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Lietuvos liaudies buities muziejaus metų
ciklo švenčių „laiko juosta“
Vida OLECHNOVIČIENĖ

Muziejus yra nesiekianti pelno, vieša, nuolat tarnaujanti visuomenei ir jos raidai institucija, mokslo,
edukacijos ir laisvalaikio tikslams įgyjanti, konservuojanti, tyrinėjanti, populiarinanti ir eksponuojanti žmonijos ir ją supančios aplinkos materialius ir nemateria
lius liudijimus.1
Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse –
tradicinės žemdirbiškos kultūros lobių sergėtojas. Tuo
pat metu muziejus po atviru dangumi yra unikali erdvė,
kurioje kultūra gali skleistis įvairiausiomis formomis.
Nuo pat muziejaus atidarymo, siekiant atkurti kuo turtingesnį ir tikroviškesnį valstietiškos būties paveikslą,
pradėtos rengti kalendorinės šventės, taip pat prisimintos apeigos ir papročiai, lydėję svarbesnius žemės ūkio
darbus. Per 50 muziejaus gyvavimo metų siekėme jo
lankytojams pristatyti visą kalendorinių švenčių ciklą.
Jis formavosi ne vienerius metus2, bet ilgainiui muziejuje prigijo Užgavėnės, Velykos, Jurginės, Sekminės,
Joninės, Oninės, Žolinė, Kalėdos, tapusios gausų lankytojų būrį sukviečiančiais renginiais. Penkiasdešimtmečio proga kilo mintis sukurti savotišką „laiko juostą“ – aptarti, kaip muziejuje radosi visas švenčių ratas,
ir akcentuoti pastarųjų penkerių metų naujoves. Galbūt
ne visi renginiai joje sužėrės vienodo ryškumo „gijomis“, bet nuojauta kužda, kad skaitytojui ši istorija gali
būti įdomi.
Per pusę amžiaus daug kas keitėsi: sovietiniais laikais didžiosios vasaros šventės – Joninės, Žolinė, taip
pat Kalėdos oficialiai buvo vadinamos religine atgyvena, jas švęsti viešai pradėjome tik atkūrus Nepriklau1. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus įstatai.
Patvirtinta 2012 m. balandžio 11 d.
2. Švenčių istorija gana išsamiai buvo aptarta žurnale „Gimtasai kraštas“: Olechnovičienė 2008; Olechnovičienė 2009; Olechnovičienė
2011. Prieiga per internetą: www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasaikrastas.

somybę. Pasikeitė ir valstybinių švenčių kalendorius:
Velykos ir Kalėdos paskelbtos valstybinėmis šventėmis
išsyk po Nepriklausomybės atgavimo, Žolinė – nuo
2002 m.; Rasos (Joninės) – nuo 2003 m.; Kūčios – nuo
2010 m.
Nors sprendimas įkurti muziejų buvo priimtas
1966 m., lankytojams jis duris atvėrė tik 1974 m. birželio 21 dieną. Jau per pirmąjį, trumpąjį vasaros sezoną3
muziejuje buvo surengta net 20 Povilo Mataičio vadovaujamos Liaudies muzikos teatro trupės koncertų.
O pirmąsias žemdirbiškas šventes muziejininkai surengė 1975-aisiais. Dėmesys visų pirma buvo sutelktas į kalendorinius darbo papročius, kurie, pasikeitus
žemės ūkio technologijoms ir ūkininkavimo būdams,
ėmė sparčiai nykti. Todėl muziejuje norėjome pristatyti
ne tik materialųjį paveldą (darbo įrankius, padargus),
bet ir nematerialųjį (parodyti, kaip jie buvo naudojami, kokie papročiai, dainos lydėjo įvairius darbus).
Įsteigtame muziejuje išsyk buvo siekiama atkurti kuo
įprastesnę, natūralesnę kaimo sodybų aplinką, su sodybų želdiniais, sodais, ariama žeme, sėjamais linais
ir rugiais. Todėl tai puiki ir bene vienintelė vieta, kur
galima atgaivinti žemdirbiškas šventes, kaip natūralią
ir gyvą ekspozicijos tąsą.

1975 m. – Pirmosios vagos, Šienapjūtės,
Rugiapjūtės, Linarūtės šventės
Muziejaus archyve išsaugotose Šarūno Žukausko skaidrėse – pirmųjų švenčių vaizdai.
Beje, fotografijose linų rovėjų kasos išpintos neatsitiktinai: buvo tikima, kad taip galima paveikti raunamų linų pluoštą, jis būsiąs ilgesnis.
Linarūtė buvo pakartota tik 1987-aisiais. O Pirmosios
vagos, Rugiapjūtės ir Kūlimo šventės atgaivintos tik
1998-aisiais, kaip duonos kelio etapai. 2000–2001 m.
3. Paprastai jis prasideda gegužės 1 d. .
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1, 2. Šienapjūtės šventė.
1975 m.
3, 4. Rugiapjūtės šventė.
1975 m.
Š. Žukausko nuotraukos.
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Amatų diena. 2011 m. Rimgaudo Žaltausko nuotrauka.

vietoj Pirmosios vagos šventės buvo rengiamos Arimo
dienos. Dar po poros metų, 2003–2004 m., talkinant
muziejaus rėmėjui, laikraščiui „Ūkininko patarėjas“,
ne tik prisiminti senieji arimo pradžios papročiai, bet ir
surengtos artojų varžybos. 1998 metų rugsėjo 11 dieną
pirmąkart švęsta Kūlimo šventė, ji pakartota po poros
metų, 2000-aisiais. Rūpėjo parodyti, kaip kuliami rugiai, su kokiais papročiais šis darbas buvo siejamas,
supažindinti su klojimu, jo erdve ir paskirtimi, bet, pristigusi žiūrovų dėmesio, ši iniciatyva užgeso. Vėliau
atrasta kita pažinties su senaisiais darbais forma – nuo
1991 m. rudenį kasmet rengiamos Amatų, darbų ir pramogų dienos, kurių metu galima stebėti ir dalį rudens
darbų – kūlimą spragilais ir arkline kuliamąja, grūdų
valymą arpu ir pan.4 Per Amatų dienas muziejuje raunami ir linai. Šį darbą gali išmėginti ir muziejaus lankytojai, linarūtės laikotarpiu užsisakę edukacinį užsiėmimą „Lino kelias“.
Vasarą muziejuje lankytojų netrūksta, tad iki
2006‑ųjų, tiesa, su pertraukomis, muziejuje buvo šven4. 2015 m. reportažą apie tai parodė LRT laida „Ryto suktinis“ (2015
05 22).

čiama Rugiapjūtė. Nuo 2009 metų jau minime Onines – pasak etnologų, būtent per Onines švęstos rugiapjūtės pabaigtuvės, kepama pirmoji naujojo rugių derliaus duona. Tai primena ir posakiai: „Šv. Ona – duonos
ponia“, „Šv. Ona – gera žmona, aptepa duoną su smetona“. Pagal žemdirbiškąjį kalendorių rugius pjaudavo nuo Škaplierinės (liepos 16 d.) iki Oninių (liepos
26 d.). Muziejaus šventei pasirenkamas šv. Onos dienai artimiausias šeštadienis ir prisimenami tiek rugiapjūtės, tiek Oninių papročiai. Nuo 2009-ųjų šią dieną
Aukštaitijos Mičiūnų sodyboje įrengtoje duonkepėje
krosnyje kasmet kepama šviežia duona.5
Į pirmąją Oninių-Rugiapjūtės šventę 2009 m. atvyko apie 600 dalyvių. Jų nesumažėjo ir po šešerių metų –
2015-aisiais suskaičiavome 595 lankytojus. Kviečiame
į Onines ir šiemet.

