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Peteris Niedermi.illeris ir Bjame Stok-
lundas, Zymfls senojo kontinento etnologi-
jos moJ<slo puoseldtojai, pristato straipsniq
rinkin{, kurio demesio centre - aktuali ir
diskusiLjas provokuojanti euroginio identi-
teto (alt)gaminimo problema. Si identitet4
,,eurolandiediams" (termin4 pasiltle Rein-
hardas Johleris) teks pajusti ,,Eurolandijo-
je", nerujoviq nuolat siekiandioje savo Ze-

meje. Dauguma straipsniq - 1998 m. rugseji
Berlyne vykusios Europos akademijos kon-
ferencijos praneSimai. Konferencij4 organi-
zavo Eluropos etnologijos Zurnalas Ethno-

Iogia Europaea kartu su Pietrydiq Europos
s4junga (Sridosteuropa Gesellschaft) Mun-
chenas) ir Berlyno Humboldtq universite-
to Europos etnologijos institutu.

Knygoje pristatoma daug ivairiq temU,
nuSviediandiq neseniai atliktus etnologi-
nius tyrinejimus, atspindindius pastar4jl
deSimtmetf visoje Europoje akiv aizdLiai
stebdtus pereinamojo laikotarpio procesus.
Straipsniq autoriai nagrineja klausimus,
reikalaujandius nemenko nusimanymo
Siuolaikinds euroetnologijos sritfle. Jie tai
daro lerikydamiesi arba bendrojo pobddZio
teorinio irlar istorinio poZitrrio (Michael
Harbsmeier; john Frykman, Thomas
K. Schippers; Konrad Kostlin; Klaus Roth,
Cris Shore; Reinhard ]ohler) arba regio-
nolnacionalini kontekst4 atspindindios at-
vejq analizes (Ueli Gyr; Ullrich Kockel;

John W. Cole, Christian Giordano, Ants
Viires).

Jau 5io leidinio ivade - redakciniame
straipsnfe Europos etnologq gildijai nu-
br6Ziami platos ir tolimi problematikos

horizontai. PabreZiama, kad svarbiausi4
vaidmeni turi suvaidinti Europos etnolo-
gija tiriant, kaip Rytq ir Vakarq prie5prie-
5a grindZiama idejq geografija virsta nau-
ja simboliq geografija Europoje, kur
matome, kaip sukulttrrinami politiniai
konfliktai ir ,,kokiais bfldais Europoje ir
i5 Europos konstruojami nauji ivaizdLiai
ir naujos tikroves" (p. 3).

Ypad gerai, kad 5is leidinys ne tik at-
sako i 5i i5suki, bet ir tai daro i5 skirtingu
perspektyvq, atstovaujandiq Siandien vis
labiau sienq atsisakandioje potradicindje
Europoje vykstandias diskusijas, gvilde-
nandias identiteto procesus.

Pradedant M. Herbsmeieriu, kuris sa-

vo straipsnyje ,,Charakteris, identitetas ir
Europos konstravimas" siltlo neakcentuoti
nei Europos tikroves, nei Europos konstra-
vimo, bet ,,atidLiau isiZiflreti I daugybq
procesq, kuriais remdamasi Europa ir eu-
ropiediai identiteto poZitrriu apsibreZe
kaip ,,kitokiu" prie5ingybe, nors tie ,,kito-
kie" juos padius identifikavo kaip ,,kito-
kius" (p. 11). UZuot atidLiai nagrin6jqs
pastaruosius, jis pateikia labai iSsamq pir-
mqjq paveiksl4. Autorius kruopidiai iliust-
ruoja tautinio charakterio ir nacionalinio
identiteto paradigminius skiriamuosius
bruoZus bei abiejq vaidmenis europiediq
naudojamose identifikacijos strategijose,
pasisako uZ europinio identiteto santyki-
numo, o kartu ir Europos kaip realybes ir
kaip kulturinio konstrukto supratim4.

Toliau J. Frykmanas savo tekste ,,Pri-
klausant Europai" novatoriSkai nu5viedia
identitet4 kaip ,,begalini priklausymo tam
tikrai vietai interpretavimo proces4". Jis
kartu su Orvaru Lofgrenu savo kone kla-
sikiniu laikytiname istorines antropologi-
jos veikale Culture Builders puikiai irod6,
kad bet kokie veiksmai, besiremiantys tra-
dicijomis ir m4stysena, kuriai btrdingi ,,ro-
mantiniai ltrkesdiai, jog dideli dalykai ra-
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sis i5 maZq ir lokaliq", yra idrandamojo
pobndZio (p.22). Autorius pabreZe, kaip
,,svarbu suprasti Zmones kaip kulhrros kfr-
rejus, kaip veikejus" (p. Z0) ir priklausy-
mo bei veikimo vietos i5radeius. Be to,
uZuot laikgs lokalumo gali4 paprasdiausiu
Siuolaikiniq globalizacijos procesq rezul-
tatu (glokalizacija), autorius teigia eming
etnologijos perspekfiq. ]i padeda supras-
ti, ,,kodel Zmonems lokalumo klausimas
atrodo toks i5sprqstinas ir toks atsiperkan-
tis dalykas" (p.22).

T. Schippers savo straipsnyje ,,Valsty-
biq sienos kaip kulturines idejos Europo-
je" vis4 ddmesi sutelkia I labai atsargiai
traktuotin4 identiteto ir erdves santykio
klausim4. Jis teigia, kad ,,erdvines taiso-
nomijos", kaip ,,kilgs i5 kur nors" at ,,pri-
klausqs tert", yra ,,daugeliui europiediq
bndingos esmines sudedamosios saviiden-
tifikacijos dalys. Jos glaudiiai susijusios
su inskripcijos ir identifikacijos erdviniu/
kartografiniu suvokimu " (p. 27-28). Siuos
demarkacinio pobudZio prisijungimus
prie tam tikrq teritorijq matome oficialiuo-
se kartografiniuose dokumentuose, kurie
sudaromi remiantis vyraujandios identite-
to politikos poZiuriu. Specialiai akcentuo-
damas europiedius (mano manymu, jie
nera i5imtis, palyginti su kituose konti-
nentuose gyvenandiais Zmonemis), auto-
rius perspeja mus, kad Sitokia identiteto
politika gali sukelti,,pseudohomogenidkas
ideologines fikcijas", kai valstybiq (demar-
kaches) sienas Zmones ima suvokti kaip
ribas, kuriq bet kokios modifikacijos, pa-
kiSandios minti perdirbti Zemdlapi, gali bU-
ti palaikytos gresme esamoms riboms ir
galq gale baigtis ,,ekdniu valymu,,.

K. Kostlinas toliau pletoja ,,sienq idny-
kimo" naujojoje Europoje tem4, tadiau vi-
sai kitokiu poZilriu. Autorius teigia, kad
triudkinanti kult[ros galia ieiko, kas gale-
tt4 j4paiaboti. Jis mano, kad ypad tokios
gahngos folklregionines kulturos sudeda-
mosios dalys kaip,,istorinis isiSaknijimas",
,,autentiSkumas" ir,,tr adiclja" kuria,,ant-
laikiSkumq laikinumo okeane" (p.35). Tai-

gi kovodam",," ;;;:";;,", ;"-
cesais ir veikdamos kaip valstybir.l (ir ki-
tokiq iSnykusiq) sienq pakaitalas, jos su-
teikia naujajai Europai iE panaium4 ir
skirtum4 prieitaros sukurtE pusiarrsvyr4.

K. Rothas savo gana taikomojo pobu-
dZio etnologiniame straipsnf e,,Tarpetni-
nes koegzistencijos politikos linkui,, (su
tarytum i5Saukiandia paantradte ,,Can Eu-
rope Learn from the Multiethnic Empires,,
(Ar gali Europa pasimotryti ii multiitnini4
imperij4), kuris pagrlstas tarpkul.tUrinio
bendravimo (di4 naujE disciplin4 jis kar5-
tai propaguoja) naujais duomenimis,
stengiasi parodyti, jeigu ne pamolcyti nau-
juosius europiedius, kokiq sen7 ger7 tarp-
tautinio bendrabivio metodq idrutuliota
imperijose. Jie ilgus Simtmedius iki tauti-
niq valstybiq susidarymo vartoti Balka-
nams valdyti. Autorius tikras, kad ,,kai
kurie tarptautinio bendrabfrvio tradicines
sistemos elementai dar nepaseno,,, juos
galima naudoti ir iskiepyti diuolail<inems
visuomenems @. a7). Ar die praeities ele-
mentai nepanaS0s i iloaingosios praeities
tradicijas, taip pladiai naudotas tautiniq
valstybiq ktrrimo laikotarpiais bei ii nau-
jo pripildytas neoromantinio atgimimo
ikaridio,,perestroikos" laikotarpiu bu-
vusioje komunistineje Rytq Europoje?
Skirtumas tik toks, kad pastarosios buvo
veikmingos pasitikejimui atgauti ir nacio-
naliniam identitetui sustiprinti. Tadiau
abejoju, ar pirmiau minetieji brltq pavei-
kus 5iq laikq Balkanuose, sudar.ytuose
daugiausia i5 nacionaliniq valstybiq. Gal
ir taip, jeigu postnacionalvalstybine Eu-
ropos kulturos politika Siuos mr:todus
ivertintq rimtai, kaip musq visq visuome-
nini paveld4 arba jeigu jie Balkanq gy-
ventojus patrauktq labiau negu patrauke
ir vis dar traukia nacionalizmas.

