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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
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sFeeling the Space of Flight!

Saulius ŠTULAS

Lithuanian Aviation Museum was enriched by a new space 
and history cognition means – simulator-training device for 
flight. Museum staff several years ago developed an idea 
to install a dummy (model) of an airplane cabin, with the 
mantled operating equipment similar to those of a real air-
plane, the equipment board seen on the computer monitor. In 
front of the simulator the big screen would show the view of 
the space of the flight using the overhead projector. Seated in 
such a simulator the museum visitor could try out the airpla-
ne operation and see its flight in the air. The implementation 
of the simulator project was undertaken by a museum speci-
alist Svajūnas Randis. The idea received an approval of the 
museum director Algis Lapinskas, deputy director Remigijus 
Jankauskas and Gytis Ramoška, Head of Aviation History 
department; the financial support was allocated to develop 
the simulator.
In January 2006 there was an event at the museum, during 
which the possibilities of the computer software programme 
“Flight Simulator“ was demonstrated; the historical airplane 
models were created for this programme. The presentation of 
simulator-training device for flight is due on 12 October, 2007 
in front of the aviators and aviation amateurs who will come 
to the museum. The checking of the level, to which simulator-
training device resembles the real airplanes, is promised to 
be done by the active aviators.

galimybę išmėginti virtualų skrydį daugeliui besidominčiųjų. Per 
porą dešimtmečių kompiuterinių žaidybinių imitatorių galimybės 
išsivystė nuo keleto ekrane matomų prietaisų ir horizonto linijos 
iki detalių vietovės ir lėktuvų modelių bei tikslaus lėktuvo elgsenos 
ore modeliavimo.

Dabar daugelis gali įsigyti kompiuteri-
nį žaidimą, imituojantį karinių ar civilinių 
lėktuvų skrydžius, taip pat tokius priedus 
kaip vairalazdė ir pedalai. Vis dėlto tokius 
įrenginius, kuriuose galėtum pasijusti lyg 
tikro lėktuvo kabinoje, galima pamatyti tik 
reportažuose iš aviatorių mokymo įstaigų 
ir užsienio interneto svetainėse.

Muziejaus darbuotojams prieš dvejus 
metus kilo mintis įrengti lėktuvo kabinos 
maketą, kuriame būtų sumontuoti į ti-
kro lėktuvo prietaisus panašūs valdymo 
įtaisai, kompiuterio monitoriuje matoma 
prietaisų lenta. Prieš imitatorių dideliame 
ekrane projektoriumi būtų rodomas er-
dvės, kurioje skrendama, vaizdas. Atsisė-
dęs į tokį imitatorių, muziejaus lankytojas 
galėtų pamėginti valdyti lėktuvo ir pamaty-
ti, kaip šis elgiasi ore.

2006 m. sausio mėnesį muziejuje įvyko 
renginys, kurio metu pademonstruotos 
kompiuterio programos „Flight Simulator“ 
galimybės, šiai programai sukurti istorinių 
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Akrobatinio skraidymo meistras Antanas Marčiukaitis nusprendė  
patikrinti, ar imitatoriaus „Ekstra 300“ skraido kaip tikras lėktuvas.

Autoriaus nuotr.

lėktuvų modeliai. Tų metų kovo 28 d. muziejaus darbuotojams 
teko lankytis Lietuvos virtualių pilotų ir skrydžių vadovų klubo su-
rengtame prisistatyme Vilniuje. Iš šio renginio parsivežta daugiau 
idėjų ir programa „Microsoft Flight Simulator 2004“.

Įgyvendinti imitatoriaus projektą ėmėsi muziejininkas Svajūnas 
Randis. Tam pritarė muziejaus direktorius Algis Lapinskas, direk-
toriaus pavaduotojas Remigijus Jankauskas ir Aviacijos istorijos 
skyriaus vedėjas Gytis Ramoška, treniruokliui kurti skirta 10 000 
litų.

Statant treniruoklį teko išspręsti nemažai problemų – parinkti 
solidesnius, negu paplitę žaidybiniai, valdymo įtaisus ir surasti 
bendrovę, kuri apsiimtų juos atvežti į Lietuvą, pagaminti pačią 
kabiną, kuri atitiktų realių lėktuvų ergonomikos reikalavimus, 
išdėstyti joje valdymo įtaisus, kompiuterį ir monitorių, pritaiky-
ti pilotų sėdynes. Šie darbai truko beveik mėnesį. Treniruoklio 
kabinoje buvo pastatytos sėdynės su elektra reguliuojama sė-
dėsena, piloto pusėje įrengtas lėktuvo šturvalas, prie prietaisų 
lentos – variklių ir lėktuvo įrangos valdymo svirtys, o po lenta su 
monitoriumi – posūkio vairo pedalai. Keleivio pusėje įrengta pelė 
ir klaviatūra kompiuteriui valdyti.

Kai surinkta treniruoklio kabina atkeliavo iš S. Randžio garažo 
į muziejų, prasidėjo antrasis etapas – kompiuterinės įrangos ir 
programų derinimas bei mokymasis „skraidyti“, kad vėliau su 
virtualiais skrydžiais būtų galima supažindinti lankytojus. Čia 
treniruoklio konstruktoriui padėjo skrydžių imitatorių entuziastai 
Benvenutas Ivanauskas ir Vytautas Vaitkevičius bei muziejaus 
automatizavimo inžinierius Saulius Štulas.

Šių metų spalio 12 d. skrydžių imitatorius-treniruoklis bus pri-
statytas muziejuje susirinkusiems aviatoriams ir aviacijos mėgė-
jams. Kiek treniruoklis panašus į tikruosius lėktuvus, patikrinti 
žada ir dabar skraidantys lakūnai.

Skraidymo imitatorių už nedidelį papildomą mokestį galės 
išbandyti ir muziejaus lankytojai. Treniruoklio kūrėjai linki jiems 
sėkmingų skrydžių.         
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