
1 

 

 

RESTAURATORIAUS DIRBTUVĖS 

„Kurortinio“ karcerio durys 

 

Restauratorius Martynas Kosas 

 

Tarpukariu (1924–1940 m.) IX forte veikė Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo 

skyrius. Šį laikotarpį mena trys baudžiamieji karceriai – „Kurortinis“, „Betoninis 

maišas“ ir „Šlapiasis“. Karceris – tai nedidelė patalpa, kurioje buvo uždaromas 

nuteistasis už kalėjimo viduje padarytus nusižengimus. Svarbus karcerio 

elementas yra durys, pro kurias įeidavo ir išeidavo nuteistasis. Taigi, šį kartą 

Kauno IX forto muziejaus restauratoriaus rankose –„Kurortinio“ karcerio durys. 

 

„Kurortinis“ karceris įkurtas po metaliniais laiptais, kylančiais į antrąjį aukštą. 

Manoma, kad jis įrengtas ir durys sumontuotos 1924 m., karinės paskirties 

netekusį fortą pritaikant Kauno sunkiųjų darbų kalėjimui. Karceryje pastatytas 

medinis gultas, kampe – talpa gamtiniams reikalams atlikti („paraša“). 

Patalpoje nebuvo šildymo, todėl kaip papildoma bausmės forma kaliniui galėjo 

būti atimama ir skurdi patalynė – taip jis dėl šalčio praktiškai likdavo be miego. 

Apšvietimas – tik silpna elektros lemputė palubėje. Karceryje kalinys laikytas 

nuo 1 iki 7 parų. 

 

Karcerio durys – stačiakampio formos (1,98x61,5 cm), 3,4 cm storio, keturių 

spygliuočio medžio lentų. Durys sustiprintos ir apkaustytos masyviomis kalvio 

darbo plieno juostomis, kurios kiaurai lentas suvežtos varžtais. Sumontuota 

raktu užrakinama vidinė spyna. Iš priekio durų lentos sujungtos masyviomis 

kalvio darbo vyrių juostomis. Papildomai užtikrinant apsaugą, iš buvusio Kauno 

tvirtovės apsauginės tvoros elemento pagamintas ir prie mūro sienos 

primontuotas skersinis, kuris apsaugo uždarytas duris nuo išlaužimo iš vidaus. 
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Skersinis prie sienos užrakinamas pakabinama spyna arba metaliniu kaiščiu. 

Medinės durų lentos negruntuotos, dažytos pilkos spalvos aliejiniais dažais 

tiesiai ant medienos. Vidinėje durų pusėje išlikę kalėjusių asmenų išraižyti 

įrašai – vardai, pavardės, datos.   

 

Durų būklė prieš restauravimą 

Po detalios apžiūros įvertinta durų būklė. Nustatyta, kad ji bloga: dėl forte 

esančios nuolatinės drėgmės vyksta pastovūs, nesustabdomi irimo ir nykimo 

procesai. Metaliniai durų elementai pažeisti korozijos, padengti storu korozijos 

ir nešvarumų sluoksniu, ištepti neaiškios kilmės tepalais, dažais, kalkių ir 

kreidos mišiniu. Dalis metalinių tvirtinimo elementų prarasta.  

 

Mediniai durų elementai padengti per dešimtmečius susikaupusiu dulkių ir kitų 

nešvarumų sluoksniu, aptaškyti kalkių, kreidos mišiniu, likusiu nuo seniau 

daryto sienų remonto (dažymo). Į medieną prikalinėta vinių, tarpai tarp lentų 

apkalti skardos elementais, medinėmis lentelėmis. Stebėjimo langelį dengęs 

stikliukas prarastas. 

 

Restauravimo procesas 

Kadangi durys jau gaminant skirtos kalėjimo kamerai, laikantis visų tuomečių 

saugumo reikalavimų, jos surinktos taip, kad nebūtų įmanoma išardyti. 

Medinės dalys sujungtos metaliniais elementais juos suveržiant tarpusavyje 

veržlėmis, kurios stipriai užplaktos –  dabar norit išardyti tektų negrįžtamai 

gadinti autentišką ir unikalų eksponatą. Todėl pasirinktas sunkesnis, bet 

nekenkiantis eksponatui būdas – duris restauruoti vietoje.  

 

Įvertinus durų būklę, nuspręsta nuo medinių paviršių pašalinti susikaupusių 

nešvarumų sluoksnį. Pirmiausia nuimti visi pašaliniai objektai: skardos 

gabaliukai, medienos lentelės, be aiškios paskirties prikaltos įvairaus dydžio 

vinys. Tada prieita prie medienos paviršiaus valymo. Ant dažų dangos esantys 

stambūs nešvarumai, įvairūs pašaliniai elementai: kramtoma guma, kalkių, 

kreidos gabaliukai šalinti mechaniškai, skalpeliu, sausuoju būdu. Kitas etapas – 

valymas šlapiuoju būdu, distiliuoto vandens ir etilo alkoholio mišiniu suvilgytais 
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tamponais. Po džiovinimo ir valymo visas medienos paviršius padengtas 

apsaugine sintetinio vaško danga.   

 

Metaliniai durų elementai valyti mechaniniu būdu. Pirmiausia pašalinti visi 

stambūs nešvarumai, dažai, kalkių ir kreidos likučiai. Korozijos produktai 

minkštinti mineraline alyva ir šalinti metaliniais šepetėliais, įvairaus grubumo 

plieno vilna bei skalpeliais. Nuo nuvalyto metalo paviršiaus, naudojant etilo 

alkoholį, pašalinti riebalai. Atsižvelgiant į forto specifiką – nuolatinę padidėjusią 

drėgmę, priimtas sprendimas metalinius elementus padengti rūdžių 

modifikatoriumi, o jam išdžiūvus nudažyti matinės juodos spalvos 

antikoroziniais dažais. Šia spalva buvo dažomi visi Kauno sunkiųjų darbų 

kalėjimo laikotarpio metaliniai elementai. 

 

Restauruojant / konservuojant muziejaus eksponatus, o ypač tokius stambius 

objektus kaip durys, būna padaromi ir įdomūs atradimai. Taip ir šiuo atveju – 

ant durų rasti kalėjusių kalinių įrašai. O vienas svarbesnių netikėtų atradimų – 

virš karcerio durų buvęs užrašas „KARCERIS“. Užrašas, greičiausiai 

įrenginėjant muziejų ir balinant sienas, tiesiog buvo uždažytas kalkių 

sluoksniu.       

 

Po kelerių metų šimtmetį skaičiuosiančios karcerio durys atlaikė kalėjimo 

laikotarpį, pirmąją ir antrąją sovietines okupacijas, nacistinę okupaciją bei 

vėlesnius laikus. Trankomos, laužomos, neprižiūrimos, jos atgimė tam, kad ir 

toliau tarnautų kaip svarbus ir įdomus pastato elementas.   
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