Panadi * Europos kultDrines politikos
vaidmens ir itakos - problema, nuo ku-
rios i5 esmes priklauso bendrojo Europos
identiteto ateitis, itin i5samiai nagrineja-
ma C. Shore straipsnfe ,,I5randant homo
Europaeus". Atlikqs imponuojanti darbq -
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etnoglafiniu poZioriu iStyrqs ES istaigq
Briuselfe veikl4, autorius paZymejo, kad
stinga aisus dalyaius itraukianii4, bendr4

eurokr-rlturiniq formq ir elementq, i5 ku-
riq gallima bUtr{ kurti konkredi4 europing
kulhlros politik4. Net jeigu ES politikos
kurejai mdgina ,,i5rasti Europq kasdieni-
nes s4mones lygmenyje" (p. 53) ir net jei-
gu, p avy zdliui, perra5inej ant Europos is-
torij4 siekiama mobilizuoti istorij4 ir
atminlbi, vis tiek nieko i5 to neiSeina. Ne-
gana to, ,,kultlros deficitas" siejamas su

,,demokratijos deficitu". Nesugebejimas
pasiekti bendro Europos identiteto aki-
vaizdus, nes ES politinis elitas mano, jog
,,Europos identitet4" imanoma kaZin ko-
kiu budu ,,sumeistrauti" i5 virSaus ir
lSvirkfti masems, pasitelkus apsiSvietusi
profesionaliq europolitikq avangard4
(p. 63). I5 to randasi naujovi5kas politi-
kos srrbjektas - Homo Europaeus, - o ne
europinl identitet4 pajusti ir pasidalyti ge-
bantis Zmogus.

R. Johleris savo straipsnyje taip pat la-
bai detaliai nagrineja identiteto lremini-
mo, kuri Siuo metu iSgyvena ,,eurolan-
dieiiai", problem4. ]is stengiasi nustatyti
nacionalinio identiteto funkcionavimo 1o-

gik4. Tautiniq valstybiq nacionaliniai
identitetai funkcionuoja kaip vienas kito
prieitaros, nors Siandien jie nauju neona-
cionalistiniq jdgq semiasi i5 priedinimosi
Europos unifikavimo procesams. Europie-
tiikumas, kaip labai naujas tapatumo pa-
grindils, kuriame stinga kultoriniq, poli-
tiniq ir teisiniq igaliojimq, tudtuojau
susiduria su vis dar galinga, teiseta ir net-
gi aug;andia (euroskeptikq vadovaujama)
identiteto politika, siolandia,,gimtosios 5a-

lies", ,,namq", ,,levynes" ir pana5ius ita-
kingus identiteto naratyvus (p. 70).

Regioniniq/nacionaliniq atvejq anali-
zei skirta leidinio dalis prasideda U. Gy-
ro (gausiai iliustruotu) straipsniu, kuria-
me nagrindjamas Siuolaikinis identiteto
formavimosi procesas Sveicarijoje.,,Hei-
di" - tai naujo komerciniu pagrindu susi-
forrnaLvusio regioninio (Heidilandas - tarp
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Sarganso ir Bad Ragazo esantis regionas)
ar net nacionalinio identiteto pavyzdys.

,Heidi" , atsiradgs kaip literatnros perso-
naLas, po truputi materializuojasi, kol pa-
galiau virsta Sveicarijos, kaip tautos ir pa-

trauklaus turistinio marSruto, iv aizdLiu.
Kaip kurti nauj4j4 Europ4, jeigu ltam-

pa tarp ,,pilietybes" ir ,,tautybes", kaip ir
tarp ,,Iygybds" ir ,,daugiakulturybes", to-
kia didele? Argi Siaurds Airija ne pavyz-
dys? Siuos ir panaiius klausimus tyrineja
U. Kockelis. Savo ispudingame darbe apie
pagrindiniq terminq,,tautybe",,,identite-
tas" ir ,,pilietybe" s4veik4 Europos integ-
racijos kontekste jis parodd, kad nei
,,tautybe", galop virstanti etniniu nacio-
nalizmu ir etniniu chaosu, nei ,,pilietybe",
gresianti iSry5keti pilietinio daugumos na-
cionalizmo ar net imperializmo pavidalu,
naujajai Europai netinka. Atitinkamame
teritoriniame kontekste tautybes, piliety-
bes ir identiteto derybos, kurias pats au-
torius patyre Siaures Airijoje, jo manymu,
ko gero, yra langas i ateities Europq
(p. 107).

]. W. Cole'o straipsnis apie Siuo metu
vykstanti regioninio identiteto atgamini-
m4 Siandieniniame Pietq Tirolle grindZia-
mas iSsamiais autoriaus atliktq lauko ty-
rimq rezultatais. ]ie pateikia nuodugniq
duomenq apie ekonominius ir politinius
regiono pokydius. Darydamas prielaid4,
kad ES paveiktas regionalizmo pakilimas
Pietq Tirolle ndra unikalus rei5kinys, au-
torius tvirtina, jog, susiZav6jus identiteto
politika, negalima ignoruoti Zmonems ru-
pimq,,materialiqjq interesq" ir,,instituci-
niq strukturq", kutiose jie veikia (p. 114).

Ch. Giordano savo dideliame straips-
nyje,,Regionizuojant identitetus: etniSku-
mas Italijoje tarp krizes ir lojalumo tradi-
cijai", kuriame jis gausiai cituoja istorinq
literatur4, raSo apie istorinq antropologi-
ja. Italijoje ji sudaryta i5 socioistorines ,,et-
niniq diskursq" struktoros esminiq kom-
ponentq" (p. 1,17). KruopSdiai iSanalizavgs
du pagrindinius,,etniniu" pagrindu



184

veikiandius Italijos s4jldiius, sicilianismo
ir leghismo, autorius daro idvad4, kad svar-
biausias po ,,etniniais diskursais,, slypin-
tis dalykas - tai ,,valstybei priedi5ka,,-nuo-
stata. Ji pagrlsta ,,Iegalumo', ir ,,teisetumo,,
konflikto tqsa, taip pat ,,istorines teises,,
interpretacija, kuri naudoiama siekiant pa-
ai5kinti dideli skirtumq iurp Balies Siau-
res ir Pietq. Pagaliau Ch. Giordano nuro-
do, kad nacionalinis identitetas Italijoje
,,kiek trapokas", tadiau tuo pat metu jis
visai,,susiformavqs", taigi,,etniniai skir-
tumai" gali tik laikinai b0ti populiartis
(p. i31).

Baigiamajame skyriuje A. Viires patei-
kia identiteto konfigrracijq pavyzdZiq iS
pokomunistines Estijos. Jis tai daro akcen-
tuodamas etniSkumo ir identiteto proce-
sus, kuriuos vadina ,,identiteto proble*o-
mis" ir ,,identiteto jausmais,,, ,,sunkiai
suprantamais, jeigu neatsiZvelgiama i is-
torinq praeitl" (p. 133). Ties4 sakant, isto-
rine retrospektyva - didelis dio straipsnio
privalumas. Straipsnyje atsiskleidZii sta_
tistikos poZiiriu pagrista tautines sude-
ties kaita Estijoje nuo 1934 m. ypad tiks-
liai apra5oma Estijoje gyrr"nun3iq ,rlrq
situacija. Jq identitetai kultUridkai hetero-
geniSki ir skirtingi, pradedant ,,sena nedi-
dele rusq mailrr.a" ir baigiant buvusiais
,,sovietiniais" rusais, tapusiais,,Baltijos ru-
sais". A. Viires taip pat aprado, kaip vyksta
estus apemg dabartiniai identifikaciios
procesai. Greta nacionaliniq ir istoriniu po-
Ziuriu atsekamq vietiniq identitetq po tiu-
puti populiareja tokie transnacionaliniai
tapatumai kaip, pv z.,,,Estijos-Suomiios,,,
,,Siaures regiono", ,,Eutopos,', tatiau ne-
ra,,Baltijos" identiteto.

_ Baigdamas norediau pasidZiaugti
P. Niedermiillerio ir B. Stoklundo dar6u.
kuris suteike puiki4 galimybq grupei i5ki-
liq etnologq ir antropologa pasisakyti ir
diskutuoti Siandieninei Europos etnologi-
jai itin aktualius klausimus. Sis straipsn"iu
rinkinys - tai tarsi dovana, skatinanti to-
lesnes diskusijas ir studijas, tikiu, labiau
susikoncentruosiandias ne tik i diskursus,
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bet ir kultUros konstravimo praktika bei
pokomunistinq, greit tapsianiia ES dali-
mi, Centrines/Rytq Europos tikrovg.

x...vytts Ctl(brtnskas

Vacys M i I i u s. Lietuviq etnologi-
jos bibliografija. Vilnius: Lietuvos is-
torijos institutas, 2001,. 4IS p.

Kiekvienas naujas leidinys etnologams
yra ivykis. Vacio Miliaus ,,Lietuv:iu etno-
logijos bibliografija" yra ypai reik5min-
gas ivykis, nes liedia svarbiausius rnokslo
pagrindus - bibliografij4.

