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SENOJI MUZIEJAUS
LANKYTOJØ KNYGA
Þemaièiø muziejus „Alka“ 1932–1953 m.
R AIMONDAS PETRIKAS

Þemaièiø muziejus „Alka“ ákurtas 1932 m. vasario 16 d. Idëja Telðiuose turëti muziejø brandinta visà deðimtmetá. XX a. 3 deð. pradþioje mokytojo
J. Gedmino pastangomis prie Telðiø mokytojø seminarijos ásteigtame kraðtotyros kampelyje buvo surinkta apie 400 eksponatø. 1930 m. seminarija kartu su muziejëliu buvo iðkelta á Plungæ. Muziejaus
entuziastai ir po to neprarado vilties, jog jis Telðiuose veiks. 1931 m. sausio 24 d. Telðiuose ávyko susirinkimas, kurio metu ákurta Þemaièiø senovës mëgëjø draugija „Alka“, o jos pirmininku iðrinktas vienas aktyviausiø muziejaus steigimo iniciatoriø Pranas Genys. Pagrindinis draugijos tikslas buvo ákurti
muziejø. Draugijos valdybos nariø Eugenijaus Ðalkausko, Kazio Sideravièiaus, Prano Genio, Mykolo
Barkaus, Roberto Pukinsko bei kitø entuziastø dëka
1932 m. vasario 16 d. muziejus atvërë duris trijuose
kambarëliuose, kurie muziejui buvo iðnuomoti Telðiø miesto Birutës gatvës 31 name.
1933 m. spalio 12 d. Þemaièiø senovës mëgëjø draugijos „Alka“
nariø visuotiniame metiniame susirinkime konstatuota, kad muziejø jau aplankë daugiau negu 5 000 þmoniø.1 Tai rodo didelá Telðiø
miesto gyventojø bei sveèiø susidomëjimà muziejumi. Kas buvo
ðie lankytojai?
Á ðá klausimà atsakyti padeda Telðiø rajono savivaldybës Þemaièiø muziejuje „Alka“ saugoma lankytojø knyga.2 Tai juodu faktûriniu popieriumi aptraukta lininio audinio nugarële bei kampais
192 linijiniø lapø Vokietijoje, Berlyne Ferdinando Ashelmo knygø
fabrike XX a. 3–4 deð. áriðta knyga, skirta ástaigø ávairiems uþraðams. Tikëtina, kad muziejus jà ásigijo ne lankytojams registruoti.
Pirmuose keturiuose puslapiuose suraðyti ávairûs daiktai (daugiausia senoviniai pinigai ir knygos), kuriuos þmonës padovanojo muziejui. Pirmasis puslapis, kuriame pasiraðë muziejaus lankytojai,
datuotas 1932 m. balandþio 16 diena, praëjus lygiai dviems mënesiams nuo muziejaus ákûrimo. Yra iðlikæ þiniø, kad apie lankytojø
knygà galvota jau prieð atidarant muziejø. 1932 m. vasario 12 d.
Þemaièiø senovës mëgëjø daugijos „Alka“ valdybos posëdyje nutarta ásigyti „(...) inventoriaus knygà, sveèiø registracijos knygà,
eksponatø registracijos knygà, aukø knygà ir luksusinæ sveèiø pa-

Ðvietimo ministro Konstantino Ðakenio áraðas

Þemaièiø muziejaus „Alka“ lankytojø knygos virðelis

raðø knygà.“3 Spëjama, kad ið pradþiø buvo naudojama maþesnës
apimties knyga, kurià muziejaus lankytojai greitai priraðë. Gali bûti,
kad tokios knygutës ir visai nebûta, kad muziejaus veiklos pradþioje
jai ásigyti pritrûko lëðø.
(Nukelta á 30 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

2012 / 1

30

Þ EMAITIJOS

MUZIEJAI

Þydø tautybës muziejaus lankytojø paraðai

(Atkelta ið 29 p.)
Pirmieji muziejaus lankytojai, pasiraðæ lankytojø knygoje – Telðiø
vidurinës amatø mokyklos moksleiviai, jø mokytojas bei draugijos
„Alka“ valdybos narys K. Sideravièius. Laikui einant Telðiø vidurinë
amatø mokykla peraugo á Vilniaus dailës akademijos Telðiø dailës
fakultetà. Jis – vienas ið artimiausiø muziejaus kaimynø. Ðios ástaigos graþiai bendradarbiavo ir anuomet: mokyklos moksleiviai ne
tik lankydavo muziejø, bet ir gamindavo jam árangà, langus.
Á kà tik duris atvërusá muziejø uþsukdavo tiek pavieniai asmenys, tiek ir organizuotos, daugiausia moksleiviø, grupës. Verèiant

