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Rekonstruotas Etnokosmologijos 
muziejus atvėrė duris 
lankytojams
Rimvydas LAUŽIKAS

Nuo 2007 metų rugpjūčio Lietuvos 
etnokosmologijos muziejuje vykę 

intensyvūs statybos ir rekonstrukcijos 
darbai pagaliau baigti. Rekonstrukcija 
vykdyta pagal Europos Struktūrinių fon-
dų paramos sutartį „Lietuvos etnokosmo-
logijos muziejaus turistinio komplekso 
paslaugų plėtra“, kurios biudžetą sudarė 
22,3 mln. litų. 

Etnokosmologijos idėja gimė Molėtų rajone, ant Kaldinių kal-
vų. Svarbiausi jos autoriai buvo tuometiniai Astronomijos 

observatorijos personalo vadovas dr. Gunaras Kakaras ir Puslai-
dininkių fizikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis dr. Libertas 
Klimka – didelis etninės kultūros entuziastas. G. Kakaro dangus ir 
L. Klimkos etnologija palengva rado bendrus sąlyčio taškus – lie-
tuvių tautos sąsajas su dangumi, Saule, Mėnuliu, žvaigždėmis. 
Tai ir buvo etnokosmologijos ištakos – tiek pačios sąvokos, tiek 
būsimo muziejaus. Tačiau tada, po 1970 metų, dar ilgai nebuvo 
ištartas etnokosmologijos terminas.

1978 metais sukako 125 metai senajai Vilniaus universiteto as-�

The Reconstructed Ethno-Cosmology Museum has Opened 
Doors to Visitors
Rimvydas LAUŽIKAS

The publication presents Lithuanian Ethno-Cosmology Mu-
seum which has opened its doors to visitors again in autumn 
2008, following the reconstruction. The reconstruction was 
being carried out since August 2007 following the European 
Union  Structural Funds support agreement “Development of 
Touristic Complex Services at Lithuanian Ethno-Cosmology 
Museum “, the budget of which comprises 22,3 mln. LTL. 
The Ethno-Cosmology Museum was built in 1990, although 
with the rapid growth of visitors by number, a necessity 
emerged to introduce new premises adapted to the needs of 
modern museum activities needs. After the reconstruction 
a unique Museum of an unexpected concept – a culturally 
significant building, the forma and idea resembles cosmic 
objects. This is an integral creation, in aluminium as well as 
glass robe – a spacious sculpture. The visitors are met at an 
exhibition hall of 250 m2, a 50 seats conference hall with the 
most modern digital equipment, radically renewed under-
ground exposition gallery. The scientific information centre 
is operating there, the deposit of collections, library and a 
small cosy café. The speedy elevator lifts the visitors to 50 m 
height, where in the glass room of ellipsoidal form they may 
vision the landscape of Labanoras natural reserve, or via the 
modern telescope optics - the mysterious celestial bodies. 
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s tronomijos observatorijai. L. Klimkos iniciatyva Molėtų astrono-

mijos observatorijos viename teleskopo bokšto aukšte atidarytas 
visuomeninis muziejus, kur be pagrindinių eksponatų, senosios 
Vilniaus observatorijos teleskopų, jau buvo pirmieji etnografiniai 
eksponatai vienu ar kitu atžvilgiu atspindintys tautos ryšį su Dan-
gaus pasauliu.

Tačiau tikrajam etnokosmologijos idėjos įsikūnijimui reikėjo 
kitų individualios paskirties erdvių, patalpų, pastatų. Vos pabai-
gus observatorijos gyvenvietės statybas Gunaro Kakaro pastan-
gomis iškilo vadinamasis „specialios paskirties astronominis 
paviljonas“, o iš tiesų – muziejus. Vieta jam buvo parinkta ant 
atskiros, toliau nuo observatorijos esančios kalvos, šalia Kulionių 
piliakalnio. Pastato architektūra atspindi kosminio, pasaulio me-
džio įvaizdį. Šio medžio šaknyse – į kalvą kylančioje požeminėje 
galerijoje – išsidėsto ekspozicija, o kalno viršūnėje medžio ka-
mienu, bokštu, galima pakilti „į dangų“ prie aukštai viršuje esan-
čio teleskopo. Kartu su muziejaus pastatais ir koncepcija gimė 
ir pavadinimas – etnokosmologija – lietuvių tautos subrandintas 
virš mūsų esančio pasaulio modelis, bendravimo su juo nuosta-
tos ir pagarba jam, kaip pagrindinis išeities ir tolimesnės plėtros 
taškas žmogaus ryšių su Kosminiu pasauliu panoramoje.

Tai buvo sunkus laikas muziejui: nebaigtas įrengti pastatas, 
šaltos ir drėgnos administracinės patalpos ir didžiulis įvairių 
institucijų pasipriešinimas. Kartu palengva kaupiami eksponatai, 
atidaroma ekspozicija, 1990 metais įgyjamas Respublikinio mu-
ziejaus statusas, pamažu auga lankytojų skaičius. 

