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Rugpjūčio 31 d. pasibaigus minėtos 
sekcijos „Iškreiptas solidarumas – Gellne
rio Tautos ir nacionalizmas persvarstymas“ 
darbui, įvyko P. Skalnìk neformaliai orga
nizuota valanda pernai Vilniuje mirusiam 
šveicarų antropologui Christianui Giorda

nui atminti. Jos metu pasidalinta prisimi
nimais apie šviesios atminties politinės ir 
ekonominės antropologijos profesionalą, 
vieną geriausių Vidurio Rytų ir Pietų Eu
ropos mafijinio draugų draugai (friends of 
friends) solidarumo ekspertą. 

Auksuolė Čepaitienė, Vytis Čiubrinskas, 
Aušra Teleišė, Vytautas Tumėnas

Tradiciją kas dveji metai rengti Tarp
tautinės etnologijos ir folkloristikos asocia
cijos SIEF vasaros mokyklas doktorantams 
paskatino pirmojo renginio, kurį organiza
vo Tiubingeno universitetas 2016 m. vasa
rą Vokietijoje, sėkmė.

 SIEF II tarptautinę vasaros mokyklą 
Škotijoje 2018 m. birželio 22–29 d. orga
nizavo SIEF tarybos narys Aberdyno uni
versiteto Elphinstono instituto direktorius 
Thomas McKeanas. Mokykloje dalyvavo 
20 doktorantų iš 11 šalių: Vokietijos, Ru
munijos, Serbijos, Lenkijos, JAV, Kanados, 
Vengrijos, Lietuvos, Prancūzijos, Kroatijos 
ir Jungtinės Karalystės. Renginys vyko ne
dideliame Portsoy pajūrio miestelyje, gar
sėjančiame tarptautinio pripažinimo su
laukusiu Škotų tradicinių laivų festivaliu, 
rengiamu kasmet birželį. Doktorantams 
skirta tarptautinė savaitės trukmės vasa
ros mokykla buvo suplanuota taip, kad 
visi norintys dalyviai galėtų apsilankyti 
ir laivų festivalyje, kuris jau 25 metus yra 
Portsoy miestelio vizitinė kortelė, repre
zentuojanti škotiškąją kultūrą.

2018 m. vasaros mokyklos tema buvo 
orien tuota į bendruomenių vaidmenį kons-
truojant vietos identitetą, kai šis procesas 
yra veikiamas kultūriniu ir socioekono
miniu požiūriais, kaitaliojant praeities ir 
ateities laiko perspektyvas. Temai atskleisti 

 SIEF II tarptautinė vasaros mokykla doktorantams Škotijoje

buvo pasitelktas minėto Portsoy miestelio 
atvejis, kai vietos bendruomenės inicijuo
jami projektai šiai vietovei leido tapti tu
rizmo traukos vieta. 

Kviestiniai kalbėtojai (keynote speakers) 
perskaitė teminius pranešimus. Pirmasis, 
vasaros mokyklos organizatorius Thomas 
McKeanas, pasitelkė du pavyzdžius rem
damasis savo lauko tyrinėjimais: vieną iš 
škotų kalendorinių švenčių, išskirdamas 
senąjį Naujųjų metų išvakarių paprotį de
ginti Clavie, ir antrąjį – apie škotiškų valčių 
gamybą kaip procesą, konstruojantį indivi
dualias patirtis. Kito kviestinio svečio Ro
berto Barono (Niujorko menų taryba, JAV) 
pranešimas buvo orientuotas į turizmo 
reikšmę ir poveikį vietos paveldui. Profe
sorė Elaine Lawless (Misūrio universitetas, 
JAV) pasidalino įspūdžiais apie prieš sep
tynerius metus potvynio sunaikintą Ame
rikos afrikiečių bendruomenės Pinhoo ke 
gyvenvietę Misūrio valstijoje bei, remda
masi atliktais interviu ir vietos žmonių pa
sakojimais, aptarė šiandieninę vietos tapa
tumo jausmą praradusios bendruomenės 
situaciją. O Donaldas Smithas (Škotų 
istorijų pasakojimų centras, Edinburgas, 
JK), suaktualinęs vasaros mokyklos temą, 
iš kišenės traukė saujas akmenėlių iš Port
soy pajūrio ir pasakojo, kaip pats tapo šio 
miestelio gyvenimo  akimirkos liudytoju 
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bendraudamas su poilsiautojais. Etnomu
zikologė Frances Wilkins (Aberdyno uni
versitetas, JK) aptarė etnomuzikavimo tra
dicijas, puoselėtas 1859–2009 m. Škotijos 
šiaurės rytų pakrantėje, pagrįsdama, kad 
muzika yra stiprus šalies kultūros identi
tetas, pasidalino darbo bendruomenėse in-
situ patirtimi, sukaupta renkant pateikėjų 
informaciją. Ir galiausiai Chrisas Wrightas, 
Steve‘as Byrne‘as, Mairi MacFadyen – pro
jekto „Vietos balsai“ (Local Voices) autoriai 
ir įgyvendintojai (JK) – pristatė projektą, 
kurio tikslas – skatinti vyresnio amžiaus 
žmonių ir jaunesnių kartų sąveiką siekiant 
konstruoti bendruomeniškumo tapatybę, 
vietos jausmą ir vietinės reikšmės suvoki
mą globalizuotame amžiuje. „Vietos balsai“ 
dirba su įvairiomis socialinėmis grupėmis 
Škotijoje, kolektyviai tiria, dokumentuoja 
ir skatina atskleisti bei suaktualinti vietinės 
kalbos, tarmės, dainos, istorijos, muzikos ir 
atminties aspektus sutelkiant dėmesį į tuos 
vietos paveldo ir kultūros elementus, kurie 
gali būti prarasti arba šiuo metu yra nepa
kankamai pripažinti. 

