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RESTAURATORIAUS DIRBTUVĖS  

Policijos paradinis kardas 

 

Restauratorius Martynas Kosas 

 

Šį kartą į muziejaus restauratoriaus dirbtuves atkeliavo istorinis, unikalus 

ir retas paradinis kardas. Jis pagamintas 1928 m. pagal Lietuvos 

kariuomenės užsakymą Solingene (Vokietija) įsikūrusios firmos „E&F 

Horster“ gamykloje. Užsakyti kardai Lietuvos karininkams nepatiko, todėl 

buvo nuspręsta visus kardus perduoti Lietuvos policijai. Gautieji kardai 

buvo nunikeliuoti ir perduoti naudoti policininkams prie paradinių 

uniformų. Tokio modelio kardai naudoti nuo maždaug 1928–1929 m. iki 

1940 m. sovietinės okupacijos. 

 

Šio paradinio kardo geležtė lenkta, nikeliuota, su išilginiu grioveliu 

abiejose pusėse. Per trečdalį nuo smaigalio pentis siaurėja. Ašmenys 

nesuformuoti. Vidinėje geležtės pusėje, po kryžmos skydeliu, yra įrašas – 

firmos gamintojos pavadinimas „E&F Horster Solingen“. Stambesnės 

kardo detalės sunumeruotos įkalant skaičius. Kardo rankena uždara. 

Apsaugą sudaro kryžma, pereinanti į apsauginį lankelį, su skydeliais iš 

abiejų geležtės pusių. Rankena dengta juodos spalvos bakelitu, dekoruota 

grioveliais ir plonos žalvarinės vielos pyne. Rankenos nugarėlėje 

įkomponuotas valstybės herbas Vytis ovalo formos rėmelyje. Rėmelis su 

Vyčiu prie rankenos prilituotas. Rankeną užbaigia ovalo formos 

dekoratyvinė veržlė. Visos efeso metalinės dalys yra žalvarinės, dengtos 

nikelio danga. Plieninė makštis nikeliuota, su dviem pakabinimo žiedais ir 

antgaliu. Makštyse kardo stabilizavimui įdėtos plonos, makštų formą 
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atkartojančios medinės juostelės. Pagrindiniai kardo matmenys: bendras 

ilgis – 963 mm, geležtės ilgis – 795 mm, geležtės plotis – 24 mm, 

geležtės storis – 5 mm. 

 

Kardo atsiradimo muziejaus rinkiniuose istorija nežinoma. Manoma, kad 

jis kartu su kitais tarpukario policijos reliktais pirmiausia pateko į 

sovietinių represinių struktūrų rankas, o vėliau buvo perduotas 

besikuriančiam IX forto muziejui.  

 

Kardas į restauratoriaus dirbtuves pakliuvo blogos būklės. Kirtimo ir 

kapojimo žymės (o jų suskaičiuota virš 50) ant kardo makštų ir ašmenų 

tik parodo, kaip sovietmečiu, iki jam patenkant į muziejų, elgtasi, 

nesuvokiant jo istorinės vertės. Kažkam kardas buvo tapęs savotišku 

žaislu. Fizinių sužalojimų, sulankstymų, deformacijos, kirtimo ir kapojimo 

žymių pasekmės – atšokusi nikelio danga. Per dešimtmečius susikaupę 

nešvarumai, blogos laikymo sąlygos, ant susiformavusių korozijos židinių 

užteptas neaiškios kilmės tepalas turėjo pasekmių – korozija plito, nikelio 

danga nyko ir atsilupinėjo. Kardas buvo netekęs savo pirminio grožio ir 

spindesio.  

 

Restauratoriaus dirbtuvėse eksponatas išardytas, kiekviena jo detalė 

mirkyta ir valyta specialiomis restauracinėmis priemonėmis. Pašalinti 

susikaupę nešvarumai, tepalas, korozijos židiniai. Nikelio danga švelniai 

poliruota, siekiant suvienodint paviršių. Kiekviena kardo detalė padengta 

restauracinėmis konservavimo medžiagomis. Galiausiai eksponatas 

surinktas. Darbo rezultatas – svarbus ir unikalus tarpukario Lietuvos 

policijos naudotas paradinis kardas konservuotas, jam suteiktas 

ekspozicinis vaizdas.  
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Tarpukario Lietuvos raitieji policininkai. Kaunas, XX a. 4 deš. 
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