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Senųjų amatų 
dienos Trakų 
salos pilyje
Brigita BALČYTIENĖ

R ugpjūčio 18–19 d. Trakų salos  
 pilį aplankę turistai negalėjo 

atsidžiaugti staigmena – priešpilyje 
virė tikras viduramžių gyvenimas. 
Smagus šurmulys senosios muzikos 
fone, palei gynybinę sieną įsikūrė 
lyg iš graviūrų nužengę amatininkai, 
girdėjosi juokdario linksminamų vaikų 
klegesys, riterių ginklų žvangėjimas, ant 
atviros ugnies gaminamo natūraliomis 
žolelėmis gardinto maisto kvapas 
sukūrė nepakartojamą aplinką. Tokia 
šventė – Senųjų amatų ir kulinarinio 
paveldo dienos – buvo staigmena tik 
turistams, nes Trakų istorijos muziejaus 
organizuojamų renginių gerbėjai jos 
laukė. 

T rakų salos pilyje šiais metais šventė buvo organizuota trečią  
 kartą. Renginio ištakos – Viduramžių šventė pusiasalio 

pilyje, šių metų birželį vykusi jau devintą kartą. Renginio gerbėjų 
raginami organizuoti daugiau panašių švenčių ir suprasdami, kad 
gausiai Trakų salos pilį lankantys turistai neturi galimybių pabuvoti 
pusiasalyje, muziejininkai 2005 m. rugpjūčio 20–21 d. surengė 
Amatų šventę salos pilyje. Data renginiui pasirinkta neatsitiktinai: 
1495 m. rugpjūčio 23 d. Trakuose Lietuvos didysis kunigaikštis 
Aleksandras Vilniaus auksakaliams patvirtino pirmąją privilegiją 
ir cecho statutą, parengtą Vakarų Europos pavyzdžiu. 

Organizuojant pirmąjį renginį nuogąstauta, bet rezultatai pra-
noko visus lūkesčius ir suteikė taip dirbti ir toliau. Išsikristalizavo 
ir toliau tobulinama renginio forma. Šventė vyksta dvi savait-
galio dienas. Prasideda nuaidėjus senovinės patrankos šūviui  
11 val., nors jau atvėrus pilies vartus pirmieji lankytojai mato pa-
siruošusius dalyvius, gali bendrauti, fotografuotis. Vilties netekę 
gidai nė nebando savo turistų vesti į ekspozicijų sales, kol šie 
neatsidžiaugia reginiu. Šeštadienio vakarą vainikuoja „Viduram-
žių pasiuntinių“ fakyrų grupės ugnies misterija, o iki kitų renginių 
su senovės mylėtojais atsisveikinama sekmadienį, prieš uždarant 
muziejų.
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Keramikas Dainius Strazdas. 
D. Zacharevičienės nuotr.

Trakų istorijos muziejaus virtuvė. G. Jankauskaitės nuotr.
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Šiais metais šventėje dalyvavo ir 11 amatų pristatė 24 ama-
tininkai. Renginyje stengiamasi išlaikyti XIV–XVI a. stilistiką. Tai 
laikotarpis, kai miestas klestėjo, jame kūrėsi amatininkai ir pir-
kliai, pilyse virė gyvenimas, lankėsi valdovai ir jų svečiai. Todėl 
rekonstruojant amatus stengiamasi atsižvelgti į vietos specifiką.

Trakų istorijos muziejaus renginių senbuvis, Dainiaus Strazdo 
ir Elenos Aleksejevos vadovaujamas „Vilniaus puodžių cechas“ 
pristatė XV–XVI a. keramiką. Cecho meistrai mokė lipdyti, žiesti 
įvairios paskirties indus, degė juos pagal XV a. pavyzdį rekons-
truotoje krosnyje, šviežiai išdegtus merkė į raugo keramiką. Trakų 
renginių metu atgaivinta raugo keramika Lietuvoje pradėjo plisti 
X–XII a. ir ypač populiari tarp miestiečių buvo Vytauto Didžiojo 
laikais.

