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Šiemet sukanka 50 metų, kai 1966 m. sovietinės 
Lietuvos Vyriausybės nutarimu Pievelių kaimo žemėse, 
netoli Rumšiškių miestelio (Kaišiadorių r.), buvo įkur-
tas Lietuvos liaudies buities muziejus. Kokią dabar 
matote jo pradžią, jau istorija virtusius penkis gyva-
vimo dešimt mečius, kokie raidos etapai išryškėjo? Kas 
Jums, kaip dabartinei muziejaus direktorei, dirbančiai 
jau daugiau nei dešimt metų, atrodo svarbiausia šiame 
kelyje?

Lietuvos liaudies buities muziejaus istoriją galima 
apibūdinti taip: sudėtinga, sunki, bet labai įdomi. O 
muziejaus kūrimas, jo ekspozicinių dėmenų ar erdvių 
steigimas ir statymas vyko etapais. Per pirmąjį – nuo 
1966 m. iki 1974 m., kol visuomenei buvo atvertos eks-
pozicijos, – buvo suformuotas muziejaus kolektyvas, 
sudaryta preliminari darbų programa, pradėti rinkti 
eksponatai, atsivežti pirmieji pastatai. 1968–1974 
m. laikotarpiu muziejuje buvo pastatyti 58 pastatai, 
suformuotos 7 sodybos: Rudaminos (Dzūkija), Dau-
jėnų (Aukštaitija), Darbėnų, Senosios Įpilties, Gin-
tališkės, Obelynės, Paluobių. Iš dalies – Gondingos, 
Tauragnų ir kt. 1967 m. fonduose buvo sukaupti 1393, 
o 1974-aisiais – jau 7842 eksponatai. 

Trečiuoju etapu – 1975–1990 m. – buvo kuriama 
ekspozicija, pradėtas statyti miestelis. Per 15 metų 
buvo įsigyti 68 pastatai, būsimi muziejaus ekspona-
tai: toliau statomas aukštaičių kaimo fragmentas, 
1978 m. baigtas statyti garsusis klojimo teatro pasta-
tas, namai Dzūkų bendrėje, 1988 m. į muziejų perkelti 
Dirgalio sodybos pastatai, 1990 m. – Vabalų sodybos 
gyvenamasis namas ir tvartas Mažosios Lietuvos 
sektoriuje. 1976–1984 m. buvo rengiamas, derinamas 
būsimo miestelio projektas. Jį projektavo architektės 
Birutė Kugevičienė ir Diana Volungevičiūtė-Pikšrienė. 
1987  m. sudarytame sąraše į miestelį numatyta atkelti 
60 pastatų. 1980–1989 m. pagal brėžinius perkelta, 
atstatyta ar pastatyta 17 miestelio pastatų.

1991–2005 m. muziejaus galimybės kito, jau buvo 
galima statyti seniau dėl ideologinių sumetimų draus-
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tus objektus, atspindinčius tragišką mūsų sovietmečio 
istorijos tarpsnį, pavyzdžiui, kryžius, koplyčias, Sibiro 
tremtinių jurtas, partizanų žemines. Taip 1992 m. atsi-
rado Tremties ir rezistencijos sektorius. Jis prasmingai 
papildė muziejaus ekspoziciją, paskatino jos kaitą. 
Pradėtos rengti ne vien statiškos, bet ir „veikiančios“ 
ekspozicijos, pavyzdžiui, 2003 m. įrengta žaidimų 
sodyba Zervynose. 

Nuo 2006 m. prasidėjo projektinės veiklos etapas. 
2006–2010 m. įvykdytas valstybės investicijų projek-
tas, finansuotas Lietuvos tūkstantmečio programos 
lėšomis. Jo metu baigtas formuoti perimetrinis mies-
telio aikštės užstatymas – pastatytas bažnyčios stati-
nių kompleksas ir kiti pastatai. 

2009–2010 m. atstatyti Aristavėlės dvaro sodybos 
rūmai, atvežti ir saugoti muziejuje nuo 1987 m.

Šį projektą finansavo Lietuvos ir Islandijos, Lich-
tenšteino ir Norvegijos EEE finansinis mechanizmas. 
2014–2016 m. tęsiami dvaro atkūrimo darbai. 