V. Milius leidinio pratarme pradeda
teigdamas, kad ,,kiekvieno mokslc, tyrine-
jimq pradZia yra bibliografijos,,. Ir tai tie-
sa/ nes bet kurios temos, klausimo ar rei5-
kinio nagrinejimas prasideda nuo
literatrlros paiedkos ir bibliografijos suda-
rymo. Ne vienam tyrinetojui V. iVliliaus

1s-s3m 
i etnol o gi j os bibliografi j a, kurioje yra

6770 pozicijt4, pades ieikoti literaturos. Ta-
diau manydiau, kad dio leidinio prasme
yra ne vien jo taikomoji verte. piriniausia
ir svarbiausia yra tai, kad ,,Lietuviq etno-
logijos bibliografija" yra svarus ar€iumen-
tas, grindZiantis etnologijos kaip rnokslo
bhti, rodantis jos raidq, kryptis ir aLktuali-
jas. Antra, 5is leidinys, kuriame surinkti
tyrinejimai nuo XVII a. iki 7996 m(3tq, at-
skleidZia t4 realq pagrind4, kuriuo rem-
damasi Siandien etnologija juda i priekl.
Butent realios situacijos suvokimas gali
buti reikimingas demuo, padedantislo-
liau pletoti etnologijq tiek tgstinurrLo, tiek
naujq krypiiq paieSkos linkme.

Galima drqsiai sakyti, kad V, Milius
bene geriausiai i5 visq etnologq i5mano
Sios srities tyrinejimq istorij4 ir biblio-
grafij4. Tai liudija ilgi metai, praleisti ren-
kant medZiagq, ir ne vienas darbas - vien
Sioje bibliografijoje yra 1.4jo paties pozic!
jq dia tema. V, Milius kadaise yra sakqs,
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kad ji labiausiai pradZiugina naujas etno-
loginis leidinys ar straipsnis ir kad jam
maloniausia yra vakare po visq kitq dar-
bq srdsti prie bibliografiniq apra5q. Tai ma-
tyti i5 jo publikacijq, tai matyti ir Siame

leidfurylie, kur, atrodo, neliko nuo5aleje pa-
liktas n6 vienas, kad ir nedidelis, bet, au-
toriaus poZilriu, etnologijai reikSmingas
darbas. Taigi ,,Lietuviq etnologijos biblio-
grahja" yra informatyvus leidinys.

5i blbliografija etnologijos mokslo rai-
dos poZiflriu apima labai platq laikotarpi,
pradedant etnografinds medZiagos rinki-
mo uZuomazgomis. Jas galima bdtq lai-
kyti ivadu i etnologinius tyrin6jimus, ap-
imandiru ivairius 5io mokslo laikotarpius
su skirtingq mokyklq itakomis ar teminiq
krypiiq pasirinkimais. Todel, manyiiau,
5i rirnt4 ir solidq leidini sekmingai btrtq
galejqs papildyti ir ivadinis straipsnis, ku-
riame butq apibndinti 5io mokslo raidos
etapai, tendencijos ir temos, paZymdti es-

miniai darbai ir tyrinetojai, kurie per vis4
bibliografijoje fiksuot4 laikotarpi buvo tar-
si gaires, pasukusios tyrinejimus viena ar
kita linkme. Nors pratarmdje akcentuoja-
mas XX a. Se5tasis dedimtmetis - etnolo-
gijos kaip savarankiSkos mokslo Sakos su-
siformavimo laikotarpis, tadiau tai tik
lakoniikas pasteb6jimas. Akivaizdu, kad
pratarrnes apimtis ir pobtrdis neleido au-
toriui r;kirti tiems dalykams daugiau de-
mesio. Studijuojant doktorantDroje teko
klausyti V. Miliaus lietuviq etnologijos is-
toriografijos paskaitq kurs4. Ilgam istrigo
tai, karip profesorius vertino lietuviq et-
nologijos mokslo raid4. ]is akcentavo es-

minius dalykus, neleido nukrypti nuo blai-
vaus i:: kritiSko savgs vertinimo, paddjo
suvokti, kas padaryta ir kodel pasukta to-
kia linlcme. Manau, kad tai bfltq vertinga
ir platesniam skaitytojq ratui, turint gal-
voje Siandienos diskusijas apie lietuviq et-
nologijos mokslo praeiti ir ateiti. Tadiau
supranrtu, kad klausimai, susijq su leidi-
nio apimtimi, ne visada priklauso nuo au-
toriaus valios.
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3i iSsami lietuviq efnologijos biblio-
grafija verdia apm4styti perspektyv4. Aki-
vaizdu, kad susisteminta informacija at-
kreipia demesi i tas ,,madas", kurios
vyravo iki XX a. pabaigos. Kaip teigia
V. Milius, ,,labiausiai tyrinetos trys lietu-
viq etninds kultiros sritys: liaudies archi-
tektfrra, vestuviq paproiiai/ o i5 tautodai-
les - kryZiai ir koplyteles" (p. 13).
Suprantama, kad, pavyzdLiui, kryZiq ir
koplytdliq statymas Lietuvoje yra savitas,
tautini tapatum4 iprasminantis reiSkinys,
labiau traukgs tyrinetojus. Ir kitq kraStq
akademinese tradicijose dalnai pasitaiko,
kad ypatingo ilgalaikio demesio susilau-
kia kurie nors regionai ar temos. Vis del-
to gaila, kad lietuviq etnologiniuose tyri-
nejimuose nuoSaleje yra likg tokiq svarbiq
sridiq kaip bendruomenes, [kio ir ekono-
mikos ar miesto kulturos tyrimai, nors bu-
vo ir yra labai rimtai dirbusiq ir dirban-
diq mokslininkq, paradiusiq nemaZai
darbq. Ta pati galima pasakyti ir, pavyz-
dZiui, apie mitybos sriti, kuri pastaruoju
metu, kaip matyti i5 bibliografijos, atro-
do, krypsta i smulkesnius, lokalinio po-
btrdZio etnografinius darbus.

Noreiiau atkreipti demesl i dar vien4
dalykq V. Miliaus bibliografijoje. Tai et-
nografin6 ir etnologind medZiaga memu-
arindje literatdroje. Konferencijose teko
klausyti autoriaus prane5imq Sia tema, ta-
diau skyrelis ,,Bendrqjq etnines kultoros
klausimq" skyriuje suteikd teisg Siai savi-
tai kategorijai buti etnografines medZia-
gos Saltiniu ir i5 dalies bendresnio pobu-
dZio literattrra. Ypad tai akivaizdu turint
omenyje Felikso BugailiSkio darbE ,,Gy-
venimo vieikeliais: medLiaga istorijai", i5-
leist4 Siauliq,,Audros" muziejaus 1994 m.

Pabaigoje prisimenu, kaip, XX a. de-
vintojo dedimtmedio pradZioje praddjus
dometis lietuviq etnografija, buvo man pa-
sitrlyta galimybe susirinkti literat0rE, nau-
dojantis Silvestro Baltramaiiio ir XX a.

pabaigoje ir XX a. pradZioje leistomis bib-
liografijomis. Ai5ku, tada jau buvo nema-
Zai ir naujesniq tokiq publikacijq, tadiau
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jq-reikejo ieSkoti pavieniuose leidiniuose kutiniu perkrautu Zvejq laivu 1944 me-
arba, priedingai, bendrose bibliografinese tais, Sovietq armijai aitejant prie KurZe-
rodyklese reikejo ieSkoti etnografijos. Sian- mes. Veliau motina ja idsive/6 i Anglij4,
dien ant darbo stalo ki€kvienas_etnologas ten jos ir apsigyveno. pirm4 kart4 V. Skul_
gali pasideti suvestini leidini - V. Miliaus 1nns atvaZiavo i LatvijE 1990 m. sausi, o
,,Lietuviq etnologijos bibliografij4". ilgesniam, trijq menesiq laikotarpiui _

Auksuole eepaitienti XTLI;."*ar4' 
Tai ir buvo lauk. tyrimq

Vieda S k u I t a n s. The Testimonv
of Lives: Narrative and Memory i;
Post'Soviet Latvia. London & New
York: Routledge, 1998.217 p.

1988-1989 m. Rytq ir Centrindje Euro-
poje prasidejq politiniai pokydiai labai pa-
veike tq Saliq politini klimat4 ir jq ateiti.
Tai turejo didZiulq reikSmq socialines ant-
ropologijos ir etnologijos tyrinejimams.
Likvidavus geleZinq ti.dang4 ir atidarius
Sovietq S4jungos sienas, sociologams, so-
cialiniams antropologams ir etnologams
tapo prieinamos naujos, anksdiau tyrineji-
mams neprieinamos ir maZiau Zinomos re-
gionq erdves. Del to tyrimai pasipilde nau-
jomis temomis ir naujais klausimais, kurie
dalnai skatindavo perZiireti ankstesnius
nusistovejusius poZitrius ir iprastai sufor-
muluotus tyrimq projektus. Aktyvesne ta-
po naujq akademinirtr krypdiq, diskursq ir
teoriniq konturq paiedka, siekis perZengti
disciplinas, akademines mokyklas ar teii-
torijas skiriandias ribas. Posovietinems Ba-
lims tai buvo ir i55frkis, postdmis integ-
ruotis i platesng akademinq bendrij4.