Tradiciškai cechas pristatė ir naujovę – dvi metalų liejimo kros-
neles. Abi krosnelės atkurtos remiantis XVI a. traktatų aprašy-
mais. Dainius Strazdas, lankytojų paklaustas, iš ko jos pagamin-
tos, nuoširdžiai dalijosi patirtimi. Pasirodo, vienos iš krosnelių 
gamybai naudotas sukapotas paties Dainiaus vilnonis megztinis, 
o kitos krosnelės masei liesinti dėtas arklio mėšlas. Lankytojai 
galėjo stebėti žalvario lydymą ir dirbinių išliejimą. Liejimo tigliai 
buvo padaryti iš raguočių kaulų pelenų, sumaišytų su alumi ir 
presuotų medinėje surenkamoje matricoje (kaulai buvo nurie-
binami verdant, deginant, gauti pelenai malami ir presuojami). 
Šventėje buvo liejamas tipiškas gotikinis kryželis – pakabutis. 
Vaškinis kryželio modelis pagamintas pagal Senuosiuose Tra-
kuose rastą sidabrinį kryželį iš Trakų istorijos muziejaus fondų. 
Stilistiškai labai artimas archeologijoje žinomas XIV a. kryželis iš 
Žemutinės pilies.

Kalvystę pristatė tautodailininkas Evaldas Kapčius su pameis-
triu. Kalvis gamino įvairius padargus, norinčiuosius mokė nukalti 
vinį, pasagą ar kablį. Kalti, pūsti dumples bandė ir maži, ir dideli. 

�

�

�

�

Old Crafts Days in Trakai Island Castle
Brigita BALČYTIENĖ

Trakai History Museum on 18-19 August has offered the fans 
of their organised events a festivity -  The Old Crafts and 
Culinary Heritage days. This year there were 11 crafts  
presented; 24 craftsmen took part in the festivity. There 
was an attempt to maintain the stylistics of the 14 -16-th 
centuries at the event. That as the period when the town 
flourished, the craftsmen and merchants would settle here, 
the castles evidence turmoil of life, visits of royalty and their 
guests. Museum’s events old-time, Dainius Strazdas and  
Elena Aleksejeva headed “Vilnius Pottery Guild” have  
presented  the 14 -16-th centuries ceramics. The blacksmith 
craft was presented by folk artist Evaldas Kapčius with his 
apprentice. The blacksmiths produced a variety of farm 
implements, taught those willing to learn how to coin a nail, 
horseshoe or a hook. The copies of historical Lithuanian 
ornamentation was demonstrated to the curious ones by Ka-
zimieras Barišauskas, the goldsmith, restorer, who explained 
the old technologies of metal processing, via stretching, pro-
duction of moulding form. The sounds of coin minter, Trakai 
resident Simas Senulis hammer were often heard. The manor 
kitchen masterpieces were creatively produced following the 
written sources, as well as considering the products  
available, sometimes remembering the legends.
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Vaikus stebino mažosios katapultos. 
D. Zacharevičienės nuotr.

Tiesa, net ir augaloti vyrai, griebęsi kūjo, ne visada jį nulaikydavo. 
Ne kiekvienas pataikydavo ir į, atrodytų, tokios paprastos vinies 
galvutę. Pasak meistro, dažnas per šventę priėjęs tautietis sakė, 
kad jo tėvas ar senelis buvo kalvis. Pasakota ir apie kalvystės 
raidą, amato specifiką.

Greta kalvių buvo įsikūrę juvelyrai ir monetų kalykla. Istorinių 
Lietuvos papuošalų kopijas rodė, smalsaujantiems metalų apdir-
bimo, vielos tempimo, liejinio formos gamybos senąsias techno-
logijas aiškino juvelyras, Trakų istorijos muziejaus restauratorius 
Kazimieras Barišauskas. Meistrą džiugino tai, kad, palyginti su 
pirmaisiais renginiais, perkantieji papuošalą nori tiksliai žinoti ori-
ginalo sukūrimo datą, radimo vietą. Yra asmenų, susidomėjusių 
konkrečiu laikotarpiu ir per šventes stilistiškai papildančių savo 
archeologinių papuošalų rinkinį. 

Pirmą kartą Trakuose ir Lietuvoje dalyvavo juvelyras iš Lenki-
jos Dariuszas Czerniakowskis.

Be gausios gotikinių sidabro papuošalų kolekcijos, šis meistras 
atsivežė ir kitų viduramžių epochos dirbinių kopijų: svarstykles 
monetų svoriui tikrinti (kol nebuvo gurto, jas dažnai apipjausty-
davo), gotikinius šaukštus ir ypač lankytojus sudominusį pagal 
XIV a. pavyzdį pagamintą higienos įrankį – sidabrinį dantų, ausų, 
panagių krapštuką, kuris naudojamas ir kaip smeigė.

