6 1492-1506 in.). Tarp valdovo vezamo turto buvo ir
knygu.  I  turto  sarasa  buvo  itrauktas  mi§iolas,  iri§tas  gelsvu  aksomu  su  sidabri-

:lea::dpaabar:k;:::ao£§[iauprr°]S;mkao]:e]±saup]¥.austa£S)6Sidabrupuo§tosknygos,|2knygu

o                                                                                                       y.                ,         .

V,

Viduramziais knyga buvo reta ir vertinga ne tik tod61, kad buvo ra§oma ir per-
ra§inejama ranka, bet ir todel, kad, savininkui uzsakius, paklitidavo i rankas meist-
rui juvelyrui, kuris i§ jos, tauriaisiais metalais ir brangakmeniais papuo§es, padary-
davo tikra §edevra. Apra§omieji knygos vir§eliai grei6iausiai irgi buvo puosti auksu,
bet ne aztiriniais apkaustais ar metaliniais gumburais, kas bddinga patiems anksty-
viausiems iri§imams (n6ra kniedijimo dymiu), o kitu auksavimo btldu, t. y. ikaitintasrl

spaudas buvo ispaustas  i oda,  padengta plonu  aukso  sluoksniu.  Sia i§vada leidzia
daryti ispaudai, atlikti odoje negatyviais spaudais. Vieni ispaudai islike geriau, kiti
n6ra labai ry5ktis, ta6iau jie rodo, kad, kaip jau min6ta, spaustas buvo i§orinis odos
pavir5ius, o ne vidinis, naudojant negatyvuji spauda, t. y. toki, kuriame norimas i§-
ry§kinti ornamentas - i§kilus,  tuomet ispaudas - gilus.  Prie5ingu  atweju btitu  atsi-

]]  N. F c i g e I in a n a s, Li.cfwvas I.#kw#clbzt/"I., Vilnius,1975, p. 27.

t2 E. L a u c c v i 6 i u s, min. veik., p.12.

13 Ten pat, p. 23.

[4 Ten pat, p.  111.

15 P a p e e  F. Acta Alexandri. Monumenta Mediis Aevi historica res gestas Poloniae illustrantia,

Cracowia, 1927, t. XIX, p. 542.
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spaudes i5kilus ornamentas, ir tuomet kalb6tume apie pozityviuoju spaudu padary-
tus akluosius ispaudus - paprasta bespalvi ornamenta]6.

Deja, aukso liekanu ant §io vir§elio taip pat nerasta. Nerasta ir Zenklu, liudijan-
6iu apie §ios knygos susegimo galimyb?. Viduramziais knygu vir§eliai btidavo suse-
gami viena  ar  dviem  sasagomis,  knygos  tyrin6toju vadinamomis  segtuvais,  kurios
rodydavo ne  tik juvelyro skoni, meistri5kuma,  bet ir savininko,  uzsakiusio knygos
aptaisa,  turtinguma.  0  ir  knygos  lentynoje  stovedavo  ne  nugarelemis  i  prieki,  o
taip, kad btitu matyti puo§niosios sasagos...

I§destyti faktai leidzia daryti i§vada, kad odinis knygos vir§elis,  rastas Vilniaus
Zemutin6s pilies valdovu rtimuose, Pietini ivaziavima saugojusio bok§to rnsyje, pri-
klauso pereinamajam i§ gotikos i renesansa laikotarpiui ir chronologi§kai siejamas
su XVI a. pradzia. Tiksliau datuoti bus galima ateityje, suradus pana§ius ispaudus
ant to paties laikotarpio pana5aus formato knygu.

Taip pat galima padaryti i§vada, kad Sis vir§elis tikrai buvo uzd6tas ant knygos
ir nebuvo nuimtas, norint ja perri§ti. Knygos bddavo perri§amos susid6v6jus odai, o
rastasis vir5elis pernelyg sveikas, kad btitu galima jo atsisakyti, ypa6 palyginus ji su
kitais  kartu  rastais  susid6v6jusiais  daiktais.  Vadinasi,  i  bok§to  rnsi  ikrito  visi§kai
sveika maldaknyge.

Dauguma Cia i§d6stytu samprotavimu yra hipotetiniai, o klausimai apie knygos
savininka, knyga iri§usi asmeni bei jo kilme, taip pat pa6ios knygos leidimo bei iri§i-
mo vieta ir pan. kol kas lieka atviri.

