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Ekspozīciju papildina audiovizuālais materiāls

– vēsturiskas fotogrāfijas, kurās tradicionālajās
svinībās redzami vietējie Suitu novada ļaudis, un
audio faili ar katriem godiem raksturīgajām
dziesmām.
Nozīmīga ekspozīcijas daļa ir ari 1935.gadā
uzņemtā kinofilma “Dzimtene sauc” jeb “Kāzas
Alsungā”, kas uzņemta piedaloties Alsungas,
Jūrkalnes Gudenieku un Basu iedzīvotājiem.
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Šīs izstādes saturs tika radīts un finansēts Eiropas Reģionālās
attīstības fonda Igaunijas – Latvijas Programmas projekta
“Mazo etnisko kultūrtelpu attīstīšana un popularizēšana kā
tūrisma galamērķis” ietvaros.
Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā
iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo
izmantošanu.

EKSPOZĪCIJA

SUITU GODI
BASU TAUTAS NAMĀ
...................................................................

Dzīvojot savrup kā neliela katoļu saliņa

apkārtējā luteriskajā Kurzemes vidē, suiti
paturējuši to, kas nevienā citā novadā Latvijā nav
saglabājies tādā blīvumā un tādā koncentrācijā, īpatnēju raksturu, paražas tautastērpus,
tradicionālās kultūras lietas un priekšmetus.
(Dr. hab. filol. Janīna Kursīte)

Basu tautas nama

bagātīgo un krāšņo ekspozīciju veido gan
materiālas, gan nemateriālas kultūrvēstures
liecības, kas tipiskas tieši suitu novadam. Izstādē
aplūkojami godiem raksturīgie priekšmeti,
piemēram, dvīņu šūpulis, pūralāde, zārks, svētku
galds. Īpaši koši izveidota suitu kāzu aina, kurā
redzami suitu tautastērpi kāzu godiem.

RĪTA SAULE – kristības.
Kristības – tās ir vārda došana bērnam, viņa
uzņemšana dzimtā. Arī draudzē. Svarīgas tradīciju
daļas bija kūmu – krustvecāku izvēle un aicināšana,
ceļš uz baznīcu un atgriešanās, pādes dīdīšana,
šūpuļa kāršana, pādes apdāvināšana – veltīšana, kā
arī mielasts

VAKARA SAULE – bēres.
Suitos bēru tradīcijas var skaitīt dažos gadu
simtos, jo, līdzīgi kā kristības, viss rituāls jau
caurstrāvots ar katoļu baznīcas ritiem, dziesmām
un ticējumiem. Bēru tradīcijās ietilpa sagatavoties
aiziešanai, gatavošanās bērēm, vāķēšana,
izvadīšana un bēru mielasts.

Ekspozīcija “Suitu godi” stāsta par četriem nozīmīgākajiem notikumiem suitu novada ļaužu dzīvē. Šīs tēmas ir sadalītas četros dažādos
apcirkņos, un katru simboliski apzīmē saule:

PUSDIENAS SAULE – kāzas.

Nozīmīgas kāzu daļas jau bija gatavošanās kāzām,
līgavas pūrs, pūra vešana, tautieša un līgavas
izvadīšana uz baznīcu, baznīcas ceremonija, kāzinieku
sagaidīšana mājās, mielasts, pirmā deja,
apdziedāšana, nākošajā dienā jauno modināšana,
vainaga dancināšana, dāvanu dalīšana, dvieļu
kāršana, naudas mešana, vadžu laušana.

SUITU SAULE – talkas,

gadskārtu tradīcijas, baznīcas svētki.
Lielākā daļa gadskārtu paražu suitu novadā
saistītas ar katoļu baznīcas svētkiem, bet tajās
netrūkst arī dažādu ticējumu un novērojumu.
Slavenākās talkas bija saistītas ar ražas
novākšanu, mēslu talka.

