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s Town at the Šešupė River

Antanas PILECKAS

A new exposition “Town at the Šešupė River“ was opened 
on 29 May 2008 celebrating the 75th anniversary of the mu-
seum. The exposition was installed after the renovation of the 
museum building in the newly restored facilities. Renovation 
of the museum and instalment of the exposition were funded 
by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania and 
Marijampolė Municipality. 
Creation of the exposition lasted two years and was due to 
scrupulous work of museum workers and a designer Artūras 
Kaminskas. It was installed with the help of the modern tools 
(photo wallpapers, video material, lighting systems etc.) and 
included the most valuable and interesting elements repre-
senting different periods. The four exposition halls reveal the 
history of development of Marijampolė town from 1667 until 
1990. 

valdytojų, Marijampolės miesto fundatorių Pranciškos ir Morkaus 
Antano Butlerių portretai, gyvenimo aprašymai, spėjamo miesto 
centro kūrimosi pradžios maketas ir planai, miesto herbo kaitos 
istorija. Rodomi įvairūs amatininkų darbo įrankiai.

Antroji salė skirta miesto raidos laikotarpiui nuo 1792 iki  
1941 m. Čia eksponuojama miesto centrinės dalies maketas 
(1930–1935); namų, juosusių centrinę Turgaus (vėliau – Pi-
liečių) aikštę, fasadų fotografijos, pagrindinės miesto gatvės  
(Varšuvos g.) bei gretutinės, Kęstučio, taip pat ryškesnių kitose 
gatvėse buvusių įstaigų ir privačių pastatų fotografijos. Pateikia-
ma to meto gyventojų naudotų namų apyvokos daiktų, mokymo-
si priemonių, knygų bei laikraščių pavyzdžių. 

Minimali ekspozicija skirta Antrojo Pasaulinio karo laikotarpiui. 
Eksponuojami ginklai, karinės uniformos, sugriauto miesto foto-
grafijos.

Trečioji ir ketvirtoji salės skirtos 1945–1990 metų laikotarpiui. 
Čia nušviečiamas miesto atstatymas, pramonės vystymasis, po-
litinis, visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas. Eksponuojami mies-
to gyventojų buities daiktai, darbo įrankiai. Fotografijose – miesto 
urbanistinis ir kultūrinis gyvenimas.        

Marijampolės kraštotyros muziejaus archyvo nuotraukose ekspozicijos 
„Miestas prie Šešupės“ fragmentai
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Lankytojus 
traukia  
„basanavičynė“
Rūta VASILIAUSKIENĖ

2008 m. balandžio pirmąją, Jono 
Basanavičiaus sodyba-

muziejus paminėjo savo antrąsias 
įkūrimo metines. Muziejaus dešimties 
darbuotojų kolektyvas šią datą įprasmino 
susirinkdamas į pavasarinę talką tvarkyti 
sodybos bei greta augančio Atgimimo 
ąžuolyno. Balandžio mėnesį minimas ne 
tik muziejaus įkūrimas, bet po žiemos 
ramumos prasideda aktyvus renginių 
organizavimas bei akivaizdžiai juntamas 
lankytojų pagausėjimas. Prasideda 
darbymetis.

Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus, iki 2006 metų priklausęs 
Vilkaviškio rajono savivaldybės krašto muziejui, šiandien 

veikia kaip biudžetinė kultūros įstaiga, priklausanti Marijampolės 
apskrities viršininko administracijai. Muziejaus pagrindinė 
misija – prižiūrėti bei puoselėti atkurtos J. Basanavičiaus 
sodybos pastatus, asmeninius daiktus bei kitą su jo asmeniu 
susijusią medžiagą, kaupti, saugoti, eksponuoti ir populiarinti 
muziejines vertybes, atspindinčias J. Basanavičiaus gyvenimą, 
veiklą, kūrybinį palikimą, bei Sūduvos regiono materialines ir 
dvasines kultūros vertybes, tvarkyti ir puoselėti Lietuvos tautinio 
atgimimo ąžuolyną.

Per dvejus darbo metus pavyko pasiekti išties nemenkų rezul-
tatų. Vykdomi du investiciniai projektai, kurių dėka vyksta pastatų 
kapitalinis remontas bei formuojama muziejaus materialinė bazė. 
Iki 2009 metų pabaigos planuojama suremontuoti visus penkis 
sodybos pastatus bei pritaikyti juos muziejaus veiklai. Buvusioje 
kiaulidėje jau įrengtas šiandienos reikalavimus atitinkantis sani-
tarinis mazgas, įruoštos dvi patalpos būsimoms ekspozicijoms, 
sutvarkyti inžineriniai tinklai, bus pasirūpinta priešgaisrine sody-
bos apsauga, sutvarkyta teritorija ir kt. 

Perduodant dr. J. Basanavičiaus tėviškę Marijampolės apskri-
čiai, visos čia surinktos muziejinės vertybės liko Vilkaviškio kraš-
to muziejui, tačiau Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus šiuos 
eksponatus deponuoja (skolina) ir rodo lankytojams. Per dvejus 
metus muziejui pavyko surinkti 86 naujus eksponatus ir atnaujinti 
etnografines kolekcijas. Pradėta formuoti naujos ekspozicijos vi-
zija, deramai atspindėsianti dr. J. Basanavičiaus ir jo brolio Vinco 
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asmenybes. Tačiau iki šiol, muziejuje nėra nė vieno autentiško 
eksponato tiesiogiai susijusio su dr. J. Basanavičiumi. 

