TRAKØ ISTORIJOS MUZIEJUS  ISTORINIO
LIETUVOS VALSTYBINGUMO CENTRO
KULTÛRINË MISIJA
VIRGILIJUS POVILIÛNAS
Trakø istorijos muziejus

,,Nëra Lietuvoje kitos vietos, kuri bûtø iki
ðiai dienai iðlaikiusi tiek daug mûsø praeitos
senovës, kaip Trakai. Yra tai pats ádomiausias
ir akivaizdus senosios XIVXV amþiø Lietuvos palikimas. Juk kiekviena þemës pëda èia
yra susijusi su didele praeitimi. Daug yra Lietuvoje piliakalniø ir piliø liekanø, bet në vienos jos nëra lietuviui tokios artimos, kaip Trakø pilys,  taip apie Trakus 1941 m. raðë prof.
dr. Zenonas Ivinskis.
Trakø istorijos muziejus  tai visuomenei tarnaujanti ir jos raidà atspindinti vieða, nuolatinë
kultûros ástaiga. Muziejus ákurtas 1948 m. liepos
28 d. TSRS Ministrø tarybos ásaku Nr. 102190.
Pradëjæs darbà kaip Kraðtotyros muziejus ir turintis tik kelis kambarius muziejus iðaugo á respublikinës reikðmës kultûros ástaigà su Trakø Salos ir Pusiasalio pilimis, buvusiu Dominikonø vienuolynu bei Karaimø etnografine paroda.
Trakø istorijos muziejus  kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti ir populiarinanti
muziejines vertybes Lietuvoje bei uþsienyje
ástaiga. Joje per 55 metus sukaupta daugiau nei
100 000 eksponatø. Per tuos metus susiformavo kolekcijos bei rinkiniai. Galime pasigirti archeologijos, istorijos, taikomosios dailës, karaimikos rinkiniais. Per ðiuos metus susiforma- Eksponatai ið Trakø istorijos muziejaus rinkiniø.
vo puikios pypkiø, spaudø, numizmatikos, stik- Fotografavo V. Neliubinas 2001 m., nuotrauka
ið Trakø istorijos muziejaus rinkiniø
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lo, kaulo dirbiniø, porceliano, masonikos, dirbiniø, puoðtø monetomis ir medaliais, bei þemëlapiø kolekcijos.
Ðiø kolekcijø bûdingiausi ir turintys iðliekamàjà mokslinæ istorinæ vertæ eksponatai pateikti ekspozicijose, kurios árengtos Salos pilyje bei Karaimø etnografinëje parodoje. Numatoma árengti buv. Dominikonø vienuolyno koplyèioje baþnytinio meno ekspozicijà, kurioje turëtø puikuotis ir Trakø parapinës baþnyèios lobiai.
Aptariant kiekvienà rinkiná ar kolekcijà galime rasti tokiø
puikiø eksponatø, kurie ne tik atspindi Trakø þemës, Lietuvos, bet ir pasaulio paveldo dalá.
Archeologijos rinkinyje, be gausios 200 vnt. kokliø kolekcijos, saugomos dvi akmeninës galvos, rastos Galvës eþere, kuriø analogo nëra Lietuvoje. Galbût jos ir patvirtina legendà apie Galvës eþerà? Galvës eþero ledas neuþðàla ir nenutirpsta tol, kol negauna savo aukos  galvos. Nuo ðio þodþio
kilæs ir pats Galvës eþero pavadinimas.
Ádomios muziejuje saugomos kaulinës ðachmatø figûrëlës, datuojamos XIV a. pab.XV a. pr., rastos Pusiasalio pilyje per archeologinius tyrimus. Jø yra 10 ávairaus dydþio bei
keli neuþbaigti ruoðiniai. Svarbiausia tai, kad jos èia  Trakuose ir buvo gaminamos.