O kaip apibūdintumėte pagrindinį muziejaus kūri-
mosi laikotarpio „nervą“, suvokimą, kad būtent tokio 
muziejaus steigimas yra būtinas kaip etninio paveldo 
išsaugojimo priemonė, turbūt rūpėjusi ne tik tuome-
tiniams mokslininkams humanitarams, bet ir plates-
niems visuomenės sluoksniams? Juk tuo metu vyko 
melioracija ir „geresnio gyvenimo kūrimo“ vajumi 
pridengtas senųjų tradicinių kaimų niokojimas, retų 
trobesių vertimas buldozeriais, suplanuotas valstie-
čių įbaudžiavinimas silikatinėse kolchozinėse gyven-
vietėse... Kiek impulsų teikė panašių skanseno tipo 
muziejų patirtis?

Kuriant muziejų visi paminėtieji dalykai buvo svar-
būs. Prisimintina ir tai, kad panašių idėjų būta jau gero-
kai anksčiau. Pirmuoju muziejumi po atviru dangumi, 
pristatančiu Lietuvos kaimo architektūrą, galima 
laikyti 1905 m. Tilžėje įkurtą „lietuvišką namelį“. Tuo 
metu Tilžėje vyko amatų paroda, ir Jakūbynės parke 
pastatytame lietuviškame namelyje virė gyvenimas – 

LIETUVOS LIAUdIES BUITIES MUZIEUI - 50 METų



8

buvo audžiama, verpiama, ten buvo galima nusipirkti 
audinių, duonos, pieno, varškės ir sūrio, kuriuos 
atveždavo iš aplinkinių kaimų. Už įėjimą į namelio vidų 
reikėjo susimokėti, tačiau muziejėlį tą 1905 m. vasarą 
aplankė apie 25 tūkstančiai žmonių. Nuo 1930 m. buvo 
svarstoma, kur steigti tokį nuolat veikiantį muziejų. 
1934–1935 m. buvo parengtas Tėviškės muziejaus 
išdėstymo Kaune, Parodos kalne, planas. Buvo atvežti 
ir pastatyti trobesiai (numas, koplytėlė, 5 klėtelės, 
tvartas). Antrojo pasaulinio karo metu minėtieji eks-
ponatai buvo sunaikinti. 

Mūsų muziejui pavyko, kad jo idėjas puoselėjo ir 
konkrečiai svarstė etninio paveldo vertybių išsaugo-
jimui pasišventę specialistai, liaudies architektūros 
tyrinėtojai Paulius Galaunė, Klemensas čerbulėnas, 
Izidorius Butkevičius, etnografas Vacys Milius, vėliau 
ekspozicijų kūrimui vadovavę Vytautas Stanikūnas, 
Stasys Daunys. Jie sugebėjo muziejui parinkti nuosta-
bią vietą. Kaip žinia, buvo svarstomos ir kitos vietos: 
prie Vilniaus, prie Žaliųjų ežerų, Kauno Panemunės 

parke, Pažaislio miške, tačiau išrinkta kompromisinė 
teritorija Kaišiadorių rajone, šalia Rumšiškių – Pieve-
lių kaimo žemėse. Gal prie Vilniaus muziejui išgyventi 
būtų buvę lengviau, bet iš tiesų pasisekė, kad buvo 
pasirinktas Pievelių kaimas, kuriame buvo įsigyvenu-
sios kelios žmonių kartos. Didžiulė 174 ha teritorija, 
įvairus kraštovaizdis ir patogi geografinė padėtis ati-
tiko visus muziejui po atviru dangumi keliamus reika-
lavimus.

Be abejo, tam įtakos turėjo ir Kauno HES statybos, 
Nemuno užtvenkimas ir Kauno marių suformavimas. 
Sakyčiau, kad pavyko ir iš būsimų marių dugno ant 
gretimų kalvelių perkeltam Rumšiškių miesteliui, nes 
be muziejaus jis dabar būtų ganėtinai liūdnas, niekuo 
neišsiskiriantis, kaip ir daugelis aplinkinių gyvenviečių. 
Lyginant su kaimyninėmis šalimis, Lietuvoje centrinis 
muziejus po atviru dangumi (skansenas) atsirado 
palyginti vėlai – 1966 metais. Lietuvos liaudies buities 
muziejus buvo įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1965 m. 
balandžio mėn. 30 d. nutarimu Nr. 222. 
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Iš ko susideda muziejus, kokia yra jo struktūra, 
kas, kaip ir kodėl dabar jame rodoma? Kaip jį trumpai 
nupasakotumėt, tarkim, kokiam ne iš kelmo spirtam 
nežiniukui?