Daiva S t e p o n a v i 6 i e n e

RAUN0 VYTAUTO DIDZIOJO KULTOROS MUZIEJAUS
PRIESISTORINIS SKYRIUS 1936-1940 METAIS

(pirmajai mokslinei archeologijos ekspozicijai 60 metu)

Muziejaus ihirimas, strukttira ir pata]pos

Lietuvos  muziejininkyst6s  istorijoje  yra  daug  reik§mingu  datu.  Nuo  pirmojo
Dionizos Po§kos muziejaus atsiradimo XIX a. pradzioje Baubliuose -Bijotuose, iki

16 E. L a u c e v i 6 i u s, min. veik., p. 37.
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pilnaver6io Kauno Vytauto Didziojo muziejaus iknrimo pra6jo daugiau negu 5imt-
metis.  1936 in.  spalio 22 d.  Respublikos Prezidento Antano Smetonos ir Ministru
Tarybos Pirmininko Juozo Ttibelio pasira§ytu istatymu Kaune buvo isteigtas Vytau-
to Didziojo muziejus, kuriame buvo ikurti du muziejai -Karo ir Kulttlros.

Nurodytais metais Kaune buvo pastatyti specialds muziejams rtlmai Donelai6io
gatveje,  prie buvusios Vienyb6s  aik5tes.  Nuo  Donelai6io  gatves  puses  isiker6 jau
1921 in. Cia ikurtas Karo muziejus, o nuo Putvinskio gatv6s pus6s - Kultdros mu-
ziejus. Karo muziejui vadovavo generolas Vladas Nagevi6ius, o Kultdros muziejui -
dailetyrini.nkas  Paulius  Galaun6.  Karo  muziejus  paveld6jo  iki  1936  in.  sukauptus
eksponatus,  o  Kulttiros  muziejus  beveik kdr6si  i§  nieko.  Jam  atiteko  tik buvusio
Kauno miesto muziejaus rinkiniai ir M. K. Ciurlionio keryba.

Vytauto Didziojo kulttlros muziejuje buvo ikurti Prie§istorinis skyrius, Istorinis
ir Etnografinis skyriai. M. K. Ciurlionio kdrybos skyrius buvo pavadintas Meno sky-
riumi, nors M. K. Ciurlionio galerija turejo lyg ir atskira skyriu. Jo kdrybos ekspozi-
cijai skirtos pa6ios geriausios ekspozicijos sales. Prie Meno skyriaus glaud6si lietu-
viu liaudies menas, kick susijes ir su Etnografijos skyriumi. Memo skyriui priklaus6
turima M.  K.  Ciurlionio keryba, Vakaru Europos ir Lietuvos  dailininku kdriniai.
Buvo  dar  Kultdros  paminklu  apsaugos  ir  Rinkiniu  priezidros  skyriai.  Be  min6tu
skyriu, muziejus turejo savo administracija, kuria sudar6 mokslinis sekretorius, bu-
halteris, ma§ininkes ir bibliotekininkas. Jis tur6jo savo kdrika, sargus-budetojus, va-
lytoja, fotografa. 1937 in. buvo isteigta konservavimo-restauravimo laboratorija. Be
muziejaus administracijos, buvo Muziejaus taryba, kuri buvo numatyta ir Muziejaus
istatyme. Tame pat istatyme buvo nurodytos direktoriaus ir skyriu ved6ju pareigos
ir teis6s. Kultdros muziejus gal6jo tureti garbes bendradarbius ir bendradarbius tal-
kininkus. Muziejaus darbuotoju buvo nedaug, bet savo uzdavinius visi vykde gerai
ir saziningai. Veliau muziejaus darbuotoju §iek tick daug6jo, buvo samdomi daili-
ninkai braidytojai, kai kuriu saliu prizidretojai, rdbininkas.

1936 in.  naujai isikdrusiame muziejuje darba prad6jo  direktorius  Paulius  Ga-
1aune,  mokslinis  sekretorius  kompozitorius  Viktoras  Kuprevi6ius,  Prie§istorinio
skyriaus  ved6jas  dr.  Jonas  Puzinas,  Istorinio  skyriaus  vedejas  Amerikos  lietuvis
Aleksandras Ra6kus, kolekcionierius ir numizmatas, Etnografinio skyriaus vedejas
dailininkas Antanas Rdk§tele. Direktorius buvo ir Meno skyriaus vadovas. Iki 1940
metu pagrindinis muziejaus mokslinis personalas ir administracija nekito. A.  Rae-
kui i§vykus atgal i Amerika, Istorinio skyriaus ved6ju buvo paskirtas visiems mums
Zinomas numizmatas Povilas Karazija. Paminklu apsaugos skyriui vadovavo Vladas
Pry§mantas.  Nuo  1937 in.  konservatoriumi-preparatoriumi  dirbo  skulptorius  Pra-
nas Balenidnas.