Trakø istorijos muziejus sukaupæs vienà didþiausiø LietuEksponatai ið Trakø istorijos
voje spaudø kolekcijà, kurioje yra apie 1500 herbiniø, momuziejaus rinkiniø. Fotografavo
V. Neliubinas 2001 m., nuotrau- nograminiø bei ávairiø ástaigø ir organizacijø spaudø. Dalis
ka ið Trakø istorijos muziejaus spaudø puikiai pateikta ekspozicijoje. Norëèiau pateikti tik vierinkiniø
nà eksponatà ið ðios kolekcijos. Tai  masyvus Aleksandro
Makedonieèio þiedas ið akmens. Jo virðutinë dalis staèiakampio formos, joje iðraiþyta vyro
galva profiliu á kairæ. Visas spaudo-þiedo dekoras ir uþraðai yra iðkilûs.
Muziejuje saugomi 27 monetø lobiai, juose yra daugiau nei 27 000 monetø. Ið jø galima
paminëti Trakø rajone rastus Ðventininkø ir Musteniø lobius. Ðventininkø lobis  70 monetø,
rastas 1973 m., kasant bulves. Indelyje buvo Þygimanto Augusto, Stepono Batoro ir Þygimanto Vazos treèiokai. Ið jø ádomiausios  satyriniai trigraðiai ir ypaè retas 1564 m. Neapolio karaliaus Pilypo II pustaleris, kontrasignuotas Þygimanto Augusto monograma, Vytimi ir
1564 m. data. 1981 metais rastas Musteniø lobis, kuriame buvo 3383 monetos. Tai 1563
1662 metø monetos, ið kuriø ádomiausios 6 jefimkos  Rusijos caro Aleksejaus Michailovièiaus kontrasignuoti Vakarø Europos taleriai.
Muziejaus rinkinyje yra XVIII a. pab. nedidelis austas gobelenas su JAV Nepriklausomybës deklaracija. Mûsø þiniomis, tokio neturi ir patys amerikieèiai.
Pastaraisiais metais sukauptas gausus karaimikos rinkinys, kuriame apie 1500 eksponatø. 1967 metais Trakø istorijos muziejus árengë atskirà karaimø etnografinæ parodà, kurià
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atnaujino ir praplëtë 1997 metais, paþymint karaimø ir totoriø ásikûrimo Lietuvoje 600 metines. Ði paroda  tai vienintelis karaimø tautos
istorijos atspindys ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Muziejaus rinkiniuose iðsiskiria masonikos kolekcija, kuri negausi eksponatø, bet unikali savo iðliekamàja verte.
Muziejus jau seniai prarado konservatyvumà ir tapo atviresnis lankytojui. Jau penkti
metai Trakø istorijos muziejus Pusiasalio pilyje organizuoja ,,Viduramþiø ðventes, skirtas Mindaugo karûnavimo  Valstybës dienai.
Per tas dienas Pusiasalio pilyje atgyja senieji
amatai: savo meistriðkumà rodo kalviai, puodþiai, juvelyrai, kalamos monetos. Kovos bûdus demonstruoja riteriai, atvykæ ið uþsienio
ir Lietuvos, akmenis svaido katapulta. Þiûrovus linksmina juokdariai, muzikantai, ðokëjai,
vaikai þaidþia ávairius senuosius þaidimus, o
kur dar ávairios atrakcijos. Ðià ðventæ aplanko
deðimtys tûkstanèiø þmoniø. Ði ðventë turi ir
tæsiná. Pasibaigus ðventei, senøjø amatø mokytis atvyksta Dailës akademijos studentai.
Praktikos metu jie susipaþásta su keraminiø bei
juvelyriø dirbiniø gamybos specifika.