Pirminis sumanymas buvo atkurti visus etnogra-
finius regionus, tarsi minimalų ir apibendrintą Lietu-
vos paveikslą ar modelį. Taip iki šiol ir tebėra. Gal ir 
trūksta kai kurių statinių, gal ir ne visos sodybos yra 
visiškai suformuotos, bet regioniškumo principas 
išliko pamatinis. Iš nebaigtų statyti statinių pirmiau-
sia paminėčiau planuotus miestelio objektus. Trūksta 
sinagogos, cerkvės bei kai kurių namų. Tikimės, kad 
šiuos statinius turėsime, tik neaišku, kada... Dar viena 
sena svajonė – turėti muziejuje atstatytą dvarą. Taip 
aprėpiama lietuviškosios gyvensenos visuma. Dabar 
jau galėsime sakyti, kad muziejus yra tikra lietuvio 
tėviškė, visais atžvilgiais, nes atvažiavę čia ras su kuo 
tapatintis ir etnografinių sričių kaimų valstiečiai, ir 
miestelių gyventojai, ir dvaruose gyvenę bajorai. Šiuo 
metu atstatome tris dešimtmečius saugyklose išgu-
lėjusio Aristavėlės dvaro pagrindinį pastatą. Dvarvie-
tėje yra numatyta atkurti visą dvaro sodybos statinių 
kompleksą, parką, sodą, daržus, arklides ir kita. Jos 
vizija – nepaprastai graži, tik nežinia, kada ją pavyks 
įgyvendinti. 

Muziejuje atsispindi sovietmečiu etnografų tarsi 
priverstinai įteisinta samprata, kad Lietuvoje yra keturi 
etnografiniai regionai, taip tarsi iš istorijos ir lietuviš-
kumo erdvės buvo eliminuojamas Mažosios Lietuvos 
kraštas. Šiuo metu jis jau yra suvokiamas kaip lygia-
vertis kitom Lietuvos etnografinėms sritims, tad kaip 
manote taisyti praeities riktus?

Iš Mažosios Lietuvos turime tik vieną pradėtą 
komplektuoti Vabalų sodybą. Joje yra XX a. pr. gyve-
namasis namas, ūkinis trobesys, betoninė šuns būda, 
datuota 1929 m. Šiuo metu muziejus savo lėšomis įren-
gia šių statinių vidų. Kiek kur kreipėmės, kiek projektų 
rašėme, bet šiems darbams lėšų gauti nepavyksta. 
Daugiausia pastangų reikalauja ne apdailos darbai, o 
krosnys: troboje būta labai daug krosnių, kurių atsta-
tymas kainuoja tikrai nemažai. Reikia gerai apmokamų 
specialistų, krosnininkų, nes norisi, kad trobesiuose 
viskas, ypač krosnys, gerai veiktų. Muziejuje yra daug 
pastatų su krosnimis, bet nė viena iš jų juk neveikia... 
Žinoma, kadangi minėtas Mažosios Lietuvos gyve-
namasis namas yra pagrindinio fondo eksponatas, 
labai svarbi jo priešgaisrinė sauga. Tad dažniausiai ir 
laikomasi nuomonės, kad būtina išsaugoti eksponato 
pagrindą ar visumą, nesiekiant, kad jis funkcionuotų 
kaip tikras gyvenamas namas. 
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dėl miestelio. Pagal pirminį sumanymą buvo 
numatyta kurti du būdingus miestelius – žemaitišką ir 
aukštaitišką. dabar dar iki galo nesukomplektuotas, 
tebestatomas miestelis yra labiau bendralietuviškas, 
sakyčiau – hibridinis darinys... Kokie tokio pasirinkimo 
pranašumai ir trūkumai?

