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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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etnografijos bruožai. Parašė apie šeimos, jos 
buities ir papročių, bendruomeninių ir 
kalendorinių papročių tradicijoms skirtus 
šios knygos skyrius (apie trečdalį bendro 
darbo teksto). Leidinys buvo pastebėtas 
ir užsienio mokslininkų, todėl susilaukė 
nemažai recenzijų. Ši knyga siejama su 
etnologijos gimimu, iki šiol gausiai cituo
jama ir neprarandanti savo vertės. 1965 
m. „Soviet Anthropology and Archaeolo
gy” leidinyje išleista jos studija „Lietuvių 
kolūkiečių šeima“. 1967 m. buvo publi
kuota knyga Lietuvių šeimos tradicijos. Tai 
pirmoji knyga skirta lietuvių gyvenimo 
ciklo papročiams. Šeimos papročių tyri
nėjimus autorė tęsė publikuodama dar
bus knygų serijoje „Iš lietuvių kultūros 
istorijos” bei atskiruose Lietuvos regionų 
kaimo kultūrai skirtuose leidiniuose. 1981 
m. publikuota studija „Vestuvės Suvalkijos 
kolūkiniame kaime“ knygoje Šiuolaikinis 
Suvalkijos kaimas, o 1985 m. vėl nauja studi
ja – „Žemaičių vestuvės“ knygoje Šiuolaiki-
nis Žemaitijos kaimas (šių leidinių bendra
autoriai I. Butkevičius, V. Kulikauskienė, 
M. Miliuvienė). Čia analizuojami XX a. 
6–8 dešimtmečių papročiai, o tyrinėjant 
Žemaitijos papročius, daug dėmesio skirta 
ir  XVIII a. pabaigos–XX a. pradžios vestu
vinių papročių ištakoms atskleisti. 1995 m. 
A. Vyšniauskaitė kartu su dviem auto
riais (P. Kalniumi ir R. Paukštyte) išleido 
šeimos tyrinėjimams skirtą monografi
ją Lietuvių šeima ir papročiai. Didelė dalis 
šios knygos parašyta A. Vyšniauskaitės. 
2008 m. (jau po mirties) išėjo antrasis šios 
knygos leidimas. Kita mokslininkės pasi
rinkta mokslinių interesų sritis – lietuvių 
linininkystės tyrinėjimai. Pirmoji studija 
„Lietuvių valstiečių linininkystė“ buvo 
moksliškai brandus darbas (knygoje Vals-
tiečių linininkystė ir transportas, 1977). Savo 
verte nenusileidžia ir linininkystės papro
čiams skirta studija „Lietuvių linininkys
tės papročiai” (knygoje Valstiečių verslai, 
1985). Tarptautinį linininkystės tyrimų 

pripažinimą lėmė gerai Europos etnologų 
bendruomenės įvertintas Pabaltijo žemdir-
bystės atlasas (1985). A. Vyšniauskaitė buvo 
skyriaus apie linininkystę pagrindinė au
torė ir redak cinės kolegijos narė. Šia tema 
1993 m. balandžio 16 d. buvo apginta ha
bilituoto daktaro disertacija („Lietuvos li
nininkystė – XVIII–XX a. pirmojoje pusėje: 
Inventorius ir papročiai“). 

