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ir Austrijos imperatoriaus Pranciškaus II raštai apie Aleksandrui, 
Platonui, Dimitrijui Zubovams suteiktus Šventosios Romos impe-
rijos grafo, Šviesiausiojo kunigaikščio ir kitus titulus. Dokumentų 
originalai eksponuoti tik per pirmosiomis parodos savaitėmis. 
Parodoje buvo gausu unikalių eksponatų ir kultūros vertybių. 
Rusijos senųjų aktų archyvas suteikė galimybę pamatyti Rusijos 
carienės Jekaterinos II laišką P. Zubovui, Rundalės pilies muziejus 
(Latvija) – P. Zubovo rezidencijos Rundalėje eksponatus – XVIII a. 
židinio fragmentus – malachito ir marmuro detales. Latvijos vals-
tybinis istorijos archyvas pateikė unikalių P. Zubovo turtų pavel-
dėjimo liudijimų. Lenkijos nacionalinis muziejus (Krokuva) paro-
dai padarė Napoleono Ordos piešinio „Zubovų dvaras Šiauliuose 
1875 m.“ kopiją. Tai bene ankstyviausias Didždvario (taip dabar 
vadinamas šis Šiaulių miesto centre esantis pastatas) vaizdas. 
Prisimenant kultūrinę, mecenatinę, švietėjišką grafų Zubovų vei-
klą, negalima pamiršti jų didelio indėlio ir į gyvulininkystės bei 
žemdirbystės raidą Lietuvoje. Jau nuo 1879 m. Zubovų iniciatyva 
pradėtos rengti žemės ūkio parodos Šiauliuose, Panevėžyje, Ža-
garėje, Raseiniuose. Apie tai liudija parodoje eksponuotos 1879 
m. išleistų lenkiškų laikraščių „Tygodnik Powszecny“ ir „Klosy“ 
iškarpos su iliustracijomis – litografijomis, vaizduojančiomis ma-
šinų ir žemės ūkio įrenginius ir liudijančiomis apie praeitį.

Parodoje pristatytas visoje Lietuvoje – Šiauliuose ir Šiaulių 
apskrityje, Plungėje, Kretingoje, Raudonėje ir kitose vietovė-
se – išlikęs turtingas Zubovų giminės paveldas, kurį buvo galima 
pamatyti dvarų, pramoninių pastatų, parkų, kultūros objektų nuo-
traukose iš Šiaulių „Aušros“, Žemaičių dailės, Kretingos, Jurbar-
ko, Joniškio ir kitų Lietuvos muziejų rinkinių.

Paroda dabarčiai atvėrė unikalaus materialaus ir nematerialaus 
kultūrinio ir mecenatinio palikimo klodą. Tai pirmas tokio masto 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Šiaulių universiteto Šiaurės Lietu-
vos istorijos centro projektas, atskleidžiantis grafų Zubovų pavel-
dą ir reikšmę Lietuvos bei Latvijos istorijoje.

Renginio pabaigoje susirinkusiesiems grojo S. ir R. Zubovų 
duetas. 

Nei susirinkusiesiems į renginį, nei Zubovų giminės ainiams 
neprailgo gruodžio 7-oji. Ir pasibaigus koncertui nesinorėjo 
skirstytis. Žmonės dar ilgai grupelėse dalijosi prisiminimais, 
diskutavo, aptarinėjo išgirstus istorijos faktus. Paroda veikė iki  
2008 m. vasario 11 d.

Artimiausi „Aušros“ muziejaus planai – toliau tyrinėti Zubovų 
istoriją ir paveldą, išleisti tarptautinės parodos „Grafai Zubovai 
Lietuvoje ir Latvijoje“ katalogą ir konferencijos mokslinių straips-
nių rinkinį.            

B. Lukošiūtės nuotr.
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Kretingos  
muziejaus  
Užgavėnių  
kaukės  
Prancūzijoje
Janina DAUNECKIENĖ

K retingos muziejaus fonduose  
 saugomas itin unikalus liaudies 

meno kūrybos lobis – 52 Užgavėnių 
kaukės (ličynos). Kiekviena jų  – 
išskirtinė, atspindinti XIX a. pab.–XX 
a. pr. visai Žemaitijai būdingus 
Užgavėnių kaukių personažus: „Morę“, 
„Raganą“, „Gervę“, „Ožką“, „Giltinę“ 
ir t. t. Muziejaus kolekcija itin vertinga 
etnokultūros tyrinėtojams, liaudies 
tradicijų specialistams, užsienio šalių 
liaudies meno žinovams. Užsimezgus 
kultūrinio bendradarbiavimo ryšiams 
su Perigueux (Perigoro) miesto 
bendruomene šia kolekcija ypač 
susidomėjo prancūzai. 