pirmuosius muziejaus lankytojø knygos puslapius dëmesá patraukia
Telðiø miesto bei aplinkiniø kaimø mokyklø pavadinimai: Valstybinë
vyskupo Valanèiaus gimnazija, Telðiø miesto pradþios mokykla Nr. 1
ir Nr. 2, Telðiø valsèiaus pradþios mokykla, Telðiø þydø mergaièiø
mokykla „Javnë“, Judrënø, Rubeþaièiø, Eigirdþiø, Patausalës, Vieðvënø, Nevarënø, Birþuvënø, Pavandenës pradþios mokyklos.
Nuo 1933 m. muziejus Lietuvoje, ypè Þemaitijoje, jau buvo
neblogai þinomas, nuolat plëtësi ir lankytojø geografija. 1932 m.
spalio mënesá muziejus buvo perkeltas á geresnes patalpas – á
Didþiàjà (dabar Respublikos – aut. pastaba) gatvæ, kur Prano Girdvainio mûriniame name jam buvo iðnuomoti 4 kambariai. Vis daþniau moksleiviø bei studentø ekskursijos atvykdavo ir ið tolëliau
esanèiø ástaigø: Þemës ûkio akademijos, Ðiauliø valdþios vyrø,
Ðiauliø valstybinës mergaièiø, Maþeikiø valdþios, Klaipëdos Vytauto Didþiojo, Ðvëkðnos „Saulës“ gimnazijø, Ðiauliø amatø mokyklos, Alsëdþiø, Paukðtakiø, Medingënø pradþios mokyklø.
Muziejø ne kartà apþiûrëjo ir ávairiø organizacijø nariai: jaunalietuviai, ateitininkai, skautai, ðauliai, jaunieji ûkininkai, korporacijos „Fraternitas Samogitia“, Klaipëdos águlos ir kraðto lietuviø sporto
sàjungos nariai.
Grupëmis provincijos muziejø lankë ir suaugusieji – sulaukta
Þydø mokytojø seminarijos, Panevëþio bei Klaipëdos mokytojø seminarijø, Klaipëdos uosto tarnautojø, „Ðiauliø þiniø“ bendradarbiø
bei kitø grupiø. P. Genys ne kartà vyko á kitus muziejus semtis
muziejinio darbo patirties. Sulaukta kolegø ir Telðiuose – ekspozicijas apþiûrëjo Ðiauliø „Auðros“, Kauno Vytauto Didþiojo kultûros
muziejø darbuotojai.
Gausià muziejaus lankytojø dalá sudarë þydø tautybës þmonës – 1934 m. balandþio 20 d. aptariant muziejaus reikalus konstatuota, kad „þydø labai daug yra pareiðkæ norà vykti su ekskursija“.4
Á stiprëjantá, augantá muziejø juo besidomintys pavieniai asmenys bei organizuotos grupës atvykdavo ið visos Lietuvos – pradedant Palanga, Skuodu ir baigiant Kaunu, Zarasais. Ir ne vien tik ið
Lietuvos. Ðtai 1933 m. liepos mënesá muziejuje lankësi 38 lietuviø
grupë ið Anglijos. Tø paèiø metø rugpjûèio 20 d. muziejø apþiûrëjo Arye
Binevove ið Tel Avivo. 1934 m. sausio 31 d. áraðà lankytojø knygoje
paliko J. Grufman ið Stokholmo universiteto (Ðvedija). 1935 m. liepos
21 d. muziejuje lankësi Amerikos lietuviø katalikø studentø ir profesionalø sàjungos centro pirmininkas Jonas Èelkys Morkûnas (JAV).
Lankytojø knygoje galima pamatyti ne vieno ano meto iðkilaus
asmens autografà. 1932 m. liepos 23 d. muziejø apþiûrëjo lietuviø
dainininkas Kipras Petrauskas, rugpjûèio 14 d. – publicistas, politikas, buvæs neoficialus Lenkijos atstovas Lietuvoje Tadeuðas Katelbachas (Tadeusz Katelbach), 1933 m. birþelio 22 d. knygoje pasiraðë geografas, profesorius Kazys Pakðtas, 1934 m. vasario 18 d. –
Lenkijos archeologas Vladimiras Antonevièius (Wlodzimierz Antoniewicz) ir jo þmona. Tarp iðkiliø ano meto þmoniø, aplankiusiø
muziejø, buvo ir grafikas, liaudies meno tyrinëtojas Juzefas Perkovskis, jo brolis Tadeuðas, istorikas Mykolas Brenðteinas, jo þmona
Jadvyga, tapytojas, scenografas Mstislavas Dobuþinskis, dailininkas Antanas Þmuidzinavièius, diplomatas Juozas Urbðys, jo þmona
Marija, titulinis Olimpo vyskupas Rytø apeigoms Petras Pranciðkus
Buèys, lietuviø mokslininkas, geologas Mykolas Kaveckis, dailininkas Telesforas Valius, Lietuvos dailës istorikas, lietuviø profesionalios muziejininkystës pradininkas Paulius Galaunë ir kt.
Daþniausiai muziejaus lankytojai knygoje tik pasiraðydavo, nurodydavo ið kur atvykæ. Raðyti palinkëjimus ar pastabas, kritikà tuo