5. 2008 metais, vykdant projektą „Senųjų rugių veislių auginimo
atgaivinimas ir jų pritaikymas tradicinių verslų palaikymui“,
Aukštaitijos Mičiūnų sodyboje, buvo pastatyta veikianti duonkepė
krosnis. Projektas finansuotas Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų
projektų programos ir Lietuvos Žemės ūkio ministerijos.
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Kūlimo šventė. 1998 m. Igno Minioto nuotrauka.

Rugiapjūtė. 2008 m. I. Minioto nuotrauka.
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Oninių-Rugiapjūtės šventė. 2009 m. R. Žaltausko nuotrauka.
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1981 m. Žiemos palydos –
pirmosios Užgavėnės
Sovietiniais laikais, baiminantis šventės religinio
atspalvio, šventė vadinta Žiemos palydomis, o Užgavėnių pavadinimas muziejaus renginių kalendoriuje
įsitvirtina nuo 1989 m. Ilgą laiką šventė buvo švenčiama sekmadienį, nuo 2013 m. – šeštadieniais. Iki šiol
tai didžiausia ir plačiausiai žinoma muziejaus šventė,
pritraukianti daugiausiai lankytojų, sulaukianti žiniasklaidos dėmesio. Pirmosios Žiemos palydos vyko tik
Žemaitijos sektoriuje, dalyvaujant vos 2 folkloro ansambliams ir 1800 lankytojų, o štai 1987–1988 metais
ši šventė tapo bemaž nacionaliniu renginiu, aprėpė 4
muziejaus sektorius, atvykdavo iki 20 ansamblių ir net
20 tūkstančių lankytojų. Kasmet šventės centru tampa
Žemaitijos, Suvalkijos sektoriai ir Miestelis. Rekordinis lankytojų skaičius apsilankė 2009 m. – nedaug
trūko iki 30 tūkstančių (29 974). Po metų prasidėjęs
sunkmetis, taip pat gausus sniegas ir pūgos jį kiek sumažino – iki 20 tūkstančių. Nepriklausomybės metais
Užgavėnės pradėtos švęsti visoje Lietuvoje, tad į muziejų atvyksta kiek mažiau žmonių: 2013 m. – 16 477,
2014 m. – 15 186, 2015 m. – 14 691 lankytojas. Gal
dalį Lietuvos žmonių gąsdina gandas apie didelės spūs-

tis kelyje ir eiles prie bilietų kasų, bet dar 2014 m., kai
renginyje lankėsi Prezidentė Dalia Grybauskaitė, policija taip sustygavo savo veiklą, kad spūstys Rumšiškėse per žiemos palydas tikrai ne didesnės, nei transporto
kamščiai sostinėje piko metu. O 2010 m. prasidėjusi
elektroninė prekyba bilietais ištirpdė ir eiles prie kasų.
Tad atvykstantiems kliūčių sumažėjo.
Dažnas lietuvis, paklaustas, ar buvo Lietuvos liaudies buities muziejuje, vos akimirką pagalvojęs, tarstels: „A, Rumšiškėse (toks mūsų muziejaus neoficialus
pavadinimas), žinoma, per Užgavėnes.“ Nes tai jau
ketvirtą dešimtmetį muziejuje rengiama šventė. Nuo
pat pirmųjų Užgavėnių dauguma jų dalyvių ir lankytojų buvo jaunimas, aukštųjų mokyklų studentai, dabar
susirenka visų amžiaus grupių lankytojų. Daugelis jų
Užgavėnes muziejuje švenčia ne vienerius metus, tad
jubiliejaus proga jau galime kalbėti apie suformuotą
tradiciją, o muziejaus Užgavėnes gal jau galime palyginti su Sartų žirgų lenktynėmis ar Kaziuko muge Vilniuje? Ir žiniasklaidoje muziejus dažnai pavadinamas
Lietuvos Užgavėnių sostine, jos įspūdžiais ir nuotraukomis gausiai dalinamasi socialiniuose tinkluose – nuo
2002 metų virtualioje erdvėje atsirado tiek fotografijų
ir filmuotos medžiagos, kad, atrodo, nebėra kuo nustebinti. Pastaraisiais metais šventėje vis daugiau svečių

