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Medinio paveldo puoselėjiMas  
Lietuvos Liaudies buities muziejuje

Medinį paveldą sudaro ne tik materialios formos, medžiagos ar konstrukcijos, bet ir nematerialūs jo pavi-
dalai, slypintys senose nerašytose statybos tradicijose, kurios buvo perduodamos/perteikiamos karta iš 
kartos žodžiu, veiksmu ar judesiu. Restauruojant paveldą, šiandien jau nepakanka išgauti vizualaus objekto 
tapatumo, reikia susigrąžinti vertes, kurios atgaivintų istoriją, padarytų ją aktualią ir šiuolaikišką. Tik gyvi 
„kalbantys“ objektai gali perteikti istorinę informaciją ir būti atsparos taškas ar įkvėpimo šaltinis ateities 
kūrybai. Dėl to stengiamės pažinti ir išsaugoti paveldą. Tik pažindami išmokstame jį vertinti.

Po nemažo laiko Lietuvos liaudies buities muziejuje vėl restauruojami medinio paveldo objektai, miestelio 
šventoriuje atkuriama vertingos architektūros bažnyčia, varpinė ir karstinė. Ypatingas dėmesys šiuolaikinė-
je medinio paveldo restauravimo praktikoje teikiamas amato žinioms, kurios, kaip gyvosios tradicijos tąsa, 
yra viena svarbiausių kultūros paveldo dalių. Jų išsaugojimas ir puoselėjimas yra svarbus ne tik krašto 
identitetui, bet ir visos Europos kultūrai. 

Prie bažnyčios atkūrimo darbų prisidėjo dailidės ir iš kitų Europos šalių, atvykę pagal projektą „Tradicinių 
amatų puoselėjimas siekiant išsaugoti medinį Europos paveldą“. Savo darbu, komentarais bei pastabomis 
jie leido giliau pažvelgti į medinio paveldo restauravimo problemas, suvokti muziejaus galimybes ir ateities 
uždavinius saugant bei puoselėjant tradicinę kultūrą.

MEDinio SakRaLinio PavELDo aTkūRiMaS 
nuo pat Lietuvos liaudies buities muziejaus įkūrimo pradžios (1966 m.) buvo puoselėjama viltis atkurti 
nedidelį miestelį su centre iškylančia medine bažnyčia. Miestelio aikštė nuo 1980 m. pamažu užstatoma 
iš įvairių Lietuvos miestelių perkeltais pastatais arba jų kopijomis. Tačiau tinkamos perkelti į muziejų baž-
nyčios surasti nepavyko. Sovietmečiu dauguma jų buvo veikiančios, o kelios, likusios be priežiūros, netiko 
nei pagal architektūros formas, tūrius ar matmenis, nei pagal statybos laiką. Galiausiai kilo mintis atstatyti 
jau prarastą medinį vertingos architektūros paminklą. Pasirinkta Sasnavos bažnyčia. Pasirinkimą lėmė jos 
meninė architektūrinė vertė, turimi dokumentai ir tai, kad bažnyčia puikiai tinka prie bendro lietuvių liaudies 
architektūros konteksto bei muziejaus miestelio ansamblio. vienas iš svariausių Sasnavos bažnyčios mu-
ziejuje atkūrimo argumentų yra tai, kad turima istorinė, ikonografinė bei archyvinė medžiaga, papildžius ją 
natūriniais tyrimais, leidžia atkurti sunykusį paveldo objektą – jau visiškai prarastą sakralinės architektūros 
tipologinį pavyzdį (kadangi tokio tipo bažnyčių natūroje nebelikę).

naujas Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio sakralinių pastatų ansamblis. 2009. autorės nuotrauka



Tai nesudėtingos kompozicijos darnių tūrių kuklios liaudiškos architektūros sakralinis pastatas1. Bažny-
čia buvo pastatyta 1817 m., po 1864–1867 m. rekonstrukcijos įgavo ištęsto aštuonkampio planą, dar vėliau 
pristatyta zakristija ir priestatas. Bažnyčia statyta vietos meistrų, pušiniai rąstai buvo vežami iš gretimų 
miškų. Bažnyčios pamatas sumūrytas iš lauko akmenų, sienos kirviais sukirstos iš pušinių rąstų, lygiais 
kampais, lauko pusėje apkaltos vertikaliomis lentomis. viduje stovėjusios keturios poros į viršų laibėjančių 
kolonų bažnyčios erdvę skaidė į tris navas. aštuonšlaitis nesudėtingos konstrukcijos stogas buvo dengtas 
skiedromis. ant masyvaus stogo kraigo pūpsojo nedidelis šešiakampis bokštelis, užsibaigiantis nedaug 
išgaubtu piramidiniu stogeliu. viduje apatinė sienų dalis buvo apdailinta tamsiai dažytomis lentomis, viršus 
– tašytų rąstų, vėliau išklotas drobe ir apklijuotas popieriniais apmušalais. Grindys grįstos storomis plačio-
mis nedažytomis lentomis, dalis lubų įdomiai pakaltos eglutės raštu. 

Pastačius gretimais naują mūrinę bažnyčią, senoji medinė 1952–1954 m. nugriauta. kai kurie liturginiai 
objektai (altoriai, klausyklos, paveikslai, akmuo švęstam vandeniui laikyti, suolai) perkelti į mūrinę ir kitas baž-
nyčias. Juos tikimasi susigrąžinti į atkuriamą muziejuje bažnyčią.