Dažnai kaukšėjo ir Trakų istorijos muziejaus monetų kaliko, 
trakiečio Simo Senulio kūjo dūžiai – suvenyrinė moneta, o dar 
jei ir paties nusikalta, daugeliui tapo suvenyru iš pilies renginio. 
Besidomintiems aiškinta pinigų ir monetų atsiradimo istorija, 
pasakota, kokios monetos buvo Lietuvoje, kokia žodžio „kapa“ 
etimologija ir kitos įdomybės.

Profesionali dailininkė vitražistė Danguolė Matijošienė pirmą 
kartą šiame renginyje pristatė vitražo istoriją Lietuvoje ir Vaka-
rų Europoje. Archeologinių tyrimų metu Trakų salos pilyje buvo 
rastos vitražo šukės, sukurtos XV–XVI a. Manoma, kad spalvoti 
vitražai puošė didžiąją menę. Menininkė pasakojo apie vitražo 
gamybos techniką, rodė įvairius gamybos etapus, įrankius, o su-
sidomėjusieji galėjo ir patys pabandyti bent jau atpjauti ir laužti 
stiklą. Susidomėjusiųjų buvo itin daug, jau pirmąją dieną pritrūko 
stiklo ir buvo suskubta dar jo atsivežti. Vitražo gamyba labiausiai 
domėjosi šeimos ir turistai, savo jėgas daugiausia bandė paau-
gliai ir moterys. Užsieniečiai buvo santūrūs, daugiau stebėjo pro-
cesą ir fotografavo.
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Ypatingo susidomėjimo susilaukė restauratorius, knygrišys 
Rimas Supranavičius. Jis ne tik pasakojo ir rodė, kaip iš atskirų 
lankų gimsta knyga, bet aiškino ir semtinio popieriaus iš lininių, 
medvilninių, vilnonių, šilkinių skudurų gaminimo technologiją. 

Dalia Grigonienė ir Dalia Vaičiūnienė, muziejininkės iš Kerna-
vės, demonstravo viduramžių avalynę, jos gamybą, pasakojo 
apie odos išdirbimą.

Šalia darbavosi medžio meistrai Stasys Cemnickas ir Romas 
Bilinskas. Be gausybės įvairių dirbinių, jie daugelį patraukė ir 
savo žiniomis apie medienos savybes, pasakojo apie įrankius ir 
mokė drožti šaukštą. 

Muziejininkės iš Mindūnų žvejybos muziejaus Alfreda Petraus-
kienė ir Tereza Šakienė nėrė tinklą, pynė bučius, pristatė ir dauge-
liui nematytą varžą – įrenginį sužvejotai žuviai vandenyje laikyti, 
pasakojo žūklės istoriją.

Kvapais viliojo ir Adelės Karaliūnaitės mokinių ir pasekėjų ke-
tveriukės atsivežtos žolės. Pasak Adelės, merginos senąją medi-
ciną ir augalų savybes išmano ne prasčiau nei ji. Ir skubėjo prie 
sveikata trykštančių gražuolių ne tik ligų kamuojami... Lankytojai 
patys maišė tradicinę, tik Trakuose gaminama septyniolikos žo-
lelių imunitetą stiprinančią arbatą. Ir šventėj ją ragavo, ir namo 
žolelių mišinio parsivežti galėjo.

Nuobodžiaujančiųjų abi dienas nesimatė. Buvo smagu stebėti, 
kaip šiltai amatininkai bendrauja ir su lankytojais, ir tarpusavyje, 
dalijasi žiniomis ir įgūdžiais. Kas nedrįso ar nenorėjo pats paban-
dyti tam tikro amato, stebėjo, kaip sekasi jų artimiesiems. 

Didžiulio susidomėjimo sulaukė ir kulinarinį paveldą atkū-
rę Trakų istorijos muziejaus darbuotojai. Pagal senus brėžinius 
pusiasalio pilyje buvo pastatyta rūkykla su pakura ir dviem kai-
tvietėmis. Trakų istorijos muziejaus apsaugos skyriaus vedėjo 
Ginto Krikštopaičio iniciatyva čia buvo pradėtas gaminti maistas 
Viduramžių šventėje dalyvaujantiems muziejaus darbuotojams, 
vėliau – ir kitiems dalyviams. Susilaukus sėkmės ir pritarimo, im-
tasi didinti inventorių, pas kalvius užsisakinėti stovus keptuvėms, 
puodams, laikiklius ir grandines pakabinamiems didžiuliams 
katilams ir kitus įrankius. Kad virtuvė ne tik savo vaizdu, bet ir 
turiniu tiktų prie šventės, nuspręsta ir patiekalus gaminti pagal 
viduramžių tradicijas. Susibūrė muziejaus darbuotojų entuziastų 
komanda, kuri ne tik dirbo lauko virtuvėje, bet ir ieškojo informa-
cijos apie gamybos tradicijas, receptus. Daugelį receptų vertė iš 
anglų ir vokiečių kalbų.