Užgavėnių persirengėliai – ansamblis „Auda“ iš Šiaulių. 2016 m. R. Žaltausko nuotrauka.
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iš svetur – užsienio jaunimo.6 Atvyksta ir užsienio kolektyvų: 2006 m. dalyvavo ansambliai iš Baltarusijos,
2007 m. – karnavalo grupė iš Bulgarijos, 2008 m. –
ansamblis iš Danijos „Dunkelfolket“ ir ansamblis iš
Latvijos „Trokšņu iela“, Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečio proga (2009 m.) koncertavo Daugpilio
miesto lietuvių etnografinis ansamblis „Rasa“ ir jaunimo ansamblis „Alna“ iš Punsko.
Muziejaus Užgavėnės minimos ir moksliniuose
tyrimuose. Klaipėdos universiteto doc. dr. Lina Petrošienė šią šventę apibūdina taip: „Savotiškas kokybinis
lūžis, ilgainiui pakeitęs požiūrį į šią šventę, kaukes,
sakytinius tekstus ir muziką – Žiemos palydų šventės,
1981 m. pradėtos rengti Rumšiškėse. Čia laikytasi vien
tik senovinių tradicijų, todėl tarp oficialiai pasirodančių kaukių ir personažų nebeliko „šerkšnų“, „raudonkepuraičių“, „vaidilučių“ ir pan. Metodinių leidinių
rekomenduojamos literatūros sąrašuose atsirado lietuvių autorių, atliekančių mokslinius tyrimus, pavardės, moksliniai tyrinėjimai.“ (Petrošienė 2014). Pasak
etnologo Arūno Vaicekausko, „1991 m. atkūrus Nepriklausomybę Užgavėnės tapo viena pirmųjų žemdirbių
tradicijos švenčių, priimtų šiuolaikinių miesto švenčių.
Dabar Užgavėnių persirengėlius sutiksime ir mieste, ir
kaime, gyvenamųjų daugiaaukščių kvartaluose, aikštėse ir gatvėse, muziejuose ir mokyklose ar darželiuose.
O masinė Lietuvos gyventojų migracija į Rumšiškėse
Liaudies buities muziejaus organizuojamą Užgavėnių
šventę liudija beveik nacionalinę jos reikšmę“ (Vaicekauskas 2010: 23).
Nacionalinį mastą šiam renginiui suteikia etnografiniai ir folkloro ansambliai bei aktyvūs žiūrovai, atvykstantys iš visos Lietuvos. Dauguma ansamblių būna iš
Žemaitijos, Kauno, Vilniaus, bet užsuka ir kolektyvai iš
Suvalkijos, Radviliškio, Biržų, Utenos, Varėnos... Štai
2008–2010 m. šventėje dalyvavo ansambliai „Alksna“
ir „Alksniuka“ iš Mažeikių; „Šateikee“ ir „Kėlelė“ iš
Plungės r., „Gervelė“ iš Kretingos, „Mėguva“ iš Palangos, Klaipėdos S. Dacho mokyklos kolektyvas, Laukuvos kapela iš Šilalės r., „Auda“, „Salduvė“ iš Šiaulių,
„Aidija“ iš Radviliškio, „Vabalkšnė“ iš Kazlų Rūdos,
„Žibinyčia“ iš Marijampolės, „Utauta” iš Utenos,
„Ūla“, „Versmė“, „Poringė“, „Linksmuoliai“, „Raskila“, „Rasoda“ iš Vilnius, „Nedzingė“ iš Varėnos r., „Ra6. 2016 m. Užgavėnės užsieniečių akimis: „Norėtume ir mes žiemą
vyti, bet ji pas mus nesilanko.“ Prieiga per internetą: www.15min.
lt/naujiena/kultura/renginiai/uzgavenes-uzsienieciu-akimis-noretume-ir-mes-ziema-vyti-bet-ji-pas-mus-nesilanko-29-578295 [Žiūrėta
2016 04 15]
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tuto“, „Verpeta“, Č. Kriščiūno šeimos kapela iš Kaišiadorių, „Kupolė“, „Gadula“, „Liktužė“ iš Kauno, „Nedėja“ iš Rumšiškių. Kasmet suguža ir tautodailininkai
iš Mažeikių, Plungės, Palangos, Rokiškio, Biržų, Panevėžio ir kitų kampelių, taip pat kulinarinio paveldo
puoselėtojai, įvairiausių gardumynų gamintojai.
Muziejus dėkingas visiems, ypač ansambliečiams,
kurie keliasi dar tamsiais paryčiais, kad neįstrigę automobilių kamščiuose laiku pasiektų koncerto vietą,
išbūna po atviru dangumi iki sutemų, groja, dainuoja po tris–keturias valandas, nepaisydami oro sąlygų,
o namus pro automobilių spūstis pasiekia, tikėkimės,
iki vidurnakčio, – tokia tikroji Užgavėnių linksmybių
kaina. Daugelis Lietuvos folkloro ansamblių dabar Užgavėnėms parengia ir specialias programas – galbūt tai
šių trijų dešimtmečių įdirbis. Nuo 2009 m. šventės dalyviai ir muziejininkai renka šauniausią ansamblį. Laimėjusieji apdovanojami specialiais prizais. Skatinami
ne tik ansambliai, bet ir muziejaus lankytojai, kurie ne
tik dalyvauja Užgavėnių pasilinksminimuose, bet ir išmano šventės tradicijas.
Natūraliai kyla klausimas – kaip tokiuose masiniuose renginiuose puoselėti tradicijas? Kaip kasmet patraukti lankytojų dėmesį? Pastarąjį dešimtmetį kasmet
vienai dienai duris atveria Kaukių dirbtuvėlė, kurioje, muziejininkų konsultuojamas, pats gali pasidaryti
kaukę. Štai 2011 m. vyko žaidimas „Surask kaukę“,
kurio dalyviams teko paklajoti po muziejų, o vienam
nusišypsojo laimė atrasti tradicinę kaukę ir tapti jos
savininku. Rengiamas fotografijų konkursas „Veltui
nespoksok – Užgavėnes fotografuok!“, o 2016 m. į
programą įtrauktas žaidimas išmaniųjų technologijų
mėgėjams. Jo dalyviai, atlikę su Užgavėnių tradicijomis susijusias užduotis, buvo apdovanoti rėmėjų prizais. Senuosius Užgavėnių papročius šventėse primena jubiliejaus proga parengtos 2 virtualios muziejaus
archyvinių fotografijų parodos: „Užgavėnių papročiai
Lietuvos liaudies buities muziejuje“, „Jubiliejinis Morių paradas“7.
Sugretinę pirmųjų (1981 m.) ir šių metų (2016 m.)
Užgavėnių kaukes, galime pasidžiaugti, kad jos nė kiek
nesuprastėjo. Lietuvių išsaugotos archajiškos, savitos
kaukės ir šventės personažai įdomios ne tik mums patiems, bet ir Europai ar net pasauliui.
Muziejaus Užgavėnėse prigijo pajūrio Žemaitijoje žinomas šventės personažas Morė. Anksčiau vien
Žemaitijoje ji turėjo daugybę vardų – Kotrė, Šiuorė
7. Prieiga per internetą: www.llbm.lt/lt/parodos/virtualios_parodos/
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(Sorkė), Čiučėlė, Boba, o Aukštaitijoje buvo gaminamas Gavėnas. Muziejaus šventėse Morė būna 8 metrų
aukščio, kartą – net 11 metrų, o per trisdešimtąsias
muziejaus Užgavėnes ištįso iki 15,5 metro. Šį rekordą užfiksavo agentūros „Factum“ atstovai. Milžinę sukūrė skulptorius Mindaugas Junčys. Kūrėjo fantazijai
įgyvendinti buvo panaudotos tradicinės ir netradicinės
medžiagos, ji sudeginta šaudant fejerverkams. Morės
deginimo laužas, ypač šaltuoju metų laiku – geriausia
renginio kulminacija.
Ilgainiui patrauklia tradicija tapo ir Užgavėnėse
vykstanti Kanapinio ir Lašininio kova – pliekimasis
šieno prikimštais maišais, užsilipus ant kaladžių. Teko
matyti panašias „kovas“ mokyklose, net Pravieniškių
pataisos namų šventėje. Tai, pasak etnologų, vėlyvos ar
net pačios vėlyviausios Užgavėnių kaukės. Bet pasakojimai apie tariamą Kanapinio ir Lašininio kovą, vykdavusią naktį iš Užgavėnių antradienio į trečiadienį, Pelenų dieną, paplitę visoje Lietuvoje. Taip suaugę šeimynos nariai mažiems vaikams paaiškindavo, kodėl per
pasninką iš kasdienio valgiaraščio pradingdavo mėsa.
Jubiliejaus proga belieka drąsiai pasvajoti, kad šis
renginys taptų toks pat populiarus kaip, pavyzdžiui,
Venecijos karnavalas... Juk žemdirbių tradicijos šventė
geriausiai atsiskleidžia žemdirbiškoje aplinkoje.

1990 m. – Velykos
Apie Nepriklausomybės atgavimą buvo paskelbta
1990 m. kovo 11-ąją, netrukus, 1990 metų balandžio
15-ąją (antrąją šv. Velykų dieną), muziejuje buvo švenčiamos pirmosios muziejaus Velykos. Tai buvo ir pirmasis viešas Velykų šventimas Lietuvoje. Ši gamtos,
Dievo ir žmogaus prisikėlimo šventė į Lietuvos liaudies buities muziejų grįžo kartu su Lietuvos atgimimu,
tad šiai muziejaus šventei, kaip ir mūsų laisvei – daugiau nei 25 metai. Pirmosios Velykų šventės dvasią atskleidžia įrašas atsiliepimų knygoje: „Serviruoti stalai,
ant stalų margučiai. O jau lankytojai tik ridena, ridena
margučius. Folkloriniai ansambliai dainuoja velykines
dainas. Ir einame, einame mūsų Tėviškės takeliais, o
kad būtų gyvos mūsų Gimtinės. Deja… deja… Ar pakilsime, ar pakilsime tikram geram gyvenimui, teisingam, be apsimetimo, kaip mūsų liaudies daina. O kad
taip atgytume!“ Švenčiant ketvirčio amžiaus sukaktį
buvo sukurta virtuali ekspozicija, pristatanti senuosius
Velykų papročius muziejaus renginiuose.8
8. Prieiga per internetą: www.llbm.lt/lt/wwwllbmlt/viesam_velyku_renginiui_25.html

Margučiai – pirmųjų Velykų konkursų nugalėtojai. 1990 m.
Jūratės Mačiūtės nuotrauka.