RIekvienas  skyrius  turejo  po  viena  darbuotoja  -  muziejininka.  Priesistorinio
skyriaus muziejininku buvo paskirtas tuomet dar studentas Pranas Kulikauskas, Is-
torinio - istorikas Kazys Paunksnis, Etnografinio - studentas RIemensas Cerbule-
nas. Meno skyriaus muziejininkai keitesi, keitesi ir Istorinio skyriaus muziejininkai.
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Daugiausia  pagalbinio  personalo  dirbo  Paminklu  apsaugos  skyriuje.  Jame  dirbo:
Vincas Ramanauskas, Germana Steikdniene, Balys Luko§evi6ius ir keli laisvai sam-
domi muziejininko pad6j6jai. RIek v6liau Siam skyriui vadovavo dailininkas Vytau-
tas Kazimieras Jonynas; jane dirbo ir dailininkas Vytautas Kairitik5tis, Halina Kai-
rink§tyt6-Jaciniene ir dailininkas Vaclovas Rataiskis (Ratas). Nors muziejaus rnmai
buvo pastatyti pagal specialu projekta, ta6iau toli grazu netenkino muziejaus pasta-
tams keliamu reikalavimu. Daugiausia demesio buvo skirta ekspoziciju sal6ms. Ad-
ministracijos patalpos buvo labai mazos ir labai nedaug. Muziejui nebuvo numaty-
tos saugyklos ir laboratoriju patalpos. Ypa6 muziejus kentejo d6l saugyklu nebuvi-
mo. Be to, patalpu didesn? dali dalybu metu ir reprezentacin? pus? gavo Karo mu-
ziejus. Jis dali ekspozicijos saliu, rodos, §e3ias is Kultnros muziejaus pasisavino sa-
vavali§kai. D6l to tarp muzieju direktoriu isiplieske konfliktas, neisejes i gera mu-
ziejininkystei. Pirminiame projekte buvo numatyta, kad Karo ir Kulttlros muzieju
ekspozicija bus bendra. Lankytojas, atejes i muzieju, gal6jo susipazinti su ekspozici-
jomis nei§eidamas i§ muziejaus. RIlus konfliktui d6l patalpu, abu muziejai atsiribo-
jo vienas nuo kito uzrakintomis saliu durimis. Abu muziejai nepalaik6 jokiu ry5iu,
nebuvo jokio bendradarbiavimo, net tarnautojai negalejo bendrauti.

Muziejaus darbuotoju atlyginimai buvo pakankami.  Gana Zenkltis atlyginimai,
atrodo,  18-os  kategorijos,  buvo  direktoriaus  ir  skyriu vedeju.  Muziejininkai  gavo
apie 300 litu per m6nesi. Atlyginimus gaudavome kiekvieno m6nesio pirmaja diena
reguliariai.  Labai  tvarkingas  buvo  muziejaus  buhalteris.  Jokiu  kasininku  nebuvo.
Atlyginima kiekvienas gaudavome atskirame voke, kuriame ma§inele buvo i§spaus-
dinta pavard6 ir atlyginimo suma. A5, kaip muziejininkas studentas, i5 gauto atlygi-
nimo susimok6davau uZ nuomojama kambari, kuris kainuodavo apie 50 Lt per m6-
nest.  RIekviena m6nesi gal6jau nusipirkti kostiuma,  batus  ir kitus bdtinus  drabu-
Zius. Darbo salygos buvo geros. Dirbti pradedavome 8 valanda, baigdavome 14 va-
landa.  12 valanda bddavo pus6s valandos pertrauka, kurios metu tarnautojai gale-
davo uzkasti. Jokiu bufetu ar valgyklu nebuvo. Privattis verslininkai atvezdavo spe-
cialiais  vezimeliais   bandeliu,   de§reliu,   pieno.   Se§tadieniais   darba   baigdavome
12 val. Keleta dienu atostogu gaudavome per Kaledu ir Velyky §ventes.