Projektuojant bažnyčią, kompleksiškai buvo sprendžiama ir jos aplinka: šventorius su tvora bei vartais, 
varpinė ir karstinė. Remtasi analogiškų situacijų planais ir natūroje išlikusiais pavyzdžiais. Pastatai derinti ir 
prie aplinkos. Sakralinių pastatų ansamblis užpildo gražiausią miestelio aikštės Rytų pusės išklotinę. Bažny-
čia natūraliai įsiterpia į muziejaus miestelio aplinką. Jos orientacija pasaulio šalių atžvilgiu ir reljefas atitinka 
autentišką situaciją2. Savo gražiomis paprastomis formomis ji darniai dera aikštės ir šventoriaus pastatų an-
samblyje, neužgožia greta esančios architektūros, masyviu dominuojančiu tūriu apvaldo aplinkinę erdvę ir 
tarnauja miestelio dominante. Bažnyčios architektūra neįmantri, santūri ir harmoninga. Ši „paprasto utilitaraus 
grožio“ samprata būdinga visai tradicinei statybai. Bažnyčia atspindi to meto dvasią ir amatininkų dailidžių, 
kurie, naudodami tradicinius statybos būdus bei įprastas konstrukcijas, sukūrė puošnias ir monumentalias 
sakralinio pastato formas, darnius tūrius bei jaukias erdves, meistriškumą ir gebėjimus. 

Pagal analogus atkuriama puošnesnė nei Sasnavoje bažnyčios aplinka. Ji labiau atitinka ir bendrą Lietuvos 
sakralinės architektūros charakterį. atstatoma aukšta, iškilminga gražaus silueto varpinė, reprezentatyvūs 
barokiniai vartai, šventorius apjuosiamas masyvia akmenų mūro tvora su stacijomis3. Didžiausias dėmesys 
teikiamas aikštės išklotinei. Pagal ankstesnį projektą buvo planuota statyti Tryškių varpinės kopiją4. Tačiau prie 
masyvios, kresnos Sasnavos bažnyčios ji netiko, – reikėjo grakštesnės vertikalios dominantės. Buvo pasirink-
tas Lauksodžio varpinės prototipas, kai kurios detalės (stogas, langai), kopijuotos iš Eigirdžių. Tai liaudiškos 
kompozicijos dviejų tarpsnių varpinė5. apatinė, gerokai platesnė dalis sumūryta iš akmenų. Ji betarpiškai 
įsilieja į tvoros liniją. viršutinė nedaug siaurėjanti medinė dalis užsibaigia atvira galerija ir grakščiu laiptuotu 
stogeliu su smaile. Bažnyčios fone ji iškyla kaip aikštės dominantė. netoli varpinės komponuojami masyvūs 
mūriniai barokiniai šventoriaus vartai. Šaukėnuose jie buvo pastatyti prie medinės liaudiškų formų bažnyčios, 
kurios šiuo metu jau nebėra. akmens ir medžio skirtingų tūrių (bažnyčios, varpinės ir tvoros su vartais) švento-
riaus elementų derinys sukuria nepakartojamą, savitą, ekspresyvų ansamblį. Šventoriaus pakraštyje, pietinia-
me kampe, pagal Stakliškių pavyzdį projektuojamas utilitarus nedidelis mūrinis pastatėlis – karstinė, kur buvo 
laikomi įvairūs laidojimo reikmenys. kompozicijos prasme šis pastatas tarsi pasitinka ateinantį keliu lankytoją, 
suskaido bažnyčios tūrį, daro jį patrauklų, mažiau grėsmingą. Šventoriaus tvoroje, vidinėje pusėje, planuoja-
ma įrengti 14 koplytėlių – „stacijų“, jose numatoma eksponuoti liaudies meistrų sukurtas skulptūras6.

Gali kilti abejonių, ar gražiai, bet dirbtinai į vieną vietą – šventorių „sukrauti“ pastatai bei architektūros 
elementai atspindi istorinę tiesą. Muziejuose kurdami ekspozicijas, visuomet susiduriame su šia dilema: 
kaip teisingai sodyboje sukomplektuoti pastatus, kurie suvežti iš skirtingų kaimų, kaip sudėlioti baldus, ku-
rie taip pat atkeliavę iš skirtingų namų ir t. t. Siekiant sukurti visuminį išbaigtą eksponuojamo objekto vaizdą, 

Šventoriaus planas ir išklotinė Lietuvos liaudies buities muziejuje. Dianos Pikšrienės projektas. iš LLBM archyvo



muziejininkystėje visuomet taikomas šis metodas. kiekvienu atveju tai yra tam tikra kūrybinė interpretacija, 
sukelianti daug prieštaravimų ir diskusijų. ir tik nuo turimų žinių bei patirties priklauso, kaip pavyksta sude-
rinti estetikos ir tikrumo sampratas.

Bažnyčios rekonstrukcijos projektas tapo nauju iššūkiu siekiant atkurti ne tik pastato pavidalą, bet ir už jo 
slypinčias nematerialaus architektūros paveldo vertes. Rengiant projektą, aplankyta daugiau nei 80 Lietu-
vos miestelių, analizuotos bažnyčių ir kitų šventoriaus pastatų formos, tūriai, jų tarpusavio dermė, fiksuotos 
konstrukcijos, pastatų elementai (kolonos, durys, langai, laiptai, turėklai, rankenos, spynos ir kt.). vėliau, 
išsamiai tyrinėjant analogiškas Xviii–XiX a. medines bažnyčias, pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į 
statybos medžiagas, sienų rentimą, sąlaidas, rąstų jungimus, apdailą, profilius, naudotų įrankių žymes ir 
kitas detales, galinčias atskleisti senąsias statybos tradicijas. kiekvienas, net ir mažas elementas, nėra 
atsitiktinis: kaip žodis sakinyje, taip ir mažiausia detalė architektūroje turi prasmę ir ypatingą savitą informa-
ciją. istorinį paveldą nėra lengva iššifruoti, dar sunkiau jį atkartoti. Tam reikalingos bendros įvairių specia-
listų, architektų, amatininkų, istorikų pastangos. Tyrimo ir bažnyčios atkūrimo darbams pasitelkti gerai savo 
amatą išmanantys meistrai, kvalifikuoti restauratoriai7, kartu buvo tariamasi, ieškoma bendrų sprendimų. 
Tyrimo darbai ir diskusijos neužsibaigė parengus techninį projektą ir pradėjus statyti bažnyčią. Jie vykdomi 
lygiagrečiai su statybomis, ieškant sprendimų/kompromisų, bandant atsakyti į daugybę nežinomų medžia-
ginių ir technologinių dalykų: kokias statyboje naudoti medžiagas, įrankius, kaip suderinti senas ir naujas 
technologijas, tradicinius sprendimus su šiuolaikiniais statybos normatyvais. 