Velykos prigijo, ir dabar lankytojų skaičiumi jas
lenkia tik Užgavėnės. Rekordiniai buvo 2004 metai,
kai sulaukėme 3 957 lankytojų (2015 m. jų buvo 1
203). Net neatliekant specialių tyrimų, plika akimi matosi, kad daugiausiai atvyksta šeimos su ikimokyklinio
ir mokyklinio amžiaus vaikais. Tai patvirtina ir parduodamų bilietų statistika. Apie vaikučių gausą liudija ir
eilutė, nusidriekianti prie Velykų bobutės...
Šiai šventei penkiose sodybose kasmet parengiamos
specialios interjero ekspozicijos – padengiami velykiniai stalai, atskleidžiantys regioninius šventės ypatumus. Jų nuotraukos buvo panaudotos ir šventiniams
atvirukams. Velykiniams atvirukams su muziejaus
vaizdais skirta virtualioji paroda „Velykiniai LLBM atvirukai“. Dar viena virtuali paroda, susijusi su Velykų
papročiais, pristato regioninius verbų ypatumus.9
Velykų šventę pratęsia Atvelykis, pirmą kartą surengtas 1991 m,. švęstas 1998–2003, 2006–2009
9. 2010 m. kovo 25 d. surengta virtuali paroda „Verbų sekmadienis“,
kurioje galima pamatyti skirtingų regionų verbas, 2015 m. kovo 31
d. – „Velykiniai LLBM atvirukai“. Prieiga per internetą: www.llbm.
lt/lt/parodos/virtualios_parodos/
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metais. Tai šventinio Velykų ciklo (Verbos, Velykos,
Atvelykis) pabaigtuvės, kur kas mažesnė, tik viename
muziejaus sektoriuje – Žemaitijoje švenčiama šventė,
laikantis regioninių tradicijų. Atvelykis skirtas šeimoms su mažaisiais. 2001 ir 2006 m. Atvelykio data
sutapo su Jurginėmis, todėl renginiuose atsispindėjo
abiejų švenčių papročiai. 2008 m. Velykos buvo labai
ankstyvos, todėl muziejuje šventėme tik Atvelykį, bet
jam buvo parengta įvairesnė programa.
Dabar velykiniai renginiai vyksta beveik kiekviename
mieste ar miestelyje. Muziejus buvo šios tradicijos pradininkas. Ir iš tiesų – nėra geresnės vietos miesto žmogui
patirti gamtos atbudimą ir sykiu prisiminti iš protėvių paveldėtus velykinius papročius, suvokti jų prasmę...
Velykos. Apeiginis supimasis būdingas visiems Užgavėnių–Sekminių
periodo metų ciklo papročiams. 2010 m. R. Žaltausko nuotrauka.

Atvelykis – vaikų Velykėlės. 2008 m. I. Minioto nuotrauka.

Sekminės. Piemenų pautienė. 1990 m.
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Nuo 1989 m. – Sekminės
Jos švenčiamos septintą savaitę arba 50 dienų po
Velykų (todėl dar vadinamos penkiasdešimtinėmis),
gegužės 11–birželio 12 d. Tuo metu muziejuje jau būna
prasidėjęs vasaros sezonas, veikia visos ekspozicijos.
Liaudies papročiuose Sekminės – tai žemdirbių, piemenų šventė, kai pagerbiama augmenija, naminiai gyvuliai. Šventė siejama ir su sėjos pabaigtuvėmis. Tai
pavasario–vasaros slenkstis. Sekminių papročiai buvo
prisimenami ir sovietmečiu muziejuje rengtose Piemenėlių šventėse, kurios sietos su Tarptautine vaikų
gynimo diena ir rengtos gegužės pabaigoje–birželio
pradžioje. Joms vaikų folkloro ansambliai paruošdavo
programas, susijusias su piemenukų gyvenimu.
Muziejaus archyve saugomas 1990 m. birželio 3
dienos šventės scenarijus. Šventė vyko Aukštaitijos
sektoriuje, sodybų gonkos, palubės, šventųjų paveikslai
buvo apkaišyti berželiais, gryčių stalai užtiesti baltomis
staltiesėmis. Prie vienkieminės (Daujėnų) Aukštaitijos
sodybos prisiminti per Sekmines vykę visai Lietuvai
būdingi piemenų „baliai“ su karvių vainikavimu, melstuvėmis, pautiene. Karvutes atsivedė savo ūkeliuose
jas laikantys muziejininkai, po to per vasarą jos ganydavosi muziejaus pievose, tad muziejus priminė tikrą
kaimą. 1992 m. Sekminių scenarijus buvo papildytas
„rytelninkų“ pasilinksminimu: po karvių vainikavimo
kitą rytą piemenims leisdavo pamiegoti, o gyvulius išgindavo suaugusieji, kai kur merginos – „rytelninkės“.
Prie jų prisijungdavo vaikinai, susirinkęs jaunimas
vaidindavo vestuves. Senovėje tikėta, kad vestuviniais
žaidimais galima sustiprinti žemės vaisingumą.
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Aukštaičių gryčia per
Sekmines. 2014 m.

Deja, paskutinė karvutė muziejuje apvainikuota
2002 m. Tuo metu Rumšiškių miestelyje bebuvo likusi vos viena kita karvė, ir šeimininkai savo vienintelės
nebeleido kankinti masiniuose renginiuose. Tais metais Sekminės švęstos Dzūkijos sektoriuje, kur įrengta skerdžiaus ekspozicija. Renginyje dalyvavo tikros
skerdžiaus duonos ragavęs Jurgis Bielinis ir piemenų
muzikos instrumentų žinovas Albinas Batavičius. Prisiminta, kad ir Sekminėms buvo dažomi kiaušiniai.10
2003 m. buvo padirbdinta medinė karvutė, vis dėlto tai ne Sekminių karvė... Paskutinį kartą Sekmines
šventėme 2007-aisiais. Trumpame jų apraše „Pasiruošimo Sekminėms darbai bei Sekminių apeigų ir pramogų epizodai Aukštaitijos kaime“ minima, kad šventėje
prisiminti kėdainiškių Sekminių papročiai (Lukminienė 2005: 10). Be tradicinių šventės elementų – šv. Mišių, piemenų folkloro, kiaušinienės kepimo, rugių lankymo ir dainų, buvo ir naujų: rodyti mėgėjų teatrų vaidinimai, meistrai mokė pasigaminti dūdelę, nusipinti
krepšelį, susirišti vantą, sumušti sviestą, buvo surengta
pieno apdirbimo rykų parodėlė. Vaišintasi ne tik kiaušiniene, bet ir virtiniais bei pavasariška rūgštynių sriuba,
išvirta Klepšių dūminėje gryčioje su atvira ugniaviete.
Vis dėlto muziejus karvučių neturi, tad nuo 2007 metų
nebešvenčiame Sekminių, kaip piemenų ir gyvulių vainikavimo šventės. Kita vertus, šiuo laiko tarpsniu renginių gausu visoje Lietuvoje, ir per šią šventę lankytojų
muziejuje nebūdavo daug.
Tad Sekminės muziejuje švęstos kasmet nuo 1989
iki 2007 m. Tik 1994 m. vietoj jų buvo paminėtos De10. Renginį nufilmavo operatorius Arvydas Barysas.

