
RECENZIJOS, ANOTACIJOS, DISKUSIJOS274

ARCHEOLOGICZNE KSIÆGI INWENTARZO-
WE DAWNEGO PRUSSIA-MUSEUM. DIE
ARCHÄOLOGISCHEN INVENTARBÜCHER
AUS DEM EHEMALIGEN PRUSSIA-MUSEUM.
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ska). Olsztyn, 2008, 448 p.

2008 metø gruodþio 9 dienà Valstybiniame ar-
cheologijos muziejuje Varðuvoje ávyko áspûdingo
savo poligrafine kokybe ir turiniu leidinio „Archeo-
loginës buvusio „Prussia“ muziejaus inventorinës
knygos“ (Aestiorum hereditas I) pristatymas.
Gausus bûrys renginio sveèiø taip pat galëjo ap-
þiûrëti parodà „Iðgelbëti buvusio „Prussia“ mu-
ziejaus inventoriai“. Ði istorija turi graþià prieðis-
toræ, kurià verta papasakoti.

2008 metø vasario 28 dienà Olðtyno pilyje (Len-
kija) vyko iðskirtinës reikðmës renginys, skirtas tarp-
tautiniam kultûriniam Lenkijos ir Rusijos Kalining-
rado srities bendradarbiavimui. Èia pirmàsyk bu-
vo atidaryta aukðèiau minëta paroda. Atidarymo
metu Olðtyno valstybinis archyvas iðkilmingai per-
davë Kaliningrado Istorijos ir meno muziejui kon-
servuotas ir atnaujintas buvusio „Prussia“ muzie-
jaus Karaliauèiuje knygas. Jø gelbëjimo nuo toles-
nio laiko ir popieriaus „ligø“ niokojimo istorija pra-
sidëjo 2007 metø pradþioje, kuomet jos buvo at-
veþtos á Olðtyno valstybinio archyvo konservavimo
ir reprografijos dirbtuves. Sudëtingø konservavimo
darbø metu buvo sutvarkyti ir iðgelbëti inventori-
nëms knygoms priklausæ 792 lapai (1584 puslapiai)
ar jø fragmentai. Nustatyta, kad tai 13 knygø dalys.

Dar dviejø inventoriaus knygø buvo iðlikæ tik vir-
ðeliai. Darbo eigoje inventorinës knygos buvo ske-
nuojamos prieð ir po konservacijos. Visi ðie darbai
buvo finansuoti Lenkijos Kultûros ir nacionalinio
paveldo ministerijos lëðomis. Parodos Olðtyne ati-
darymui lenkø, vokieèiø ir rusø kalbomis buvo
parengta knygelë „Iðgelbëta Rytø Prûsijos istorija.
Archeologinës buvusio „Prussia“ muziejaus inven-
toriaus knygos“. Joje buvo trumpai aptarta Rytø Prû-
sijos archeologijos ir „Prussia“ muziejaus Karaliau-
èiuje istorija, buvusiø rinkiniø likimas II pasaulinio
karo metais ir po jo. Vienas skyrelis paskirtas knygø
konservavimo eigos ir taikytø metodø apþvalgai. Taip
pat trumpai apþvelgtas inventoriniø knygø turinys.
Pabaigoje knygelës autoriai A. Bitner-Wróblewska,
T. Nowakiewicz, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz,
W. Wróblewski, M. Bogacz-Walska iðreiðkë mintá,
kad iðlikusiø inventoriniø knygø tolesnis publika-
vimas, archeologiniø radiniø identifikavimas
naudojant archyvinius duomenis turëtø vykti vaisin-
go tarptautinio mokslininkø bendradarbiavimo plot-
mëje, siekiant atkurti buvusio „Prussia“ muziejaus
paveldà, kuris toks svarbus Baltijos regiono ir visos
Vidurio Europos archeologijos tyrinëtojams.