Dabartinis miestelis mums yra labai gražus ir bran-
gus, nors jis nėra konkrečios vietovės miestelio kopija, 
nei vien iš Žemaitijos, nei vien iš Aukštaitijos. Šį kartą 
nesiekta regioninio autentiškumo, tačiau visi surinkti 
pastatai yra būdingi Lietuvos tarpukario miesteliams. 
Etnografiniu ir istoriniu požiūriu buvo šiek tiek nusi-
žengta bendrai muziejaus ekspozicijų idėjai, bet jau 
tuo metu, kai jis buvo projektuojamas, buvo akivaizdu, 
kad nebus įmanoma vieno regiono miestelio objektais 
užpildyti visos kuriamo miestelio erdvės, tiesiog nebūtų 
galimybės visų miestelio pastatų perkelti į muziejų... 
Tad sprendimas kurti būtent tokį miestelį buvo priimtas 
vienais iš pirmųjų muziejaus gyvavimo metų. 

O kodėl nepabandyta daryti palyginti nebrangių 
kopijų arba analogų pagal bendrą regioninį miestelių 
sąrangos modelį? Negi autentiškumo siekimas subliuško 
dėl iš esmės niekada nepakankamų lėšų?

Manau, kad ir anksčiau toks autentiškumo siekis 
atrodė per brangi investicija, o tuo labiau dabartiniais 
laikais. 

Kaip dabar gyvuoja muziejus, su kokiomis realijomis 
susiduriate, kokie pagrindiniai sunkumai iškyla?

Muziejus labai įtemptai dirba. Tai vienintelis Lietu-
voje muziejus, kuris vasaros sezono metu dirba sep-
tynias dienas per savaitę ir yra atviras lankytojams. 
Tai mūsų kolektyvo susitarimo reikalas. Pirmadieniais 
į ekspozicijas, kaip sodybų gidai, išeina dirbti muzieji-
ninkai ir administracijos darbuotojai. Tiesioginis nuo-
širdus bendravimas su lankytojais, jų nuomonės suži-
nojimas, manau, kiekvienam yra gera patirtis. Viena, 
kai sėdi ir kuri ekspoziciją, o kita, kai gali išgirsti, kas 
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apie tavo darbo rezultatą kalbama. Iš to gali padaryti 
išvadas ir savo darbą patobulinti. Dėl tokio bendra-
vimo nesame atitrūkę nuo lankytojų lūkesčių. Kitų 
muziejų darbuotojams turbūt paprasčiau iš kabineto 
pereiti į ekspozicijų sales, o mūsų administracija įkur-
dinta ne muziejaus teritorijoje, už pusantro kilometro. 
Toks intensyvus darbas – tai ir papildomos pajamos 
muziejui. Šiuo metu, vykdydami du Europos ekono-
minės erdvės finansuojamus projektus, patys turime 
juos 10,5 nuošimčių kofinansuoti. Tuos apie 140 tūks-
tančių eurų per dvejus metus turime patys uždirbti. 
Taip susiklostė, kad šalies vykdomoji valdžia mums 
paskyrė „dietą“ – paliko gyvuoti su minimaliu pragy-
venimo „daviniu“. Lėšų iš valstybės gauname tik atly-
ginimams ir labai ribotoms veiklos reikmėms, o visa 
kita turime susigraibyti iš projektų ir lankytojų bilietų.

Jei apžvelgtume visą istoriją, kaip valstybės institu-
cijos prisideda prie muziejaus veiklos, kokia susidėliotų 
mozaika ir kokios būtų pastarųjų metų tendencijos?

Muziejaus finansavimas, be abejonės, nuolat 
mažėja, traukiasi. Esame lygiaverčiai žaidėjai su kito-
mis įvairaus rango įstaigomis, visur, kur galime, tei-
kiame projektus, kreipiamės į visas projektinį veiklos 
finansavimą siūlančias institucijas. Jei, pavyzdžiui, 
teikiame paraišką Lietuvos Kultūros tarybai su pastatų 
restauravimo projektu (dabar didžiausias rūpestis – 
pagrindinių eksponatų stogų perdengimas), tai išgirs-
tame jų neoficialų komentarą, kad nei jūs rašykite, nei 
varkite, nes pinigų vis tiek negausite, nes tai – ne res-
tauravimas... O dabar, po penkiasdešimties muziejaus 
gyvavimo metų, masiškai ėmė kiurti ir nykti stogai, ir 
mes juos visus turime perdengti, nes kitaip supus visi 
statiniai... Tarsi kultūros biurokratams ir finansų skirs-
tytojams nebūtų suvokiama būtent tokio muziejaus 
specifika, jo imlumas piniginiams ir žmogiškiesiems 
resursams... Apibendrinant darosi akivaizdu, kad 
kasmet vis sudėtingiau gauti finansavimą, ir jis nėra 
didelis. 