vintinės, nes Žemaitijoje per Devintines vykdavo tokie
pat piemenų „baliai“, kaip kitur per Sekmines.
Kitas svarbus akcentas – nuo 1997 metų muziejuje
per Sekmines kasmet laikomos šv. Mišios, švenčiamas
Šventosios Dvasios atsiuntimas. 1976 m. į muziejų iš
Račkiškės kaimo (Švenčionių r.) buvo perkelta dar 1775
m. statyta koplyčia, vienas seniausių muziejaus pastatų.
Ji buvo atstatyta 1980-aisiais. Šioje koplyčioje Račkiškės
kaime mišias aukojo monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Monsinjoras yra teikęs bažnytinės santuokos sakramentą ir Rumšiškėse atstatytoje koplyčioje. Nuo 1997
m. Sekminių mišias joje yra aukoję misionierius kunigas
Antanas Saulaitis, Kauno arkikatedros bazilikos administratorius Evaldas Vitulskis, Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius kunigas Gintaras Vitkus, Kauno kunigų
seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas.
Sekminių papročius kviečiama prisiminti ir moksleiviams skirtuose edukaciniuose užsiėmimuose, galbūt
ateityje jie taps nuolatiniais muziejaus švenčių dalyviais.
Sekminių dieną gryčios tebepuošiamos berželiais.

1996 m. – Joninės
Užgavėnių, Velykų šventimas muziejuje jau tapo
tradicija, o Joninės, pradėtos švęsti 1989 m. (informacijos apie pirmąją šventę muziejaus archyve neišliko)
ir po pertraukos atgaivintos 1996 metais. Tais metais
muziejuje buvo surengta folklorinė Rasų šventė pagal
XX a. septintame dešimtmetyje Kernavėje atkurtą modelį, kuris devintojo dešimtmečio pirmoje pusėje jau
buvo išpopuliarėjęs. (Vaicekauskas 2009: 33–38). Joninės muziejuje kasmet švęstos iki 2007 m.
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1996 m. šventė buvo surengta trumpiausią metų
naktį, iš birželio 23 į 24 d. Ji prasidėjo saulei leidžiantis – 20 val., o baigėsi jai tekant – apie 4 val. ryto. Vieta
parinkta prie centrinių muziejaus vartų, ant šalia esančios kalvelės, greta Pravienos upelio slėnio (ji atitiko
priešgaisrinės saugos reikalavimus – medinius pastatus būtina saugoti nuo Joninių laužų – gaisro pavojaus). Upelis atskyrė šventės vietą nuo visų muziejaus
ekspozicijų. Muziejininkai parengė šventės scenarijų,
talkino folkloro ansambliai „Viešia“, „Susieda“, „Verpeta“, „Liktužė“, kapela „Rimgaudai“, muzikinė grupė
„Ratuto“. Daugeliui dalyvių šventės eiga buvo gerai
žinoma: žolynais papuošti vartai, prie jų simbolinis
apsiprausimas, po to kupoliavimas, vainikų pynimas ir
būrimai, metant juos ant Kupolės, aukuro uždegimas,
saulės palydėjimo apeigos, vaišės, laužų, stebulių uždegimas, vainikų plukdymas, ąžuolo, liepos lankymas,
degančių ratų ridenimas, prausimasis rasa, tekančios
saulės pasveikinimas giedant sutartines, pamėklės sudeginimas. Ansambliečiai šių apeigų prasmę aiškino
visiems susirinkusiems. Buvo nusivylusių, kad tą naktį
negalėjo vaikštinėti po visą muziejų, bet ėjusiems deglais apšviestoje eisenoje plukdyti Pravienoje vainikė-

Joninės. 2015 m. R. Žaltausko nuotrauka.
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lių ar sulaukusiems pro pieno baltumo rūką išnirusios
rytinės saulės, renginys paliko įspūdį visam gyvenimui.
Dar porą metų buvo pakartotas 1996 m. scenarijus,
o 2000 m. jau vyko dvi skirtingos šventės: birželio 23
dienos vakare (20–3 val.) – tradicinė, muziejaus darbuotojų organizuota pagal anksčiau aptartąjį scenarijų,
o kitą dieną, nuo 12 iki 19 val., Kultūros centro „Vijolina“ surengta moderni masinė šiuolaikinė šventė su
prekybos vietomis, populiarių muzikos grupių pasirodymais, karuselėmis ir kitomis pramogomis – muziejaus teritorijoje prie malūno.11 Spaudoje buvo aprašytas
būtent tradicinis Joninių vakaras: „Apsilankius atrodė,
jog Joninės lietuviams yra kur kas linksmesnė šventė
nei Rio de Žaneiro karnavalas. Tūkstančiai žmonių šėlo,
šoko, dainavo, nekreipdami dėmesio į besiniaukiantį dangų. Pradėjus smarkiai lyti, trumpam kilo panika.
Būriai žmonių sparčiai patraukė prie muziejaus išėjimo pastatytų automobilių link – tik tam, kad po kelių
11. Joninių naktį su laužais švenčiant muziejuje didelę renginiui skirtų
lėšų dalį tenka skirti ekspozicijos apsaugai (pvz., 2001 m. iš šventei
skirtų 11 160 litų apsaugai teko 2500 Lt; policijai – 1000 Lt, ugniagesiams – 200 Lt; o kolektyvams, atliekantiems šventės programą, tik
3500 Lt.)
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Joninės. 2015 m. R. Žaltausko nuotrauka.

minučių vėl grįžtų su skėčiais. Neleidę lietui sugadinti
šventinės nuotaikos, besilinksminantieji tris liūties protrūkius pralaukė, susigrūdę po muziejaus pastogėmis.
Žmonių linksminti pakviesti folkloro ansambliai nenutraukė savo programos net ir pilant liūčiai – sulindę po
stogais, traukė dainas ir kėlė sušlapusių šventės dalyvių
nuotaiką. (...) Švęsti susirinko įvairiausio amžiaus žmonės – nuo skustagalvių „berniukų“ iki garbaus amžiaus
žmonių, pasipuošusių tautiniais drabužiais. Dominavo
draugiška, smagi nuotaika, apie vidurnaktį pirmieji dalyviai pradėjo skirstytis, bet ištvermingiausieji liko iki
paryčių.“12 Tokios linksmybės ne visiems šventės dalyviams buvo mielos, ansambliečiai prasitardavo: „Čia ne
Rasos.“ Tai atskleidžia du vyraujančius požiūrius, kokia
turėtų būti vidurvasario šventė: „Vienas – Rasa – išrinktųjų, sugebančių ją suvokti, šventė ir antras – masinis
žmonių susiėjimas, noras solsticijos metu ieškoti gamtos prieglobsčio, nakties laužo, noras pasibūti drauge,
nelabai paisant senojo ritualo“ (Marcinkevičienė 1991:
4). Muziejininkų pastangos šiuos požiūrius suderinti ir
padėti atvykstantiems žmonėms suvokti senąją šventės
prasmę ne visada būna sėkmingos.
12. Laikinoji sostinė, 2000 m. birželio 26, Nr. 149 (1344), p. 5.

