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Gyvosios istorijos festivalis žemaičių dvasią 
žadins ant piliakalnio Kartenoje

Didingos kuršių ir žemaičių praeities dvasia atgimstantis Kartenos piliakalnis rugpjūčio 2–3 dienomis vilios tūkstančius smalsuolių sugrįžti 
į tolimą Žemaitijos krašto praeitį. Netoli pajūrio esančiame Kartenos miestelyje rengiamas festivalis iki šiol pritraukė per 3 tūkstančius atvy-
kėlių. Šiemet savo ketvirtąją vasarą pasitinkantis ir į dviejų dienų renginį išaugęs festivalis žiūrovus perkels į XV amžiaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Žemaičių seniūniją, kurioje visų lauks viduramžių miestelis.

Stovyklose kunkuliuos besiruošiančių kovai karių šurmulys ir žvangės ginklai.

Miestelyje įsikurs ne tik 
amatų ir kūrybinės dirbtuvės, 
bet ir dviejų dalių karo stovy-
kla: vienoje telksis Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
kariuomenė, kitoje stovyklos 
dalyje susiburs Vokiečių Ordi-
no riteriai su svečiais iš Vakarų 
Europos. Abiejose stovyklose 
kunkuliuos besiruošiančių ko-
vai karių šurmulys ir žvangės 
ginklai.

Festivalyje veiks interakty-
vios ginkluotės ir šarvuotės 
ekspozicijos. Jose kiekvienas 
lankytojas turės galimybę pa-
simatuoti viduramžių žemai-
čių šarvus ar nusifotografuoti 
su riteriais, išbandyti savo ran-
kos miklumą ir akies taiklumą 
svaidydamas į taikinį kovos 
kirvį ar ietį.

Viena iš patraukliausių fes-
tivalio atrakcijų – veiksmo 
filmus primenančios riterių 
kautynės. Jų metu bus pristaty-
ta Lietuvos ir Vokiečių Ordino 
šarvuotė bei ginkluotė, kovos 
būdai. 

Žiūrovai susipažins su skir-
tingų Lietuvos Didžiosios Ku-

Žemaitijos ir didžiojo Lietu-
vos kunigaikščio Kęstučio bei 
jo sūnaus Vytauto Didžiojo 
šarvuotės komplektai, atkurti 
pagal 1379 metų oficialius jų 
antspaudus.

Paklaustas, kuo išskirtinis 
šiemet bus Kartenos festivalis, 
festivalio sumanytojas Salan-
tų regioninio parko direkcijos 
direktorius Modestas Šečkus 
tikino, jog į festivalio kūrybinį 
darbą šiais metais buvo įtrauk-
ta ir vietos bendruomenė, dėl 
to festivalis tapo dviejų dienų 
ir gali pasigirti įvairių veiklų 
gausa. 

Pageidaujantieji galės savo 
jėgas išbandyti futbolo rung-
tynėse bei virvės traukimo 
varžybose. Atvykusias šeimas 
ir pavienius lankytojus pa-
sitiks lietuvių senųjų lauko 
žaidimų kiemas bei klojimo 
teatras.

Festivalio  koncertinė progra-
ma bus pritaikyta įvairaus am-
žiaus ir skonio klausytojui: rug-
pjūčio 2 d. Kartenos piliakalnį 
sudrebins ekstravagantiškasis 

nigaikštystės regionų – žemai-
čių, lietuvių ir rusėnų – ginklų 
ypatybėmis, visomis iki šiol 
atkurtos Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės kariuome-
nės rūšimis, karių asmeni-
ne ginkluote: nuo šauktinio 
pėstininko iki didžiojo kuni-

gaikščio. Įdomiausia tai, kad 
pirmą kartą Žemaitijos regi-
one Kartenos festivalio žiūro-
vams bus pristatyti unikalūs (Nukelta į 6 p.)

Lietuvos muziejų kelias atvedė į Žemaitiją 
Laima STONKUVIENĖ

Liepos 1-ąją į Žemaitiją atkeliavo nacionalinio kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos projektas Lietuvos muziejų 
kelias „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis“, gegužę startavęs Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo kultūros 
centre Šeteniuose, Kėdainių rajone. Iki liepos 21 dienos turininga ir aktyvi programa lankytojų lauks net septyniolikoje Žemaitijos 
regiono muziejų.  