atstatoma bažnyčia – tai ne vien jos formų atkūrimas, bet ir bandymas suprasti bei taisyklingai pakartoti 
statybos procesą, tai kartu paveldo objektas ir šiandienos kūrinys, įkūnijantis rekonstravimo/restauravimo 
sampratas, vertinimus ir mūsų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus. Europoje ir pasaulyje priimta nemažai 
dokumentų, reglamentuojančių medinio paveldo restauravimą8. Tačiau turi praeiti nemažai laiko, kol geros 
mintys pasiekia ministerijas, persmelkia įvairias institucijas ir galiausiai pasiekia visuomenės sąmonę. Dar 
visai neseniai (aštuntame, devintame XX a. dešimtmetyje) medinių pastatų (dažniausiai sudegusių bažny-
čių) rekonstrukcija buvo įvardijama kaip istorijos falsifikavimas9. Šiuolaikinė samprata jau kitokia: prioritetas 
teikiamas gyvosios tradicijos išsaugojimui. Šiuolaikiniu vertinimu pastato visuma yra svarbesnė už medžia-
giškumą, ir struktūros vertė yra didesnė už amžiaus vertę10. Pastatų, kuriuose naudojamos trumpalaikės 
greitai yrančios medžiagos (medis, šiaudai, molis), vertė glūdi statybos technologijose, nuolatiniame jų pa-
kartojime ir atnaujinime. amatai, kadaise buvę tradicinės gyvensenos, dabar tampa neatsiejama kultūros 
paveldo dalimi. Užsienio šalyse, restauruojant medinius pastatus, didelis dėmesys teikiamas tradiciniams 
įrankiams ir technologijoms, senieji amatai traktuojami kaip sudedamoji, viena svarbiausių kultūros paveldo 
dalių. Deja, Lietuvoje ši praktika dar gana sunkiai prigyja. Dėl statybos tradicijų neišmanymo bei jų nepai-
symo prarandama istorinė informacija, o su kartu ir objekto vertė. Tačiau nepakanka vien suprasti tradicijų 
svarbos, reikia giliai jas pažinti ir įdiegti į praktiką, – tam reikia daug laiko, žinių, išmanymo ir užsispyrimo. 

Šiandien, sparčiai nykstant mediniam paveldui, atkūrimas tampa bene vienintele galimybe išsaugoti 
statybos tradiciją. istorinio pastato rekonstrukcija nėra vien mechaninis struktūros pakartojimas, tai savo-
tiška kultūros istorijos studija, tai galimybė patyrinėti ir sužinoti senąsias medžiagas, gaminius bei statybos 
technologijas, pažinti jį stačiusių žmonių mąstyseną, poreikius ir darbo pobūdį. Tradiciniai amatai yra tam 
tikra žinių bei mokymosi/lavinimosi forma, kartu ir ekonominio proceso dalis11. Teisingai vykdomi atstaty-
mo/rekonstrukcijos darbai tarnauja švietimo, visuomenės ugdymo tikslams, sužadina dėmesį istoriniams 
objektams, atsakomybę už jų saugojimą. Tik bendromis specialistų bei visuomenės pastangomis įmanoma 
puoselėti paveldėtą statybos tradiciją ir išsaugoti kultūrinį savo šalies identitetą/savastį. 

aMaTininko RESTaURaToRiaUS koMPETEnciJa 
Medinė architektūra, priešingai nei mūro, yra trapi, neilgalaikė, lengvai pažeidžiama ir nuolat kinta. kartu 
medis yra natūraliai atsinaujinanti medžiaga, pastato elementai lengvai pakeičiami naujais. Medinio pas-
tato autentiškumo esmę sudaro ne jo pastovumas, ilgaamžiškumas, o gyvosios statybos tradicijos tąsa, 
vietinių statybos medžiagų, technologijų, konstrukcijų pažinimas ir jų taikymas praktikoje. Pagrindinis šio 
nuolatinio atsinaujinimo/ciklo vykdytojas yra amatininkas, kadangi visas paveldas sukurtas meistrų ranko-
mis. amatininko kompetencija susideda iš daugialypių gebėjimų: teorinių žinių, kinetinių/judesio įgūdžių, 
patirties ir išmanymo, kurio neturi nė vienas kitos srities specialistas. Tačiau gyvoji tradicija buvo nutrūkusi 
ir dalis amato žinių ir įgūdžių prarasta. Todėl, norėdamas susigrąžinti prarastą kompetenciją, meistras pir-
miausia turi patapti savo amato restauratoriumi ir animatoriumi. Tik gerai išmanydamas ir įvaldęs senąsias 
technologijas, amatininkas gali būti restauratorius ir dirbti prie istorinių paminklų. amatininko restaurato-
riaus vaidmuo prižiūrint ir atkuriant medinį paveldą yra ypač svarbus. amatininkas yra tarpininkas, savo-
tiškas mediumas tarp praeities ir ateities, tarp tradicijos ir visuomenės. Jis ne tik atkuria daiktus, bet skaito 
juose slypinčią informaciją, ženklus ir prasmes, siejančias su tautos istorija ir gyvenamąja vieta. Per savo 
patirtį ir pajautimą meistras restauratorius tampa tradicinės kultūros nešėju ir propaguotoju. 