2001 ir 2002 m. Joninės vėl švęstos šv. Jono dienos
išvakarėse nuo 20 val. iki 4.30 val., o 2003 metais, paskelbus birželio 24 d. šventine diena, muziejuje šventę
surengėme anksčiau – birželio 22 d., nuo 14 iki 18 val.,
dzūkų kaime. Susirinkusieji ne tik prisiminė šventės
papročius, bet ir lankė ekspozicijas. Net ir laužas ar stebulė, uždegti renginio pabaigoje atokiau nuo medinių
pirkių, dienos šviesoje neatrodė tokie pavojingi. Dienos metu nebuvo tarp susirinkusiųjų ir įkaušėlių. Ne
pirmus metus Joninių šventei vadovaujantys Kaišiadorių ansamblio nariai pastebėjo, kad daugėja žmonių,
pradedančių suprasti archajiškų ritualų prasmę (Savičiūnaitė 2003: 5).
2004 m. Joninės vėl minėtos vakare, bet tik nuo 20
iki 24 val., kitais metais Joninių papročiai – kupoliavimas, burtai, dainos, rateliai, šokiai – buvo pristatomi
net tris dienas: birželio 23 d. nuo 20 val., o „tiems, kurie nesuspėjo...“ – birželio 24, 25 dienomis nuo 14 val.
O 2006 m. birželio 24 d. – šeštadienį – Joninių papročius prisiminėme dieną, nuo 13 val. iki 16 val.
2007 m. birželio 23 d. Lietuvos liaudies buities
muziejus ir Žemaitukų arklių augintojų asociacija
pakvietė į bendrą šventę: iš ryto buvo minimas Žemaitukų arklių augintojų asociacijos 10-metis, o po
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Jurginės. 1997 m.

pietų (nuo 16 iki 20 val.) pradėtos švęsti Joninės.
Vienuolika metų kas vasarą muziejuje rengiamų Joninių dalyviai turėjo galimybę susipažinti su viena
gražiausių metų ciklo švenčių ir jos papročiais, bet
ilgainiui muziejininkai pavargo nuo eksperimentų: susirenkantiems į šventę norisi šėlti visoje muziejaus teritorijoje, laužų šviesoje, o organizatoriams – laviruoti
tarp tradicijų puoselėjimo ir muziejaus saugumo užtikrinimo. Ši muziejaus šventė netapo tradicinė, turinti
savo nuolatinių lankytojų būrį, tad buvo nutarta Joninių
nebešvęsti. Juolab kad visai netoli Rumšiškių yra nuo
1967 metų Rasos šventę švenčianti Kernavė ir Jonų
sostine vadinama Jonava.
Vis dėlto po aštuonerių metų pertraukos, 2015 m.,
Lietuvos liaudies buities muziejuje vėl suliepsnojo Joninių laužas. Grįžta prie dieninio edukacinio šventės
varianto. Ji surengta Dzūkijos kaime, kaip ir 2003 m.,
susirinkusieji (net 1843 lankytojai), folkloro ansamblių
„Gadula“, „Kupolė“, „Uosinta“ ir „Linago“ vadovaujami, prisiminė šventės apeigas, buvo aiškinama jų prasmė. Kupoliavome, pynėme vainikėlius, būrėmės prie
Kupolės medžio, šokinėjome per laužą, žaidėme kaimiškus žaidimus, vaišinomės Janinos paruoštomis vaišėmis... Net ieškota paparčio žiedo, kuris buvo surastas!13

1997 m. – Jurginės
Pirmosios Jurginės surengtos 1997 m. ir su pertraukomis švęstos iki 2006 m. (1997–1999, 2001–2002,
2006 m.). Jas prisiminti paskatino muziejaus „gyvasis“
paveldas – senųjų veislių arkliai. Lietuvos liaudies bui13. Fotoreportažą iš jos parengė ne tik muziejininkai, bet ir „Lietuvos
ryto“ žurnalistas Modestas Patašius (Patašius 2015).
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ties muziejus yra Žemaitukų arklių augintojų asociacijos, įkurtos 1997 m. ir užsiimančios šios veislės arklių
saugojimu, veisimu bei populiarinimu, narys. Muziejuje auginami žemaitukai, sustambinti žemaitukai ir
Lietuvos sunkieji arkliai (iš viso apie 20). Jurginės tradiciškai siejamos su gyvulių ganiavos pradžia. Jonas
Balys rašė: „Kai kuriose Lietuvos apylinkėse Jurginės
buvo didelė arkliaganių šventė. Tauragės aps. arkliaganiai tą dieną rengdavo dideles vaišes šv. Jurgiui, kaip
gyvulių globėjui ir arkliaganių užtarytojui, pagerbti.
Tos vaišės panašios į Sekminių piemenų šventę. Jurginėse arkliaganiai iš savo šeimininkių renka po keletą kiaušinių, gabaliuką lašinių ar šiaip kokio maisto.
Iš to paskui gamina sudėtinę arkliaganių kiaušinienę.
Maisto šeimininkės mielai duoda kuo daugiausia, kad
šv. Jurgis laikytų sveikus jų gyvulėlius ir apsaugotų
juos nuo visų nelaimių“ (Balys 1993: 171). Pirmosiose
muziejaus Jurginėse 1997 m. buvo primintos gyvulių
išginimo apeigos, surengta muziejuje laikomų arklių
paroda. Lankytojų dėmesys atkreiptas ir į ūkinį pastatą – tvartą: po slenksčiu buvo padėta pora kiaušinių
ir per juos buvo išginti ir apsmilkyti arkliai ir ožiukai.
Surengtas Jurginių margučių (jurgučių) mušimas ir ridenimas, tradicinės arkliaganių vaišės ir pasilinksminimas. Išskirtinės buvo 2006 m. Jurginės, sutapusios
su Atvelykiu. Tąkart buvo išleistas specialus laikraštis,
apžvelgęs Atvelykio, Jurginių, Sekminių ir ganymo papročius.14 Pirmą kartą vyko kumeliukų krikštynos: vaikai ir suaugusieji galėjo pasiūlyti vardus bevardžiams
žemaitukų veislės eržiliukams (renkant vardą grynakraujam žirgui jo pirmoji raidė turi sutapti su motinos
vardo pirmąja raide, o trečioji – su pirmąja tėvo vardo
raide). Buvo vaišinamasi kiaušiniene: Žemaitijoje ji
buvo kepama ir per Atvelykį, ir per Jurgines. Vis dėlto
šis renginys gausesnio lankytojų būrio nepatraukė, tad
ilgainiui jo buvo atsisakyta. Šiuo metu siūlomas edukacinis užsiėmimas šia tema.

2001 m. – Žolinė
2000 m. valstybine švente paskelbta Žolinė, ir jau
antras dešimtmetis ji švenčiama Aukštaitijos sektoriuje tikrąją šventės dieną, rugpjūčio 15-ąją. Netgi
scenarijus išliko be ryškesnių pakeitimų. Galima pasidžiaugti, kad per gana trumpą laiką Žolinė išpopulia14. Specialūs renginių laikraščiai, pristatantys ne tik renginio programą,
bet ir pasakojantys apie papročių prasmes buvo išleisti Užgavėnėms
(2004 ir 2006 m.), Velykoms (2006 m.,), Atvelykiui-Jurginėms
(2006). Jie dabar saugomi LLBM archyve.
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Žolinė. 2009 m.

