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TELÐIUOSE –
atnaujinta
Þemaitijos
kaimo
ekspozicija
E LVYRA SPUDYTË

2012-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti Lietuvos muziejø metais. Ta proga ágyvendinta unikali Muziejø kelio,
kuris vingiavo per visà Lietuvà, programa. Ji pradëta prieð 200 metø
Lietuvos ákurtame seniausiame muziejuje – þemaièiø bajoro Dionizo Poðkos Baubliuose (Bijotai, Ðilalës r.). Ðis kelias nuvingiavo
per Þemaitijà, Aukðtaitijà, Dzûkijà ir Klaipëdos kraðtà, vis pakviesdamas stabtelëti didesniuose ir maþesniuose muziejuose. Visi muziejai, kurie buvo átraukti á ðià programà, renginiams ruoðësi itin
atsakingai ir lankytojus, muziejuose vykusiø ðvenèiø dalyvius sutikdavo pasitempæ, ákûræ ar atnaujinæ ekspozicijas, surengæ ádomias parodas.
Muziejø kelias 2012 m. geguþës 18-àjà, kai buvo ðvenèiama
Tarptautinë muziejø diena, visus lankytojus atvedë á Telðius – á
prieð 80 metø ákurtà Þemaièiø muziejø „Alka“. Ðá kartà Telðiø muziejininkai savo sveèius pakvietë á tris metus renovuotø Þemaitijos
kaimo pastatø ir juose ákurtos naujos ekspozicijos atidarymà (pirmoji ðiame muziejuje veikusi ekspozicija buvo árengta prieð 45

Atveriami vartai á atnaujintà Þemaitijos kaimo ekspozicijà. Laimono
Daèkevièiaus nuotrauka

metus). Þemaitijos kaimo muziejaus pastatø renovacijai finansavimà skyrë Norvegijos fondas, Europos struktûriniai fondai ir Telðiø
rajono savivaldybë.
Ðventës dienà visi muziejaus sveèiai turëjo galimybæ patirti daugybæ maloniø akimirkø. Visuose renovuotuose pastatuose ákurtose
ekspozicijose – primirðtø daiktø ávairovë ir gausa. Puikiai sutvarkyta ir muziejaus teritorija, aká traukë þydinèios gëlës. Renginio
metu lankytojai turëjo progos paskanauti ir þemaitiðkø valgiø, kartu
su „Ðatrijos“ etnografiniu ir Plateliø nacionalinio parko folkloro ansambliais padainuoti þemaitiðkø dainø. Ðventës dalyviams buvo
sudaryta galimybë susipaþinti ir su kalvystës amato subtilybëmis,
pamatyti, kaip kalvëje kuria jaunieji menininkai – Vilniaus dailës
akademijos Telðiø fakulteto studentai. Atvykusieji á renginá, stebëdami Telðiø dramos teatro Þemaitës spektaklá „Marti“, gërëjosi ir
sodria þemaitiðka ðneka, kartu su Telðiø vyskupu Jonu Boruta SJ
bei kitais á ðventæ atvykusiais kunigais giedojo tradicinæ geguþës
mënesio Ðvè. Mergelës Marijos giesmæ, su Þemaitijos kolegijos
studentais sukosi bendrame ratelyje.
Pietvakarinëje Masèio eþero pakrantëje po atviru dangumi ásikûrusi Þemaièiø muziejaus „Alka“ ekspozicija – Þemaitijos kaimo
mini skansenas. Èia 8,5 ha plote autentiðkuose XIX a. pab. – XX a. pr.
Þemaitijos kaimo pastatuose yra eksponuojami to laikotarpio bui-

