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V iena iš muziejaus funkcijų –  
 populiarinti dvasines kultūros 

vertybes įvairiais būdais. Vienas iš 
jų – kultūriniai-edukaciniai renginiai 
ir šventės. Populiarindamas dvasines 
kultūros vertybes, nematerialųjį kultūros 
paveldą, Trakų istorijos muziejus rengia 
Viduramžių šventes. 2008 m. sukaks  
10 metų, kai Trakų pusiasalio pilyje 
vyksta viduramžių kultūros šventės. Ką 
ši šventė reiškia piliai, miestui, muziejui, 
Lietuvai?

V iduramžių šventės pradėtos rengti 1999 m. muziejaus  
 direktoriaus V. Poviliūno ir tuometinio Kultūros paveldo 

akademijos vadovo A. Kuncevičiaus iniciatyva. Idėja surengti 
Trakuose viduramžių kultūrai ir istorijai skirtą renginį kilo Lenkijoje 
vykusiame istorijos ir archeologijos festivalyje „Medievalia“, 
kurioje lankėsi abiejų įstaigų vadovai. Pirmoji ir kelios kitos 
šventės vyko liepos pradžioje ir buvo skirtos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dienai paminėti. Laikas tikrai pasirinktas tinkamas, 
tik tuo pat metu kaimynystėje Kernavėje imtos rengti tai pačiai 
valstybinei šventei skirtos gyvosios archeologijos dienos. 
Ilgainiui suprasta, kad nereikėtų vienu metu rengti iš esmės 
panašių renginių. Didesnis ir daugiau rėmėjų sulaukęs renginys 
Kernavėje privertė Viduramžių šventės rengėjus ieškoti kito laiko. 
Nutarta, kad šventė vyks trečiąjį birželio savaitgalį. Iš pradžių 
manyta, kad nuoseklesnis ir labiau tinkamas būtų liepos mėnuo, 
savaitė ar dvi po Kernavės festivalio: Kernavėje vykstančiame 
renginyje atkuriami senesni laikai, IX–XII a., o Trakuose 
atspindimas vėlesnis laikotarpis – XV–XVI a. Taip švenčių laikas 
būtų buvęs chronologiškai teisingas, nuosekliai apėmęs didelį 
Lietuvos istorijos laikotarpį. Vis dėlto buvo pasirinktas savaitgalis 
prieš Jonines. Ši šventės data irgi turi savo pranašumų, o liepos 
viduryje dažniausiai karšti orai trukdytų riterių pasirodymams, 
dalis muziejininkų, šventės organizatorių atostogauja ir t. t. 

Pirmąją Viduramžių šventę rėmė Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija ir Lenkijos ambasada. Ambasadai padedant į šventę 
atvyko riterių brolijos iš Olštyno ir Brodnicos. Su riteriais iš Olš-
tyno užsimezgė tikra draugystė. Jie mielai dalyvauja kiekvienais 
metais, nors per devynerius metus keitėsi ir grupės sudėtis, ir 
vadovybė. Kelerius metus Olštyno riteriai buvo vienintelė tokia 
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grupė Viduramžių šventėje ir iš jos idėjų ir patirties sėmėsi vėliau 
susikūrusios Lietuvos riterių brolijos, ypač dabar šalyje bene ži-
nomiausi „Viduramžių pasiuntiniai“.

Pirmosios šventės neturėjo darnios idėjos, buvo šiek tiek eklek-
tiškos (šalia viduramžišku stiliumi apsirengusių riterių dalyvau-
davo ir Kung Fu meistrai, motorizuoto pėstininkų būrio žvalgai). 
Ilgainiui šventės idėja nusistovėjo ir dabar ji tapo tik viduramžių 
kultūrai, gyvenimo būdui atkurti skirtu renginiu.