Seniau amatai turėjo aiškiai apibrėžtą vietą ir vaidmenį visuomenėje12. Dailidystė buvo viena intelektu-
aliausių ir labiausiai gerbiamų profesijų13 viduramžiais Lietuvos miestuose, kaip ir visoje Europoje, amati-
ninkai būrėsi į brolijas/cechus. Įvairių sričių meistrai ar net atskiri amatininkų kaimai įsikurdavo ir prie dvarų 
(buvo globojami dvarininkų). Pavyzdžiui, Lietuvoje išlikę apie 70 kaimų dailidžių, kalvių pavadinimais. ama-
tas buvo tapatinamas su menu, kadangi amatininkai kūrė ne tik utilitarius daiktus, bet ir grožį. Renesanse 
menas atskilo nuo amato ir, kaip atskira profesija, susiformavo architektūra (nors pradžioje ji taip pat buvo 
priskirta amatų sričiai). Dar vėliau, atsiskyrus kitoms intelektualioms profesijoms (inžinieriaus, technologo, 
sąmatininko, darbų vykdytojo), meistrui dailidei teliko pats paprasčiausias rankų darbas. Taip buvo nuver-
tinta dailidės kompetencija, o atsakomybė už visuminį galutinį produktą išskaidyta tarp įvairių specialistų. 
kartu su amatais buvo prarastos statybos tradicijos ir gyvenamosios aplinkos savitumas.

Standartizuotoje gamyboje, kur rankų darbas nereikalingas, nėra vietos amatininkui. Tačiau individualioje 
statyboje arba restauravimo srityje tradiciniai amatai būtini ir neišvengiami. Šiandien individualumo bei savas-
ties išsaugojimas yra pagrindinis tvarios visuomenės raidos siekis ir Europinės kultūros pagrindas. Perduoda-
ma iš kartos į kartą, suaugusi su tos vietos gamta ir istorija, gyvoji amatų tradicija užtikrina savitumo išlikimą ir 
tęstinumą. Tačiau kas gi turi užtikrinti ir tęsti gyvąją tradiciją, kuri kaip obuolys pasidalinta tarp įvairių specia-
listų? neabejotinai, arčiausiai tradicijos pagal darbo pobūdį yra meistras amatininkas, dirbantis su medžiaga 
ir įrankiais. Tačiau ne mažiau svarbu senąsias statybos technologijas išmanyti architektui, konstruktoriui ir 
darbų vykdytojui, nuo kurių sprendimų tiesiogiai priklauso objekto vertė. 

kitas aktualus klausimas – kaip išmokti ir perteikti tradicinio amato žinias? 
Tradicinės dailidystės žinios buvo perduodamos šeimoje, beveik visi meistrai amato išmokdavo iš tėvų, 

dirbdami statybose. kiti eidavo mokytis pas prityrusius meistrus dailides, iš pradžių dirbdami be atlyginimo. 
Tarpukariu (1918–1940) amato buvo mokomasi ir amatų mokyklose. iki antrojo pasaulinio karo kaime ir mies-
teliuose vyravo medžio statyba, žmonės intensyviai statė ir įrenginėjo namus, gamino baldus ar kitus buities 
reikmenis. Papildomais amatais dažnai užsiimdavo patys valstiečiai: gamindavo daiktus sau ir pardavimui, 
talkino prie statybų. vis dėlto pagrindinis žmogus statybų darbuose buvo meistras dailidė. Jis skirstė darbus, 
nurodydavo, ką ir kaip reikia daryti, nustatydavo trobesių pamatus, matuodavo konstrukcijas. iškėlus gegnes, 
buvo kviečiamas kitas meistras luboms, grindims sudėti, durims, langams sustatyti, langinėms padaryti ir pa-
puošti14. Prieš karą dauguma amatininkų buvo savamoksliai, neturėjo juos vienijančios organizacijos. 1936 m. 
buvo priimtas Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymas. nuo tada rūmai turėjo rūpintis amatininkų su-
registravimu, jų mokymu, nustatyti amatų produkcijai kokybės reikalavimus. Tačiau karas nutraukė šalies 
ekonomikos raidą, o sovietmečiu, iš esmės pasikeitus darbo santykiams, amatai prarado reikšmę ir buvo 
išstumti iš visuomenės gyvenimo. Mediniai pastatai nebuvo remontuojami, senosios sodybos griaunamos, o 
valstiečiai perkeliami į standartines kolūkių gyvenvietes. amatininkams buvo palikta labai siaura dekoratyvinio 
meno sritis, kur jų kūrybinė raiška apsiribojo smulkių dirbinių, suvenyrų gamyba ar pastato puošyba. 

Tęstinė medžio statybos tradicija nunyko, o senosios amatininkystės žinių po karo neperėmė jokia mokslo 
institucija. Sovietmečiu susiklosčiusios autoritarinės valdymo sistemos dar ir šiandien sunkiai užleidžia vietą 
demokratiniams pokyčiams, tarpžinybiniam bendradarbiavimui ir atvirai diskusijai. Lietuvoje yra keli šimtai 
atestuotų įmonių (tiksliau jų vadovų), galinčių dirbti prie registrinių paveldo objektų. Tačiau darbininkų kvali-
fikacijai nekeliami jokie specialūs reikalavimai, kaip tai yra kilnojamojo paveldo srityje15. Prie restauruojamų 
pastatų dažniausiai dirba žemos kvalifikacijos darbininkai ir labai retai amato meistrai. Tradicinės architek-
tūros žinių nepakanka ir darbų vadovams bei architektams. Tačiau ji nedėstoma universitetuose, nė viena 
mokslo įstaiga profesionaliai, metodiškai neruošia restauratorių dailidžių. Šiandien ypač ryškėja kompetenci-
jos ir tradicinės statybos išmanymo spragos saugomose kultūrinio kraštovaizdžio teritorijose (nacionaliniuo-
se, regioniniuose parkuose), miestų senamiesčiuose bei restauruojamuose mediniuose objektuose.