Kretingos muziejaus delegacijos priėmimas pas Perigueux miesto merą 
Xavier Darcos
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Shrovetide masks of the Kretinga Museum in France
Janina DAUNECKIENĖ

The publication provides the description of the cultural 
co-operation between the community of Kretinga town and 
Perigueux (France), which started back in 2002 when Marcel 
Gervaise, president of Perigueux division of the French-Li-
thuanian association paid a visit to Lithuania and brought the 
exhibition of the artistic photography of Lucas Guidier “Lov” 
to the Kretinga Museum, and presented it to the museum 
funds. Later the museum organised artistic photography 
exhibition “Totally towards the East” by Nicolas Lux (also 
from Perigueux town). During the visit to Kretinga Museum, 
and after having acquainted with the regional ethno culture 
(traditions, habits and forms of their expression), represen-
tatives of Perigueux were mostly interested in the Shrovetide 
mask collection of the end of 19th – beginning of 20th centu-
ry, and expressed their will to introduce the culture, as well 
as Shrovetide celebration traditions in the Samogitia Region 
to Perigueux (France) town community. 
The opening of the Shroveday mask exhibition of the Kretinga 
Museum was held in the Perigueux Museum of Archaeology 
on 18 January 2008. It was attended by the minister of edu-
cation of France and Xavier Darcos, the Mayor of Perigueux 
town. The Shrove-day mask collection was exhibited in the 
Museum of Archaeology of Perigueux on 16 January – 24 
February. The project popularised the town of Kretinga, con-
tributed to the promotion of the Kretinga Museum, as well 
as to further development of cultural co-operation ties with 
foreign countries. 

2002  metais Kretingoje lankėsi Prancūzijos –  
 Lietuvos asociacijos Perigueux skyriaus 

prezidentas Marcel Gervaise, kuris į muziejų atvežė meninės 
fotografijos parodą „Lov“ (autorius Lucas Guidier) ir ją 
padovanojo muziejaus fondams. Taip pat buvo organizuota 
meninės fotografijos paroda „Visiškai į rytus“ (fotografas 
Nicolas Lux). Šio Prancūzijos miesto atstovai ne kartą lankėsi 
Kretingos muziejuje, norėdami susipažinti su mūsų krašto 
etnokultūra: tradicijomis, papročiais ir jų raiškos formomis. 

LIETUVOS MUZIEJAI 2008’1

Tautodailininkas R. Puškorius veda edukacinę pamokėlę „Taip gimsta 
Užgavėnių kaukė“

Perigueux miesto gyventojai apžiūri parodą

Labiausiai prancūzus sudomino muziejuje esanti XIX a. pab.– 
XX a. pr. Užgavėnių kaukių kolekcija. Tokio unikalaus liaudies 
meno paveldo neturi nė vienas Europos muziejus, todėl prancūzai 
buvo suinteresuoti supažindinti Perigueux (Prancūzija) miesto 
bendruomenę su Užgavėnių šventimo tradicijomis Žemaitijos 
regione ir organizuoti Užgavėnių kaukių parodą iš Kretingos 
muziejaus fonduose esančių kaukių rinkinio. Kretingos muziejus 
gavo kvietimą pristatyti Užgavėnių kaukių rinkinius Perigueux 
archeologijos muziejuje 2008 m. sausio 16–vasario 24 d., o 
2008 m. kovo 30 d. dalyvauti karnavale, kurį organizavo minėto 
miesto bendruomenė. 

Į parodą iškeliavo 52 muziejaus kaukės, du manekenai – Užga-
vėnių kaukių personažai, šešios ant audinio darytos nuotraukos, 
pristatančios senovinę kaimo gyvenvietę, mažąją architektūrą, 
tautodailininkų darbus, vaizdus iš Užgavėnių karnavalo eisenos, 
vykusios Grūšlaukės kaime 1938 metais. Buvo parodytas filmas 
apie Užgavėnių šventimo tradicijas Žemaitijoje. 