Gal domėjotės, kokios skanseno tipo muziejų 
rėmimo tradicijos, oficiali kultūros politika nusistovėjo 
kitose šalyse?

Specialiai tuo nesidomėjau, bet ir kitose šalyse, ir 
pas mus finansavimo modelis panašus, turbūt skiriasi 
tik dydis. Muziejų finansavimą sudaro: valstybės ar 
savivaldybės biudžetai, fondai, uždirbtos lėšos. Aki-
vaizdu, valstybės parama tik mažės, o muziejai turės 
teikti lankytojams vis daugiau paslaugų ir savo veiklą 
plėsti iš projektų. 

Muziejaus gyvybingumą turbūt labiausiai parodo 
jo lankomumas, įvairių amžiaus grupių žmonių susi-

domėjimas. Ar šiuo metu lankytojų srautas, lyginant, 
pavyzdžiui, su Atgimimo metais, gerokai atslūgęs ar 
pakankamai gausus, užtikrinantis ir muziejaus išgyve-
nimą? Kokių priemonių imatės, kad sudomintumėte 
dabartiniais laikais kuo įvairiausių interesų turinčius 
potencialius lankytojus?

Palyginus su ankstesniais metais, muziejaus lanko-
mumas pamažu mažėja. Tai, ko gero, gana natūralūs 
procesai, nes dėl sumažėjusio gimstamumo ir didelės 
emigracijos žmonių Lietuvoje nedaugėja... Galbūt 
mūsų ateitis – užsienio turistai? Be to, juokaujame, 
kad mūsų darbdaviai yra mokinių krepšeliai... Ben-
dradarbiaujame su mokyklomis, su kai kuriomis iš jų 
palaikome draugiškus santykius, juolab kad vaikai 
noriai lanko muziejų ir dalyvauja mūsų renginiuose. 
Daugiausia ir laikomės iš moksleivių grupių, atvežamų 
į muziejų. Siūlome ir edukacines programas – šiuo 
metu galime pasiūlyti net 40 edukacinių užsiėmimų 
temų. Į muziejų lankytojus traukia ne tik tradicinės 
kultūros renginiai bei šventės, bet ir masinės kultū-
ros, populiariosios muzikos renginiai. Į muziejaus 
erdvę įsileidome didelį tarptautinį festivalį „Granatos 
Live“ – manau, kad jis prisideda prie informacijos apie 
muziejų sklaidos, taip jį atranda jaunimas. Be to, patys 
esame įsteigę žemaitukų žirgyną, siūlome jojimo 
būrelį vaikams (ir suaugusiems), kad gerai nušerti ir 
prižiūrėti žemaitukai nebūtų tingūs ir palaikytų rau-
menų tonusą. Trumpai sakant, stengiamės įvairiau-
siais būdais žmones sudominti mūsų muziejumi.

Viename pokalbyje sakėte, kad „norisi kažko nau-
jesnio ir įdomesnio, kad etnografija nebūtų primityviai 
suvokiama“. Gal turėjote omenyje muziejininkystėje 
pasitelkiamas informacines technologijas, vis atsinauji-
nančias ir besikeičiančias? 

Įdomu, kad jauniems žmonėms, kurie puikiai valdo 
įvairias naująsias technologijas, priimtina ir patrauklu 
dirbti muziejuje su jo turima medžiaga. Kyla puikių 
sumanymų. Pavyzdžiui, šiemet vykdome Lietuvos 
Kultūros tarybos finansuojamą projektą „Patarlių slė-
pynės“, kai kuriose sodybose jau galima išgirsti iš tra-
dicinės kultūros klodų paveldėtų pokalbių, posakių, 
patarlių – siūloma į tai reaguoti, įsijungti į žaismingą 
bendravimą. Jaunimas turi tokių idėjų, kurios vyres-
niajai muziejininkų kartai atrodo neįmanomos, beveik 
kaip etnografinio paveldo išniekinimas... O kūrybingas 
jaunimas gali daug ką pritaikyti, panaudoti, veikti su 
žaisme ir geranorišku humoru... Žinoma, mes nesame 
už tai, kad visur būtų prikišta modernių terminalų. 
Turime terminalą lankytojų sutikimo zonoje, kurioje 
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pateikiami maršrutai, jų aprašai ir kita reikalinga infor-
macija. Kita vertus, kyla diskusijų, kaip neprimityviai 
pateikti siūlomą medžiagą, kad ji būtų paveiki, įtrau-
kianti, sudominanti, savaip žaisminga. Žinoma, daug 
priklauso ir nuo to, kokia medžiaga bus pateikta pro-
gramuotojams, be abejo, svarbi ir jų kvalifikacija. 

