
Tautinio kostiumo aktualizavimas, 
sklaida, adaptacijos, 
dėvėjimas ir gamyba. 

Konferencijos paskaitos:  
„Atkurta istorija ir gyvoji istorija. Istorijos iš-

gyvenimas ir amatų atgaivinimas. Kūryba šio-
je srityje“, Ingrid G. Aune Nilsen, organizacijos 
„Tronheim Vikinglag“ vadovė

„Norvegijos nacionalinis kostiumas“, Randi 
Lium, liaudies buities muziejaus „Sverresborg 
Trondelag“ darbuotoja 

„Vikingų drabužiai – konkrečių atkurtų kos-
tiumų ir spalvų aptarimas“, Rickard Akesson, 
organizacijos „Tronheim Vikinglag“ atstovas

„Norvegijos amatai“, Sissel Skjelfjord
„Apie atkurtų drabužių, amatų ir kitų aspek-

tų autentiškumą“, Thor Age Heiberg; 
Ekskursija liaudies buities muziejuje „Sver-

resborg Trondelag“ 
Dirbtuvės ir paskaita „Nykstantys amatai“, 

Ragnhild Dahl, „Sor-Trondelag Husflidslag“ at-
stovas

1. Paskatų ciklo metu įgyta nauja patirtis yra labai svarbi Norvegijos prakti-
kos pritaikymui ir lietuvių tautinio kostiumo rekonstrukcijai. 

2. Norvegijoje nacionalinio kostiumo rekonstrukciją palengvina tai, kad:
2.1. Norvegijoje tautinio kostiumo atkūrimas prasidėjo dar esant gyvai tradicijai dė-

vėti XIX a. modelio drabužius, tada, kai susiformavo ir tautinio kostiumo pavadinimas,
2.2. XIV–XV a. Danijai okupavus Norvegiją, kilo tautinis pasipriešinimas, pasididžia-

vimas tautiniu kostiumu, dainomis, folkloru,
2.3. unikalu tai, kad Norvegijoje gyventojai iki šiol išlaikė tradiciją vilkėti autentiš-

kais XIX a. rūbais.    



Lietuvoje tautinis kostiumas, kuriuo šian-
dien vilkima norint pabrėžti savąją etninę tapa-
tybę, ir XIX–XX a. pr. tradicinis kaimo drabužis, 
be abejonės, skiriasi ne tik savo paskirtimi, 
bet ir išvaizda. Lietuvoje tradicinis šventa-
dienis XIX a. valstiečių kostiumas atkuriamas 
sunkiai – mūsų mokslininkai savuoju tautiniu 
kostiumu pradėjo domėtis labai vėlai, tik XIX 
a. pab.–XX a. pr., kai kaimuose jau baigė nykti 
tradicinė apranga. Ėmus rinkti (pradžioje gana 
stichiškai, o vėliau – vis sistemingiau) kai-
muose išlikusius drabužius bei žodinę infor-
maciją, pamažu buvo nustatyti liaudies rūbų 
regioniniai bruožai. Tik nuo septintojo dešim-
tmečio pabaigos jau buvo matyti aiškios lietu-
vių tautinio kostiumo kūrėjų pastangos kiek 
įmanoma tiksliau rekonstruoti istorinę XIX a. 
kaimo aprangą. Ir šiandien, deja, Lietuvoje, 
leidinių apie tradicinius liaudies drabužius tu-
rime labai nedaug, skirtingai nei Norvegijoje. 



3. Svarbi norvegų patirtis – nacionalinio 
kostiumo populiarinimas:

3.1. gegužės 17 d., Konstitucijos diena, Nor-
vegijoje sutampa kartu su Tautinio kostiumo 
diena, kada visi gyventojai išeina į gatves vilkė-
dami savo nacionalinį kostiumą.

3.2. šalies karališkoji šeima taip pat puošiasi 
tautiniu kostiumu.            

3.3. Norvegijoje įprasta vilkėti nacionalinį 
kostiumą ypatingomis šeimos švenčių progo-
mis: 

3.3.1. vestuvių (visų dalyvių fotosesijų metu),
3.3.2. krikštynų (visų dalyvių fotosesijų metu)

3.3.3. sutvirtinimo sakramento (susijuosiama 
vytomis juostomis )
Pagal Norvegijos pavyzdį, populiarinti Lietuvoje 
tautinį kostiumą galima šeimos švenčių metu: 
per vestuves, krikštynas, Pirmosios Komunijos 
priėmimo šventę ir jubiliejus; valstybinių šven-

čių metu: vasario 16- ąją, Lietuvos nepriklausomybės dieną, kovo 11-ąją, Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo dieną; liepos 6-ąją,  Tautinio kostiumo dieną, kuri sutampa 
su Valstybės (Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) diena.