Portsoy miestelis vasaros mokyklai 
pasirinktas neatsitiktinai. Jo bendruome
nė daug metų organizuoja įvairias veiklas 
ir vykdo didelius projektus kuruodama 
savo įkurtą pelno nesiekiančią organizaciją 
,,Portsoy bendruomenės iniciatyvos“ (Port-
soy Community Enterprice). Vasaros mokyk-
los dalyviai buvo supažindinti su keturiais 
didžiausiais šios bendruomenės projektais – 
nakvynės namais The Sail Loft, muziejumi 
kartu su bendruomenės susitikimų erdve 
Salmon Bothy, valčių gamybos dirbtuvėmis 
Boatshed ir Škotų tradicinių laivų festivaliu, 
turinčiais ilgalaikę tęstinumo perspekty
vą bei padėjusiems vietos gyvąjį paveldą 
ir tradicinę kultūrą tapti traukos centru ne 
tik Škotijos, Jungtinės Karalystės gyvento
jams, bet ir turistams iš svetur. 

Vasaros stovyklos dalyvių veikla buvo 
tiesiogiai susijusi su Portsoy bendruome
nės veikla tam, kad būtų galima geriau 

pažinti ir suprasti, kodėl Portsoy miestelis 
yra toks populiarus tarp turistų. Vasaros 
mokyklos organizatoriai ne tik inicijavo 
apskrito stalo diskusiją su Portsoy bend-
ruomene, bet ir sudarė prielaidas individu
aliems interviu. Dalyviai nedidelėmis gru
pėmis turėjo galimybę apsilankyti vie tinių 
gyventojų namuose, pasiklausyti jų gyve
nimų istorijų, pavartyti albumus – vizua
liai ir naratyviai sukonstruoti asmenines 
Portsoy patirtis. Grįžtant prie mu ziejaus 
temos, man asmeniškai padarė įspūdį, kad 
bendruomenė ne tik įkūrė miestelio mu
ziejų, bet ir savanoriškai keletą kartų per 
savaitę, neimdami jokio atlygio, kuruoja šį 
muziejų bei veda ekskursijas. Lygiai taip 
pat ruošdamiesi festivaliui, neskaičiuoja 
savo jėgų, su meile dirba dėl savo miestelio.

Per aštuonias vasaros mokyklos die
nas dalyviai pristatė savo rengiamų diser
tacijų pagrindu pranešimus pagrįsdami 
bendruomenės svarbą jų atliekamuose 
tyrimuose, diskutavo grupėse apie įvai
riausius bendruomenių kuriamus vaidme
nis bei bandė susieti savo sukauptą patirtį 
bendraujant su Portsoy bendruomene su 
savo rengiamais tyrimais. 

Kita vertus, dalyviai patys sukūrė savo 
mini bendruomenę. Be minėtos kasdienės 
disciplinos dirbti drauge, virtuvėje drau
giškai pasiskirstė komandomis kasdien 
po 3–4 gaminti maistą ir plauti indus, o 
vakarais atskleidė meninius gebėjimus 
grodami, dainuodami ir šokdami – šitaip 
supažindindami naujus draugus su nacio
nalinėmis ypatybėmis.