Muziejininkams  priklause  9-os  kategorijos  atlyginimai.  Siun6iami  i  komandi-
ruotes gaudavo dienpinigiu, turejo teise vaziuoti traukiniu antraja klase.

Kulttlros  muziejus  kdr6si  tu§6iose  patalpose,  kai  kuriuos  senus  rasomuosius
stalus ir spintas per6me i§ buvusio Kauno miesto muziejaus ir M. K. Ciurlionio ga-
lerijos, kuri tuomet buvo Meno mokyklos rdmuose Zaliakalnyje. Iki 1938 in. buvo
isigyta visiems skyriams ir ekspoziciju sal6ms nauji baldai, gabliot6s, vitrinos ir kt.

Tarpusavyje tarnautojai labai gerai sugyveno, draugavo, lank6si vieni pas kitus,
nueidavo drauge i kavine ar restorana. Sekmadieniais organizuodavo i5vykas i gain-
ta. Studentai buvo i§leidziami i paskaitas, bet dienai skirta darba privalejo padaryti
po darbo valandu.
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Muziejininkai kiekviena sekmadieni turejo vesti ekskursijas lankytojams ir eks-
kursiju grupems. Reikejo mok6ti papasakoti ir apie M. K. Ciurlionio ktirinius. Tarn
darbui juos paruo§davo skyriu ved6jai.

Muziejaus direktorius kiekviena ryta patikrindavo visus skyrius, ar visi darbuo-
tojai at6jo i darba. Mes, jaunieji muziejininkai, jo privengdavome, kick bijojom, bet
labai gerb6m, o veliau net susidraugavom.  Pa§aliniu Zmoniu atejimas darbo metu
buvo  nepageidaujamas.  Bbdavo net kuriozu.  Viena karta pas  K.  Cerbul6na  atejo
A. Mikenaite, nepaprastai kukli ir draugi§ka. Tuo metu Cerbul6nas pamate, kad at-
eina P. Galaun6, liep6 Mikenaitei sleptis i kubila.

Muziejus organizuodavo daug parodu - vietiniu ir uzsienio dailininku. Btidavo
daug sve6iu. Turejau progos pazinoti visus to meto dymesnius dailininkus: A. Zmui-
dzinavi6iu, J. Sileika, A. Galdika, P. Kalpoka, V. Vizgirda, V. Didzioka, K. Simoni,
V. Kairitik§ti, V. Mackevi6iu ir kt. Veliau su V. Kairitik§6iu susibi6iuliavom.

Darbas Prie§istoriniame skyriuje

Pirmas  ir pagrindinis skyriaus  darbas buvo  sutvarkyti  esamus  rinkinius,  kuriu
pagrinda  sudare  buvusio  Kauno  miesto  muziejaus  rinkiniai.  V6liau  skyriui  buvo
perduota Valstybines Archeologijos Komisijos sukaupta archeologine medziaga.

Minetuose rinkiniuose buvo ir su archeologija nieko bendra neturin6iu radiniu,
ivairiu  suakmen6jimu,  senoviniu monetu,  istoriniu  ir  net  etnografiniu  eksponatu.
Teko viska perzitireti, sugrupuoti, perduoti kitiems skyriams. Visi Archeologiniam
skyriui perduoti dirbiniai gul6jo numatytoje ekspozicijos saleje ant grindu. Neleng-
vas  darbas  buvo  klasifikuojant medziaga.  Jam vadovavo  dr.  J.  Puzinas.  Jis  tur6jo
perzitir6ti  buvusio  Miesto  muziejaus  bylas  bei  buvusio  Valstybin6s  archeologijos
komisijos archyvus, Tado Daugirdo rankra56ius Universitete, rinkti Zinias i§ archeo-
logijos literattiros, laikra§6iu, Zurnalu. Tai pareikalavo daug laiko. Tas darbas baig-
tas tik 1937 in. kovo m6nesi.

Min6ti dirbiniai buvo gauti nekonservuoti, ivairiai supakuoti, prisitlti ant kartoni-
niu lenteliu, ivynioti i Popieriu ir kitaip. Dauguma ju buvo be metriku. Atrinkus ar-
cheologinius dirbinius, reikejo juos suklasifikuoti, suskirstyti pagal chronologija ir me-
dziaga, paruo§ti juos konservavimui, moksliniam inventorinimui, bdsimai ekspozicijai.
Pirma karta  turejau  progos  pazinti visa  turima  skyriuje  archeologine  medziaga.  AI
tuomet dar silpnai Zinojau dirbiniu tipus, archeologin? terminologija, ju chronologija.
Pirmas  ir pats  sunkiausias bei  atsakingiausias  darbas  buvo  dirbiniu  inventorinimas.
Turejau gerai padirbeti, kad inventorinimo darba gal66iau atlikti savaranki§kai.