Lietuvos muziejų kelias 
kvies apsilankyti Skuodo, 
Tauragės, Kelmės, Jurbarko, 
Raseinių, Mažeikių krašto 
muziejuose, Rietavo Oginskių 
kultūros istorijos, Papilės Si-
mono Daukanto muziejuose, 
Mažeikių rajono Renavo dva-
ro sodyboje, Užvenčio kraš-
totyros muziejuje, Tauragės 
krašto muziejuje „Santaka“, 
Žemaičių dailės muziejuje 
Plungėje ir Žemaičių muzie-
juje „Alka“, Palangos gintaro 
ir Palangos kurorto muziejuo-
se, Žemaitijos nacionaliniame 
parke ir, žinoma, Kretingos 
muziejuje.

Projekto organizatorių teigi-
mu, šių metų  programos „Lie-
tuvos kraštovaizdžiai: vandenų 
kultūrinė atmintis“ renginiuose 
Žemaitijoje siekiama įvardyti 
ir aktualizuoti šio krašto upių, 
upelių, ežerų, tvenkinių kul-
tūrinę atmintį. Baltijos jūra, 

Bartuvos krantai, Platelių eže-
ras, Venta, Jūros upė ir kt.– tai 
pagrindiniai parengtų parodų, 
edukacinių programų objektai, 
renginių temos. Greta paminė-
tų tradicinių veiklų muziejuose 
gausu bus ir atraktyvių neti-
kėtumų. Tarp tokių renginių 
ypatingą vietą užima Palangos, 
bene labiausiai liepos mėne-
sį lankomo Lietuvos kurorto, 
muziejų renginiai. Gintaro 
muziejus kvies į  orientacinius 
pažintinius žaidimus, edukaci-

nius-pramoginius užsiėmimus 
šeimoms, kūrybines laborato-
rijas suaugusiems, akvarelių 
liejimą kopose ir t. t. Palangos 
kurorto muziejus vandens pa-
slaptis sieks atskleisti poezija 
– surengs tris skaitymų vaka-
rus netradicinėse kurorto vie-
tose – ant Birutės kalno, Jūra-
tės ir Kastyčio skvere, prie J. 
Brodskio tiltelio. 

Kretingos muziejuje ta proga 
bus atidaryta kilnojama paroda 
„Lietuvių Šveicarija“. Tai Švei-

carijos lietuvių bendruomenės 
fotografijų paroda, kurioje de-
šimties autorių įamžintas Švei-
carijos lietuvių bendruomenės 
gyvenimas ir veikla puoselėjant 
tautinį tapatumą, gimtąją kalbą 
ir kultūrą, o taip pat šveicariš-
kos tradicijos ir įspūdingiausi 
Alpių šalies gamtovaizdžiai.

Pagrindinis Lietuvos mu-
ziejų kelio renginys „Mūsų 
gyvenimo istorijos ant kran-
to“ muziejaus Baltojoje salė-
je vyks liepos 12-ąją. „Tądien 
bus atidaryta paroda bei vyks 
popietė, kurioje savo kūrybą 
vandens tema pristatys Kre-
tingos krašto rašytojai, poetai, 
tapytojai, – sakė muziejaus di-
rektorė Vida Kanapkienė. – Šių 
metų muziejų kelio tema labai 
įdomi, nes vandens pasaulis 
paslaptingas ir gilus. Turime 
galimybę prisiliesti, daugiau 
pakalbėti apie savo vandens 
telkinius, jūrą, vietovardžius. 

O ant kranto daug kas prasi-
deda – išlydim ir pasitinkam 
žvejus, palydim saulę, ant jū-
ros kranto atsigauna širdis ir 
siela. Krantus turi ir Dvaro 
tvenkiniai, o ir paties muzie-
jaus gyvenimas juk vyksta ant 
kranto. Popietėje su vandeniu 
susijusias eiles, legendas, pa-
davimus, istorijas pasakos Vir-
ginija Kochanskytė, Algiman-
tas Verbutas, kviesime ir kitus 
žinomus krašto kūrėjus: Aušri-
nę Zulumskytę, Juozą Maksvy-
tį, Ziną Pilkauskienę ir kitus. 
Bus atidaryta krašto tapytojų, 
įamžinusių kraštovaizdžius 
su vandens telkiniais, paroda. 
Renginys bus nemokamas, tad 
tikimės jame sulaukti gausaus 
būrio eiliuoto žodžio, tapybos 
ir, žinoma, vandenų mylėtojų“, 
– kalbėjo V. Kanapkienė.               

Iki liepos 21 d. Žemaitijos 
muziejuose lankytojų iš viso 
lauks beveik 40 renginių.