Labai svarbiu vasaros mokyklos Ško
tijoje rezultatu laikyčiau pačios dalyvių 
bendruomenės iniciatyvą tęsti darbą ko
mandoje paruošiant net du stendinius pra
nešimus apie įvykusios vasaros mokyklos 
naudą bei asmenines patirtis SIEF kon
gresui Santiago De Compostela (Ispanija) 
2019 m. balandžio 14–17 d. Šiam tikslui pa
siekti Aberdyno universitetas (JK) sukūrė 
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atvirą rengiamo stendinio pranešimo pri
eigą internete ir suteikė galimybę visiems 
dalyviams pateikti informaciją, nuotraukas 
ar pastabas nuotoliniu būdu. Komandinis 
tarptautinis darbas buvo mano antroji tur
tinga patirtis, kai neišeidami iš namų toliau 
dirbome bendrais tikslais. Kita vertus, pats 

susitikimas su dalyviais SIEF kongrese 
Ispanijoje, praėjus 10 mėnesių po vasaros 
mokyklos Škotijoje, dar labiau sustiprino 
bendruomeniškumo jausmą – net pusė 
mūsų skaitė individualius pranešimus 
įvairiose sesijose ir mes palaikėme vieni ki
tus klausydamiesi, diskutuodami. 

 Vaida Rakaitytė

Seminaras Angelės Vyšniauskaitės gimimo šimtmečiui paminėti

2019 m. gegužės 15 d. Lietuvos etnolo
gai rinkosi į Lietuvos istorijos institutą ne
eiline proga – prisiminti vieną iškiliausių 
Lietuvos etnologių – Angelę Vyšniauskai
tę – jos gimimo šimtmečio paminėjimo pro
ga rengiamą seminarą. Prisiminti talentin
gą mokslininkę, puikią pedagogę, aktyvią 
visuomenininkę, kuriai, kaip ir daugeliui 
tos kartos etnologų, etnografija / etnologija 
buvo ne tik darbas, bet ir gyvenimo būdas. 
Nors formaliai A. Vyšniauskaitė institute 
nebedirbo nuo 1993 m. (pradėjo dirbti 1948 
m.), tačiau nuo etnologijos nė per žingsnį 
nebuvo atitolusi iki pat mirties. Ji noriai 
dalinosi sukaupta moksline ir gyvenimiš
ka patirtimi su doktorantais, kolegomis 
ir visais, kam buvo svarbus šis mokslas. 
Džiugu, kad ji vis dar prisimenama ne tik 
šia proga, bet ir dažną dieną. Tai jos surink
ta etnografine medžiaga ar mokslinėmis 
publikacijomis besiremiantis bakalauro ar 
magistro darbą rašantis studentas, moky
tojas ar kultūros darbuotojas, mokslinin
kas ar šiaip žmogus, besidomintis Lietu
vos etnine kultūra. Be to, net ir pastarųjų 
metų mokslinės publikacijos rodo, kad jos 
darbais remiasi ne tik etnologai ar tautosa
kininkai, bet ir istorikai, archeologai, teisi
ninkai ir kitų mokslo sričių specialistai.

Į šiai progai skirtą seminarą susirinko 
įvairių kartų mokslininkai, muziejininkai 

ir ją pažinoję žmonės. Sveikinimo žodį ta
rusios LII direktoriaus pavaduotojos Zitos 
Medišauskienės nuomone, labai svarbu 
prisiminti tos kartos žmones, tiek etnolo
gus, tiek istorikus, padariusius tokius fun
damentalius darbus, kurių belieka pavy
dėti dabartinei kartai. Jų indėlis į mokslo 
raidą buvo nepaprastai svarus. Kartu tai 
proga, pažymėjo ji, ne tik prisiminti etno
logę A. Vyšniauskaitę, bet ir visiems susi
rinkusiems pabendrauti. 

 A. Vyšniauskaitės nuveiktų darbų ana-
lizę pradėjo Rasa Paukštytė-Šaknienė trum
pai apžvelgdama jos esminius gyvenimo 
faktus, mokslinius darbus, pedagoginės 
bei visuomeninės veiklos rezultatus. Pro
fesorės mokslinį palikimą sudaro gausybė 
įvairaus pobūdžio darbų – 11 monografijų 
ir daugiau kaip 700 mokslinių publikaci
jų. Jos darbai pasižymi mokslinių interesų 
įvairove, tačiau turbūt daugiausia dėmesio 
bei publikacijų, R. Paukštytės-Šaknienės 
nuomone, susilaukė šeimos ir linininkys
tės bei jų papročių tyrimai. 1955 m. Mask-
voje ji apgynė kandidatinę (dabar daktaro) 
disertaciją „Lietuvių kolūkiečių šeimos 
buitis”. Šiame darbe daug vietos buvo 
skirta šeimai. Tai davė pradžią tolesniems 
lietuvių šeimos tyrinėjimams Lietuvoje. 
1964 m. A. Vyšniauskaitė redagavo ir kar
tu su kolegomis publikavo leidinį Lietuvių 
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