Þ EMAITIJOS

metu, matyt, nebuvo áprasta. Didesnës apimties áraðus
palikdavo aukðtesnes pareigas uþimantys ir kai kurie
þymesni asmenys. Ðtai 1932 m. gruodþio 11 d. muziejø
apþiûrëjæs Lietuvos ðvietimo ministras Konstantinas Ðakenis paraðë: „(...) aplankiau muziejø, kuris trumpu egzistavimo laiku, kaip dabar matau, surinkæs yra ádomiø eksponatø. Linkiu ir toliau geriausios kloties, renkant mûsø
senienas“. Muziejaus darbà 1935 m. gerai ávertino ir Vytauto Didþiojo universiteto docentas, dailës istorikas Jurgis
Baltruðaitis: „Gerai organizuotas ir rimtai vedamas muziejus, kurio rolë Lietuvos liaudies meno ir etnografijos tyrinëjime nepaprastai svarbi“.
Paskutinis nepriklausomos tarpukario Lietuvos laikotarpiu paliktas áraðas datuotas 1937 m. lapkrièio 9 diena. Vëlesni – jau sovietinio laikotarpio lankytojø áraðai.
Kodël po aukðèiau paminëtos datos lankytojai toliau nebebuvo registruojami á ðià knygà, sunku pasakyti. Viena
ið realiausiø prieþasèiø galëtø bûti ta, kad 1937 m. gruodþio 1 d. muziejus persikëlë á jam ant Þaliosios kalvos
statomø rûmø kelis kambarius. Tikëtina, kad lapkrièio mënesá kurá laikà muziejus neveikë, nes eksponatai buvo
perkeliami á naujas patalpas. Gali bûti, kad naujame muziejuje kurá laikà buvo naudojama ir nauja lankytojø knyga. Tuo metu senoji gulëjo lentynoje.
Po aðtuoneriø metø pertraukos nuo senosios muziejaus lankytojø knygos buvo nupûstos dulkës ir joje vël
pradëti registruoti lankytojai. Iðliko 1945 m. gruodþio
23 d. – 1953 m. gruodþio 13 d. áraðai. Lietuvoje tai buvo
Stalino teroro laikotarpis. Tuo metu muziejui P. Genys jau
nebevadovavo. Ástaiga, norëdama gyvuoti, buvo priversta
taikstytis prie naujø ideologiniø reikalavimø. Ji veikë, priiminëjo lankytojus. Simboliðkas ir iðkalbingas pirmasis
ðio laikotarpio áraðas – jis paraðytas rusø kalba, regis,
kaþkokio majoro... Bûtent ðia kalba nemaþa dalis ir vëlesniø áraðø. Nebe tiek daug lankytojø knygoje palikdavo savo autografus, taèiau þymiai padaugëjo áraðø, kuriuose
palinkëjimai muziejui, pastabos, net kritika. Vieniems ekskursantams muziejus patiko, këlë þavesá, kitiems svarbu
buvo paraðyti, kad reikëtø „(...) papildyti muziejaus eksponatus naujais, ypaèiai vaizduojanèiais lietuviø tautos kovà
dël laisvës ir tarybinio gyvenimo.“ Skaitant sovietinio laikotarpio áraðus dëmesá patraukia kai kuriuose ið jø tuometinës cenzûros uþtuðuotos apsilankiusiøjø pareigos, darbo
ar tarnybos vietø pavadinimai.
Senajai Þemaièiø muziejaus „Alka“ lankytojø knygai – 80 metø, tiek pat, kiek ir paèiam muziejui. Nors
dalis lapø ir liko tuðti, bet uþpildytieji dar gali papasakoti
ne vienà ádomià istorijà...
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Pirmasis knygos puslapis, kuriame uþsiregistravo lankytojai

Cenzûruotas sovietinio laikotarpio muziejaus lankytojø áraðas
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