Žolinė. Šv. Mišios Račkiškės koplyčioje. 2006 m.
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rėjo ir kasmet sutraukia nuo 1000 iki 5000 lankytojų
(2013 m. – 2055, 2014 m. – 1806, 2015 m. – 1565).
Sekminės tradiciniame žemdirbių kalendoriuje žymi
perėjimą iš pavasario į vasarą, o Žolinė laikyta vasaros–rudens slenksčiu. Pagrindinis šventės akcentas –
naujo derliaus, Žolinės puokščių šventinimas. Rugpjūtį ir muziejaus sodybų darželiai pasipuošia įvairiaspalviais žiedais, sodai – nunokusiais alyvinukais,
laukai – apsunkusiomis nuo brandos javų varpomis
ir bręstančiomis linų galvutėmis. Tad yra iš ko Žolinių puokštę susirišti, o šv. Mišių metu ji pašventinama
Račkiškės koplyčioje, muziejaus Aukštaitijos sektoriuje. Tik 2011 m. iškilmingos pamaldos buvo perkeltos į
atstatytą ir pašventintą bažnyčią Miestelio sektoriuje.
Po šv. Mišių žaidžiami liaudiški žaidimai, šokama, dainuojama. Pirmojoje šventėje mėgėjų teatras iš Čekiškės
parodė komediją „Apsiriko“ (rež. Kristina Kriščiūnienė), Elektrėnų savivaldybės Gilučių mėgėjų teatras –
K. Vijūno „Bobutės susipyko“ (rež. Zina Janauskienė).
Koncertavo Alovės folkloro ansamblis „Susiedai“.
Nuo 2003 m. Žolinės scenarijų papildė darželyje ir
kitur sodyboje augintų naudingų augalų pristatymas
Pagirių sodyboje įkurdintame vaistingų augalų darže
(šiuo metu parengtas ir edukacinis užsiėmimas „Kam
gėlių darželis reikalingas“). Per Žolinę kuriamos vaisių, daržovių kompozicijos, jos tampa „priziniu fondu“ viktorinų, konkursų, kurių metu susipažįstama ir
su augalais, ir su folkloru (menamos mįslės, sprendžiami galvosūkiai), nugalėtojams ir pan. Nuo 2005
m. žolininkė Adelė Karaliūnaitė per šventę gamina ir
pristato nuovirus pirčiai, grožiui ir sveikatai, Jadvyga
Balvočiūtė – ūkyje užaugintas žoleles. Lankytojai mokomi, kaip iš Lietuvoje augančių augalų pasigaminti vaistingųjų aliejų ar smilkalų (senovėje tikėta, jog
jonažolės, kadagių ir pelynų smilkalai padėdavo pasveikti nuo 99 ligų). Taigi, per Žolinę gyvai ir plačiai
pristatoma tradicinė augalininkystė (per Velykas – verbos, per Rugiapjūtę – grūdinės kultūros, per Sekmines ir Jurgines – su gyvulininkyste susiję papročiai,
Joninėse daugiau dėmesio skiriama laukiniams augalams). Nuo 2004 m. kasmet rengiama interpretacinė
programa „Žolinė. Šventadienis Lietuvos kaime XX a.
3–4 deš.“, kurios metu, remiantis muziejaus archyve
ir kituose šaltiniuose sukaupta pasirinkto laikotarpio
ir tematikos medžiaga, tarsi atkuriamas kaimo šventadienis su visomis detalėmis, programos dalyviai –
muziejininkai, moksleiviai ir jų mokytojai – įsijaučia į
to meto situaciją ir ją čia pat interpretuoja, įtraukdami
ir muziejaus lankytojus. Siekiama parodyti, kad nors
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gyvenimas keitėsi, žmonių rūpesčiai, tarpusavio santykiai išliko panašūs.
Aukštaitijoje tradicinė šventė neįsivaizduojama be
alaus. 2006 m. vienkieminėje Daujėnų sodyboje, kurios
gryčioje įrengta aludario ekspozicija, šeimininkavo kolegos iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“. Jie supažindino
lankytojus su senosios aludarystės reikmenimis, alaus
gamybos ir vaišinimosi tradicijomis. Kartu su šio krašto
folkloro ansambliu muziejaus lankytojai galėjo dainuoti
vaišių dainas, skudučiuoti, pūsti ragus, pašokti. Šventės
programą paįvairina kasmet pasikviečiami mėgėjų teatrai, o 2008 m. po tradicinės šventės dalies susirinkusieji pakviesti į Roko Radzevičiaus roko operą „Žuvų piemuo“, vyko Jaunimo bigbendo koncertas ir Argentinos
salsos klubo koncertas-pamoka, vakare atliktas tarptautinės jaunimo roko operos „Eglė – žalčių karalienė“ fragmentas. Įspūdį sustiprino lazerių projekcijos vandens
ir dūmų sienose. Naujovėmis siekiama praplėsti lankytojų ratą, patraukti daugiau jaunų žmonių, pasiūlant
jiems susipažinti ir su senosiomis Žolinės tradicijomis,
ir moderniosios kultūros projektais.

2006 m. – Mugė ir turgus
2006 m. gruodžio 16 d. muziejaus Miestelyje buvo
surengtas pirmasis Kalėdinis prekymetis ir aukcionas
„Arklių turgus“. Buvo siekiama sukurti kuo tikroviškesnį XX a. pradžios prieškalėdinio turgadienio įspūdį, tad netrūko „šventinių gardumynų ir meistrų darbų
eglei papuošti ar dovanai paruošti, peno ir širdžiai, ir
skrandžiui“. Skambėjo Advento dainos, buvo žaidžiami žaidimai, važinėjamasi arkliais, arbatinėje buvo
vaišinama advento laikui tinkamais valgiais. 2007 m.
renginys pavadintas Saldaturgiu. Taip senovėje kai kur
vadintas paskutinį sekmadienį prieš šv. Kalėdas vykęs
turgus dėl jame pardavinėjamų aguonų, medaus, uogų,
šviežių ir džiovintų vaisių bei kitokių skanumynų, reikalingų šventiniam stalui. Ir šiame turguje buvo visko,
ko reikia tradiciniam Kūčių stalui: nuo šieno padėjimui
po staltiese iki kviečių, avižų ar spanguolių – kisieliui. Etnologė Gražina Kadžytė atskleidė jų simbolines
prasmes ir regioninius vartojimo ypatumus.
Į šventės programą įtraukta ir daugiau XX a. pradžios turgui būdingų pramogų (pvz., loterija), surengta Kalėdinių atvirukų ir žaisliukų iš muziejaus fondų
paroda, lankytojai buvo mokomi pasigaminti eglutei
žaisliuką, karpinį, žvakę, naminių saldainių. Vis dėlto
prieškalėdinis laikas nėra patrauklus muziejaus lankytojams, ir kalėdiniai turgūs nesulaukė didesnio jų dė-
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Kalėdinis
prekymetis.
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nuotrauka. 2006 m.

mesio. Tad ir ši tradicija nutrūko dar neįsisiūbavusi.
Tiesa, Kalėdiniai renginiai prasidėjo dar 1990 metais,
kai muziejuje buvo suorganizuota Kalėdų šventė vienos
Vilniaus mokyklos šeštokams, 1991 m. kalėdinių renginių moksleiviams vyko ir daugiau. Ilgainiui jie tapo
nuolatiniais edukaciniais užsiėmimais, populiariais tarp
moksleivių, bet sulaukiančiais ir suaugusiųjų dėmesio.
1998 m., kai Kalėdų ir pirmoji, ir antroji diena tapo šventinės, gruodžio 27 d., per tarpušventį, buvo surengta šventė
„Kalėdų pasaka“: Miestelio aikštėje buvo papuošta eglė,
surengtos lenktynės rogėmis, jojimo varžybos, pasivažinėjimas arkliais, aktyvūs žaidimai. Susirinkusiųjų laukė
senis Kalėda. Šis renginys pakartotas 1999 m. gruodžio
26 dieną, bet ir jo atsisakyta dėl mažo lankytojų skaičiaus.