Vienas i5 tokiq pirmqjq ir sekmingai
pasibaigusiq posovietiniq tyrimq projek-
tq Baltijos dalyse, manydiau, yra Viedos
Skultans studija,,Gyvenimq liudijimas:
pasakojimas ir atmintis posovietineje Lat-
vijoje", kuriq idleido socialiniams antropo-
logams gerai Zinoma ,,Routledge" leidyk-
Ia 7998 m. Autore gime Latvijoje. J4, dediq
menesiq ktrdiki, ant rankq i5sine5e jaunu-
te motina, begdama su jos modiute pas-

Tyrimas Latvijoje, teigia autor,e, prasi-
dejo kaip medicinines antropologirjos pro-
jektas. Tai buvo socialinis neurastenijos li-
gos tyrimas, susijqs su sovietmediu
politiSkai jautria psichiatrijos sritimi. [va-
de autore pabrdLia, kad sovietmediu psi-
chiatrq profesines izoliacijos situaciia, del
kurios diagnostine praktika atsiliko ir bu-
vo panaiesne i XIX a., kad neurastenija
Latvijoje buvo pladiai taikoma diagnozd, -
visa tai ir buvo pretekstas bei kontekstas
Siam projektui atsirasti.

PradZioje darbo tikslas, sako autore,
buvo tyrineti, kaip neurastenij4 supranta
ir 5i4 diagnozg taiko gydytojai ir pacien-
tai asmeniniame bei socialiniame lygme-
nyje, nagrineti Sios ligos simbolinr:s pras-
mes kasdieneje kalboje. Tadiau i5dtkis taip
prasidejusiam tyrimui buvo autor"r su-
rinkti imoniq pasakojimai ir prisinninimai
apie tai, kas vyko po Antrojo pasaulinio
karo: apie are5tus, tremtis i Sibiro lage-
rius, rlkiq nacionalizavim4, priverstini dar-
bq. Lauko tyrimq metu diktofonu uZra5y-
ti, iSSifruoti ir iSversti pasakojimai,
panaSiai kaip literattriniai tekstai, tapo sa-
varanki5ku objektu, del kurio ne tik pri-
reike naujq analizes instrumentq, bet ir
savaip sumodeliavo tyrinejimo krypti, ku-
rioje reik5mingq viet4 uieme autores as-
menine praeitis. Kaip teigia V. Skultans,
//mano autobiografija ivairiais pavidalais
susipina su mano dokumentuota kultflri-
ne realybe <...>; daugelis mindiq, suda-
randiq latviSkqjq pasakojimq pagrindq,
dare reikimingq poveiki ir mano, clar vai-
ko, pasaultiZitrrai" (p. 1).

Matyti, kad tyrinetojos biografija ir pa-
tirtis yra svarbi metodologine prasme -
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tai emin'! li,anga I tolesni tyrim4 ir kertine
projekto dalis. ]os svarb4 rodo ir tai, kad
studi,joje ji pateikiama pirmajame skyriu-
je ,,Seirnos istorija" ir tik po to imamasi
iSsamaus lauko tyrimq ir metodq apibu-
dinimo. Taip santykis tarp eminit4 ir etinit4

aspektq tapo V. Skultans studijos paskata
atrasti pateikejq pasakojimus grupuojan-
dias strukturas ir kategorijas.

Marryiiau, kad del Sios eminio ir etinio
tyrimo s4veikos susiformavo pagrindinis
autores pastebejimas apie atminties ir teks-
tu pateikiame prisiminimq literatr-rriSku-
m4, i5reiSkiam4 tuo, kaip literatiriniai
vaizdirriai valdo asmeniniq prisiminimq
viding struktur4, ir tuo, kaip metaforos
tampa situacijq suvokimo budu. Literatu-
riSkumas autorei ypad reikdmingas iSski-
riant individualius pateikejq prisiminimus
organizuojandi4 bendr4j4 tvark4 ir temi-
nes kat,egorijas, kurios matyti studijos sky-
riq pavadinimuose: likimas ir biografija,
iSgyverrtas ir prisimintas miSkas, sugadinti
gyveni:mai, sugadinta sveikata. Tai kulttr-
riSkai iprasminti motyvai, aplink kuriuos
sukasi pateikejq pasakojimq siuZetai.

Antra vertus, autore pastebi, kad indi-
vidualiis pasakojimai ir prisiminimai ne-
ra asmeniSki. Pateikejai savo biografijas,
patirtis pateikia Seimos istorijos, tautos ar
pasauli.o istorijos kontekste. Siekiamybe
jungti rindividualq ir platesni sociokult0-
rini lygmeni yra tiek pateikejq pasakoji-
mq, tiek autores formuluojamos proble-
mos bruoZas. PaZymetina, kad konteksto
pateikejq prisiminimams bei pasakoji-
mams ir analogijq jq mofiams autor6 ie6-
ko latviq tautiniame tapatume, sureikimi-
nusiarne literaturos tradicij4. Apskritai
pabrdLiama savita literaturos, Zodines ku-
rybos ir Svietimo vieta bei vaidmuo nuro-
dant, kad tai yra latviq tautos savitumo
Zenklas, ir pastebint, kad latviq tautinis
tapatumas buvo kuriamas literaturoje. To-
kios konteksto paiedkos autorei yra pa-
grindin6 darbo uZduotis - ie5koti s4vei-
kos tarp sociokulttrriniq strukttrrq ir
indiviiLualaus Zmogaus subjektyvumo.
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Atminties literattrriSkumas Viedai
Skultans reikimingas ir keliant klausim4
apie kulttrriniq reprezentacijq santyki su
socialine realybe, ir dia pat pastebint, kad
,,bendros reprezentacijos gali buti arba re-
alybes iSgryninimas, arba jos apvertimas.
Tadiau 5is ambivalentiSkumas reiSkia, kad
kultiirines reprezentacijos nesifilo minties
nei apie tiesiogini jq ryii su praeitimi, nei
apie to ryiio nebuvirn4" (p.27).

Studijoje pateikiama daug konkredios
medZiagos: cituojami ir nagrinejami ilgi
pateikejq pasakojimai. Tai V. Skultans des-
tymo ir argumentavimo stilius, kai i teks-
tus Zi0rima kaip I turindius savo gyveni-
mq ir galiniius kalbeti uZ save. Nors
kartais susidaro ispfldis, kad autore teks-
tams suteikia per daug galios ir laisves,
nesiryZta jq suvaldyti. Taiiau kita vertus,
lauko tyrimq medZiagos gausa yra kelias,
leidZiantis autorei sekmingai judeti tarp
politikos, medicinos, istorijos, literaturos
ir antropologijos.

Taigi noretqsi pasidZiaugti V. Skultans
studija,,Gyvenimq liudijimas: pasakoji-
mas ir atmintis posovietineje Latvijoje",
kad nera vienintelis darbas apie atminti
posovietinese Rytq ir Centrines Europos
kradtuose. Greidiau tai dar vienas indelis
i aktualius tyrinejimus fu i, matyt, plates-
nio reiSkinio analizq - rei5kinio, kuris gal-
bUt yra perZengqs atminties temos ir po-
sovietiniq teritorijq ribas.

', x
AuKsuole Lepattrcne

Rima P r a s p a I i a u s k i e n e.

Nereikalingi ir pavoiingi: XVIII a.

pabaigos - XIX a. pirmosios puses
elgetos, valkatos ir pl6Sikai Lietuvo-
je. Vilnius; Lara,2000.171. p.

Marginalines grupes domina daugelio
disciplinq atstovus, tarp jq ir etnologus,
toddl, dar atsiZvelgdamas ir i diq grupiq
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aktualumq 5iq dienq visuomeneje, ryBiuosi
istorikes Rimos Praspaliauskienes hygA
,,Nereikalingi ir pavojingi: XVIII a. pabai-
gos - XIX a. pirmosios puses elgetos, val-
katos ir ple5ikai Lietuvoje", pristatyti et-
nologijos bei socialines antropologijos
Zurnale.

Be iZangos, tyrimq ir Saltiniq apLval-
gos, vietovardZiq ir asmenvardZiq rodyk-
liq bei pladios santrumpos anglq kaiba,
studijq sudaro trys skyriai: ,,Elgetos ir vi-
suomene XVIII a. pabaigoje - XX a. pir-
mojoje puseje", ,,Valkatos" ir ,,Pledikq
gaujos". Jie liudija aiSkq tyrimui pasirink-
tq marginaliniq grupiq suskirstymq ir
kiekvieno skyriaus autonomi5kum4. Nors
Siq socialiniq grupiq ribos nera labai sta-
bilios, sqvokos ,,elgeta", ,,valkata" ir ,,ple-
5ikas" neretai susipina, tadiau pritariu
R. Praspaliauskienes pasirinktai tipizaci-
jai, kadangi marginaliniq grupiq skirsty-
mas pagal seslumq, amifus,, santyki su kri-
minaliniu pasauliu ar kitais kriterijais
sukeltq naujq, dar sunkiau i5sprendZia-
mq metodologiniq problemq. Todel,
manau/ autores pasirinktasis kelias opti-
malus.

Studijos tikslas - i5tirti 5iq marginali-
niq grupiq gyvenimo bUd4, viding struk-
t0r4, viet4 visuomeneje ir ry5ius su kito-
mis visuomenes grupemis. Pasirinkti
chronologiniai tyrimo remai, anot autores,
leidLia tyrineti marginalines tradicines vi-
suomenes grupes Lietuvos modernejimo
prieSaudryje.