Ið kairës: sveèiai sutinkami su duona ir druska; ámonës „Telðiø meistras“ direktorius Stasys Gedgaudas perduoda simboliná renovuotø pastatø raktà –
Telðiø muziejaus direktorei Elvyrai Spudytei. Laimono Daèkevièiaus nuotraukos
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ties apyvokos reikmenys, ûkio padargai, baldai.
Dar 1936 m., projektuojant Þemaièiø muziejaus „Alka“ rûmus,
pirmajam muziejaus direktoriui
Pranui Geniui kilo mintis ðalia muziejaus ákurti parkà su þemaitiðka
sodyba, þemaitiðkomis koplytëlëmis, kryþiais. Ðià idëjà buvo galima pradëti ágyvendinti tik 1963 m.,
kai Lietuvos Respublikos Ministrø
Taryba priëmë sprendimà steigti
Lietuvos liaudies buities muziejø
Rumðiðkëse ir tris buities skyrius
regionuose – Alytuje, Rokiðkyje ir
Telðiuose. 1963 m. Kultûros ministerijos pavedimu buvo sudaryta komisija, á kurios sudëtá áëjo ir du Telðiø kraðtotyros muziejaus darbuotojai – direktorius Bronius Ðvëgþdavièius ir vyr. mokslinis bendradarbis Vitas Valatka. Komisija turëjo surasti ir atrinkti trobesius, kurie tiktø muziejui, juos bûtø galima
nupirkti ir perkelti á kuriamà kaimo
muziejø. 1965 m. Ministrø Tarybos
sprendimas Telðiuose buvo pradëtas vykdyti. Miesto valdþia muziejui
po atviru dangumi (parkui prie miesto) paskyrë 15 ha þemës sklypà.
1966 m. buvo sudarytas ir patvirtintas buities skyriaus ekspozicijos planas, surasti á muziejø tinkami perkelti pastatai. Pagal sudarytà planà
jame turëjo bûti pastatytos trys valstieèiø sodybos (turtingo ûkininko, vidutinio valstieèio ir maþaþemio), suformuotas visuomeninis sektorius,
kuriam buvo priskirti vëjo ir vandens
malûnai, kalvë, milo vëlykla, kavinaitës su koplyèia, baþnytëlë, smuklë, medinis dvarelis ir jam priklausantys pastatai. Buvo planuojama,
kad ðiame muziejuje stovës trisdeðimt penki statiniai. 1967 m. á parko (muziejaus) teritorijà buvo perkeltas pirmasis pastatas – pirtis,
1929 m. pastatyta Telðiø rajono Tryðkiø apylinkës Sukanèiø kaime, Stasio Bukausko ûkyje. Eksponatai á
muziejø buvo veþami ið aplinkiniø
kaimø ir rajonø. Kai kuriuos pastatus kuriamai ekspozicijai þmonës
padovanodavo, bet dauguma pastatø buvo nupirkta. Trûko lëðø, darbo
jëgos, todël ne visi planuoti statiniai
á muziejø buvo perkelti ir èia pasta-

Þemaièiø muziejaus „Alka“ Þemaitijos kaimo ekspozicija ið paukðèio skrydþio. Stasio Bukausko nuotrauka

Turtingo ûkininko sodybos gyvenamasis namas. Kæstuèio Stoðkaus nuotrauka

tyti. 1982 m. keliuose pastatuose buvo árengta ekspozicija ir Þemaitijos buities muziejus, kurio
pagrindinë misija – reprezentuoti þemaièiø kraðto liaudies buitá natûralioje aplinkoje ir iðsaugoti
autentiðkus liaudies architektûros pastatus, atvërë duris lankytojams.
Ðiandien ekspozicijoje – 16 autentiðkø pastatø, perkeltø ið Þemaitijos kaimø. Jie sustatyti taip,
kad atspindëtø XIX a. pab. – XX a. pr. statiniø iðdëstymà þemaièiø sodybose ir ðiam kraðtui bûdingà
architektûriná kolorità.
Pastatai sudaro keturis sektorius: stambaus ûkininko, vidutinio ûkininko ir maþaþemio valstieèio
sodybos bei visuomeninis sektorius.
(Nukelta á 18 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 17 p.)