4. Išvystyta nacionalinių kostiu-
mų gamyba Norvegijoje:
4.1. remiasi mokslininkų tautinių 
kostiumų tyrimais,                                                                                                 
4.2. prižiūrima Norvegijoje įkurto 
biuro, kuris kontroliuoja tautinio 
kostiumo gamybą, renka informa-
ciją apie tautinių kostiumų regioni-
nius skirtumus,
4.3. tautinių kostiumų rekonstruk-
cijas vykdo amatininkai,

4.4. stengiantis patenkinti porei-
kius (tautinio kostiumo paklausa 
didėja) ir sumažinti tautinio kos-
tiumo kainą, gamyba perkeliama į 
Kinijos fabrikus. 



5. Norvegijoje veikia parduotuvių tinklas, kur galima įsigyti (užsisakyti) 
tautinį kostiumą: 

5.1. iš penkių Nacionalinio biuro, kontroliuojančio tautinio kostiumo gamybą, pasiū-
lytų adaptuoto dizaino variantų galima išsirinkti norimą drabužių komplektą,

5.1.1. adaptuotų tautinių kostiumų gamybai naudojami Kinijos fabrikuose išausti 
audiniai bei kitos tautinių drabužių dekoratyvinės medžiagos.

5.1.2. užsakomuosius drabužius gamina meistrai, baigę specialius tautinio kostiu-
mo siuvimo kursus,

5.1.3. gaminamų kostiumų rekonstrukcijų pagrindas – XIX a. sukirpimo brėžiniai 
(lekalai),

5.1.4. drabužiai puošiami XIX a. kompozicinių piešinių motyvais: griežtai atsižvel-
giama į regioninius skirtumus, ornamentus, spalvinius derinius, siuvinėjimo techniką,

5.1.5. sidabriniai juvelyriniai dirbiniai ir odinė galanterija tikslios XIX a. eksponatų 
rekonstrukcijos,

5.1.6. tautinių kostiumų dvėsena yra išlaikiusi XIX a. tradicijas.
       

6. Norvegijoje žinios apie nykstančius amatus perduodamos per specialias 
mokymo programas, veikia unikali amatų išsaugojimo programa:

6.1. programą prižiūri sąjunga, kurią sudaro penki skyriai: vienas iš jų – Trondhei-
me, kiti keturi yra nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visoje šalyje,

6.2. visuose šalies miestuose Amatų centruose vyksta nykstančių amatų mokymai,



6.3. amatininkai (mokytojai) už darbą gauna atlygį, jiems padeda savanoriai,
6.4. programos vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems skiriasi,
6.5. yra amatų mokymo programų, skirtų vyrams: medžio, kaulo, odos, metalo me-

ninis apdirbimas, darbo įrankių, klumpių gamyba,
6.6. yra amatų mokymo programų, skirtų moterims: tekstilė – vietinių žaliavų – 

juodgalvių avių vilnos – verpimas, audimas, nerimas adata; meninis krepšių pynimas,
6.7. mokymų metu yra derinamos teorinės paskaitos su praktika, vyksta nuoseklus 

dėstytojo ir mokinio dialogas.
7. Nykstančių amatų atgaivinimo ir išsaugojimo programa – tai Norvegijos 

nacionalinės tapatybės atkūrimas.

Galimas norvegų praktikos pritaikymas Lietuvoje 

Lietuvių delegacija apsilankė specializuotoje nacionalinių kostiumų parduotuvėje 
ir siuvykloje, kur buvo pristatyta jos veikla. Po vizito kilo idėja, jog ir Lietuvoje būtų 
galima steigti specializuotų tautinių kostiumų parduotuvių ir siuvyklų tinklą – tokio ar 
bent jau alternatyvos dar neturime. Norvegijoje ši praktika sėkmingai veikia: galima 
įsigyti ir pigesnį iš pramoninių audinių pasiūtą kostiumo komplektą pagal XVIII–XX a. 
rekonstrukcinius brėžinius, griežtai atitinkantį regionų spalvinių derinių ir puošybos 
reikalavimus; o galima turėti ir brangų vienetinį, rankų drabužių komplektą.