Pastaraisiais metais galima pastebėti jau tam tikrus teigiamus poslinkius/pokyčius: organizuojamos kon-
ferencijos ir seminarai medinės architektūros tema, vykdomi medinės architektūros restauravimo projektai ir 
programos. Žemės ūkio ministerijos iniciatyva priimtas Tautinio paveldo produkto įstatymas, kuriuo siekiama 
gaivinti tradicinius amatus bei jų mokymą. Parengta ilgalaikė tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populia-
rinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo strategija, numatytos mokesčių lengvatos. apklausos duomenimis, 
amatininkams šiandien labiausiai trūksta profesinių, istorinių, technologinių, vadybos/rinkodaros, teisės ir bu-
halterinės apskaitos žinių. Daugelis kaip pagrindinius ateities aspektus nurodo: mokymąsi/lavinimąsi, rinko-
daros ir sertifikavimo sistemas bei lengvatas16. Labai svarbu turėti paramą: profesines amatininkų bendrijas, 
bendradarbiavimo tinklus, gelbstinčius/padedančius tobulėti ir išsilaikyti rinkoje.

kita gera iniciatyva profesinio lavinimo sistemoje – prancūzų kompanionų17 pavyzdžiu įkurtoje mokykloje 
„Sodžiaus meistrai“ parengta restauratorių dailidžių programa. Restauratoriaus specializacija turėtų būti įdiegta 
ir rengiant architektus, inžinierius, statybininkus – be to neįmanomas susišnekėjimas ir bendradarbiavimas. Gal 
tuomet restauratoriaus profesija taptų paklausi ir vertinama, o darbų kaina taptų kokybės kriterijumi. 



BaŽnYčioS aTkūRiMo DaRBai iR PaMokoS
Bažnyčios atkūrimo darbai prasidėjo 2007 m. rudenį. Pirmiausia bažnyčiai, varpinei, karstinei ir tvorai su vartais 
buvo išbetonuoti techniniai pamatai, iš lauko akmenų sumūryta antžeminė bažnyčios pamatų dalis. 2008 02 08 
šviečiant saulei pašventintas atkuriamos Sasnavoje stovėjusios bažnyčios kertinis akmuo. Į pamatus įleista ir 
įmūryta varinė kapsulė su raštu, kuriame išdėstytos pagrindinės žinios apie bažnyčią ir jos statytojus. 

Pavasariui įsibėgėjant, pradėta mūryti karstinė ir varpinė. Sukirsti žiemą rąstai laukė statytojų. Tačiau su baž-
nyčios statyba buvo kiek delsiama, ieškant patyrusių meistrų dailidžių. Galiausiai sienas suręsti patikėta meis-
trams iš vilkijos18. amato išmokę iš savo tėvų ir senelių, meistrai jau antrą dešimtmetį sėkmingai renčia medinius 
namus. Dailidės neišsiverčia be senovinių įrankių. anot jų, rankų darbas – ne vien idėja, tai ir kokybės garantas. 
antai rąstus apdirbant kirviais, užsidaro medienos kapiliarai, ji tampa atsparesnė atmosferos poveikiui. Meistrai 
prisipažįsta, kad darbas senaisiais įrankiais daug mielesnis, tikslesnis. Tačiau nustatytas griežtas finansavimo 
terminas reikalauja statyti greitai. Todėl tenka naudoti ir šiuolaikinius benzininius, elektrinius įrankius. Bažnyčios 
sienų statybą sunkino ir tai, kad gauta mediena apipjauta iš trijų pusių, ko tradiciškai niekuomet nebūdavo. 
Todėl teko mechaniškai lyginti sienojų paviršių. Pradžioje planuota tarp rąstų dėti izoliacinį sluoksnį, bet vėliau 
atsisakyta, kadangi visos tyrinėtos panašaus laikotarpio Suvalkijos bažnyčios nebuvo šiltinamos samanomis19. 
Daugumos bažnyčių sienojai glausti su sąlaidomis. Specialiu žymekliu „droku“ sienų rąstas derinamas su apati-
niu, pažymėjus, jame iškertamos sąlaidos (grioveliai išilgai rąstą) ir sandariai prileidžiamas prie apatinio. Pasta-
čius sienų nelygumai pagrindinėje bažnyčios erdvėje dar buvo aptašomi, nulyginami (zakristijoje arba vargonų 
dalyje sienojų apdirbimas grubesnis). aplankę analogiškas bažnyčias, pastebėjome, kad jų sienos labai lygios, 
rąstų jungimai sunkiai pastebimi. Suvalkijoje panaši statybos technologija (itin lygios sienos su sąlaidomis) bū-
dingos ir gyvenamųjų namų bei svirnų architektūrai. Tai liudija aukštą šio krašto dailidžių meistriškumą ir amato 
išmanymą. Bažnyčios sienų konfigūracija nėra stačiakampė, kiekviename bažnyčios kampe daromi sudėtingi 
vadinamieji „kregždės uodegos“ mazgai. Labai svarbu meistrui teisingai paskaičiuoti sienų „sėdimą“ ir palikti 
tinkamus užkirtimų aukščius durų, langų staktose ir kolonų įtvėrimuose20. 

Senųjų bažnyčių rąstai iš dviejų pusių buvo aptašomi plačiaašmeniais kirviais – skliutais. XX a. pradžioje 
skliutai jau mažai naudoti, rąstai dažniausiai buvo pjaunami lentpjūvėse. kaime beveik neįmanoma surasti 
seno skliuto ar meistro, mokančio su juo dirbti. Rankiniu būdu tašyti rąstus yra sudėtinga, reikalauja daug 
darbo sąnaudų. atkuriamoje bažnyčioje, siekiant išgauti autentišką vaizdą, buvo nutarta aptašyti sienojus tik 
vidinėje matomoje lankytojams pusėje21. atidžiai išstudijavus analogiškų bažnyčių sienų paviršių apdirbimą, 
pagal įrankių žymes (ašmenų pločius, profilius) buvo parinkti ar pasigaminti reikalingi kirviai bei skliutai22. Pri-
reikė nemažai laiko, įgudimo ir rąstų, kol sienų paviršiai įgavo senovišką artimą autentiškai išvaizdą/faktūrą.

