
16 LIETUVOS MUZIEJAI 2007’3

B
en

dr
ad

ar
bi

av
im

as Seminaro dalyviai išklausė ir daug įdomių bei vertingų praneši-
mų, kuriuos seminaro dalyviams skaitė viešnios iš Vilniaus: I. Se-
liukaitė (Lietuvos kultūros ministerija), pranešimas „Kryždirbystė 
dabartinės kultūros kontekste“; T. Jurkuvienė (Lietuvos liaudies 
kultūros centras), pranešimas „Mediniai kryžiai Suvalkijoje“;  
N. Marcinkevičienė (Lietuvos liaudies kultūros centras), prane-
šimas „Kryždirbystės papročiai“; S. Urbonienė (Lietuvos naci-
onalinis muziejus), pranešimas „Suvalkijos liaudies skulptūros 
bruožai“. Keturias paskaitas seminaro dalyviams kryždirbystės 
tema perskaitė šio renginio iniciatorė dr. A. Počiulpaitė (Lietuvos 
liaudies kultūros centras): 1. „Kryždirbystės objektų formos ir 
fiksavimo pagrindai“, 2. „Medinių liaudies paminklų raidos as-
pektai tradicijų šviesoje“, 3. „Liaudies meistro kūrybos specifika, 
kūrybinės raiškos specifika ir analizė“, 4. „Kryždirbystės paveldo 
išsaugojimo (senųjų kryžių remonto, restauravimo) problemos ir 
perspektyvos“.

Į savaitę trukusį seminarą susirinkę dalyviai ne tik klausė pas-
kaitų ir tyrinėjo muziejų fondų medžiagą, bet ir dalyvavo trijuose 
praktiniuose užsiėmimuose. Buvo organizuotos išvykos į se-
nąsias Marijampolės kapines, Liudvinavo senąsias ir naująsias 
miestelio kapines, Šunskų miestelio kapines. Dalyviai, remda-
miesi dr. A. Počiulpaitės parengtomis anketomis, mokėsi aprašyti 
kapinių kryžius, stogastulpius, koplytstulpius. Šios praktinės pa-
mokos buvo ypač naudingos renkantiesiems istorinę medžiagą 
ir fotografijas. 

Vakarą seminaro dalyviai maloniai praleido pas Sūduvos kraš-
to kryžių meistrą Klemensą Kvainauską, kuris mielai vedžiojo po 
savo dirbtuves, rodydamas ir pasakodamas, kaip ąžuolo kamie-
nas meistro rankose virsta kryžiumi. Nemažai jo išdrožtų kryžių 
mena jau išnykusių mūsų krašto kaimų istorijas, puošia bažnyčių 
šventorius. 

Pagal parengtą seminaro programą vienas vakaras buvo skirtas 
senajam giedojimui. Seminaro dalyviai susitiko su Brukų kaimo 
moterimis, kurios dar prisimena ir moka giedoti senąsias gies-
mes, kurios buvo giedamos prie kaimo kryžių per gegužines. 

Seminaro metu vyko muziejaus fotografo Romo Linionio fo-
tografijų paroda „Sūduvos krašto kryžiai“, buvo pristatyti per 
pastaruosius kelerius metus išleisti leidiniai apie Sūduvos krašto 
kryžius: „Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros pa-
minklai“, „Kazlų Rūdos krašto kryžiai ir kryždirbiai“, „Kalvarijos 
krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės“. 

Šis seminaras – tai didžiulė teorinė ir praktinė pagalba visiems 
šios srities darbuotojams.         
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Paskaitų akimirka

Naujoje  
ekspozicijoje – 
bajorų kultūros  
atspindžiai
Zita PIKELYTĖ

P anevėžio kraštotyros muziejaus  
 filiale atidaryta nauja nuolatinė 

ekspozicija „Upytės bajorai“. Pirmą 
kartą muziejaus gyvavimo istorijoje 
tiek dėmesio skiriama krašto bajorijai. 
Ekspozicija įrengta istoriniame name – 
seniausiame archyvo pastate Lietuvoje, 
įtrauktame į valstybės saugomų kultūros 
paveldo objektų sąrašą, seniausiame 
Panevėžio pastate. 