Žmones į šią sodybą traukia ne vien noras aplankyti lietuvių 
patriarcho tėviškę, bet ir galimybė pasivaikščioti po didžiu-
lį ąžuolyną, kasmet vis vešlesnį ir gražesnį. Muziejuje aktyviai 
organizuojami įvairūs renginiai, vyksta tautodailininkų plenerai, 
Suvalkijos (Sūduvos) regiono folkloro ir klojimo teatrų festiva-
liai, surengiama nemažai parodų. Ypač daug dėmesio skiriama 
edukacinei veiklai. Parengtos penkios edukacinės programos, 
kuriamos dar dvi. Aktyvios kultūrinės ir edukacinės veiklos dėka 
muziejaus lankomumas kasmet sparčiai auga (jau antrus metus 
padidėja 50 procentų). 

Nuo 2007 metų vidurio muziejus vykdo specialiąją programą – 
pradėjo teikti mokamas paslaugas. Jono Basanavičiaus sodybą 
lankantys svečiai gali ne tik dalyvauti gidų vedamoje ekskursijoje, 
bet ir ąžuolyno takais pasivažinėti bričkele, pasisėdėti erdviame 
klojime, susikaupusią energiją išlieti plenero metu sukurtų skulp-
tūrų-sūpynių parke ar tiesiog pasivaikščioti sodybos kieme, ap-
lankyti jos augintinius.                                      

V. Valužio nuotr.
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„Basanavičynė“ Attracts Visitors 
Rūta VASILIAUSKIENĖ

The publication introduces the homestead-museum of Jonas 
Basanavičius (1851-1927) which was established on 1 April 
2006. In the Lithuanian history J.Basanavičius is referred to 
as “the patriarch of the nation“ who predicted the nation’s 
future and roads towards the Independence. Until 2006, the 
homestead-museum in Ožkabaliai village was under owners-
hip of the Vilkaviškis municipal regional museum. Today it 
is a state cultural institution subordinate to the Marijampolė 
County Governor‘s Administration.  The mission of the mu-
seum is to take care and uphold the buildings of the restored 
J.Basanavičius homestead, to accumulate, preserve, exhibit 
and popularise museum values reflecting life, activity, cre-
ative heritage, personal items and other related materials 
of J.Basanavičius, as well as material and spiritual cultural 
values of the Sūduva Region, and to take care of the Lithu-
anian National Revival Oakwood.  

Paroda „1863 m.  
SUKILIMAS – 
145“  

Tadas ŠĖMA

1863 m. sukilimo dalyviai tremtyje. Tobolskas, 1864 m. LNM. 
Fot. nežinomas

Sukilėlių rautelių pulko  
vėliavėlė. LNM.  K. Stoškaus 
nuotr.

2008 m. gegužės 8 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus  
 Naujajame arsenale (Arsenalo g. 1) atidaryta 

paroda „1863 m. sukilimas – 145“, skirta sukilimo 145 metinėms. 
Paroda veiks iki lapkričio 9 d.

1830–1831 m. sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje baigėsi nesėk-
me, tačiau viltys atkurti Abiejų Tautų Respubliką nežlugo, o Ru-
sijos pralaimėtas Krymo karas vėl sužadino patriotų viltis atkurti 
valstybingumą. 1861 m. Rusijos caras Aleksandras II pasirašė 
įstatymą, kuriuo panaikino baudžiavą, suteikė valstiečiams pilie-
čių teises, bet paliko juos laikinais prievolininkais, iki jie išsipirks 
žemę. Toks laisvės suteikimas valstiečių netenkino. Prasidėjo 
stichiniai neramumai,  miestuose vyko politinės patriotinės mani-
festacijos. Siekdama likviduoti neramumus, Rusijos valdžia įve-
dė karo padėtį Vilniuje, Vilniaus apskrityje ir beveik visoje Kauno 
gubernijoje.

Naują sukilimą ėmė rengti dviejų krypčių politinės grupuotės: 
„baltieji“ ir „raudonieji“. Nors jos skirtingai suprato politinius ir 
socialinius judėjimo uždavinius, tačiau niekam nekėlė abejonių 
bendras tikslas – išsivaduoti iš carinės priespaudos.

1862 m. vasarą Lietuvoje buvo sukurtas Judėjimo („raudo-
nųjų“) komitetas sukilimui prieš Rusijos valdžią rengti. Į jį įėjo 
Konstantinas Kalinauskas, Boleslovas Dluskis ir kiti, o šiam ko-
mitetui vadovavo Liudvikas Zveždovskis. Rudenį komitetas buvo 
pertvarkytas į Lietuvos provincijos komitetą, o jo vadovu tapo  
K. Kalinauskas.

1863 m. sausio 22 d. Centrinis tautinis komitetas, pasivadinęs 
Laikinąja tautine vyriausybe, Varšuvoje išleido manifestą, skel-
biantį sukilimo pradžią, ir du agrarinius dekretus. Gyventojai buvo 
kviečiami sukilti.

Lietuvos provincijos komitetas 1863 m. vasario 1 d. paskel-
bė manifestą, kuriuo Lietuvos ir Baltarusijos gyventojai buvo  
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