2008 m. vasarą suręstos bažnyčios sienos, rudeniui prasidėjus, baigta priestato statyba, sudėtos perdan-
gos sijos, sustatytos gegnės, 2009 m. uždengtas stogas, sudėti langai ir durys23. Matomose pastato dalyse 
stengtasi nenaudoti šiuolaikiškų konstrukcinių sprendimų. Dalis darbų atlikta kartojant senas technologijas: 
stogo elementai jungti mediniais kaiščiais, zakristijos apatinis stogo sluoksnis uždengtas tikrais senoviškais 
gontais. Deja, nemažai bažnyčios architektūroje ir šiuolaikiškumo: grindims išlietas betono pagrindas, sijos 
suveržtos metaliniais varžtais, stogas uždengtas spalvota skarda. kai kurie sprendimai pasirinkti dėl pa-
prastesnio pigesnio eksploatavimo, kiti – dėl normatyvinių reikalavimų. kompromisai neišvengiami, pastato 
rekonstrukcija visuomet yra sėkmingas ar mažiau pavykęs istorijos interpretavimas, kurio rezultatas priklauso 
nuo specialistų kompetencijos ir sutarimo. Bažnyčios darbai dar nėra baigti jie bus tęsiami ir kitais metais.

Tūkstantmečio šventei į muziejuje atstatomos Švč. Mergelės Marijos gimimo titulo bažnyčios varpinę 
įkeltas varpas, kuriuo tą dieną simboliškai paskambinta 1000 kartų. 

Prie bažnyčios statybos prisidėjo ir užsienio meistrai, atvykę į muziejų pagal tarptautinį dailidžių projektą, 
finansuojamą iš „culture 2000“ programos – „Tradicinių amatų puoselėjimas siekiant išsaugoti medinį Eu-
ropos paveldą“24. Rumšiškėse vyko antrasis dailidžių seminaras (2008 05 18–2008 05 31). Jame dalyvavo 
muziejaus dailidės ir 9 užsienio meistrai iš norvegijos, vokietijos, Slovakijos ir Lenkijos. Jiems teko padirbėti 
prie bažnyčios sienų rentimo, kolonų gamybos ir žemaitiško klojimo restauravimo. Pradžioje dalyviams 
buvo parodytos Xviii–XiX a. medinės Suvalkijos regiono bažnyčios bei Zyplių dvare įsikūrusios amatų dirb-
tuvės. kitą dieną jie supažindinti su muziejaus ekspozicija – tradicine lietuvių statyba, pristatyta seminaro 
programa, jos tikslai bei uždaviniai. kiekvienas projekto dalyvis išbandė rankų miklumą tašydamas rąstus 
senoviniu plačiaašmeniu kirviu – skliutu, kartu su lietuvių meistrais užkėlė ir priderino bažnyčios sienojus. iš 
senų prieškarinių bažnyčios interjero nuotraukų buvo rekonstruoti kolonos profiliai (empiriniu ir kompiuteri-
niu būdu). Dailidės pagamino ir pasiūlė keletą variantų, pasirinktas vienas – tinkamiausias. Pagal šį pavyzdį 
seminaro metu buvo išskaptuotos ir apdailintos 4 kolonos. Likusias pagamino kauno restauratoriai. Daug 
diskusijų sukėlė kolonoms paruošti egliniai rąstai. kai kurie rąstai buvo sukti arba kreivai nuaugę, vėliau 
kolonose galintys nenuspėjamai deformuotis. anot norvegų meistrų pastebėjimų, geriau būtų tikę pušiniai 
rąstai, turintys kiek kitokias, geresnes medžiagos savybes. atkreiptas dėmesys į medienos kokybę ir jos 
svarbą vykdant restauravimo darbus bei meistro atsakomybę ją parenkant. 



kitu objektu buvo pasirinktas žemaitiškas klojimas. Daug diskusijų sukėlė klojimo deformavimosi priežasčių 
aptarimas bei pasiūlymų, kaip jį tvarkyti įvertinimas. kaip pagrindinės priežastys nurodyti blogi/silpni pamatai 
ir netolygios stogo apkrovos. Sutarus dėl tvarkymo darbų, pirmiausia buvo sutvirtintos/suvaržytos sienos, po 
to domkratais pakelti į žemę susmegę apatiniai sienojai, po jais pakištos atramos, išmatuoti ir priderinti keisti 
numatyti rąstai. Darbo metu išsakytos pastabos ir diskusijos suteikė naujų žinių medinio paveldo restauravi-
mo srityje, leido plačiau apžvelgti ir objektyviau įvertinti muziejuje vykdomus darbus.

intensyvus bendravimas neformalioje Rumšiškių dvaro akademijos aplinkoje vyko ir po darbo. Svečiams 
buvo organizuoti trys teminiai vakarai (folkloro/folk, istorijos/historical, meno/artistic), pažintinės ekskursijos 
į kauną ir nacionalinių patiekalų ragavimas. Seminaras baigėsi jo vertinimu, pasiūlymais ateinantiems se-
minarams ir atsisveikinimo vakaru. 

Dvi savaites dirbdami drauge su užsienio meistrais, Lietuvos restauratoriai turėjo galimybę susipažinti su 
kitų šalių restauravimo metodais, priemonėmis, pagilinti kompetenciją. Po seminaro, be konkrečiai nuveiktų 
darbų, liko geras jausmas – tvirtumas ir pasitikėjimas savo žiniomis, pasididžiavimas savo darbu ir sugebėji-
mais, pagarba daiktui ir jį sukūrusiam žmogui. visa tai nematomas, bet labai stiprus postūmis tobulėti ir lavinti 
gebėjimus, bendrauti ir gilinti žinias. Todėl, kaip ir užsibrėžta projekte, ateityje tikslinga įkurti tarptautinį tinklą, 
kuriame būtų keičiamasi patirtimi ir praktiniais gebėjimais tradicinės amatininkystės srityje.