Manau, kad labai svarbus muziejaus veiklos elemen-
tas – rengiamos kalendorinės, šeimos ir darbo šven-
tės, kiti renginiai, palaikantys tradicijų gyvybingumą, 
paprotinį gyvenimo būdą. daugelis žmonių turbūt 
muziejų geriausiai ir žino iš miestelyje rengiamų žemai-
tiškų Užgavėnių, Velykų ir kitų švenčių. Kaip susiklostė 
švenčių ir renginių „tinklelis“?

Užgavėnės šiemet buvo surengtos jau trisdešimt 
penktąjį kartą. Negaliu įsivaizduoti, kokia audra kiltų, 
jei muziejus pabandytų atsisakyti šios šventės... 
Manau, kad niekas to nesuprastų, nors muziejininkams 
neleng va rasti vis naujų formų ir patrauklių šventės 
akcentų. Juk dabartiniams lankytojams siūloma rinktis 
iš daugybės renginių, informacinėje erdvėje – galvas 
apsukanti pasiūla... Net ir žurnalistai paprastai iškart 
tiesmukai klausia: „Tai kas šiemet bus naujo?“ Papras-
tai atsakau, kad šiame besikeičiančiame pasaulyje 
nėra nieko geriau už pastovumą, tradiciją, už tai, kas 
sena, ką atėjęs rasi toje pačioje vietoje. Šiuo požiūriu 
ir muziejus prisideda prie tradicijų, ramybės ir pasto-
vumo, kaip nepraeinančių vertybių, skleidimo ir puo-
selėjimo. Žinojimas, kad pas mus vyksta Užgavėnės, 
švenčiama antroji Velykų diena tarsi suteikia pagrindą 
po kojomis. Atgaivinome ir Joninių šventę, kurią ren-
giame šeimoms, dienos metu. Po to – Oninės, susiju-
sios su rugiapjūtės pabaigtuvių šventimu. Šios šventės 
yra kamerinio pobūdžio, skirtos visai šeimai, taip pat 
stengiamės, kad per jas būtų ką veikti vaikams. Manau, 
kad tokių švenčių reikia, ir mes jų neatsisakysime, nors 
paskaičiavus, kiek mes į jas investuojame, tampa aišku, 
kad tai neapsimoka... Juk niekas į muziejų neatvažiuoja, 
pavyzdžiui, pagroti už dyką, net jei tai labdaringas 
veiksmas, reikia užmokėti kelionės išlaidas... Neretai 
pagalvoji: „Ir kam čia reikėjo vargti?“ Bet žinome, kad 
to reikia. Ir tokių kamerinių švenčių norėtųsi dar dau-
giau – galėtų būti susigrąžintos pirmojo arimo, gyvulių 
išginimo į laukus ir panašios šventės. 

Sakote, sunku prisikviesti muzikantų ir dainininkų, 
bet juk seniau muziejus turėjo savo kolektyvą, pavyz-
džiui, Lietuvių folkloro teatrą. Gal ir dabar kai kurie 
menininkai, muzikos ar teatro kolektyvai, už atodirbį 
galėtų pas jus susisukti gūžtą?

Būtų labai smagu. Iš tikrųjų mes ir dabar siūlome 
istorinį, vadinamąjį teatro klojimą panaudoti spek-
takliams, koncertams. Deja, neatsiranda norinčiųjų, 

matyt, daugiausia todėl, kad negalime užtikrinti 
pastovios publikos.

Bet gal ir „nesušukuotų sambūrių“ įsikūrimas, ir 
dėmesio vertos meninės akcijos skatintų susidomėjimą 
ne tik jų menais... Pamenu, seniau į muziejų pirmiausia 
važiuodavom pasižiūrėti „Mataičio teatro“, o likusį 
laiką paskirdavome ekspozicijų apžiūrai...