Eksponatu inventorinimui buvo uzsakytos didelio formato knygos, iri5tos kietais
vir§eliais,  gale  direktoriaus  antspaudu  ir  para§u  nurodyta,  kick  knygoje  yra  lapu.
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Pildant skiltis, negalima buvo braukyti ar kitaip taisyti teksta. Tai buvo labai kruop§-
tus ir atsakingas darbas. Iki pradejau pazinti dirbinius, visas grafas uzpildydavau ant
atskiru lapu -juodra§6iu, dr. J. Puzinas perzitir6davo, patikrindavo. Inventoriaus kny-
gu skiltis reik6jo pildyti juodu tu§u. Darba gana greit i§mokau. Buvusio Kauno miesto
muziejaus akmeniniai kirvukai buvo suinventorinti be didesnio ju aptarimo. Invento-
riaus-sara§o  numeriai uzra5yti baltais  aliejiniais  dazais,  kur papuola.  Reikejo  senus
numerius, ira§ius juos i inventoriaus knyga, pa5alinti, nuvalyti. Nauji inventoriaus nu-
meriai buvo uzrasomi juodu arba baltu tu§u ir padengiama „capon" laku, kurio pasi-
gamindavome patys i§ sugadintu ar senu nereikalingu filmu, nuemus emulsijos sluoks-
ni ir i§tirpinus filma acetonu. Inventoriniai numeriai buvo uzra§omi maziausiai mato-
moje vietoje, pavyzdziui, akmeniniu kirvuku su skyle kotui tos skyl6s viduje.

Pries dirbinius inventorinant, jie bddavo nuvalomi, konservuojami. Tai atlikda-
vo nagingasis P. Balenitinas.

Muziejus  tur6jo  savo  fotografa,  dirbusi  pries  tai  aviacijoje,  p.  Timuka.  Ilges-
niam  eksponatu  issaugojimui  bddingiausieji bddavo  ne  tik fotografuojami,  bet  ir
pie§iami.  Tarn  darbui  muziejus  samde  dailininkus  - braidytojus.  Pirmiausia  buvo
pie§iami tie dirbiniai, kuriu originalo issaugojimas kel6 problemu, pvz., Zirgu kama-
nos, inkrustuotos metalais, ar dirzai, puo§ti metaliniais papuo§imais. Pvz., Zirgu ka-
manas, padengtas „sidabru", nuostabiai pie§e dailininkas V. Rataiskis.

Negatyvai  ir  pozityvai  buvo  inventorinami  atskirose  specialiomis  skiltimis  in-
ventorinese knygose. Negatyvu inventorinis numeris ra5omas ant tu§6io negatyvo -
filmo pakra5t6lio de§iniame kampe vir§uje. Pozityvu numeriai buvo uzra5omi juodu
tu§u ,,blogoje" puseje. Visa §i darba atlikdavo muziejininkas. Buvo nustatyta, kick
dirbiniu per darbo diena btitina suinventorinti ar atlikti kita bdtina darba. Atrodo,
norma buvo suinventorinti 20 dirbiniu.

Archeologiniu dirbiniu inventorinimas man buvo geriausia mokykla.  I§mokau
terminologija, detaliai dirbini pazinti, susipazinti su ju chronologija, tipais, geogra-
finiu paplitimu.

Kiekvienais metais skyrius pasipildydavo naujais eksponatais, Zmoniu dovanotais,
pirktais ar igytais ekspedicijose. Tiems asmenims, kurie dovanodavo eksponatu, bdda-
vo i5duodami muziejaus padekos kvitai. Atsimenu, vienas pilietis atne§6 mai5ioka ge-
leziniu Zaslu, balno kilpu ir kitu dirbiniu i§ Mikytu, Sakiu apskrities. Atne§?s pasak6:
„Girdejau, kad vaikai i§ tokiu dalyky mokosi, tai tegul pasimoko".  1939 in. buvo jau
suinventorinta per 7000 dirbiniu; apie 3000 buvo dar neinventorinti.