Tyrimq apivalgoje aptarusi pasauli-
nius istorikq, etnologU ir sociologq mar-
ginaliniq grupiq tyrinejimo pasiekimus bei
metodikas, autore deram4 viet4 skiria
1995 m. publikuotai Vlado Sirutavidiaus
monografijai,,Nusikaltimas ir visuomene
XIX amZiaus Lietuvoje", taip pat i5vardi-
jami smulkesni istorikq ir etnologU 3ia te-
ma para5yti darbai, i5 kuriq galediau pa-
mineti gana gausius bei informatyvius
Venanto Madiekaus paprotinei teisei skir-
tus straipsnius ar Gerharto Bauerio kai-
mo kaip socialines struktrlros tyrinejimus,

kurie britq r"r,r- ;:;";";";;
marginalines grupes, ypad visuomefles po-
Zidri i jas Lietuvos kaime. Tadiau die tyri-
mai neieina i autores pasirinktas chrono-
logines ribas ir rimtq priekaiStq del to
negaletume daryti.

Panaudotus Saltinius autore suskirsto
i penkias grupes ir kritiSkai juos ivertina:
1.453 gyvenimo apraiymai;2. Spitoliq ko-
misijos 1790-1.880 m. protokolai, VieSosios
globos valdybos dokumentai, prieglaudq
globotiniq s4raiai, Betygalos prieglaudos
L824-7859 m. veiklos Lurnalas;3. {vairiis
valdZios istaigq dokumentai,4.XIX a. pir-
mosios puses periodind spauda; S. GroLi-
ne bei didaktine literatura, atsiminimai,
tautosakos rinkiniai.

Pirmajame skyriuje analizuojamos
XVII a. pabaigos - XX a. pirmosios puses
Svietimo idejos ir pastangos eliminuoti el-
getavim4. Tam tikrq sveikatos ir sociali-
nes apsaugos ministerijos funkcij4 atliko
1775 m. VarSuvos seime sudaryta Spito-
liq komisija. Buvo bandoma ivesti elge-
taujandiqjq kontrolq. 7792 m. buvo nu-
sprgsta surinkti elgetas i5 gatviq, palikti
tik negalindius dirbti. Tai nepavykus, ban-
dyta steigti net savivaldos organus. Taip
pat neliko nepastebeta labdaros draugijq
veikla. Greta Vilniaus, paminimos Joni5-
kelio ir Kriaunq labdaros draugijos. Taip
pat i5analizuota valdZios kova su elgeta-
vimu, represijos, globos istaigos, bandy-
mai uZkirsti keliq elgetavimui plisti, finan-
siSkai remiant Zemiau skurdo ribos
gyvenandius miestelenus. Tadiau kaip ro-
do pirmoji 1945 ir 1947 m. Vilniaus elgetq
socialin6s struktflros statistine analizd, la-
bai didelq elgetaujandiq dali sudare ne-
vietiniai i miest4 atvykq valstiediai, ma-
tyt, i5 kitur atkeliavg buvq kariai ir iq
Seimos. Daugiausia elgetq sudare mote-
rys - daZnai padios budamos anomali, ga-
lima sakyti, marginaline amZiaus sociali-
ne kategorija - netekejusios (matyt,
vyresnio amZiaus, kad galima butq va-
dinti ,,senmergemis") arba turindios ne-
santuokiniq vaikq (,,mergos su vaiku" so-
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cialine amZiaus kategorija). Zvelgiant i el-
getas visuomen6s poZitrriu, gana taikliai
atskleistas elgetavimo kaip amato suvoki-
mas. ISmalda elgetoms prilyginama gai-
lesdiui, aukai, dainai savanaudiSkai, bi-
jant Dievo bausmds ar siekiant tam tikrq
tikslq. Vis delto amatininkas - klrrejas. At-
skleisdiau ir kitas ,,elgetos - amatininko"
funkcijas. Dirbantis miestietis ar kaimie-
tis maldai galejo skirti nedaug laiko, to-
del uZ menkq atlygi tai padaryti galejo
laisvo laiko turintis elgeta. |is galejo pasi-
melsti uZ mirusio giminaidio siel4 ar su
savo prigimtu ,,ikyrumu" iSpra5yti uZsa-
kovui i5 Dievo norimo rezultato. Kaimuo-
se elgetos, kaip ir kiti amatininkai, daZnai
nebuvo sdsltrs. SuSelpus ir suteikus viet4
nakvynei, uZdaros kaimo bendruomenes
narys galejo suZinoti gana tolimq apylin-
kiq naujienas, pasiteirauti apie gimines,
draugus, paZistamus ir netgi uZsakyti, kad
,,elgeta amatininkas" pats skleistq norim4
informacij4 kitur, pavyzdZiui, apie paau-
gusios dukters turtE, groLiir dor4. Tadiau
Sias prielaidas galetume paremti tik kiek
vdlesnl laikotarpi liudijandiais Saltiniais,
tod6l tokie teiginiai bntq kiek hipotetiSki.

Tolesniuose skyriuose apraSoma socia-
line globa parapijose, nupiedtas ganavaiz-
dus parapijos prieglaudoje gyvenandio el-
getos paveikslas, apraSomi bandymai
paskirstyti elgetaujandiq sraut4 parapijos
ribose, apsimeteliq elgetq gyvenimo bfl-
dq, idvaizdq.

,,Elgetos" s4voka, galima sakyti, sta-
bili ir lengvai suvokiama, ,,valkatos"
apibreZimas daugiareik5mis, kintantis is-
torijos eigoje. Skyrius ,,Valkatos" chrono-
logi5kari pradedamas nuo trediojo Lietu-
vos Statuto (1588) laikq. NemaZai vietos
skiriama Sios sqvokos atskleidimui. Tiria-
muoju laikotarpiu ji galejo reik5ti pabe-
gusi valstieti, nusikalteli, keliaujanti ama-
tinink4, elget4, beZemi ir benami samdini,
laisv4ji Zmogt4, elgetq. Kaip liudija antroji
autores pateikta statistine lentele, apie
1,823-1,834 metus valkatos sudare gana
reikdmingA Sibiro tremtiniq procent4. I5
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informatyviq autor6s pateiktq diagramq
matyti, kad Lietuvoje buvo galima sutikti
valkatq i5 ivairiq kra5tq. Kiek kitaip negu
elgetos dauguma valkatq buvo darbingo
amZiaus vyrai, daZniausiai katalikai, ,,be
kilmds" arba valstiediai, Gana platus val-
katos kelio pasirinkimo spektras. Pavai-
nikis kndikis valkatavo ,,kiek save pa-
mena" (p. 65), subrendgs valstietis
s4moningai pasirinko,,geresnio gyveni-
mo" keliE. Taip elgtasi vengiant eiti i rek-
rutus, isisukus i socialinds suirutds sflku-
ri, nepakdlus likimo ir epochos uZkrautos
na5tos, nusikaltus. Tokiais atvejais valka-
tavimas suvoktas kaip vienintele i5eitis.
Neturintis pastovaus darbo keliaujantis
amatininkas, rekrutas, padienis darbinin-
kas buvo priverstas vagiliauti, elgetauti
(kartais, radus pastovq darb4, elgetos
amatas uZmirdtamas), daZnai jau pabeggs
i5 tremties vietos, - toki socialini valkatos
portret4 nutapd R. Praspaliauskiend. Ji ga-
na itaigiai atskleid6 ir jo kasdienio gyve-
nimo erdvg: kardema, nakvynes vietq pa-
iedkos ir siekis padiam pasirtrpinti
asmenine sauga igijus suklastot4 asmens
tapatumA liudijanti dokument4. Autord
gana iSsamiai iSanalizavo valkatq kelio-
niq geografij4, pastangas keisti gyvenimo
btrd4, Seiminio gyvenimo ypatumus, reli-
gingum4. Jrl socialine erdve, nepaisant uZ-
davinio sud6tingumo, atskleista itaigiai, ir
tai liudija autores analitinius sugebejimus.

,,Ple5iko" s4voka gana stabili, panaiiai
suvokiama ivairiose epochose. Ddl to au-
tore galejo i5 karto koncentruotis ties pld-
Sikq gaujos etnine ir socialine struktira.
Analizuojant statisti5kai reikSming4 gau-
jq skaidiq (36), atskleista etnine, konfesi-
n6, socialine gaujq ir jq nariq struktura.
Aptartas gaujq dydis, nariq skaidiaus pri-
klausomybd nuo gaujos gyvavimo laiko.
Sulaikymas ir ikalinimas, anot autores, ne
visada nutraukdavo gaujos veikl4. Patei-
kiami begimo i5 kalejimo pavyzdlia| Api-
pleius dvar4, paprastai pats dvarininkas
su ispravniku imdavosi ieikoti ple5ikq
(kartais paie5kose dalyvaudavo net 500-
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1000 valstiediq?!), esant ypatingam atve-
jui pasitelkti kazokai ir kareiviai. Matyt,
istoriniq Saltiniq gausa autorei leido suli-
daryti ir perteikti dinami5k4 gaujq paiedkq
vaizd4. Pasakojama, kaip pleiikq i5vaiz-
d4 perteikdavo liudininkas, iianalizuotas
slaptq agentq itraukimo i gaujas ir nusi-
kalteliq verbavimo mechanizmas. Gilq ty-
rimo objekto suvokimE liudija ir posky-
riai ,,Plediko karjera" bei ,,Kriminalinis
stilius" (tiesa, per klaid4 pasikartojandias
4 diagramas reiketq suformuoti kiek ki-
taip, gal stulpeliais, nes suddtine realijq
suma kalbant apie gaujq paie5kos rezul-
tatus sudaro 97, o apie ple5imo objektus -
1,65o/", deja, apskritimo pavidalo diagra-
ma pra5yte praSosi 100% sumos), ,,Krimi-
nalin6 infrastrukttrra" bei,,Nusikalstamu-
mo geografija". Gana sekmingai
modeliuojamas poskyris,,Ple5iko ivaizdis
visuomendje". Nusikalteliai skirstomi i pa-
prastus pleiikus ir nusikaltelius heroius
(ne tik ,,imantis", bet ir ,,duodantij,,).
R. Praspaliauskienes paraiyta nusikalsta-
mumo studija yra svarbi ne tik istorikams,
sociologams ar etnologams, bet ir psicho-
logams, teises tyrinetojams. Nepaisant
mokslo pletotes vingiq, teorinitl paieikq,
ji bus vertinga ir tiriant ateities epochq
marginalines socialines grupes.