TRUMPA PASTATO ISTORIJA

T eismo, kartu ir teismo archyvo, pastato būtinybė Panevėžyje  
 iškilo, kai po 1564–1566 m. administracinės ir teismų 

reformos Panevėžys tapo Upytės pavieto centru ir teismo vieta. 
Iš pradžių teismai ir seimeliai vyko Panevėžio dvare, bet ten trūko 
vietos, tad 1569 m. Liublino seime svarstytas Upytės pavieto 
teismo pastatų klausimas. Remiantis 1588 m. išleistu III Lietuvos 
Statutu, teismų dokumentai turėjo būti sudėti į dėžes ir užrakinti 
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trimis užraktais, užantspauduoti trimis antspaudais ir saugomi 
mūriniame pastate. Tačiau leidimas statybai gautas tik 1612 m. 
Dalį lėšų surinko pavieto bajorija, likusią skyrė Upytės pavieto 
seniūnas Jeronimas Valavičius, kurio rūpesčiu 1614 m. žemės 
valdoje prie Nevėžio iškilo Upytės pavieto įstaigos. Kaip aprašyta 
1776 m. inventoriuje, tai buvo šiaudais dengtas medinis teismo 
pastatas, mūrinis teismo archyvas, dvi arklidės ir ratinė po tuo 
pačiu šiaudiniu stogu bei kalėjimas. 

1807 m. Panevėžį nusiaubė gaisras, nukentėjęs archyvo pas-
tatas buvo rekonstruotas. Pagal paskirtį jis naudotas iki XIX a. 
antrosios pusės. Čia saugoti Upytės pilies ir žemės teismų, vė-
liau – Panevėžio apskrities teismo dokumentai. Nepaisant miesto 
ir paties pastato patirtų negandų, funkciją jis, matyt, atliko gerai, 
nes jame saugoti dokumentai išliko. Lietuvos valstybės istorijos 
archyve ir Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje 
saugomos 109 Upytės pavieto žemės teismo, 49 pilies teismo, 
3 pakamario teismo knygos ir 1 eksdivizinio teismo knyga. 

XIX a. pabaigoje pastatą administravo Panevėžio savivaldybė 
ir ji išnuomojo jį kariniam daliniui. Per Pirmąjį pasaulinį karą be 
priežiūros likusį namą savavališkai užėmė miestietis Ničajus. Po 
karo tik per teismą savivaldybei pavyko pastatą atgauti. 1925 m. 
sausio 18 d. jame atidaryta pirmoji Panevėžio muziejaus eks-
pozicija. Išaugus eksponatų skaičiui ir dėl per mažų bei drėgnų 
patalpų 1932 m. muziejus perkeltas į erdvesnes patalpas P. Pu-
zino gatvėje. Muziejui išsikėlus, pastatas stovėjo apleistas. Po 
Antrojo pasaulinio karo jame įrengtas „Sąjunginės spaudos“ 
sandėlis, 1958 m. atliktas kapitalinis remontas, o 1964 m. pas-
tatas perduotas Panevėžio kraštotyros muziejui ir jame įrengta 
ateizmo ekspozicija. 1972 m. ji buvo pakeista – atidaryta liaudies 
meno ekspozicija, kurioje eksponuoti audiniai, medžio skulptū-
ros, garsaus dievdirbio Vinco Svirskio kryžiai. 1984 m. pastatas 
buvo remontuojamas, nugriauti dūmtraukiai ir dvi krosnys, įves-
tas centrinis šildymas. 1996 m. įrengta senųjų medžio skulptūrų 
ekspozicija. Ruošiantis Panevėžio 500-mečiui, 2003 m. pastatas 
restauruotas. 