Šeimos ir linininkystės temų analizei ir 
buvo skirti du šio seminaro pranešimai – 
Petro Kalniaus „Lietuvių tradicinės šeimos 
vaizdas A. Vyšniauskaitės darbuose” ir 
Jono Mardosos „A. Vyšniauskaitės lininin
kystės tyrinėjimai”. P. Kalnius, kalbėdamas 
apie A. Vyšniauskaitę kaip vieną iškiliau
sių lietuvių etnologių, taip pat pritarė, jog 
tenka susimąstyti, kurioje mokslinių tyri
mų srityje ji yra palikusi ryškiausią pėd
saką – šeimos ar linininkystės. P. Kalniaus 
nuomone, vis dėlto ji visuomenei daugiau
sia žinoma kaip šeimos ir jos papročių tyri
nėtoja. Savo mokslinę karjerą pradėjusi šia 
tema ja ir užbaigė. Apie šeimą yra parašiu
si daug mokslinių bei mokslo populiarini
mo straipsnių, skaičiusi galybę paskaitų 
mokslo bei plačiajai visuomenei. Apžvelg
damas šioje srityje nuveiktus darbus, kaip 
vieną ryškiausių jos nuopelnų įvardino tai, 
kad ji ėmėsi verifikuoti senuosiuose lietu
vių šaltiniuose esančius lietuvių šeimos 
papročių aprašymus. Nors anksčiau juos 
buvo analizavę Juozas Baldžius ir Juozas 
Jurginis, tačiau P. Kalniaus nuomone, tik 
bendrais bruožais. A. Vyšniauskaitė šiuos 
šaltinius nagrinėjo kiekvieną atskirai mė
gindama analizuoti, kas jų aprašymuose 
yra tikra, o kas išmanyta. Tačiau pasak 
P. Kalniaus, daugiausia etnologė yra nu
veikusi tyrinėdama naujųjų laikų šeimą 
(XIX–XX a.), jos papročius, t. y rinkdama 
medžiagą etnografinių lauko tyrimų metu 
ir rašydama mokslinius darbus. Taip pat 
pažymėjo, kad ji pirmoji mėgino nusta
tyti šeimos struktūrines ribas ir suformu
luoti šeimos apibrėžimą etnologiniu po
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žiūriu. P. Kalnius įvardijo ir nemaža kitų 
A. Vyšniauskaitės ilgametės kūrybinės 
veiklos nuopelnų. Be to, pažymėjo, kad 
visus mokslinius tekstus ji stengėsi rašyti 
lyriškai, poetiškai, todėl jos darbai lengvai 
skaitomi. Į šį A. Vyšniauskaitės rašymo sa
vitumą atkreipė dėmesį ne vienas semina
ro kalbėtojas.

J. Mardosa savo kalbą pradėjo visiems 
primindamas, kad A. Vyšniauskaitė buvo 
pirmoji Tarybų Lietuvos etnografė etno
logė kurios darbas „Lietuvių kolūkiečių 
šeima“ buvo išverstas į anglų kalbą ir 
1965 m. publikuotas „Soviet Anthropolo
gy and Archaeology” leidinyje. Apžvelg
damas jos atliktus linininkystės tyrimus, 
pasidalino ir savo prisiminimais iš bendrų 
ekspedicijų. Atkreipė dėmesį, kaip ekspe
dicijų metu A. Vyšniauskaitė nuoširdžiai 
bendraudavo su žmonėmis, nepraeidavo 
nė pro vieną jo nepakalbinusi. Jos tyrimai 
buvo paremti didžiuliu surinktos etnogra
finės medžiagos kiekiu. O tai davė puikius 
rezultatus ir, J. Mardosos nuomone, lini
ninkystei skirti darbai yra nesenstantys, 
neprarandantys savo vertės iki dabar. Be 
to, kokybiškai ir lengvai rašė.

Daug metų asmeniškai bendravusi su 
profesore Elvyda Lazauskaitė pasidalino 
savo prisiminimais ir įžvalgomis prane
šime „Profesorės Angelės Vyšniauskaitės 
darbų reikšmė etnografinei muziejinin
kystei“. E. Lazauskaitė papasakojo apie 
il gametę A. Vyšniauskaitės draugystę su 
Lietuvos nacionalinio muziejaus etno
grafais, tarp kurių turėjo ištikimų kolegų, 
bendraminčių. Reikšminga ir tai, kad po 
profesorės mirties šiam muziejui buvo 
perduotas A. Vyšniauskaitės asmeninis ar-
chyvas. Į muziejų buvo atgabenta apie 10 
dėžių įvairių rankraščių – tai straipsnių ko
pijos, dienoraščiai, nebaigta rašyti biblio-
grafija ir pan. Viename iš ten esančių rank-
raščių buvo surašytos A. Vyšniauskaitės 
įžvalgos – koks ateityje turėtų būti muzie
jus. Šiomis A. Vyšniauskaitės surašytomis 

mintimis ir pasidalino E. Lazauskaitė. Taip 
pat parodė nuotraukas, fiksuotas muzieju
je, bendrų kelionių metu ir pan. 