MUZiEJaUS vaiDMUo SaUGanT TRaDiciniUS aMaTUS
Lietuvos liaudies buities muziejuje sukaupta bene daugiausia informacijos apie tradicinę statybą. vertin-
giausias muziejaus rinkinys – medinė architektūra, kurią sudaro 145 pastatai, tvoros su vartai, kita mažoji 
architektūra. Pastatai sustatyti natūraliais atstumais, sugrupuoti apie kiemus, sukomplektuoti į 27 sodybas ir 
miestelio fragmentą. Dauguma jų perkelti iš įvairių Lietuvos kaimų, atstatant pakeista dalis medinių elemen-
tų, perdengti stogai, išmūryti nauji betono pamatai. Taigi prarasta dalis autentiškumo. nors pastatų perkė-
limas iš autentiškos aplinkos į muziejų nėra pats geriausias būdas juos saugoti, bet palikdami būtume juos 
pasmerkę sunykti. natūroje išlikusių etnografinių sodybų likę labai nedaug, o ir tos pačios apleistos arba 
dėl neišmanymo gerokai sudarkytos. Tai, ką šiandien turime sukaupę muziejuje, prilygsta neįkainojamos 
vertės lobynui arba žinių archyvui. Mes jį galim studijuoti, tyrinėti ir pildyti (dar trūksta bemaž trečdalio pas-
tatų). antra vertus, mediniai pastatai reikalauja nuolatinės priežiūros ir tvarkymo. Dažniausiai pasitaikantys 
darbai: pakiloti ir pakeisti apatinius rąstus, perdengti prakiurusius stogus, tvarkyti langus, duris, ypač daug 
rūpesčių su tvoromis, tiltais, šuliniais. Jie turėtų būti atliekama tradicinėmis technologijomis ir senais darbo 
įrankiais. Tai ir papildoma atrakcija muziejaus lankytojams, galimybė geriau, giliau pažinti savąją kultūrą. 
išbandomos ir demonstruojamos senosios technologijos būtų efektyvi mokymo priemonė moksleiviams ir 
studentams. Dar svarbiau muziejaus bazę panaudoti profesionaliems restauratoriams rengti bei jų kvalifi-
kacijai kelti. Taigi puikios sąlygos gyvajai amatų tradicijai puoselėti! kartu muziejus yra tinkamiausia aplin-
ka/vieta mokytis ar mokyti tradicinių amatų, nes jie nuolat reikalingi, tai nėra butaforija/imitacija ar pramoga. 
Medinė architektūra neatskiriama nuo gyvosios amatų tradicijos kaip dvasia nuo kūno. Taigi ir paveldo 
objektų restauravimas neatsiejamas nuo senųjų amatų (gyvosios tradicijos) restauravimo. 

Muziejui iškyla svarbus ir atsakingas uždavinys – užimti aktyvią poziciją kuriant medinio kultūros paveldo 
apsaugos strategiją bei politiką. Šiandien aktualu ne tiek nykstančių vertybių kaupimas ir saugojimas, kiek 
sukauptų verčių atpažinimas, informacijos iššifravimas bei gyvosios tradicijos atgaivinimas. Reikalingi amato 
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žinovai, sugebantys dirbti ne tik restauratoriais, bet ir mokytojais. Muziejuje paranku atgaivinti pameistrys-
tės tradiciją. Tiek senovėje, tiek dabar užsienyje tai yra vienas efektyviausių amato perteikimo būdų. Muzie-
juje ypatingai palanki terpė ir visą gyvenimą mokymosi idėjų realizavimui. Mokymasis kultūros institucijoje 
ekspertų išskirtas kaip labai naujas ir teiktinas pavyzdys.

Jau visą dešimtmetį muziejuje veikia suaugusiųjų švietimo mokykla – všĮ Rumšiškių muziejaus dvaro aka-
demija (RMDa) – nevyriausybinė, ne pelno institucija, kurios veikla remiasi šiais pagrindiniais tikslais:
• mokymosi visą gyvenimą galimybių kultūros institucijoje plėtra;
• kultūrinio paveldo pristatymu/ integracija į socialines programas;
• kūrybiškumo ir psichosocialinių įgūdžių lavinimu meninės raiškos priemonėmis.

Per RMDa veiklą muziejaus infrastruktūra, jo turimi ištekliai veikia visuomenę gerokai platesniu kontekstu 
nei įprasta muziejinė veikla. Mokyklos bazėje jau ne vienerius metus rengiami suaugusiųjų mokytojai andra-
gogai. Juos ugdyti padeda tarptautinis bendradarbiavimas per kultūros projektus ir programas25. Muziejus 
šiuo metu vykdo projektą, bendrai finansuojamą Lietuvos ir EEE finansinio mechanizmo lėšomis – „Medinio 
paveldo restauratorių ir tradicinių amatų praktinio mokymo plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atsta-
tant aristavėlės dvaro sodybos rūmus“. Suplanuoti 5 praktinio mokymo seminarai, pirmasis jų, „Tradicinė 
medžio statyba“, skirtas dailidystei, vyko 2009 m. spalio 12–23 d. kiti keturi (medžio drožyba, staliaus dar-
bai, stogo dengimas, medinio paveldo restauravimas) planuojami kitų metų pavasarį. ateityje aristavėlės 
dvaro ansamblio infrastruktūrą numatoma pritaikyti medinio paveldo sklaidai, amatų mokymams, moksli-
niams tyrimams ir kitoms veikloms, susijusioms su medžio statybos tradicijų puoselėjimu.