Muzikiniai festivaliai, vykstantys Trakø
piliø kiemuose ir menëse,  tai savotiðka reklama ne tik muziejui, bet ir Trakams. Trakai, Eksponatai ið Trakø istorijos muziejaus rinkiniø.
o ypaè Trakø Salos pilis viena ið labiausiai lan- Fotografavo V. Neliubinas 2001 m., nuotrauka ið
komø kultûriniø objektø Lietuvoje. Visos tu- Trakø istorijos muziejaus rinkiniø
rizmo firmos yra átraukusios Trakus á savo marðrutus. Per paskutinius 10 metø lankytojø
srautas vis auga: nuo 130 000 lankytojø 1992 metais iki 240 000  2002 metais. Ypaè
malonu, kad kiekvienais metais didëja turistø srautai ið uþsienio. Ðiuo metu jie sudaro apie
40% visø lankytojø. Kad mes galime priimti daug daugiau, rodo tas faktas, kad sovietmeèiu
lankytojø skaièius siekë iki 500 000 per metus.
Jau Vytauto Didþiojo laikais (13921430) pilis buvo lankoma garbingø sveèiø. Tik 1400
1430 m. èia trylika kartø lankësi Lenkijos karalius Jogaila su dvaru, Livonijos ordino magistras, ðv. Romos imperijos diplomatai. Èia 1430 m. Vytautas Didysis laukë karûnos.
Atkûrus nepriklausomybæ ði tradicija iðliko. Beveik visi valstybiniai vizitai neaplenkia
Trakø. Èia lankësi Danijos karalienë Margaret II, Ðvedijos karalius Karlas Gustavas XVI su
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þmona Silvija, Bulgarijos, Estijos, Graikijos, Kazachstano, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Makedonijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovënijos, Turkijos ir Uzbekijos prezidentai, daugelio valstybiø premjerai, ministrai bei ambasadoriai.
Pilies Didþiojoje menëje pasiraðytos kelios tarpvalstybinës sutartys.
Kiekviena paroda, vizitas  tai vis reklama, kuri pritraukia
vis didesnius srautus lankytojø. Trakø istorijos muziejus nuo
1995 m. yra tarptautinës Baltijos jûros regiono muziejø ir piliø asociacijos narys, nuo 1997 m. yra pasiraðæs bendradarbiavimo sutartis su Varmijos ir mozûrø muziejumi Olðtyne, Brodnicos muziejumi ir Malborko pilimi  muziejumi Lenkijoje,
Eksponatas ið Trakø istorijos Rakverës muziejumi Estijoje. Numatyta pasiraðyti sutartá su
muziejaus rinkiniø. Fotografavo
Miro pilimi Baltarusijoje. Trakø istorijos muziejus organizavo
V. Neliubinas 2001 m., nuotrauka ið Trakø istorijos muziejaus kelias parodas Estijoje, Graikijoje, Lenkijoje.
rinkiniø
Trakø istorijos muziejus laukia kiekvieno lankytojo, kuris
èia atras ádomiø vaizdiniø ir áspûdþiø, kur gamta ir architektûra taip harmoningai papildo
vienas kità. Mûsø visø pareiga, kad ðis unikalus kampelis bûtø prieinamas visiems ir iðliktø
ateinanèioms kartoms.

TRAKAI HISTORY MUSEUM CULTURAL MISION IN
HISTORIC CENTRE OF LITHUANIAN STATEHOOD
Summary

Trakai History Museum was founded on July 28 1948 by Resolution 10219 of the USSR
Council of Ministers. Basing itself on this on October 4 1948 the Executive Committee of the
Trakai District passed Resolution 27 to set up the Trakai Local Museum.
In 1961 the Museum was given charge of the palace in Trakai Island Castle where a
permanent historical exhibition was launched as early as 1962 dealing with the archaeology
and history of the Trakai region and town from the Stone Age.
Today Trakai History Museum is one of the largest of Lithuanias national museums with
29 exhibition halls devoted to history in Trakai Island Castle and three halls in its branch at
Karaimø g. 22, Trakai where it deals with the history of the Karaite community. In addition
annually three exhibitions are held in the museum and one is taken abroad; one or two exhibition catalogues are published each year. At the present time the Trakai History Museum
employs about 100 people.
Trakai History Museum holdings now contain in excess of 111,614 items.
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