Apibendrindama seminare kalbėjusių
jų pasisakymus R. Paukštytė-Šaknienė at
kreipė dėmesį į kitą, ne mažiau reikšmingą 
A. Vyšniauskaitės veiklą – ilgametį daly
vavimą etnografinėse ekspedicijose. Nuo 
1955 iki 1995 m. į Istorijos instituto biblio
tekos Etnografijos fondą ji atidavė saugoti 
68 bylas. Per kelis dešimtmečius surikta 
etnografinė medžiaga sudaro apie 12 000 
lapų. Seminaro metu R. Paukštytė-Šaknie
nė daugiau dėmesio skyrė jos sovietmečiu 
atliktiems etnografiniams lauko tyrimams. 
Pažymėdama jų išliekamąją vertę teigė, 
kad per daugelį aktyvaus darbo metų 
A. Vyšniauskaitės sukaupė, savo ranka 
užrašė ir į mokslinę apyvartą įdiegė daug 
etnografinės medžiagos įvairiomis temo
mis. Atkreipė dėmesį, kad tuo metu vyk
dytos ekspedicijos už tuometinės Lietuvos 
TRS ribų (Baltarusijoje, Lenkijoje) turėjo 
ne tik mokslinį, bet ir tautinį kryptingu
mą. Tai buvo unikali proga užfiksuoti dar 
išlikusį lietuvių kultūros palikimą, konsta
tuoti tuometinę situaciją bei prisidėti prie 
lietuvybės išsaugojimo lietuvių etninėse 
žemėse. Reikšmingas indėlis į etnologijos 
mokslą – etnografinės medžiagos fiksavi
mas Lie tuvoje ir už jos ribų, o tai leido pra
plėsti etninių realijų ribas ir prisidėti prie 
Lietuvos tapatybės išsaugojimo sovietinio 
režimo metais. Prisiminimai apie profe
sorę buvo iliustruoti Etnografijos fonde 
saugomomis etnografinių ekspedicijų 
nuotraukomis, kuriose A. Vyšniauskaitė 
aktyvi ekspedicijų dalyvė. 

Po vykusių mokslinių diskusijų, buvę 
kolegos ir bendraminčiai noriai dalinosi 
asmeniniais prisiminimais, ypač iš bendrų 
etnografinių ekspedicijų. Jie leido prisi
minti A. Vyšniauskaitę ne tik kaip moks
lininkę, bet ir kaip šiltą, draugišką moterį, 
kuri nuoširdžiai bendravo ne tik su ko
legomis, bet ir ekspedicijų metu mokėjo 
mielai ir paprastai prakalbinti pateikėjus. 
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Taip pat R. Paukštytė-Šaknienė pami
nėjo, kad A. Vyšniauskaitė aktyviai reiš
kėsi įvairiose srityse, taip pat populiarino 
lietuvių etninę kultūrą. Atsakingai dirbo 
puoselėdama lietuvių etninę kultūrą, daly
vaudama Etninės kultūros globos taryboje 
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Lietuvos istorijos instituto mokslinis žurnalas „Lietuvos etnologija: socialinės ant-
ropologijos ir etnologijos studijos“ leidžiamas vietoj nuo 1996 metų ėjusios etnologinių 
monografijų ir studijų serijos „Lietuvos etnologija“. Čia publikuojami Lietuvos ir užsienio 
etnologų ir antropologų straipsniai, recenzijos, mokslinė informacija, atskleidžiamos 
mokslinio gyvenimo realijos. Šis numeris – specialus teminis: „Tautos tyrimų ištakos 
ir antropologija“, jo sudarytoja – Vida Savoniakaitė.
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