Pagrindinis šventės tikslas buvo ir lieka tas pats – išpopuliarinti 
Trakų pusiasalio pilį kaip turizmo objektą, paskleisti informaciją 
apie pilį. Šis tikslas atsirado neatsitiktinai. Daugybę kartų muzie-
jaus darbuotojams teko įsitikinti, kad nemažai žmonių neturi nė 
mažiausio supratimo, kad Trakuose yra dvi pilys. Daugelį kartų 
teko sutikti išsilavinusių žmonių, nežinančių apie pusiasalio pilį. 
Pasitaiko net ir tokių atvejų (laimei, retų), kad ir Trakuose gy-
venantys žmonės nesugeba nurodyti, kur yra Trakų pusiasalio 
pilis. 
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V. Neliubino nuotraukos

What does the Medieval Feast Mean to Us?
Vydas NARVIDAS

Trakai History Museum organizes Medieval Feasts. In 2008 it 
will be 10 years when Trakai peninsula castle hosts Medieval 
Culture Feasts. The time has come to reflect what this feast 
means for the castle, the town, the museum, and potentially 
to Lithuania. The Medieval Feast tradition started in 1999 
and was initiated by the Museum Director V.Poviliūnas 
and the-then Head of the Cultural Heritage Academy 
A.Kuncevičius. The idea to organize an event in Trakai dedi-
cated to the medieval culture and history emerged during the 
Polish history and archeology festival Medievalia attended by 
heads of both institutions.
The author attempts to glance at the backstage of organizing 
the Medieval Feast. The readers are introduced to the history 
of how Trakai Feast came to life followed by the contextual 
comparison with the analogous event taking place in Ker-
navė. The author discloses the scope and complexity of the 
preparatory works for the Feast guests visualizing just the 
external view. The author plunges deep into the difficulties 
and problems that organizers of such feasts face in Lithu-
ania. He also analyzes the increasing socio-economic impor-
tance of this event both locally and nationally: discloses its 
effect on tourism infrastructure, and the change in the local 
historical mindset and public awareness about Trakai Island 
and Peninsula castles.
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Amatininkų kaimas Trakų pusiasalio pilyje 2007 m. 

Trakai daugeliui žmonių asocijuojasi tik su salos pilimi. Su-
prantama, pusiasalio pilis nėra tokia įspūdinga, tokia graži, kaip 
salos pilis. Tačiau ji turi savo veidą, aurą, yra senesnė už salos 
pilį, jos istorija yra ilgesnė ir turiningesnė už kaimynės saloje, 
todėl pusiasalio pilis jokiu būdu nenusipelnė užmaršties. Ji verta 
to, kad apie ją būtų kalbama, rašoma. 

Ar Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje pasiekė šį tikslą? 
Šventės metu pilis prisipildo žmonių klegesio, muzikos garsų, 
ginklų žvangėjimo, viduramžių dvasios – ji atgyja. Todėl, be abe-
jo, šventė atgaivino pilį. 

Dažnas apsilankęs Viduramžių šventėje tikriausiai pagalvoja, 
kad smagu ją organizuoti ir joje dalyvauti. Viduramžių drabužiais 
pasipuošę muziejaus darbuotojai vaikšto po aikštę, vaišina sve-
čius skanėstais ir alumi. Tikras smagumėlis. Deja, tai, ką mato 
šventės dalyviai, tik mažytė viso darbo dalis. Kad tokia šventė 
įvyktų ir šventiniais drabužiais pasipuošę muziejaus darbuotojai 
galėtų atrodyti kaip kilnūs viduramžių ponai ir damos, reikia daug 
ruoštis.

Pirmiausia šventei reikia pinigų. Šventės organizatorius, šiuo 
atveju – muziejus, skiria dalį lėšų, kurios padengia didesnę dalį 
visų išlaidų. Likusi dalis gaunama iš šventės rėmėjų. Džiugu, kad 
kasmet šventę paremia Kultūros ministerija ir Kultūros ir sporto 
rėmimo fondas. Dalį lėšų skiria įvairios organizacijos, privačios 
įmonės. Paskutiniaisiais metais prie šventės rėmėjų būrio vis 
svariau prisijungia Trakų savivaldybė.

Parengus šventės biudžetą, jau žinoma, kuriuos dalyvius bus 
galima pakviesti į šventę, kiek galima išleisti reklamai ir panašiai. 
Tada ir paaiškėja, kad šventė gyvuoja ne tik dėl pinigų, bet ir dėl 
tų žmonių, kurie arba visai be atlyginimo, arba už simbolinį atly-
gį sutinka dalyvauti šventėje. Lietuvoje yra nesavanaudžių tikrų 
savo amato meistrų ir entuziastų. Esame be galo dėkingi jiems, 
kiekvienais metais remiantiems šventę savo dalyvavimu. 