Vëjinis malûnas. Laimono Daèkevièiaus nuotrauka

Stambaus ûkininko sodyboje stovi gyvenamasis namas, svirnas, jauja, tvartas, darþinë, kiaulininkas, þardinë ir pirtis. Ðios sodybos gyvenamasis namas turi vienuolika gyvenamø patalpø. Jis
yra pastatytas 1870 m., parveþtas ið Judrënø kaimo (Telðiø r.).
1909 m. pastatytas, ðeðias patalpas turintis svirnas anksèiau yra
stovëjæs Brëvikiø kaime (Telðiø r.). 1890 m. Þemaièiø Kalvarijoje
(Plungës r.) pastatytas L raidës formos kluonas (jauja) buvo skirtas linams dþiovinti, kulti ir saugoti. Tokios pat formos tvartas buvo
skirtas arkliams, karvëms ir ðienui laikyti. Jis pastatytas XIX a.
pabaigoje, á muziejø atveþtas ið Juodënø kaimo (Telðiø r.). Darþinë
yra atkelta ið Rainiø kaimo (Telðiø r.). XIX a. II p. kiaulininkas anksèiau stovëjo Bubënø kaime (Plungës r.). Þardinë á muziejø perkelta
1975 m. ið Plateliø apylinkiø (Plungës r.). Joje anksèiau buvo dþiovinami linai, vëliau pastatas naudotas ðiaudams sudëti. Muziejuje
eksponuojama 1929 m. pastatyta dûminë pirtis yra stovëjusi Sukanèiø kaime (Telðiø r.).
Vidutinio valstieèio sodyboje stovi gyvenamasis namas, svirnas, kluonas ir tvartas su darþine. Gyvenamasis namas ir tvartas
su darþine buvo pastatyti 1901 m. Girmantiðkës kaime (Telðiø r.).
Muziejuje eksponuojamas XIX a. pab. svirnas (klëtis) buvo pastatyti Kaupø kaime (Plungës r.). Kluonas (jauja) – Pirmojo pasaulinio
karo metø statinys. Á muziejø jis perkeltas ið Saukaièiø kaimo (Telðiø r.). Kluone yra ðios pagrindinës patalpos: darþinë, klojimas,
pirtis su krosnimi (douba) ir ardais bei dvi peludës. Stogas keturðlaitis, pastogës plaèios, durys ant mediniø vyriø. Po tuo paèiu
stogu árengtas penkiø metrø pailginimas (pudonga), pastatytas ant
stulpø be sienø. Èia buvo vëtomi grûdai. Kluone anksèiau dþiovindavo naujai nuimtà derliø. Iðdþiûvusius javus iki 1920 m. kuldavo
ðeimos nariai su spragilais, vëliau – su arklinëmis maðinomis.
Linus mindavo mintuvais.
Maþaþemio valstieèio sodyboje stovi tik du pastatai: XIX a. II p.
gyvenamasis namas (trobelë) ir tvartas su darþine. Jie perkelti ið
Uikiø kaimo (Telðiø r.).

Giedama Ðvè. Mergelës Marijos giesmë. Raimondo Petriko nuotrauka

Vidutinio valstieèio sodybos kiemas. Laimono Daèkevièiaus nuotrauka
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Ið kairës: Kalvystës amato gudrybes demonstruoja Vilniaus dailës akademijos Telðiø fakulteto kalvystës specialybës studentai. Laimono Daèkevièiaus
nuotrauka; studentø kalviø sukurtus darbus demonstruoja Vilniaus dailës akademijos Telðiø fakulteto studentai. Raimondo Petriko nuotrauka

Visuomeniniame sektoriuje yra vëjo malûnas, kalvë ir kapinaitës.
1924 m. pastatytas angliðkojo tipo malûnas su sukinëjama prieð
vëjà kepure anksèiau veikë Nerimdaièiø kaime (Telðiø r.). Kalvë,
yra pastatyta 1898 m. Ji parveþta ið Vilkaièiø kaimo (Telðiø r.).
Simbolines kapinaites puoðiantys þemaitiðki koplytstulpiai, koplytëlës ir kryþiai atspindi maþosios architektûros paminklø ávairovæ.
Muziejaus pastatuose árengta ekspozicija pristato ano meto
valstieèiø gyvensenà, aplinkà ir buitá. Lankytojai èia turi galimybæ
pamatyti daugybæ buitiniø daiktø, kurie buvo þinomi, áprasti ir
var tojami valstieèiø ûkiuose atliekant kasdienius darbus. Dabar
beveik visi ðie daiktai namø ûkyje jau nebenaudojami – þemaièiø

kaimo buitis tapo modernesnë ir daþnai nebesiskiria nuo miestieèiø.
Lankytojai, vaikðtinëdami po Þemaitijos kaimo ekspozicijà, tarsi atsiduria kitoje laiko erdvëje, kuri nukelia juos á prisiminimais ir
pasakojimais apipintà senàjá þemaièiø kaimà. Èia gyvena senoliø
iðmintis ir senoji laiko dvasia.
Þemaitijos kaimo ekspozicijos darbuotojai ir maþus, ir didelius
kvieèia dalyvauti ir muziejuje vykstanèiuose edukaciniuose uþsiëmimuose. Jø metu galima susipaþinti su audimo paslaptimis,
iðmokti pinti ir austi juostas, karpyti karpinius, riðti pinikus, gaminti
þaislus, siuvinëti. Muziejuje auginami þemaitukø veislës þirgai. Èia
jais galima pajodinëti ir pasivaþinëti.

Turtingo ûkininko sodybos pastatai – þardinë ir kluonas. Laimono Daèkevièiaus nuotrauka
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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