Kiek netiketai trediqji skyrell tqsia vi-
sus tris skyrelius apibldinandios iivados.
Tadiau jos motyvuotos ir liudija sekming4
iSsikeltq tikslq sprendimq. Greta diachrb-
nines socialiniq ir kulttrriniq procesq ana-
lizes neblogai ir dinamidkai nutapytas ir
marginalinems grupems priklausandio
Zmogaus portretas. Tai, mano manymu,
stipriausia darbo savybe.

Knyg4 baigia i5sami santrauka angla-
kalbiam skaitytojui, leidZianti di darb4
itraukti i kitq Salirl marginaliniq grupiq
tyrinejimo apyvart4.

Etnologq vardu noretqsi padekoti uZ
reik5ming4 studijQ, pasitarnausiandi4 ne
tik socialines istorijos pletotei, bet ir etno-
logq marginaliniq socialiniq grupiq kul-
turos tyrinejimams bei palinketi, kad at-
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eityje pasirodytq kuo daugiau tokio po-
biidZio ir vertes socialines istorijos darbq,
padedandiq pletoti tarpdisciplininius Lie-
tuvos ir jos etnines kulturos ir visuome-
nes tyrimus.

Zilaytis iaknys

Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva
ir Lenkija XIX-XX a.). Lietuvriq atgi-
mimo istorijos studijos 17. Vladas Si-
rutavidius ir Darius Staliunas (sud.).
Vilnius: Lietuvos istorijos institutas,
2001. 204 p.

Knygoje,,Lietuviq atgimimo istorijos
studijos. Nacionalizmas ir emocijos (Lie-
tuva ir Lenkija XIX-XX a.)" istorikai na-
cionalizmq tyrineja pasitelkdami tautq he-
rojus, tautinius mitus, ritualus, gilinasi i
istoriniq ivykiq reik5mes ir srautus, jq
iprasminim4 visuomeneje ir lietuviq tau-
toje susiformavusius lietuvybes simbolius.
Autoriai domisi ne nacionalizmo ideolo-
gija, jos turiniu, bet vadinamuoju ,,kolek-
tyvines atminties" fenomenu. Straips-
niuose vyrauja tarpukario problematika,
aptariama iiuolaikine lietuviq ir lenkq vi-
suomene, jos nacionalizmo daknys ir reik5-
me visuomeneje. Knygos sudarytojq tei-
gimu, sovietines sistemos Zlugimas
Vidurio ir Rytq Europoje, tolesne regiono
visuomeniq raida priverte mokslininkus
prisiminti gerokai primirdtas nacionaliz-
mo problemas (p.7). Sabine Grabowski,
Heidi Hein, Wolfgangas Kaschuba, Mag-
dalena Miciriska, Alvydas NikZentaitis,
Vladas Sirutavidius, Darius StaliUnas, Ro-
bertas Traba, Ciedrius Viliunas steng6si
atsakyti i klausim4, kuo buvo ir tebera pa-
traukli,,tautine ideja".

Mokslininkq darbuose aptariamob Eu-
ropos, Lietuvos ir Lenkijbs situacijos.
W. Kaszuba straipsnyje ,,Tauta ir emoci-
ja. Europos situacija" svarsto istorinio ry-
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5io tarp tautos ir emocijos aktualumE Eu-
ropoje po 1989 m. Autorius kelia klausi-
m4t at,,tauti5kumas gali ,,iSsivaduoti" i5

savo istorinio modelio" (p. 1,62) ir tapti
aiena ii daugelio santykiq su aplinka bei
istorija galimybirl

Nagrindjama, kaip elitas formavo tau-
tinq s4monq, iskele tautines asmenybes ar
jq charakterio ypatybes, kokia yra tauti-
nio klausimo emocine svarba visuomene-
je. S. Grabowski aptare tautinds draugijos

itakq Zadinant tautiSkum4 XIX a. pabai-
gos - XX a. pradZios vokiediq ir lenkq tau-
tineje kovoje. Straipsnfe ,,Tautiniai mitai
ir sirnboliai kaip lenkq draugijq priemo-
nes XX a. pradLioje: draugijos ,,StraL" pa-
vyzdys" autore parode, kaip Prflsijos pro-
vincijos sostindje Poznaneje lenkq ikurta
draugija,,SttaL" sustiprino kolektyving
lenkq s4mone. M. Miciriska darbe ,,Tado
KosciuSkos kultas ir jo vaidmuo palaikant
lenkq tautinq savimonq XIX-XX a." ar:talri-

zavo, kaip lenkq visuomeneje kito Tado
Kosciudkos kultas, s4moningai pradetas
kurti dar priei 1794 m. sukilim4. Istorijoje
Tado Kosciudkos kaip Nepriklausomybes
gynejo legendos akcentai buvo keidiami.
XX a. paskutiniame dedimtmetyje jis tapo
ne toks svarbus kaip kendiandios liaudies
gyndjas, bet labiau vertinamas del sqZi-

ningurno, profesionalumo, tolerancijos ar
politinio santurumo.

Knygoje atskleidZiamas tautos herojq
ir a4tiherojq vaidmuo kuriant lietuvybds
simbolius. A. NikZentaitis straipsnyje ,,Jo-
gailos ivaizdis lietuviq visuomeneje" ar-
gumentuotai pateike stereotipus apie 5i4

asmenybg. ,,XIX a. pabaigoje - XX a. pra-
dLiole Jogaila buvo tam tikras antilenkiS-
kumo simbolis, <...> daZnai suprie5ina-
mas su teigiamais herojais: Vytautu,
Kgstudiu ar bendrai pagoniSka lietuviSka
kultfira, jis turejo iSryikinti pastarqjq pri-
valumus" (p. 165). XX a. antrojoje puseje

Jogailos lvaizdis visuomeneje pamaZu pra-
randa antilenkiSkumo poZymius. Kalti-
nant 5i4 asmenybg lietuviBkos kultoros
sundikinimu, akiv aizdLiai matomas susi-

191

rtrpinimas lietuviq tautos likimu. Anot au-

toriaus, tokiu budu logaila, i5likdamas nei-
giamu istoriniu personaZu, prisidejo prie
lietuviq tautinio identiteto stiprinimo, o

,,poLiurio i Jogail4 pasikeitimq l6m6 <...>
dinges poZiflris saugoti siaurai supranta-

m4 valstybingumo tradicij4" (p. 66).

G. Vililnas irode, kad Vytauto kultas
yra vienas intriguodiausiq 1918-1940 m.
Lietuvos Respublikos politines kulturos
reiSkiniq. Straipsnyje,,Vytauto DidZiojo
kultas tarpukario Lietuvoje" autorius ra-
5o, jog kulto ideologijoje vyrauja Vytauto
kaip modernaus lietuviq valstybingumo
ir tautiSkumo simbolio reik5md. Ikonogra-
fijoje bei ceremonijose pabr6Ziama gin-
kluota jega ir suvereni valdlia. Vytautas
interpretuojamas kaip grynai lietuviSkos
valstybds kflr6jas. ]o kulto ideologijoje pa-
naudota religine simbolika (p. 87-93).

H. Hein straipsnyje ,,Pastabos del
Pilsudskio kulto Antrojoje Lenkijos Res-

publikoje" apibendrino modemaus asme-
nybes kulto raidos poZymius, stadijas: pir-
miausia visuomeniniai santykiai
personalizuojami, t. y. sureik5minamas as-

menybes istorinis vaidmuo, v6liau jis mo-
numentalizuojamas - p,agerbiamas jo ge-
nijus ir galq gale asmuo'mitologizuojamas;
visi 5ie poZymiai budingi Pilsudskio kul-
tui. Sis kultas buvo ne tik integruotos vals-
tybds s4monds i5rai5ka, bet ir priemone
jai sukurti (p. 166-68).

Noriu pabrd1ti, kad autoriq mintys, ty-
rimai, kaip,,lenkiSkos (tiksliau bajoriSkos)
kulturos atmetimas buvo esminis moder-
naus lietuviSkumo, lietuviq nacionalinio
identiteto formavimosi pagrindas" aktua-
lus etnologams, nes nacionalines kulhrros
dalykai glaudiiai susijg su etnines ben-
druomenes, kulturos, tradicijos kurimu ir
palikimu. Liaudies tradicijose yra prie5-
prieSq lenkiSkai kulturai; nacionalizmas,
nacionaliniai jausmai, jq ugdymas ir et-
niSkumas turi s4lyiio taikq.