PRAEITIES DVARAI IR JŲ SAVININKAI

1790  m. Upytės paviete buvo 686 dvarai. Pusė  
 jų (51,6 proc.) neturėjo valstiečių. Trečdaliui  

(36 proc.) dvarų priklausė nuo 2 iki 30 valstiečių dūmų, 
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New Exposition – Reflections  
of Manor Culture
Zita PIKELYTĖ

Panevėžys Local Lore Museum branch has opened a new 
permanent exposition “Upytė Noblemen“.  The article descri-
bes the history of the new exposition building, as well as the 
life of the Upytė noblemen.
The new exposition presents photographs of Panevėžys Land 
manors, with the indication of their former owners. Along-
side the photographs the family coat of arms and locations 
as well as the relatives residing in the county, the famous 
noblemen families of Valavičiai, Poniatovskiai, Puzinai, Kosa-
kovskiai, Radvilos coat of arms were exposed. An honourable 
place in the exposition is given to the portrait of Jeronimas 
Valavičius, the constructor of this building, actuary of King 
Žygimantas Vaza, treasurer of the Of the Grand Duchy of 
Lithuania , under-chancery, the chief executive of Upytė 
county and Žemaitija. The exposition is also decorated by the 
portrait of count Hugo von Keyserlingk, the owner of Staniū-
nai manor, who also owned some part of the contemporary 
Panevėžys territory. The exposition demonstrates a variety 
of objects from Naudvaris, Apytalaukis, Vadokliai (Anitava), 
Savitiškis, Dudiškiai, Puziniškis, Rodos manors as well as the 
Oginskiai manor house in Plungė.
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dešimtadaliui (9,4 proc.) – nuo 30 iki 100 dūmų ir tik 3 procentai 
dvarų turėjo daugiau kaip 100 valstiečių dūmų ir galėjo vadintis 
stambiais. Lietuvos peizaže vyravo ne rūmai, o kuklūs mediniai 
dvareliai.

XX a. dvarų kultūra dėl įvairių priežasčių atsidūrė visuomenės 
gyvenimo užribyje, jų reikšmė sumenkinta. Dvarai ypač nuken-
tėjo sovietmečiu: daugelis savininkų buvo ištremti ar pasitraukė 
į Vakarus, likęs turtas buvo išgrobstytas, pastatai – nugyventi, 
nuniokoti. Tik amžiaus pabaigoje susirūpinta bajorijos ir dvarų 
palikimu, įvertintas šis unikalus kultūros paveldas. 

Naujoje ekspozicijoje pateikiamos Panevėžio krašto dvarų 
fotografijos, nurodomi buvę jų savininkai. Pavyzdžiui, Mitriūnų 
dvaras, žinomas nuo XVIII a., priklausė Koriznų, Savickių gimi-
nėms. 1855 m. statyti mūriniai rūmai šiuo metu sugriuvę. Nau-
dvario dvaras nuo 1787 m. priklausė Kerbedžiams. Dabartinis jo 
pastatas, statytas XIX a. viduryje, XX a. šeštąjį dešimtmetį buvo 
perstatytas. Dvare gimė vienas žymiausių XIX a. Rusijos inžinie-
rių, geležinkelių ir tiltų statytojas Stanislovas Kerbedis (1810– 
1899 m.). Augustavo dvaras XIX a. priklausė Straševičiams. Jame 
gimė gamtininkas etimologas Valerijonas Straševičius (1885– 
1968 m.), kurio surinkta pasaulio vabzdžių kolekcija eksponuo-
jama Panevėžio kraštotyros muziejaus Gamtos skyriaus ekspo-
zicijoje. Rodų antrasis dvaras XIX a. priklausė Švoynickiams. 
Jame gimė ir gyveno XIX a. dailininkas Romanas Švoynickis 
(1845–1915 m.). Didžiulis Pajuosčio dvaras su parku žinomas 
jau XVI a. Nuo XVII a. vidurio iki XX a. trečiojo dešimtmečio dva-
ras priklausė garsiai Meištavičių giminei. Fotografijoje įamžinti 
rūmai, statyti XIX a. ketvirtąjį dešimtmetį, buvo sugriauti Antrojo 
pasaulinio karo metais. 