2014 m. – Blukio vilkimo ir deginimo
šventė
Tai „jauniausia“ muziejaus metų ciklo šventė,
2014–2015 m. švęsta trečiąją Kalėdų dieną, vadintą
Ledų diena. Prisiminti šį senovinį paprotį muziejui pasiūlė panevėžietis verslininkas Jonas Sabeckas, atvežęs
ir padovanojęs muziejui blukį. Ši tradicija to paties panevėžiškio iniciatyva pradėta gaivinti visoje Lietuvoje:
Vilniuje – nuo 2011 metų, Panevėžyje – 2012 metais,
Anykščiuose – 2013 metais (Kudirka 1993: 234–242).
Paprotys buvo žinomas ir kaimyninėje Latvijoje tarp
šv. Martyno (gruodžio 11 d.) ir Kalėdų. Latviai ir Kū-

čių vakarą vadina blukio vakaru. Lietuvoje daugiau
paliudijimų apie šį paprotį išlikę Latvijos pasieniuose,
Šiaurės Lietuvoje blukį vilkdavo tarp Kalėdų ir Pelenų
dienos (vėliausiai kovo 9 d.). Kai kuriuose šalies regionuose blukio vilkimo paprotys buvo gyvas iki Pirmojo pasaulinio karo. XX a. Žemaitijoje, o kai kur ir
Aukštaitijoje, toks paprotys virto pretekstu pasivaišinti
ir įgijo „silkių vežiojimo“ pavadinimą.
Muziejuje šventės metu grupelė vyrų – blukvilkių – su kaukėtų persirengėlių palyda ir visais susirinkusiais iš Miestelio patraukė į Žemaitijos kaimą.
Šventės dalyviams buvo išdalintos lazdos blukiui
„mušti“. Keliose sodybose blukvilkius pasitiko šeimininkai, kurie, atsidėkodami už sveikinimus ir linkėjimus, visus vaišino pyragais. Pertemptas per Žemaitijos kaimą, blukis buvo sudegintas aikštėje netoli
karčemos. Prie laužo visi kartu dainavo, šoko ir vaišinosi šeimininkų pagamintu gardžiu avienos troškiniu bei žolelių arbata. Buvo tikima, kad jei į kiemą
atvelkama kaladė, tai ateinančiais metais linai, javai
gerai derės, kopūstų galvos, burokai bus kaip kaladės. Velkant blukį 2014 m. talkino folkloro ansambliai „Nedėja“, „Praviena“ bei Juškių šeimos kapela,
2015 m. – folkloro ansambliai „Nedėja“ ir „Žilvita“.
Pirmąsyk velkant Kalėdinį blukį muziejuje viešėjo
280 lankytojų, o 2015 m. prieš pat Naujuosius (gruodžio 27 d.) – 240. Trečiasis blukio vilkimas numatytas
2016 m. gruodžio 31 dieną. Nepamirškime!

51

Lietuvos liaudies buities muziejui - 50 metų

Išvados
Lietuvos liaudies buities muziejaus lankytojai per
50 jo gyvavimo metų buvo kviečiami kartu švęsti visas
pagrindines kalendorinio valstiečių metų ciklo šventes.
Užgavėnės jau švenčiamos net 35 metus, Velykos –
26-erius, pirmoji Rugiapjūtė surengta prieš 41 metus,
o kartu su Oninėmis ji švenčiama 7 metus, muziejaus
Žolinėms – jau 14 metų. Šios šventės teberengiamos, tad
geriau vieną kartą jas pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti.
O Jurginės, rengtos 6 metus (1997–1999 m., 2001–2002,
2006 m.), ir net 17 metų (1990–2007 m.) švęstos Sekminės jau primirštos. Savitą istoriją turi žiemos ir vasaros
saulėgrįžų – Kalėdų, Joninių renginiai, jie vis atgimsta.
Šventės muziejui sugrąžina gyvybę. „Tradicinė
kultūra, išreikšdama iš esmės agrarinės kultūros gyvensenos vertybes, šiandien yra netekusi materialaus
pagrindo“, – teigia etnologas Žilvytis Šaknys (Šaknys
2009: 64). Tad būtent muziejuje, XIX a. pabaigos kaimo aplinkoje, jas galima prisiminti ir paminėti šių dienų žmogui patrauklia forma. Muziejus – tinkama vieta
tokiems renginiams, o kūrybingai pristatomas senasis
kultūros paveldas įdomus ir dabarties žmogui: tai būdas
turiningai praleisti laisvalaikį, susipažinti su papročiais,
pabūti natūralioje kaimo šventėms erdvėje, stebint, kaip
materialusis ir nematerialusis paveldas papildo vienas
kitą. Šių švenčių tikslas – burti bendruomenę, kuri susirinktų čia kasmet. O muziejininkai visada atras kuo
nustebinti – juk kiekviena šventė būna unikali.
Jubiliejaus proga norėtųsi nuoširdžiai padėkoti visiems, padedantiems šventes kurti: nuo vadovo iki
eilinio. Tarp muziejininkų yra tokių, kurie dirba nuo
pirmojo muziejaus dešimtmečio. Kita vertus, muziejininkų komandoje iki šiol nėra profesionalaus scenaristo ar režisieriaus, tad daugeliui tenka imtis pareigų, ne
visai atitinkančių išsilavinimą ar postą, pabūti ir „kaminkrėčiu“, ir „silkių pardavėju“. Ne vienas šventadienis (ypač Velykų antrąją dieną ar per Žolinę) skiriamas
ne šeimai ar poilsiui, o muziejui. Ne vien dėl pilnesnio
muziejaus aruodo, bet ir dėl džiugios, šventiškos svečių
nuotaikos. Taigi, ar Lietuvos liaudies buities muziejus
nėra geriausia vieta susieiti?!
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„Laiko juosta“ trumpai:
1975 m. – Pirmosios vagos, Šienapjūtės, Rugiapjūtės, Linarūtės šventės
2009 m. – Oninės-Rugiapjūtė
1981 m. – Žiemos palydos (pirmosios faktinės Užgavėnės)
1989 m. – Užgavėnės
1990 m. – Velykos
1990–2007 m. – Sekminės
1996 m.–2007 m.– Joninės, 2015 m. atgimė
1997–2006 m. – Jurginės
2002 m. – Žolinė
2006–2007 m.– Kalėdinis prekymetis (Saldaturgis) ir Arklių turgus
2014 m. – Kalėdinio blukio deginimas

Lithuanian Folk Museum’s cycle
of annual holidays
Vida OLECHNOVIČIENĖ
Every year, visitors of the Lithuanian Folk Museum
are invited to celebrate together the main holidays of the
agricultural calendar. Užgavėnės (Shrovetide) has been celebrated at the museum for already 35 years, Easter — for
26, the first Rugiapjūtė (Rye Harvest), was organised 41
years ago, while with Oninės (St Anne’s Day) it has actually been celebrated for 7 years, while Žolinės (Feast of the
Assumption) celebrations have taken place for 14 years already. The Christmas, Joninės (Midsummer), Jurginės (St.
George’s Day) and Sekminės (Pentecost) holidays, constantly being reborn, have their own unique history.
Celebrations bring the museum back to life, but, on the
other hand, it becomes the most appropriate place for a person to spend their free time, to get acquainted with their
customs, to be in a natural rural area, watch how the tangible and intangible heritage complement each other. The
goal of these holidays — to bring together a community
that would gather here every year.

Iš filmo „Vakar ir visados“ filmavimo aikštelės. 1984 m. Nuotrauka iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo.

53