Be abejo, taip. Mes išbandome visas priemones ir 
būdus, padedančius muziejui išgyventi. Juk dabar iš 
esmės kalbame apie laikotarpį, kai turime išgyventi. 
Gal vėliau bus geriau – to juk niekas nežino. 

Gal keisis valdančiųjų požiūris?

Galbūt. Reikia tikėtis.

Norėčiau, kad nors trumpai pristatytumėt tai, kas 
dar yra muziejaus, bet ne Rumšiškėse.

Ignalinos r., Linkmenų seniūnijoje, Salų II kaime 
turime autentišką aukštaitišką sodybą ant ežero 
kranto, kurioje yra du gyvenamieji pastatai, klojimas, 
tvartas ir svirnas. Šiuo metu ten vyksta restauravimo 
darbai: įgyvendinamas projektas, kuriuo iš pagrindų 
tvarkomi sodybos pastatai ir aplinka. Vis dėlto muzie-
jui dėl tolimo atstumo ją prižiūrėti yra sudėtinga, 
reikalingos ir nemažos lėšos, todėl tikimės, kad šis 
restauravimas Salų sodybai suteiks antrąjį kvėpavimą. 
Manome, kad tada jau galėsime surasti nuomininkus 
entuziastus, kurie ten galėtų įsikurti ir gyventi įprastą 
tradicinį gyvenimą. Tokių žmonių dar pasitaiko. Turime 
tokių pamąstymų, nes antraip sodybą būtų sunku išlai-
kyti. Juk žinome, kad uždaryti ir negyvenami pastatai 
sparčiai nyksta. 

Be to, Šuminų kaime (Ignalinos r.) turime dūminę 
gryčią. Jai visai prastai: sodyboje tik vienas šis pasta-
tas, nedidelis sklypas, nedaug žemės. Jos priežiūra 
reikalauja nuolatinių išvykų, nes reikia, pavyzdžiui, 
nušienauti žolę. Kadangi tai yra pagrindinio muziejaus 
fondo – eksponuojamų pastatų – dalis, tai gal lengviau 
būtų ją prižiūrėti bendradarbiaujant su Aukštaitijos 
nacionaliniu parku, be to, jie ten galėtų vystyti ir savo 
veiklas. Šiek tiek tą gryčią paremontuosime, ir gal tada 
pavyks susitarti. 

Jubiliejai jubiliejais, o kokią matote tolimesnę muzie-
jaus perspektyvą, ateities viziją?

Manau, kad muziejaus ateitis neturėtų būti bloga. 
Juk tai gyvybingas muziejus, turintis jau pusšimčio 
metų istoriją ir patirtį, kuri yra neįkainojama. Svarbu, 
kad nepritrūktų kvalifikuotos darbo jėgos, turiu ome-
nyje restauratorius, dailides, amatininkus, kurie ir 
dabar ant rankų pirštų suskaičiuojami ir kurių unikalių 
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įgūdžių nuolatos stinga. Jei muziejuje jauni žmonės 
ir dirba, perima patirtį iš senųjų meistrų, vis dėlto dėl 
atlyginimo jie greit išvažiuoja į užsienius (dažniausiai 
į Norvegiją ir Švediją). Ten jų, kaip specialistų, laukia 
išskėstomis rankomis. O muziejininkų tikriausiai nepri-
trūks, nes nuolat atsiranda mokslus baigusių etno-
logų, istorikų, kraštotyrininkų, kurie norėtų pas mus 
dirbti. Ir lankytojų, manau, niekada nepritrūksime, nes 
muziejaus eksponatai – unikalūs, be to, auga naujos 
kartos, kurias domins muziejuje išsaugoti nebylūs 
istorijos liudininkai, kuriuos gali net pačiupinėti. Aišku, 
nori nenori, muziejus patirs ir permainų, pertvarkymų, 
nes yra daug sumanymų, kaip jį padaryti gyvesnį ir 
patrauklesnį. Svarbiausia, kad muziejus turi perspek-
tyvą gyvuoti ilgai.

Juolab kad jo vertė nuolat auga.