Prie§istorinio skyriaus ekspozicijos paruo§imas ir atidarymas

Prie§istorinio  skyriaus ekspozicijai buvo  intensyviai ruo§iamasi.  Jau  inventori-
zuojant turimus eksponatus buvo daroma ju atranka, sudaroma atitinkama kartote-
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ka. Pirmiausia reikejo uzsakyti atitinkamas, ano meto salygomis geras, modernias
vitrinas.  Buvo  pasinaudota kaimyniniu  5aliu  patirtimi.  Atsisakyta  iki  tol  muzieju,
dar nuo Ti§kevi6iaus laiky, horizontaliu gablio6iu. Juose lankytojas eksponatus ma-
tydavo Zitiredamas Zemyn ar net pasilenkdamas. Nutarta uzsakyti statmenas dvieju
tipu vitrinas. Statomos prie sienos vitrinos turejo du skydus, sales viduryje - dvigu-
bas, skydai i§ abieju pusiu. Skydu auk5tis turejo bdti Zmogaus dydzio, kad apzinrint
eksponatus lankytojui nereiketu lankstytis. Dr. J. Puzinas, dalyvaudamas archeolo-
gu kursuose Rygoje, Elbinge, bei aplankes daugeli Latvijos, Rytprdsiu ir kitu mu-
zieju, mate tokio tipo vitrinas, tod6l padaryti ju projekta nebuvo sudetinga. Lanky-
damas kitu §aliu muziejus, dr. J. Puzinas sukaupe daug muziejinio darbo patirties ir
visa, kas geriausia, priimtina, pritaike V. D. kulttiros muziejaus Prie§istorinio sky-
riaus ekspozicijai. Pateiktus vitrinu projektus turejo patvirtinti muziejaus Moksline
taryba. Jas pagamino San6iuose buves ,,Metalo" fabrikas. Pagal turimas ekspozici-
jai patalpas buvo pagaminta 20 dideliu, dvigubu, ir 16 mazojo tipo vitrinu. Faneros
skydai buvo aptraukti §viesia nebalinta drobe. Kadangi V. D. K. muziejus netur6jo
savo saugyklu, tai vitrinu apatineje dalyje buvo iruo§tos uzdaros lentyn616s-stal6iai,
kuriuose buvo saugojami archeologiniai dirbiniai. Vitrinos ir lentynel6s buvo raki-
namos nestandartiniu uzraktu, kurie lankytojui nekrito i akis. Stikliniu vitrinu me-
taliniai remai ir kitos dalys buvo nudartytos ramia pilk5vai m6lyna spalva.

Prie§istorinio skyriaus ekspozicijai buvo i§skirtos dvi gama §viesios patalpos nuo
Vienybes aik§tes puses. Mazojoje saleje prie sienu tilpo 6 vitrinos, visos kitos buvo
didziojoje saleje.  Prie§istorinio skyriaus ekspozicijos tikslas buvo  atkurti seniausia
Lietuvos gyventoju kulttira, buiti, papro6ius, pagrindinius verslus, santykius su kai-
mynais ir kitus Zilosios praeities kartu gyvenimo aspektus. Mazojoje sal6je turi tilpti
akmens amzius, didziojoje sal6je -visu kitu laikotarpiu bddingiausi eksponatai. Su-
prantama,  skyriuje  turimu  eksponatu nepakako.  Trtlkstamu nutarta  paie5koti  ki-
tuose muziejuose. Dr. J. Puzinas aplanke beveik visus Lietuvoje buvusius kra§toty-
ros muziejus ir priva6ius kolekcionierius. Buvo depozito teisemis gauta eksponatu
i§ Siauliu ,,Au§ros" muziejaus, i§ Birzu, Panevezio, Kedainiu, Kretingos ir kitu mu-
zieju. 1§ Birzu kra5totyros muziejaus gauta nemazai retu Zalvarinio amziaus dirbi-
niu. 1§ Kretingos muziejaus gautas Ti§kevi6iaus Palangos gintaro lobis, i§ K6dainiu
muziejaus - gelezies amziaus dirbiniu. 1§ priva6iu kolekcionieriu minetini Kum§ty-
6io dirbiniu rinkiniai Plungeje, kun. Kuprio rinkiniai Kretingoje. Ta6iau del auk§tu
kainu ju atsisakyta.