�
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Kretingos muziejaus specialistai  
Užgavėniu kaukių karnavale  
Perigueux mieste.

Iškilmingas parodos atidarymas įvyko š. m. sausio 18 d. Pe-
rigueux archeologijos muziejuje, dalyvaujant Prancūzijos švie-
timo ministrui ir miesto merui ponui Xavier Darcos. Į parodos 
atidarymą buvo pakviestas Kretingos rajono meras Valerijonas 
Kubilius. 

Parodą Perigueux miesto bendruomenei pristatė muziejaus di-
rektorė Vida Kanapkienė. Sausio 16–18 d. delegacijos nariai tau-
todailininkai Raimondas Puškorius ir Adolfas Viluckis Perigueux 
mokyklose demonstravo kaukių drožybos paslaptis šio miesto 
mokyklų moksleiviams. Sausio 21 d. Kretingos rajono delegacija 
susitiko su Lietuvos ambasados Paryžiuje kultūros ataše ponia 
Ina Kniuriene ir pristatė parodos proga lietuvių ir prancūzų kal-
bomis išleistą leidinį „Užgavėnės. Kaukės ir tradicijos Lietuvoje 
ir Prancūzijoje“. 

Sausio 25 dieną Kretingos muziejuje buvo organizuota spau-
dos konferencija vizito rezultatams aptarti. Už paramą organizuo-
jant minėtą išvyką dėkojame LR Kultūros ministerijai, Kretingos 
rajono savivaldybei ir Kultūros skyriui.         
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Mažoji medinė 
Marijampolės 
krašto  
architektūra
Danutė KATKUVIENĖ

 „Laikykime apkabinę Viešpaties Jėzaus Kryžių, 
 jokios galimybės mums nepakenks, jokios galybės
 mūsų nesutrukdys, neužtvenks mums kelio“ 
 (Palaimintasis Jurgis Matulaitis „Užrašai“)

2001 m. kryždirbystė UNESCO įtraukta į Žmonijos 
žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą. 

Kryždirbystės tradicijų unikalumas ir savitumas buvo pripažintas 
pasauliniu mastu. Tai paskatino muziejininkus, bibliotekininkus, 
kraštotyrininkus tyrinėti šį unikalų mūsų krašto paveldą, registruoti 
savo krašto paminklus, rinkti medžiagą apie jų istoriją.

Sūduvos krašto kryžiai ir koplytėlės buvo mažai tyrinėti. Kiek 
platesnė informacija apie juos publikuota Lietuvos sakralinės dai-
lės katalogo tomuose bei keliuose moksliniuose straipsniuose. 
Per paskutinius penkerius metus buvo išleistos penkios knygos, 
kuriose nagrinėjama Sūduvos krašto kryždirbystė. Pirmąjį albu-
mą „Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros pamin-
klai“ 2003 m. išleido šio krašto muziejus. 2006 m. pasirodė du 
leidiniai: „Kazlų Rūdos krašto kryžiai ir kryždirbiai“ bei „Kalvarijos 
krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės“. 2007 m. 
visus besidominčius šiuo mūsų krašto paveldu pasiekė taip pat 
du leidiniai – tai Vilkaviškio krašto muziejaus darbuotojos Auš-
ros Valuntaitės-Mickevičienės knyga „Vilkaviškio krašto kryžiai ir 
kryždirbiai“ bei Marijampolės kraštotyros muziejaus išleista kny-
ga „Mažoji medinė Marijampolės krašto architektūra.“ Pastarojo 
leidinio sudarytojai, muziejininkai Danutė Katkuvienė ir Romas 
Linionis. 

Medžiaga knygai „Mažoji medinė Marijampolės krašto archi-
tektūra“ surinkta per dvejus metus. Tyrinėjimų geografija apima 
tik Marijampolės savivaldybės teritoriją. Leidinyje užfiksuota  
443 vnt. mažosios architektūros paminklų. 
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Koplytėlė su Šv. Aloyzo skulptūra. Trakiškių km. (R. Linionio nuotr.)

Kretingos muziejaus 
archyvo nuotr.