Greta fotografijų eksponuojami vietų ir pavieto giminių Vala-
vičių, Poniatovskių, Puzinų, Kosakovskių, Radvilų, Bialozarų, 
Kerbedžių, Eidrigevičių, Moigių, Karpių, Straševičių, Sicinskių, 
Kordzikovskių, Meištavičių, Bystramų, Mlečkų, Rudaminų, Zavi-
šų, Chmelevskių herbai. 

Garbingą ekspozicijos vietą užima šio pastato statytojo, ka-
raliaus Žygimanto Vazos raštininko, Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės iždininko, pakanclerio, Upytės pavieto ir Žemaitijos  
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seniūno Jeronimo Valavičiaus (mirė 1636 m.) portretas, kurį 
pagal Tytuvėnų bažnyčioje esantį originalą (Valavičius kartu su 
broliu Eustachijumi mecenavo Tytuvėnų vienuolyno ansamblio 
statybą) nutapė Raimundas Bajoras. 

Ekspoziciją puošia ir Staniūnų dvaro, kuriam priklausė dalis da-
bartinės Panevėžio teritorijos, savininko grafo Hugo von Keyser-
lingko (1833–1903 m.) portretas. Kartu su giminaičiais Otonu ir 
Vilhelmu von Ropais Keyserlingkas įsteigė Panevėžio liuteronų 
parapiją, mecenavo Panevėžio liuteronų bažnyčios statybą. Ke-
yserlingkai – viena seniausių Europos aristokratų giminių, susi-
giminiavusi su daugeliu karališkų šeimų, jos nariai ėjo aukštas 
pareigas įvairiose valstybėse. Portretą pagal išlikusią nuotrauką 
nutapė Pranas Grušys. Jį muziejui dovanojo grafas Dietrichas 
von Keyserlingkas. 

Ekspozicijoje rodomi įvairūs daiktai iš Naudvario, Apytalau-
kio, Vadoklių (Anitavos), Savitiškio, Dudiškių, Puziniškio, Rodų 
ir Oginskių dvaro Plungėje. Dėmesį traukia Nyderlandų talerių 
lobis, rastas 1963 m. Sirupio gatvėje, Panevėžyje. Lobį sudaro 
36 Zelandijos, Vakarų Fryzijos, Utrechto ir Overeiselio provincijų 
monetos. Vėlyviausia iš jų nukalta 1803 m. 

Ekspoziciją rengė Jūratė Gaidelienė ir Arūnas Astramskas, dai-
lininkė Danguolė Gailiūnaitė. Tris naujas edukacines programas 
moksleiviams – „Panevėžio krašto bajorija“, „Kilmingųjų herbai“ 
ir „Dvaro kultūra“ – parengė Jurga Milerienė.       
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Pajusti skrydžio 
erdvę!
Saulius ŠTULAS

L ietuvos aviacijos muziejus pasipildė  
 nauja erdvių ir istorijos pažinimo 

priemone – skrydžių imitatoriumi-
treniruokliu. Treniruokliai lakūnams 
mokyti ir lavinti naudojami jau nuo 
prieškario laikų. 1939 m. Lietuvos karo 
aviacija Anglijoje buvo įsigijusi porą 
treniruoklių „Link Trainer“, skirtų 
mokytis skraidyti pagal prietaisus. Deja, 
per okupacijas ir karo audras jie neišliko.

P o karo elektromechaniniai treniruokliai buvo tobulinami,  
 kabinų languose atsirado televizoriai, kuriuose rodomos virš 

vietovės maketo judančios kameros teikiamas vaizdas. Vystantis 
kompiuterinei technikai, atsirado imitatoriai, lėktuvo skrydžius 
modeliuojantys skaitmeniniu būdu, tačiau jie tebeliko karo ir 
didelių skrydžių bendrovių lakūnų privilegija. Tik devintąjį praėjusio 
amžiaus dešimtmetį atsiradę asmeniniai kompiuteriai sudarė 

E. Ivanausko ir T. Stacevičiaus nuotraukos iš ekspozicijos  
„Upytės bajorai“ atidarymo iškilmių