D. Stalinno teigimu, ,,siekdamas su-
stiprinti savo itaig4, nacionalizmas adap-
tuoja tradicinds religinds pasauldZiuros
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elementus, jos simbolius bei ritualus,, (p.
731,-1,32). Straipsnyje,,Zuvusiqjq kariq
kultas tarpukario Lietuvoje,, autorius ra-
5o, kad Lietuvoje ir kitose Europos vals-
tybese Zuvusiqjq kariq kulto autenti5ku-
mas yra panadus. Zuvusieii kariai
iSkeliami kaip vertybiq neiejai, jie tampa
tautos simboliu; tauta vaizduojama kaip
vieninga, organizuota, kovojanti bendruo-
mene. Tarpukario Lietuvoje Zuvusiq ka-
riq kulto sureikiminimas siejamas su ka-
riuomenes itakos padidejimu po 1,926 m.
gruodZio 17 d. perversmo, su tarptauti-
nes padeties paa5trejimu ir Lietuvos tarp-
tautiniq pozicijq komplikavimusi.

V. Sirutavidius akcentavo:,,Visuome-
niq nacionalizavimas buvo suprantamas
kaip gausiausio tradicines viiuomenes
sluoksnio - valstietijos ipilietinimo proce-
sas modernioje tautineje valstybeje lvai-
riq jos institrcijq pagatba" (p. 133). Jo
straipsnyje,,Sventes nacionalizavimas.
,,Tautos Sventes" atsiradimas Lietuvos
Respublikoje XX amZiaus 4-ajame dedimt-
metyje" keliamas daugeliui aktualus klau-
simas, kaip bendruomene vadinama tau-
ta formuojasi, tiksliau, yra suformuojama,
kaip jau susiformavg tautiniai identitetai
egzistuoja. Analizuojamos tautos Sventes
,,iSradimo" politines ir kulttirines aplin_
kybes, kariuomenes vaidmuo, lenko kaip
prieSo ivaizdis. Teigiama, kad.Tautos iaei-
td ,,atrasta" konkurencineje elito kovoje
(p. 1a5); tautininkai tokiu bfldu tvirtino
savo politini reZimq, juos reme visuomene.

Tyrinejant tautiniq ivendiq formavimo-
si aplinkybes, tautiniq herojq atsiradimq,
buvo pastebeta, jog bitent nacionalizmas
(judejimas ir ideologija) kasdienineje Zmo-
gaus m4stysenoje sugebejo glaudZiai su_
sieti tokius jausmus kaip garbe, pasidi-
dZiavimas bei pasiaukojimas su nauja
socialine realybe - tauta. Butent iiuo as-
pektu, daugelio tyrinetojU nuomone, gali-
ma paaiSkinti tautines idejos patrauklu-
m4 bei ilgaamZiSkum4 (p. B). Be to,
visuomene 5i4 idej4 sieja su groZio, gerio
sqvokomis.

ECENZIJOS IR I\PZVALGOS

Matomi bendri lietuviq ir lenkq emo-
cijq ddsningumai. R. Traba straipsnyje
,,Tautinio mito konstravimas ir dekonst-
rukcija. Pasvarstymai remiantis Zalgirio
mtiio metiniq minejimq Lenkijoje $eman-
tine analize" teigia, kad 1410 m. lalgirio
mndis yra vienas populiariausiq istoriniq
simboliq Lenkijoje, o jo suvokimas kolek-
tyvineje s4mondje nuolat keidiasi. Sio sim-
bolio formavimuisi, kaip ir Vytauto
DidZiojo garbinimui ar kitiems pavyz-
dZiams, turejo itakos 500-qjq metiniq mi-
nejimas.

Nors nacionalizmo problematika vi-
suomenei ypad aktuali tampa tautos atgi-
mimo laikotarpiu, knygos autoriai vaiz-
dZiai irodd, kad moderniosios tautos
formaoimasis, arba tautinis atgimimas, jokiu
badu nesibaigia tuomet, kni pasketbiama apie
tautines aalstybis sukilrim4 ar atkirimq. Na-
cionaline aalstyb e, j os aisuomeninis-p olitinis
elitas toliau tgsia ,,tautos teat4" praditq darbq
(p. B). Etrologams, kult0ros istorikams, so-
cialiniams antropologams tai yra labai ar-
timi klausimai, liediantys nacionalinius
simbolius kaip artefaktus, jq Saknis ir
vertes.

Vida Sauaniakaitd

Vida Savoniakaite. Kdrvba ir
tradicijos. Geometriniai lieturiiq au-
diniq ra5tai = Creative Work and Tra-
ditions. Geometric Patterns of Lit-
huanian Textiles. Vilnius: Lietuvos
istorijos institutas ir UNESCO kated-
ra Informatika humanitarams Mate-
matikos ir informatikos institu te, 2002.
133 tinklalapiai (85 - lietuviq kalba ir
48 - anglq kalba).

1998 metais ketvirtajame ,,Lietuvos et-
nologijos" tome buvo publikuota Vidos
Savoniakaites knyga ,,Audiniai kaimo kul-
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ttrroje. Lietuviq geometriniai raitai XIX-
XX amZiuje". O po keleriq metq knygy-
nuose puikuojasi kitas 5iE tem4 pristatan-
tis stambus darbas ,,Kiryba ir tradicijos.
Geometriniai lietuviq audiniq radtai". Ta-
diau knyga neiprasta. Jos puslapius gali-
me vartyti kompiuterio ekranuose. Tai pir-
moji Lietuvos iitorijos institute (kartu su
UNES(:O katedra Informatika humanita-
rams lvlatematikos ir informatikos insti-
tute) i$leista ir pirmoji etnologinio pobU-
dZio elektronine knyga Lietuvoje. Tai kiek
apsunkina recenzentq darb4, nes aptariant
tokio pobfldZio leidini jos ir lyginti nera
su kuo. Tadiau nesigilindami i knygos
technologinius savitumus pabandysime
paskla.idyti virtualius lapus.

Atsidarg k.yge matome ja suskirstyt4
| 5 skyrius: ,,Pratarme",,,I5takos", ,,Gale-
rija",,,Reikbme",,,Rodykle".

,,Pratarmeje" pateikiama trumpa bib-
liografija, akcentuojama, kad tgsti lietuviq
audiniq radtq tyrimus paskatino klausi-
mas, kaip lietuviai iSlaiko savo kurybos ir
tradicijq savitumus. Pasak autores, dide-
jantis pasaulines mokslo minties domeji-
masis nei5senkamais kult0ros iStekliais,
ivairiarLrsiais naujq technologijq ir kultd-
ros ryiiais, jq naujq galimybiq paiedko-
mis paskatinio imtis multimedijos priemo-
niq kulttrros savasties ir tyrimq sklaidai.
Skyriq sudaro 5 poskyriai: ,,Ktrejai", ,,Pa-
dekos",,,Pagalba",,,Iliustracijos" ir,,San-
trumpos". Pirmasis poskyris liudija, kad
virtuali4j4 krygq parenge gausus autoriq
kolektyvas. Be Vidos Savoniakaites, prie
knygos rengimo prisidejo informatikai Ge-
diminas Navickas, Evaldas OZeraitis, Sau-
lius Pauliukas ir Edmundas Trumpa, dai-
lininkai Auirine Bareikyte ir Zilvinas
Norui5is, kalbos redaktoriai GraZina Prus-
kuviene ir Josephas Everattas, verteja Gre-
ta Rinkevidiute. Recenzavo Auksuole ee-
paitiend ir Zilvytis Saknys. Knygos leidyb4
rdme Atviros Lietuvos fondas. Po pade-
koms ir knygos struktiros ir simboliq
reikimems r-rurodyti skirtq poskyriq yra
iliustracijq autorystq nurodantis poskyris.
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Virdelyje, antraStiniame lape panaudotos
Arflno Balteno, Valdemaro Doveiko, Igno
Kondiaus ir autores nuotraukos. Darbas
iliustruotas autords grafiniais pieSiniais,
audinir4 ir kitomis nuotraukomis, daryto-
mis 1994-7999 m., bei dokumentindmis
nuotraukomis i5 Lietuvos dailes muzie-
jaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus ir
privadiq kolekcijq. Paskutiniame posky-
ryje nurodomos naudotos santrumpos.

Skyriuje ,,I5takos" padedant garso ir
vaizdo siuZetams vaizduojamas audimo
procesas/ aptariama audiniq raStq iStakq
ir tyrinejimq problematika, pristatomi at-
likti tyrimai, darbo Saltiniai. Skyrius skirs-
tomas i 5 poskyrius: ,,Audejai", ,,Otna-
mentq knygos", ,,Pramone ir prekyba",
,,Tradicijq kurimas",,,Radtas". Poskyryje
,,Audejai" galime perskaityti ir iSgirsti 11

audejq pasakojimus apie jq amato, audi-
niq savitumus. Iliustruotas poskyris ir apie
ornamentq knygas, kituose dviejuose ga-
na iSsamiai analizuojama tradiciniq orna-
mentq ir raSto sklaida teritorijoje ir laike,
paliekant galimybq dar iSsamiau susipa-
Zinti su ra5to ir ornamento s4vokomis.