Dr.  J.  Puzinas  uzmezge  ry5ius  ir  su  kai  kuriais  uzsienio  §aliu  archeologiniais
muziejais. 1§ Tartu universiteto Archeologijos kabineto gauta keliasde§imt dirbiniu
nuotrauku Lietuvos teritorijoje rastu dirbiniu, taip pat i§ buvusio Peterburgo, I.on-
dono  ir  Berlyno  bei  Karaliau6iaus  muzieju.  15  Karaliau6iaus  (K6nigsberg  (Pr.)
Prussia" muziejaus gauti Juodkrant6s gintaro dirbiniu lobio, Zmogaus ir gyvuliu fi-

gnr6liu, karoliu ir kitu bddingesniu neolitui dirbiniu muliazai.
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1§ savu rinkiniu iki 1938 in. pradzios buvo suinventorinta per 6000 eksponatu.
Pagrindines  ekspozicijos  paruo§iamasis  darbas,  kaip konservavimas,  Zemelapiu  ir
iliustraciju bei ekspozicija paai§kinan6iu uzra§u jau buvo paruo5ta iki  1938 in. I 5i
darba buvo itraukti ir kitu skyriu dailininkai, braidytojai ir kt. Pradzioje ekspozicijai
buvo atrinkta apie 2000 eksponatu, ta6iau d6l vietos stokos buvo eksponuota 1672
vienetai. Visa ekspozicijai atrinkta medziaga buvo i§statyta prisilaikant chronologi-
jos ir tipologijos principu. Pirma karta buvo eksponuoti keli titnago dirbiniai i§ pa-
leolito pabaigos (Puvo6iai). Nemazai eksponuota kaulo ir rago dirbiniu i§ mezolito
ir v6lesniu laikotarpiu.  Maziausiai eksponatu tureta i§ Zalvario ir ankstyvojo gele-
Zies amziaus. Be pa6iu irankiu, ginklu ir papuo§alu, buvo paruo§ta keletas origina-
liu kapu modeliu-preparatu; veliau ju eksponuota daugiau. Tai P. Tarasenkos ras-
tas dvigubas Zmoniu kapas i§ Velyku5kiu piliakalnio, Upytes dvigubas turtingas ra-
diniu vyro ir moters kapas, degintinis kapas ir jo duob6s pjtivis i§ Eiguliu, keletas
Zirgu  galvu  su  puo5niomis  kamanomis,  Zaslais,  kar6iu  ivijomis,  balno  kilpomis  i5
Grauziu bei Ver§vu Zirgu kapu. Tie eksponatai lankytojus labiausiai domindavo.

Ekspozicija montavo konservatorius-preparatorius Pranas Balenidnas.  Ypa6 su-
maniai jis  pritvirtino  prie  stendo  Ver§vu  turtingo  kapo  Zalvarini  asoteli.  Net  prof.
P. Galaun6 negailejo jam uZ tai komplimentu. Ekspozicija nebuvo perkrauta. Saikingi
ir klasikinio ra§to buvo uzra§ai, ra§yti ant iviesiai pilkos spalvos kartono juodu tu5u.

Visa ekspozicija galutinai irengta 1938 in. pradzioje. V. D. K. Muziejaus taryba,
vadovaujama  direktoriaus  P.  Galaunes,  visa  ekspozicija  perzidrejo,  i§rei§k6  savo
pasitenkinima ir leido oficialiai ja atidaryti.

I ekspozicijos atidaryma buvo pakviestas Respublikos Prezidentas A. Smetona,
ministrai,  Kulttiros departamento  direktorius  astronomas A.  Ju§ka,  kitu  departa-
mentu vadovai, dymiausi dailininkai, Zurnalistai ir visas V. D.  K. muziejaus perso-
nalas. Ekspozicija paai§kino dr. J. Puzinas. Jis Vasario  16-os dienos proga buvo uZ
ekspozicijos  iruosima  apdovanotas  Gedimino  ordinu.  Atidarymo  i§kilmes  filmavo
Lietuvos kino studija. Filmas buvo demonstruojamas visuose kino teatruose. I§kil-
mes pla6iai nu§viete to meto Lietuvos spauda. Filmas yra i§lik?s iki mdsu dienu.

