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Žemaitiškas žodis, praturtintas edukacine veikla

Kas gi nežino Kretingos muziejaus? Kasmet jo duris praveria tūkstančiai lankytojų. Ne vienas nustemba išvydęs turtingą ir įvairiaspalvę jo
kolekciją, kurioje gausu archeologijos, istorinės buities, etnografijos, tekstilės, ikonografijos, numizmatikos, spaudinių, vaizduojamosios ir taikomosios dailės, įvairių apdovanojimų ir medalių, dokumentų rinkinių, dvaro kultūrą reprezentuojančių kūrinių.
Ne mažiau muziejus garsus
savo kultūrine bei edukacine
veikla. Kiek čia organizuojama
nuostabių muzikinių bei literatūrinių vakarų! Iškilmingai
švenčiamos Valstybės ir įžymių
žmonių jubiliejinės sukaktys.
Ne vienam širdį suvirpina susitikimai su žmonėmis-Žvaigždėmis... Išradingai čia organizuojama ir edukacinė veikla, kuri
pritraukia ne tik vaikus, bet ir
suaugusiuosius.
Ir vasarai persiritus į antrą
pusę kultūrinė veikla neatslūgo.
Organizuota smagi literatūrinė
popietė „Žodžio stebuklai liepų
žydėjime“. Renginys vyko dviejose erdvėse. Prasidėjo Dvaro
parke, kur po galingais šimtamečiais ąžuolais ir uosiais vėrėsi sodrus žemaitiškas žodis.
Kadangi šventė vyko šv. Jokūbo
dieną ir šv. Onos išvakarėse, todėl prisiminti šie šventieji. Pasirodo, kad šv. Jokūbas, vienas iš
Kristaus apaštalų, artimai susijęs ir su Kretinga. Mat per šį
regioną vingiuoja piligriminis
švento Jokūbo kelias, palei Baltiją vedantis į Ispanijos Santjago
de Kompostelos šventovę, kurioje palaidotas šventasis. Pagal
liaudies tikėjimą, Jokūbo dieną
negalima nieko laukuose dirbti. Net ir rugių negalima vežti į
klojimą – gali perkūnas įtrenkti.
Iš šios dienos spėliodavo, kokia
bus ateinanti žiema. Kadangi
šiemet ji buvo karšta ir saulėta,
tai žiema turėtų būti šalta ir gili.
Liaudies darbų kalendoriuje
šventam Jokūbui į porą ateina
šventa Ona – Mergelės Marijos
motina. Tai itin dažnas ir populiarus moterų vardas. Ne vienoje
Lietuvos parapijoje švenčiami ir
jos atlaidai. Kasmet gražiai ir iškilmingai šv. Ona paminima ir
kaimyniniame rajone: Skuodo
krašte – Lenkimų bažnyčioje,
kurios šventoriuje ilsisi ir mūsų
garbingojo istoriko, parašiusio
lietuviškai Lietuvos istoriją, S.
Daukanto motina Kotryna Odinaitė Jaušienė-Daukantienė.
Šventa Ona seniau kai kur Lietuvoje buvo laikoma saugotoja
nuo ugnies. Tikėta, kad namuose nekils gaisrų, jei šios šventės
dieną prie šventosios statulėlės
ar paveiksliuko uždegsi grabnyčią. Liaudies priežodžiuose
šventa Ona vadinama duonos
ponia. Neretai net pasakoma ir
taip: „Šventa Ona – gera žmona:
aptep duoną su smetuona“. O tai
reiškia, kad šiuo metu jau kepama duona iš naujojo derliaus.
Be to, pagausėja ir pieno – juk
gyvuliai jau ganosi ant sužėlusio
atolo. Nuo šventos Onos žmonės ir šviežių bulvių pasikasdavo. Nereikėtų pamiršti, kad su
gėrybių gausėjimu diena, palyginti su Joninėmis, sutrumpėja

Popietės dalyviai pavaišinti saldžiarūgšte gira, kvapnia arbata, naminiu sūriu, gardžia duona bei šviežiu medumi.

Su linksma ir šmaikščia edukologe Vida Viskontiene „gamintos“ skudurinės Onutės.

jau visa valanda. O tai pirmasis
ženklas į nueinančią vasarą.
Pašlovinę šventuosius, žemaitiškais perlais klausytojų širdis džiugino lazdininkiškis Kazys Paburskis, rūdaitiškė Milda Viluckienė,
vydmantiškė Nijolė Rimkienė,
salantiškė Adelė Semenavičienė, kretingiškiai Zinaida Reikaitė-Pilkauskienė, Adolfas Viluckis,

Juzefa Jucienė, Birutė Zenkevičienė, Kazytė Zakarevičienė bei
šių eilučių autorius, darbėniškis
Juozas Maksvytis. Smagu, kad į
tarminę poezijos popietę įsiliejo ir
skuodiškių balsai. Su malonumu
klausėmės naujų „Mūsų žodžio“
redaktorės Dalios Zabitienės eilių
bei 2016-ųjų metų respublikinio
žemaitiškų tekstų konkurso laure-

ato Eugenijaus Zabičio (literatūrinis slapyvardis – Pranis Žvinklys).
Renginio metu buvo pagerbtos
ir su vardadieniu pasveikintos
Onutės, dalyvaujančios „Onučių“ grupėje, kurią prieš metus
vieningai ir prasmingai veiklai
subūrė muziejininkė Roma Luotienė. O tos šauniosios Onutės,
pasirodo, šventėje buvo net še-

šios – Stončienė, Trakienė, Žiubrienė, Vaičienė, Jonauskienė ir
Lūžienė. Žinoma, šventės proga
nepamirštos ir kitos. Visoms
joms buvo įteiktos ne tik raudonos rožės, bet ir išsakyti nuoširdžiausi linkėjimai.
Pasivaišinę saldžiarūgšte gira,
kvapnia arbata, naminiu sūriu,
gardžia duona bei šviežiu medumi, keliavome į parko Liepyną – skynėmės vaistinių žiedų,
kad būtume atsparūs ligoms
nuo peršalimo.
Antroji renginio dalis vyko
Tradiciniame amatų centre.
Čia susitikome su linksma
ir šmaikščia edukologe Vida
Viskontiene. Jos vadovaujami,
su meile ir džiaugsmu „gaminomės“ skudurines Onutes, kurias kaip suvenyrus parsivežėme
namo, kad prisimintume, jog
darbas – malonybių šaltinis, iš
kurio trykšta gyvenimo laimė.
Prasmingą, įdomią šventę sumanė ir vedė muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja Nijolė Vasiliauskienė ir kultūrinės veiklos
vadybininkė Roma Luotienė.
Renginio dalyvių vardu joms
padėkojo salantiškis Stasys Kaniava, kuris ne tik pasidžiaugė
kūrėjų poetišku tarminiu žodžiu, dvasingu pasakojimu apie
šventuosius, bet ir žaisminga
edukacinė veikla.
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