Taigi knygelë „Ocalona historia Prus Wschod-
nich. Archeologiczne ksiægi inwentarzowe daw-
nego Prussia–Museum“ (Warszawa, 2008) tapo
pirmàja vaga didelio lauko arime. Èia aptariamas
trikalbis leidinys „Archeologinës buvusio Prussia
muziejaus inventorinës knygos“ (Aestiorum he-
reditas I) (Olsztyn, 2008) yra tas didelis tarptauti-
nëmis pajëgomis suartas laukas. Knyga, kuri su-
daryta ið 447 puslapiø, yra iðleista tarsi meno al-
bumas, todël ji yra ne tik ypatingai svarbi publi-
kacija archeologams, bet ir áspûdinga bibliofilams.
Kita vertus, Prussia muziejaus inventorinëse kny-
gose áamþinti radiniø pieðiniai daugiausia yra aukð-
tos kokybës grafikos pavyzdþiai. Du ðimtai penkias-
deðimt publikuotø lentelëse inventoriniø knygø la-
pø yra ne tik neákainojamas archeologijos mokslo
ðaltinis, bet taip pat pavyzdys, kokie grafiðkai áspû-
dingi ir tikslûs turi bûti senienø pieðiniai. Deja, ske-
nuoti knygø lapai daþnai yra fragmentiðki, popie-
riaus kenkëjø ir drëgmës sunaikintais pakraðèiais
ar net vidurine lapo dalimi.

Gráþkime prie aptariamos knygos, kurios
tekstai publikuoti viename puslapyje stulpeliais
lenkø, vokieèiø ir rusø kalbomis, turinio.
T. Nowakiewicz pristato archeologijos istorijos
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Rytø Prûsijoje apybraiþà, prasidedanèià nuo
XVI a. Simono Grunau darbo ir besibaigianèià
XX a. pirmosios pusës archeologiniais veikalais
ir asmenybiø veikla (II pasauliniu karu). Ði studi-
ja, kaip ir A. Rzeszotarskos-Nowakiewicz straips-
nis apie „Prussia“ muziejø Karaliauèiuje, yra trum-
pi vadovëliai apie Rytø Prûsijos archeologijà su
vertinga informacija profesionalams, studentams
bei mëgëjams. Darbai papildyti ádomia ikonogra-
fine medþiaga. Pavyzdþiui, publikuojami Karaliau-
èiaus pilies planai su nurodyta „Prussia“ muzie-
jaus vieta joje (ið Olðtyno valstybinio archyvo bylø).

A. Bitner-Wróblewska pateikia „Prussia“ mu-
ziejaus kolekcijos likimo apþvalgà (1943–2008). Ðis
straipsnis tarsi vaizdingas detektyvo apraðymas
apie tai, koká likimà patyrë „Prussia“ kolekcijos
dalys bei archyvas Vokietijoje, Lenkijoje ir Kali-
ningrado srityje. Tekstas taip pat labai naudingas
tiems, kuriems svarbu, kur ir kokia medþiaga yra
saugoma ðiuo metu.

Vokieèiø archeologø Ch. Reich ir W. Menghin
straipsnis supaþindina su „Prussia“ rinkinio dali-
mi saugoma Berlyne, Prieðistorës ir ankstyvosios
istorijos muziejuje. Taip pat pateikiama ádomi me-
dþiaga apie muziejaus rinkinio likimà karo ir po-
kario metais, remiantis Vokietijoje iðlikusiais ra-
ðytiniais ðaltiniais. Suinteresuotas skaitytojas èia
ras trumpà „Prussia“ rinkinio inventorizavimo sis-
temø aptarimà. Tarptautinio mokslininkø bendra-
darbiavimo svarbos pavyzdys – Ch. Reich ir
W. Menghin darbe pateikti palyginimai iðgelbëtø
inventoriniø knygø turinio su Berlyne saugomais
buvusio „Prussia“ muziejaus radiniais ir archyvais.
Aptarta medþiaga ið paminklø buvusiø Pokirben,
Klein Puppen, Daumen, Schulstein vietoviø.