Atidarius priesistorinio skyriaus ekspozicija, pagausejo muziejaus lankytoju. Ja
lanke  daugelis  Lietuvos  Zilosios  senoves  myl6toju,  mokytoju,  §iaip  inteligentai  ir
ypa6 moksleiviai. Dar 1938 in. noredami susipazinti su Lietuvos archeologija ir jos
tik ka irengta ekspozicija, ja aplanke keletas uzsienio §aliu archeologu: Var§uvos uni-
versiteto rektorius, Zinomas lenku archeologas prof. Wlodzimierzas Antoniewiczius,
kurio darbais naudojosi ir mtisu dienu archeologai. Savo veikale ,,Archeologia Polski"
jis gana daug vietos skyre ir Lietuvos archeologijai. I.ankesi Herderio instituto Rygoje
direktorius prof. Carlas Engelis. Jis ypa6 dom6josi prdsu, lietuviu ir latviu archeologi-
ja. Taip pat -Wolfas. Seefeldas i§ Berlyno ir Upsalos universiteto studentas archeolo-
gas Oxenstjemas. Daug uzsienio sve6iu i muzieju atvesdavo Uzsienio reikalu ministe-
rijos darbuotoja referents M.  Avietenaite.  Jau  1937 in.  V.  D.  K.  muzieju aplanke
6408 Zmones, o 1938 in. ju skai6ius padidejo iki 10 485 Zmoniu.
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1938  in.  Iiepos  men.  susipazinti  su  Lietuvos  archeologijos  ekspozicija  bei  pa-
rinkti savo daktarin6ms disertacijoms palyginamosios medziagos atvyko 5 Karaliau-
6iaus universiteto archeologijos absolventai, vadovaujami prof. Bolko Freierio von
Richthofeno,  pas kuri  ir man teko  pasimokyti  archeologijos.  Vienas  i§  atvykusiu,
§iandiena dar tebegyvenan6io netoli Bonos nedideliame Swisttalio miestelyje, buvo
archeologas baltistas  Lotharas Kilianas.  Jis yra  daug para§?s  straipsniu ir veikalu
apie indoeuropie6ius ir baltus, kuriais mes pla6iai naudojam6s spresdami sud6tinga
baltu kilmes istorija.

Sios grupes apsilankymas V. D. K. muziejuje nuleme ir mano studiju kelia i Ka-
raliau6iaus universiteta.  Muziejaus vadovybe pries Svietimo ministerijai paskiriant
man stipendija archeologijos studijoms i uzsieni, svarst6, kur btitu geriau mane pa-

y
siusti:  i Svedija, Lenkija ar Vokietija.  Cia nulem6 prof. 8.  F. von Richthofeno pa-
sidlymas vaziuoti i universiteta. Anot profesoriaus, „Rytprtisiu archeologija" -tai ir
Lietuvos archeologija.

1938 in.  iruosta Prie§istorinio  skyriaus ekspozicija  su naujais  ir retesniais  eks-

ponatais i§silaik6 beveik iki §io §imtme6io septintojo de§imtme6io, kai po ilgu dery-
bu ir gin5u, kaip ir visas Archeologijos skyrius, buvo perduotas dabartiniam Karo
muziejui. Ji keleta kartu buvo papildoma nauja medziaga, kei6iama. Naujai ir gerai
iruo§ta archeologine ekspozicija Karo muziejuje ir dabar ekskursiju gausiai lanko-
ma. Ji irengta prisilaikant tu pa6iu principu. Pasigendama tik kapu modeliu, matyt,
del vietos stokos.  Pana§ios ekspozicijos yra ir daugelio mdsu kra§totyros muzieju,
tik su sritiniais skirtumais.

Archeologin6s ekspozicijos gerai iruo§tos yra ir visuose Lietuvos istorijos kra5-
totyros muziejuose, tokiuose kaip Kretingos, Tel§iu, Kernaves, Siauliu ir kt. Pradzia
buvo sunki, bet rezultatai geri. Visiems muzieju archeologams Plurimas Annas! 1

Pranas K u I i k a u s k a s
Pirmasis Prie§istorinio skyriaus darbuotojas

1  P.  S.  I§sami  ataskaita apie Kauno  V.  D.  kulttiros  muziejaus Prie§istorinio  skyriaus veikla  1936-

1939 in. paskelbta darbe "V. D. Kulttiros muziejaus mctra5tis", t.1. Ja parenge to meto muziejaus moksli-
nis sekrctorius kompozitorius Viktoras Kuprevi6ius. Zr. min. Ieidini, i§lcista 1941 in., p. 335-385.
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