Tiek Norvegijoje, tiek Lietuvoje gaminant XIX–XX a. drabužių kopijas, kyla daugybė 
praktinių klausimų apie audimo ir rankdarbių technikų ypatumus, drabužių sukirpimo 
būdus, puošybos subtilumus, kostiumo komplektus.  

Lietuvoje tautinių kostiumų gamintojai privalo gauti sertifikuoto meistro pažymė-
jimus, konsultuotis su Lietuvos liaudies kultūros centro tautinio kostiumo specialis-
tais, muziejų darbuotojais tekstilininkais. 

Lietuvoje liaudies drabužių rekonstrukcija rėmėsi trimis šaltiniais:
1. autentiškais liaudies drabužiais; dauguma jų šiandien saugomi muziejuose, ne-

didelė dalis – privačiuose fonduose; 
2. šiek tiek žinių apie lietuvių liaudies kostiumų sudedamąsias dalis ir jų komplek-

tavimą teikia rašytiniai ir ikonografiniai šaltiniai; seniausi ir išsamiausi aprašymai bei 
piešiniai skirti Lietuvos lietuvininkų aprangai – XVIII a. pab.

3. XIX–XX a. sandūroje lietuviškoje spaudoje pasirodžiusiose liaudies drabužius 
tyrinėjusių mokslininkų publikacijose galima aptikti daug naudingos informacijos apie 
autentiškus įvairių vietovių drabužius, fotografijų; XX a. antroje pusėje moksliniai tyri-
mai daugiausia skiriami tradicinių liaudies drabužių regioniniams ypatumams nusta-
tyti.

Paskaitos „Norvegijos nacionalinis kostiumas“ metu lietuviams buvo pristatyta 
Norvegijos tautinio kostiumo atkūrimo metodologija (skirtingai nei Lietuvoje, Norve-
gijoje rekonstrukcija prasidėjo dar esant gyvai tradicijai dėvėti XIX a. modelio drabu-



žius), šiuolaikinė tradicija kostiumą dėvėti įvairių švenčių bei renginių metu, perduoti 
šiuos rūbus iš kartos į kartą (juk tai yra niekada iš mados neišeinantis apdaras), vals-
tybės politiką – tai yra nykstančių amatų atgaivinimo programa, specialių kostiumų 
parduotuvių ir siuvyklų veikla, su tuo dirba kvalifikuoti siuvėjai, jie laikosi griežtų rei-
kalavimų. Lietuvos specialistams buvo ypač malonu ir naudinga susipažinti su tautinio 
kostiumo populiarinimo bei viešinimo visuomenėje patirtimi. 

Vyko ir diskusijos apie dėvėjimo skirtumus bei panašumus Lietuvoje ir Norvegijoje, 
rekonstrukcijos problemas – ypač XIX a. drabužių kopijas, siūtas iš fabrikinių audi-
nių, arba galanterijos priedų imitacijas. Tokių audinių ir galanterijos šiandien surasti 
dažniausiai neįmanoma, tenka ieškoti panašių gaminių, todėl dažnai lengviau tiksliai 
atkurti vien iš naminių žaliavų pagamintus drabužius. Kopijuojant XIX a. drabužius, 
buvo sąmoningai keičiami ir ne iki galo tiksliai atkuriami audiniai: plonesni mileliai bei 
kitokios vilnonės ir pusvilnonės medžiagos buvo pakeistos išoriškai į jas labai pana-
šiais šiuolaikiniais Lietuvoje austais pramoniniais audiniais. Taip elgtasi ne tik dėl lėšų 
taupymo (namie austo audinio savikaina šiandien labai didelė), bet ir todėl, kad siekta 
sukurti platesnei visuomenei prieinamą tokios aprangos gaminimo metodą. Taigi nu-
spręsta pasitenkinti išoriškai panašiais drabužiais.

Gegužės 17- oji Norvegijoje – ir Tautinio kostiumo, ir Konstitucijos diena, kai visos 
šalies gyventojai, pasipuošę tautiniais kostiumais, dalyvauja iškilmingoje eisenoje bei 
kituose šventės renginiuose

  
Mažųjų norvegų kostiumai mažai skiriasi nuo suaugusiųjų tautinių kostiumų
    