Pokyčiai neįmanomi be kooperacijos ir bendradarbiavimo. Daug šviežių minčių, užsidegimo ir įkvėpimo 
suteikia dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. Jis atveria erdvę diskusijai, leidžia keistis nuomonėmis, 
nauju kampu pažvelgti į situacijas, problemas, galimybes, priverčia skleisti ir viešinti gerąją patirtį bei pa-
žangias mintis/idėjas. Tikimės, kad patirtis restauruojant bei atstatant senus pastatus ir tarptautinių projektų 
sklaida padės formuoti Lietuvoje naują, pažangų ir teisingą požiūrį į medinės architektūros paveldą.

iŠvaDoS:
1. Remiantis istoriniais tyrimais, ikonografine medžiaga ir analogais, muziejaus miestelyje atkuriama neišlikusi 

medinė Sasnavos bažnyčia. atsižvelgiant į turimą dokumentaciją, pastato architektūrinę ir simbolinę vertę, 
aplinkos kontekstą ir į pasaulinę praeities paminklų rekonstrukcijos praktiką, senosios Sasnavos bažnyčios 
atkūrimas muziejuje yra pateisinamas ir pagrįstas. Taikant muziejinį ekspozicijų kūrimo principą, sukuria-
mas puošnus bažnyčios pastatų kompleksas: varpinė, vartai, tvora ir karstinė. komplekso atkūrimas yra 
įvairiapusis istorinių tyrimų, kūrybos bei interpretacijos procesas, kartu tai ir paveldo objektas, ir šiandienos 
kūrinys, įkūnijantis restauravimo sampratas, vertinimus ir gebėjimus. 

2. amatai tampa neatsiejama kultūros paveldo dalimi. amatininko restauratoriaus vaidmuo tvarkant ir atkuriant 
medinį paveldą yra ypač svarbus. Medinio pastato autentiškumo esmė glūdi gyvojoje statybos tradicijoje, 
vietinių statybos medžiagų, technologijų, konstrukcijų pažinime ir jų taikyme praktikoje. Todėl, siekiant iš-
saugoti medinės architektūros paveldą, būtina užtikrinti gyvosios amato tradicijos tęstinumą. Dėl statybos 
tradicijų neišmanymo prarandama istorinė informacija, kartu ir objekto vertė. Restauratoriaus specializacija 
turėtų būti įdiegta ir rengiant architektus, inžinierius, statybininkus – nuo kurių sprendimų tiesiogiai priklau-
so objekto vertė. Tik bendromis amatininkų restauratorių ir kitų specialistų pastangomis galima išsaugoti 
(materialųjį ir nematerialųjį) kultūros paveldą. 

Tarptautinio projekto 
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3. Bažnyčios rekonstrukcijos projektas tapo nauju iššūkiu siekiant atkurti ne tik pastato pavidalą, bet ir už jo 
slypinčias nematerialaus architektūros paveldo vertes. Pastato restauravimas kartu yra ir mokslinė studija, 
ir kūrybinis istorijos interpretavimas, kurio rezultatas priklauso nuo specialistų kompetencijos ir sutarimo. 
kompromisai tarp senų tradicinių ir naujų sprendimų neišvengiami. Sprendimai priklauso nuo įvairių aplin-
kybių: restauravimo sampratos, objekto paskirties, panaudos ir finansavimo. 

4. vykusio tarptautinio seminaro metu Lietuvos meistrai turėjo galimybę susipažinti su kitų šalių restauravi-
mo metodais, priemonėmis, pagilinti kompetenciją. išsakytos pastabos ir diskusijos suteikė naujų žinių 
medinio paveldo restauravimo srityje, leido plačiau apžvelgti ir objektyviau įvertinti muziejuje vykdomus 
darbus. ateityje tikslinga įkurti tarptautinį tinklą, kuriame būtų keičiamasi patirtimi ir praktiniais gebėji-
mais tradicinės amatininkystės srityje.

5. Muziejus turi materialinę ir mokslinę bazę bei neišsenkantį potencialą tradicinių amatų mokymui, gyvo-
sios tradicijos puoselėjimui ir mokymosi visą gyvenimą idėjų įgyvendinimui. Patirtis įgyjama restauruojant, 
atstatant bažnyčios kompleksą ir bendradarbiaujant su užsienio šalių specialistais leidžia nauju kampu 
pažvelgti į situacijas, problemas, galimybes ir veiklas, susijusias su medžio statybos tradicijų puoselėjimu 
Lietuvos liaudies buities muziejuje.

Nuorodos
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Rasa Bertašiūtė
cHERiSHinG oF WooDEn HERiTaGE in THE LiTHUanian oPEn aiR MUSEUM
Summary
Wooden heritage consists not only of material forms, materials or constructions but also of its immaterial forms 
hidden in old building traditions that were passed from generation to generation by words, actions or movements. 
While restoring the heritage today it is not enough to obtain the visual identity of an object, it is necessary to 
recover the values that could revive the history and make it urgent and modern. only the living “speaking” 
objects can convey the historical information and have bearing on the future creative work or be its source. 
That’s why we try to get acquainted with our heritage and preserve it. only then we learn to value it.

in the Lithuanian open air Museum after a long time the restoration of the objects of wooden heritage 
started again and in Rumšiškės the church, bell tower and coffin house of valuable architecture are also 
being restored. Great attention is paid to the knowledge of trade. The continuation of living traditions is 
also one of the most significant parts of cultural heritage. The preservation and cherishing of them are very 
important not only to the identity of the country but also to the culture of whole Europe.

The carpenters from other countries who came to Lithuania to work according to the project “The cherishing 
of traditional trades in order to preserve the wooden European heritage” took part in restoring the church. 
Their work, comments and observations helped us to look more deeply into the restoration problems of 
wooden heritage and to understand better the possibilities and future tasks of the museum while preserving 
and cherishing the traditional culture.

Lietuvos liaudies buities muziejus
J. aisčio g. 2, LT – 56333 Rumšiškės
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