Be sukaupto mūsų tautos istorinio ir kultūrinio 
paveldo – eksponatų, muziejuje turime vertingų 

darbuotojų. Tai specialistai, veikiantys kaip brandi 
komanda. Kartais kai kurių iš jų paklausiu, ar darysime 
viena ar kita, kas jiems atrodo aktualu, ir išgirstu atsa-
kymą, kad ne, nedarysime, nes mes tai jau padarėme... 
Padarė be raginimų ir svarstymų. Vadinasi, muziejuje 
jau yra susiformavę tam tikri santykiai, susibūrę stiprūs, 
dirbantys žmonės. Ir iš tiesų, juk vienas žmogus šiame 
plačiame bare yra beveik nereikšmingas, nes jis negali 
visko, ko prireikia, išmanyti. Sektoriai turi stiprius vado-
vus, ir manau, kad per dešimt metų, kai esu šio muzie-
jaus direktorė, muziejaus valdymas pasidarė normalus. 

Manau, kad sektoriai turi ne tik gerus vadovus, bet ir 
aukso fondą – specialistus senbuvius, prisidėjusius prie 
pagrindinių ekspozicijų kūrimo, tyliai dirbančius pras-
mingus darbus, perduodančius patirtį jaunesniems. Ką 
iš tokių paminėtumėte?

Šiuo metu muziejuje dirba dešimt žmonių, kurių 
darbo stažas muziejuje – daugiau nei keturiasdešimt 
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metų. Dvylika dirba jau daugiau nei trisdešimt metų. Iš 
muziejininkų ilgiausiai dirbantis – direktorės pavaduo-
tojas muziejininkystei ir informacijai dr. Eligijus Juven-
cijus Morkūnas. Tai turbūt tas žmogus, kuris geriausiai 
galėtų atsakyti į klausimus apie miestelio statybos 
darbus, malūnus, technikos paminklus ir daug ką 
kita iš etnografijos ir istorijos sričių. Svariai savose 
etnografinėse srityse darbuojasi muziejaus senbuviai 
Vingaudas Baltrušaitis, Erika Nenartavičiūtė, Janina 
Samulionytė, Nijolė Andriejevienė, Gražina Žumba-
kienė ir kt. Tai muziejaus branduolys, sukaupęs neįkai-
nojamą patirtį, perduodamą jaunesniems kolegoms. 
O tokių jaunų darbuotojų, iki trisdešimt metų amžiaus, 
turime daugiau nei penkiolika. Šiuolaikiniam muziejui 
keliami didesni reikalavimai nei anksčiau. Žymiai dau-
giau vadybos elementų, svarbi projektinė veikla, kuo 
platesnė informacijos sklaida. Dirbti šiame muziejuje 
nėra paprasta. Jis kupinas gyvybės, veiksmo ir nuo-
latinės metų laikų ir gamtos kaitos. Lietuvos liaudies 
buities muziejus žavi savo išskirtinumu ir gebėjimu 
pasiekti kiekvieno širdies kertelę, nes eksponuojami 
praeities daiktai primena mūsų šaknis, tradicijas, 
papročius, tautos savitumą. 

50-year-old national consciousness 
open-air museum with leaking roofs

Violeta Reipaitė, director of the Lithuanian Folk 
Museum, is interviewed by Juozas Šorys on the oc-
cassion of the 50th anniversary of the Rumsiškės 
open-air museum. The territory of Vilnius-Kaunas 
highway, Kaunas Reservoir and the village of Pieveliai 
was chosen for the museum. This first great open-air 
museum was created by researchers of folk architec-
ture Paulius Galaunė, Klemensas čerbulėnas, Izidorius 
Butkevičius, ethnographer Vacys Milius, the creation 
of the first expositions were headed by Vytautas 
Stanikūnas, Stasys Daunys. The goal was to reflect 
the specificities of the ethnographic areas and, in 
part, to create a generalised model of Lithuania. On 
this 50th anniversary the museum lacks state funding 
and, wanting to preserve the unique objects of folk 
architecture, the thatched roofs of 100 buildings need 
to be replaced. Otherwise, unique objects of folk ar-
chitecture will rot away. The main sponsors of the 
museum are the visitors, primarily groups of school-
children, foreign tourists. Educational programmes 
are organised for them, on the basis of the centuries-
old traditional calendar, family and work holidays, as 
well as other events. 
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