Dalyvių paieškos prasideda dar sausio pradžioje, nors šventė 
vyksta tik birželio antrojoje pusėje. Ne visada pavyksta pasikvies-
ti norimus lankytojams įdomius dalyvius. Kiekvienais metais no-
risi sukviesti naujus dalyvius, kolektyvus. Lietuvoje pasirinkimas 
nėra didelis, tad tenka kviestis svečius iš užsienio. Puikių vidu-
ramžių muzikos kolektyvų, riterių klubų turi kaimynai baltarusiai, 
tačiau kyla problemų gaunant vizas ir pan. Be to, kiekvieno žmo-
gaus atvykimas iš Baltarusijos muziejui kainuoja, nes migracijos 
tarnybos ima tam tikrą mokestį už kvietimą.

Kai visi šventės dalyviai jau būna sukviesti, nemažai laiko užima 
programos sudarymas. Tiesa, per beveik dešimtmetį muziejaus 
darbuotojai įgijo tam tikrą patirtį ir paskutiniaisiais metais progra-
mos sudarymo darbas vyksta greičiau, sklandžiau ir darniau.

Šventės organizavimas – tai ne tik meninė programa, muzi-
ka, riterių kovos ar ugnies šou. Ūkio skyrius pluša išsijuosęs: 
reikia pasirūpinti svečių maitinimu ir nakvyne, įgarsinimo įran-
ga, transportu ir kt. Pati šventės diena – įtemptas darbas ne tik 
šventės vedėjams, bet ir techniniam muziejaus personalui: kasi-
ninkėms, valytojoms, apsaugos darbuotojams. Tad Viduramžių 
šventė – ne tik linksmybės, bet ir gana didelis rūpestis. Apie tai, 
kad šventės organizavimas ir pats renginys susijęs su daugybe  
dokumentų – sutarčių, protokolų, nurašymo, darbų atlikimo aktų, 
ir kalbėti neverta. 

Viduramžių šventė yra svarbi ir miesto gyvenimui. Šventės metu 
į Trakus suvažiuoja keli tūkstančiai žmonių ir kasmet jų daugėja. 
Jau dabar Vilniaus, Kauno turizmo bendrovės klausia, kada vyks 
kitų metų šventė, būtent į Viduramžių šventę planuojama atvežti 
užsieniečių grupes. Vadinasi, šventė prisideda prie turistų skai-
čiaus didėjimo mieste. Trakų miestui tai reiškia daugiau žmonių, 
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daugiau klientų kavinėse, restoranuose, baruose, viešbučiuose, 
papildomą pelną parduotuvėms, stovėjimo aikštelėms ir t. t.

Džiugu, kad savivaldybės darbuotojai supranta, jog šventė – 
reikšmingas įvykis miestui, ir paremia ją, nors ir nedaug.

Ar šventės reikia Lietuvai? Mūsų nuomone, būtinai reikia. Štai 
šių metų vasarą šventę filmavo ir trumpą siužetą apie ją parengė 
žurnalistas Choi Dae Suk iš tolimosios Pietų Korėjos, KBS tele-
vizijos kanalo. Siužetas buvo parodytas laidoje „Global NEWS“. 
Vadinasi, šventė net tik populiarina Trakus, muziejų, bet ir visą 
Lietuvą. Šventė įtraukta ir į 2009 m. projekto „Vilnius – Europos 
kultūros sostinė“ programą.

Tačiau realybė yra ir tokia: džiugina, kad šiuo metu Lietuvoje 
jau organizuojama ir daugiau panašių švenčių, o liūdina tai, kad 
daugelyje iš jų ima dominuoti tie patys dalyviai, rodantys tą pačią 
programą. Kartais atsitinka ir taip, kad panašūs renginiai vyksta 
net ir tose pačiose vietose. Organizatoriams reikės gerokai pasis-
tengti, kad Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje nepradingtų 
tarp daugybės panašių renginių.       
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Viduramžių šventės iniciatoriai A. Kuncevičius ir V. Poviliūnas per 1999 m. 
šventės atidarymą