Trakų istorijos muziejui pradėjus rengti Amatų dienas sa-
los pilyje, virtuvė tapo mobili. Kūrybiškai vertinant rašytinius  
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šaltinius ir atsižvelgiant į turimus produktus, o kartais prisime-
nant ir legendas, sukuriami dvaro virtuvės šedevrai. Šiais me-
tais per Amatų dienas salos pilyje buvo gaminta moliūgų sriuba 
su jaučio uodega ir liežuviais, bulvių spurgos ir žuvies dešrelės, 
agurkinė sriuba su inkstais ir spelta, tešlos leistinukai ir vištienos 
blauzdelės šafrano vyno padaže. Pagamintais patiekalais buvo 
vaišinami ir renginio lankytojai. 

Be abejo, renginio vaizdą ir idėją nebūtų papildę dalyviai, vilkėję 
šiuolaikiniais drabužiais. Todėl norintieji dalyvauti amatininkai tu-
rėjo atitinkamai apsirengti. Dalyvaujantys renginyje Trakų istorijos 
muziejaus darbuotojai irgi turi istorinių drabužių. Muziejininkės 
Alvygos Zmejevskienės iniciatyva ir darbu per ketverius metus 
Trakų istorijos muziejus sukaupė šventėse naudojamų drabužių 
kolekciją, kurią sudaro 16 dvaro prabangių kostiumų ir 30 lini-
nių. A. Zmejevskienė drabužius kuria remdamasi ikonografija ir 
literatūra. 

Kasmet tobulėja ir renginyje dalyvaujančių riterių klubų pasiro-
dymai. Šiemet Amatų dienose dalyvavo trys klubai: Trakų pilies 
riterių brolija „Viduramžių pasiuntiniai“, „Šiaurės šventyklos ordi-
nas“ ir „Karališkoji gvardija“. Klubai parodė atskiras programas, 
bendrą masinę kovą, demonstravo ginkluotę ir riterio aprangą, 
organizavo žaidimus su žiūrovais. Riterių brolijos „Viduramžių 
pasiuntiniai“ šokių studija pristatė XIV–XV a. programą, o su  
XVI a. šokiu supažindino senosios muzikos ir šokio ansamblis 
„Alta Danza“.

Vaikams buvo paruošti keli užsiėmimai. Tai pamėgtas pilies 
apšaudymas Trakų istorijos muziejaus darbuotojo Gintaro Joniko 
pagamintomis miniatiūrinėmis katapultomis (čia mažieji sužino 
apie viduramžių karybos techniką), gražiausio puodo lipdymo 
konkursas (skatina istorinės keramikos pažinimą) ir naujo-
vė – pirmoji pažintis su heraldika. Buvo paruošti Trakų, Trakų že-
mės, Lietuvos didžiųjų miestų herbų šablonai. Vaikai galėjo juos 
spalvinti pagal pavyzdžius arba kurti savo herbus. Muziejininkas 
Vytautas Tenešis ir restauratorius Virginijus Stančikas dides-
niesiems aiškino herbo sudarymo principus, spalvų ir simbolių 
reikšmes. 

Ypatingą aplinką ir nuotaiką kūrė įvairūs viduramžių tipažai: 
juokdarys, budelis ir valkatos. 

Jau tradiciniais tapę trys Trakų istorijos muziejaus organizuo-
jami renginiai – Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje, Naktis 
muziejuje ir Senųjų amatų šventė Trakų salos pilyje – daro mūsų 
istoriją lankytojams artimesnę, patraukliai pristato ne tik muziejų 
ir Trakus, bet ir Lietuvą užsienyje.        
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Rekonstruotos XVI a. metalų lydymo krosnelės Heraldikos pradmenis aiškinantys muziejininkai neturėjo nė minutės 
atsikvėpti. D. Zacharevičienės nuotr.