Kaliningrado Istorijos ir dailës muziejaus dar-
buotojas A. Valujev supaþindina su sudëtinga
„Prussia“ rinkiniø (tarp jø ir inventoriniø knygø),
likusiø po karo Kaliningrade, gelbëjimo istorija Ka-
raliauèiaus pilies griuvësiuose ir III forte Quednau.
Autorius sàþiningai pabrëþë, kad jau nuo devintojo
praëjusio amþiaus deðimtmeèio ieðkota lëðø inven-
torinëms knygoms restauruoti, taèiau tas darbas at-
liktas tik 2007 metais lenkø specialistø darbo ir fi-
nansavimo dëka.

Knygoje esama teksto, kuriame patys konser-
vatoriai – M. Bogacz-Walska ir A. Ulewicz – pri-
stato inventoriniø knygø bûklæ prieð konservavi-
mà, jø sunykimo prieþastis bei konservacijos pro-

cesà ir metodus. Fotofiksacija parodo kontrastà
tarp pirminës knygø bûklës ir atlikus visus darbus
konservacijos dirbtuvëse. Autoriai pateikia kiek-
vienos knygos iðlikimo bûklës apraðymà, iðlikusias
dokumentuose datas ar numeracijà.

Paskutinis straipsnis, kurá kartu paraðë A. Bitner-
Wróblewska, T. Nowakiewicz, A. Rzeszotarska-No-
wakiewicz, W. Wróblewski, yra skirtas inventoriniø
knygø turinio analizei, ðiø knygø sugráþimo á moks-
linæ vartosenà svarbai nuðviesti. Autoriai atliko di-
dþiulá darbà rekonstruodami tas knygø vietas, ku-
rioje áraðai neiðliko arba neáskaitomi. Jie ieðkojo
knygø pieðiniams analogijø ne tik publikacijose, bet
ir kituose archyviniuose dokumentuose. Pavyzdþiui,
Mozûrijos tautø kraustymosi laikotarpio medþia-
gos rekonstrukcijai naudojo duomenis ið F. Jakob-
sono kartotekos. Deðimt knygø iðliko su datomis:
ankstyviausia su 1880–1893 metø áraðais, o vëlyviau-
sia su 1938 m. data. Kitos datuotos 1887, 1894, 1903,
1907, 1909, 1910, 1923, 1928 metais. Ðiose knygose
daugiausia nupieðti ir apraðyti radiniai ið Mozûri-
jos ir Sembos pusiasalio. Tarkim, visa knyga Nr. 1
(pradëta 1894 m., o tæsta 1928 m.) buvo skirta Dau-
men/Tumiany kapinyno radiniams. Deja, nedaug
esama þiniø apie buvusio Klaipëdos kraðto radi-
nius. Artimiausi lietuviðkoms sritims yra radiniai ið
Rasytës Kurðiø Nerijoje, Ragainës ir Linkûnø bu-
vusioje Tilþës apskrityje, kurie apraðyti knygoje
Nr. 9 (1938 m.), apëmusioje daugelá chronologið-
kai ir geografiðkai ávairiø Rytprûsiø radimvieèiø.
Autoriai, identifikavæ tam tikro paminklo medþia-
gà knygoje, glaustai pateikia jo tyrinëjimø istorijà,
aptaria medþiagos literatûroje publikavimo apim-
tá. Autoriai paskyrë daug savo atidos ir kruopðtu-
mo skaitydami daþnai sunkiai áþiûrimus rankrað-
èius. Publikuotose inventoriniø knygø lentelëse ne
visur áþiûrimi blankûs uþraðai, todël straipsnyje pa-
teikiami komentarai ir lenteliø apraðai yra labai ver-
tingi, aiðkinantis inventoriø turiná.

Sulaukus tokio visapusiðko leidinio, kaip èia ap-
tartasis, reikia padëkoti autoriams bei leidëjams,
kad tarptautinio bendradarbiavimo, geranoriðku-
mo ir profesionalumo dëka á mokslinæ apyvartà grá-
þo svarbûs Rytø Baltijos regiono archeologijos ðal-
tiniai. Tikëkimës, kad likusioji inventoriaus knygø
lenteliø dalis taip pat netrukus bus prieinama su-
interesuotam skaitytojui. Linkime, kad kiti „Aestio-
rum hereditas“ tomai bûtø verti pirmojo!
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