1997 metais rugsėjo 17 d. Etnokosmologijos muziejuje buvo 
didelė šventė – paleistas į darbą pirmasis muziejaus teleskopas. 
Tai graži dvišalio tarptautinio Lietuvos–Italijos fondo parama ir 
dovana muziejui. Kupolas teleskopui jau buvo paruoštas, jį pa-
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sisekė nupirkti iš Zeiss’o firmos, tačiau sumontuoti ir užkelti ant 
bokšto teko patiems muziejaus darbuotojams.

2003 m. Etnokosmologijos muziejus pagaliau atgavo pastatus 
ir žemę, ant kurios stovi. Po laimėtų Phare 2000 ir Phare PPF 
projektų, konkurso būdu buvo išrinkta architektūrinė koncepci-
ja, nupirkta kompiuterinė ir skaitmeninė aparatūra bei pradėta 

muziejaus laukiamojo statyba. Antrajame etape paruoštas mu-
ziejaus rekonstrukcijos techninis projektas kaip paruošiamieji 
darbai Europos Struktūrinių fondų įsisavinimui. 

Lietuvos etnokosmologijos muziejus, atvėręs duris po rekons-
trukcijos jau lapkričio pradžioje, siūlo visiems lankytojams geres-
nes sąlygas bei dar didesnes erdves. Vien tik lankytojams skirta 
erdvė užima daugiau kaip 700 kvadratinių metrų, t. y. tris kartus 
didesnė nei buvo iki rekonstrukcijos. Iki šiol Etnokosmologijos 
muziejuje per metus kvalifikuotų gidų programas išklausydavo 
ir pamatydavo apie 25 tūkst. lankytojų. Planuojama, kad po re-
konstrukcijos lankytojų skaičius padidės iki 80 tūkst. per metus, 
nes muziejus veiks dienomis ir naktimis, visais metų laikais.

Įgyvendinus rekonstrukciją pagausės meno ir mokslo renginių, 
bus išplėsta muziejaus ekspozicija bei atnaujintos lankytojams 
skirtos programos. „Tiek savo architektūra, tiek unikaliu turiniu 
muziejus atitinka europinį lygį. Ši rekonstrukcija, skirta Lietuvos 
tūkstantmečio paminėjimui, yra naujo kultūros fenomeno gimi-
mas Lietuvoje“, – įsitikinęs muziejaus direktorius Gunaras Ka-
karas. Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos etnokosmologijos 
muziejus pasirašė sutartį dėl naujo, antrojo visuomenei skirto 
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Padidėjusios Etnokosmologijos muziejaus erdvės laukia lankytojų



teleskopo įsigijimo, kurio vertė siekia 1,6 milijono litų. Naujasis 
pirkinys – Riči-Kretjeno sistemos teleskopas (80 cm skersmens 
pagrindiniu veidrodžiu), gaminamas Vokietijoje, yra vienas di-
džiausių Europoje visuomenei skirtų profesionalios paskirties 
teleskopų, kuris, kaip tikimasi, pritrauks dar daugiau lankytojų 
į Lietuvos etnokosmologijos muziejų. Tai antrasis pagal dydį 
teleskopas Lietuvoje. Taip pat muziejus įsigijo modernų Saulės 
stebėjimo teleskopą su alfa vandenilio filtrais. Jo dėka muziejaus 
lankytojai galės savo akimis grožėtis įspūdingais protuberantais 
ant artimiausios mums žvaigždės paviršiaus.

Lietuvos etnokosmologijos muziejuje aplink naujai rekonstruo-
tus bokštus iškilo ir naujas 3 aukštų pastatas, kurio pirmas ir 
antras aukštai skirti parodoms, trečias – administracinėms patal-
poms, o bokštų viršuje įrengta apžvalgos aikštelė. Lietuvos etno-
kosmologijos muziejaus direktorius dr. Gunaras Kakaras teigia 
tikįs, kad tokiose originaliose kosminių formų erdvėse daugelis 
menininkų norės eksponuoti savo darbus.

„Mūsų svečius nustebins kosminis muziejaus interjeras. 
Ankstesnis muziejus buvo pastatytas atkartojant kosminio me-
džio koncepciją, o naujai rekonstruotas – įgauna kosminio lai-
vo – atskridusio ar nuskrendančio – įvaizdį. Visas architektūrinis 
ansamblis, sudarytas iš stiklo ir aliuminio, iškilęs nuostabiame 
gamtos prieglobstyje Aukštaitijoje, tik sustiprina modernumo ir 
mitiškumo atmosferą,“ – pasakoja dr. G. Kakaras.

Rekonstravus dabartinių poreikių nebeatitinkančius pastatus, 
unikali architektūrinė forma ir išskirtinis turinys iš esmės pakeitė 
Etnokosmologijos muziejaus statusą – iš žinomo Lietuvoje kultū-
ros centro jis tapo originaliu kultūros ir turizmo traukos objektu, 
aprėpiančiu ES bei kaimynines rytų Europos šalis.      

Gunaro Kakaro ir LEM archyvo nuotr.
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Teleskopas naujame kupole