Skyriuje,,Galerija" rodomas Lietuvos
Zmoniq audiniq ra5tq ktrrybos iSskirtinu-
mas, ivairove; tekstuose fu vaizdo pasa-
kojimuose aiSkinami jU savitumai, patei-
kiamos klasifikacijos, tyrinejami kulturq
s4sajq padariniai. Skyrius skirstomas i po-
skyrius,,Klasifikacija",,,Keturkampiq mo-
tyvai" (dar skirstoma i katpedZiq raitus,
katpedes ir segmentus, kryZius ir akedias
ir kitus keturkampius), ,,Elipses ir apskri-
timai" (dar skirstoma i agurkq,4Zuolo la-
pq bei kitus ir obuoliq ra5tus), ,,Savitu-
mai", ,,Gatso iradai" bei ,,Yaizdo iraiai".
Pateikiami vertingi Zemelapiai, liudijan-
tys reiSkiniq paplitim4 teritorijoje ir auto-
res sieki aprepti visq Lietuvos regionq re-
alijas. Audiniq ornamento suvokim4 labai
pagyvina iStraukos i5 Lietuvos liaudies
kult0ros centro Liaudies kurybos archyve
saugomos Vytauto Musteikio filmuotos
medZiagos ir 16 7976 m. Vytauto Urbana-
vidiaus sukurto filmo ,,Oi rat!, ratu..."
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Audiniq ir audimo socialine rai5ka ap-
tariama skyriuje,,Reik5me". Poskyryje
,,Zenklai" aptariama audiniq raitq sim-
bolika ir pateikiama jq liaudiSkq pavadi-
nimq tipizacija. Poskyris ,,Tikejimai" su-
paZindina su liaudyje gyvavusiais
draudimais dirbti darbus, susiiusius su au-
dimu per kalendorines Sventes ir tam tik-
ras metq dienas, individualios elgsenos
apribojimus metant audekl4, audZiant, es4
tai gali pakenkti audimui ir audiniui, gy-
vulininkystei, ukinei ir net vedybinei sek-
mei. Taip pat analizuojami tikejimai apie
galimybq pakenkti audiniams ir audimui,
maginiai veiksmai, kuriais siekta to id-
vengti. Poskyryje,,Dovanos" suZinome,
kad daZniausiai audiniai buvo dovanoia-
mi vestuviq proga, nemaZ4 vaidmeni jie
atliko gimtuviq ir krikStynq, laidotuviq,
kitq Seimos, kalendoriniq ir agrariniq
Svendiq paprodiuose. Audiniai analizuoti
ir kaip draugiSkumo i5rai5ka, ir kaip au-
ka siekiant norq i5sipildymo ar reik5min-
gas apsauginq gali4 iktnijantis objektas.
Poskyryje,,Spalvos" atskleidZiama audi-
nio spalvos s4sajos su liturginemis, gyve-
nimo ciklo ir kalendoriniq Svendiq apei-
gomis, liaudiSkasis kiekvienos spalvos
reikSmiq ir jq lietuviSkumo ir netgi ry5io
socialine priklausomybe suvokimas. At-
skirE poskyri sudaro ,,Lietuvi5ki raltai,',
kuriame aiSkinama apie audini kaip liau-
diSkq etniSkumo ir tauti5kumo iSriiSt4.

Paskutinis skyrius,,Rodykles" paleng-
vina rasti dominandi4 realij4 ar reidkini.

I5 viso elektronineje knygoje 295 iliust-
racijos. Dauguma jq kartojama lietuvi5-
kuose ir angliSkuose tinklalapiuo se, 5 vaiz-
do siuZetai, 11 garso ira5q, 115 piediniq,
16 diagramq,T Lemdlapiaiir 157 nuotrau-
kos. SugriZkime prie ,,klasikines", ketvir-
tajame ,,Lietuvos etnologijos" tome i5-
spausdintos Vidos Savoniakaites knygos.
Nors iliustracines medZiagos dia taip pat
gausu/ tadiau virtualios knygos galimybes
nepalyginamai didesnes. Nekalbant apie
pateikiamus garso ir vaizdo Baltinius, in-
formacijos Saltinio galimybes, toks kiekis

nuotraukq rr r.J;;;", ;;-
rokai pabrangintq klasikines knygos lei-
dyb4ir, ai5ku, kain4. Nors i5 pirmo Lvilgs-
nio klasikine knyga atrodo moksli5kesne,
tadiau elektronine teikia nepalyginamai
daugiau informaciniA galimybiq. Neabe-
joju, kad profesionalus etnologas pasinau-
dos abiem monografijos versijomis. Jos
vykusiai papildo viena kit4, sutei.kia tyri-
mams didesng vertg. Tadiau virtualus ku-
rinys, be abejo, geriau populiarins lietu-
viq etninq kultur4, tures didesnq paZinting
vertg. Tai yra ne tik graZus lieturriq kul-
tur4 reprezentuojantis suvenyras turistui,
tevyng primenanti relikvija emigrantui ar
mokslines informacijos ir mokslines min-
ties Saltinis uZsienio tyrinetojo ranlcose. Si-
tai liudija gausrls ir 5ilti uZsienio skaityto-
jq atsiliepimai. Ypad knyga reikalinga
Lietuvai. Virtualiomis priemonemis per-
teikiamas tyrimas patrauklesnis papras-
tam kulturos myletojui. Ne tik suaugusia-
jam, bet ir jaunuoliui, vaikui. Elektronines
knygos pristatymas Lietuvos istor.i.jos ins-
tituto ir ]aunimo turizmo centro .[aunojo
ebrografo mokyklos moksleiviams parode,
kad toki susidomejim4 klasikine knyga
vargu ar butq galejusi sukelti. Jaunuo-
menes susidomejim4 virtualiomir; infor-
macijos sklaidos priemonemis vertetq pa-
naudoti kaip patraukli4 priemong,
supaZindinandiq su lietuviq etnine kultU-
ra. Manome, kad tokia krygu (gal kiek
supaprastinus tekstq) turetq pasldisti ir
mokyklose.

Be abejo, pirmoji elektronine knyga -
naujas Lietuvos etnologines minties plet-
ros etapas, skatinantis i,engti toliau, nau-
dotis naujomis mokslines minties pertei-
kimo formomis.

4,, ., X ,
Lilayils baKnys
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Terese j u r k u v i e n e. Lietuviq liau-
dies juostos. Vilnius: Gervele, 200L.

218 p., iliustr.

T. ]urkuvienes knyga - reik5mingas in-
delis i lietuviq juostq tyrinejimus ir juostq
raitq sklaid4. Tai ilgq atkaklaus darbo me-
tq vaisius. Autore nuosekliai kaupe me-
diiagq, pieie rinktiniq juostq radtus, dare
teorinius apibendrinimus. Knyga dvilype,
nes atiduoda duoklg ir taikomajam moks-
lui: didZi4jq jos dali sudaro tikslus juostq
breZiniai ir apraSai, audimo instrukcijos,
taip reikalingos juostq audejoms, kurios
pamaZele nuo stilizuotq juostq audimo
griZta prie tradicinio, autentiSko ornamen-
to atkartojimo ar interpretavimo.

Ankstesniosios juostq ra5tq breZiniq
publikacijos buvo nepakankamo moksli-
nio lygio. Pirmoji reik5minga publikacija
B. Burado ir P. Galaunds Lietuaiikr4 juosttl
raitai (1928. Lietuaiikt4 juostr4 raitai: Aplnn-
kas, surinko Buradas Balys, pratarme P. Ga-
launes. Kaunas) neturejo aiSkiq atrankos
kriterijq. Joje iSspausdti ne tik rinktiniq (jq
yra daugiausia), bet ir kitokiq technikq
juostq ar apskritai tekstiles ra5tai. Be to,
nebuvo metrikos, kuri nurodytq, i5 kurio
Lietuvos regiono yra raitas, todel albume
pasitaiko, ko gero, latviSkq raitq pavyz-
dZiq. Sioje knygoje pieSiniai itin netikshls.
Reik5mingas darbas buvo A. Tamodaidio
Ieidinys, skirtas lietuviq juostoms - luos-
fos (Tamoiaitis Antanas. 1932. luostos.
Sodiiaus ffienas 4. Kaunas: Zemes ukio
rtrmai). Jame dauguma rinktinie juostq
radtq piediniq yra tikslus, bet deja, nera
jokios metrikos. Naujausia tokio pobfrdZio
knyga buvo A. Tamo5aidio ir A. Tamo5ai-
tienes Lithuqnian Sashes (Tamo5aitis Anta-
nas, Tamoiaitiene Anast azija. 1989. Lithu-
anian Sashes. Toronto: Lithuanian Folk Art
Institute). Nors joje ra5tai metrikuoti, ta-
diau pieiiniuose pasitaiko klaidq. {sigili-
nus paaiSkeja, kad klaidingieji yra pieSti
ne autoriaus. Vadinasi, nekritiSkas kitq
darbo vertinimas sumenkino ir A. Tamo-
Saidio darbo moksling vertq. KritiSkai ver-
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tindama savo pirmtakq pastangas, T. Jur-
kuviene suprato, kad Siuolaikiniq juostq
stilizacijos principams nemaZE poveiki da-
ro ankstesniq autoriq padarytos klaidos
juostq breZiniuose, todel buvo labai aktu-
alu paskelbti kuo ivairesniq autenti5kq
juostq raitu, pavyzdZiq tikintis, kad tai
greta juostq parodq (tam tikslui autore
Kaune 1986 m. surenge Respublikine juos-
tq parodq), seminarq ir konsultacijq au-
dejoms (kuriuos finansavo Lietuvos liau-
dies kulturos centras) pades atgaivinti
tradiciniq juostq amat4 Lietuvoje.

Aktualls nauji autores apibendrinimai
apie tautiniq juostq tapsmE bei likimq XX
amiiuje, todel 5i krygu yra svarus lna5as
i kuklius mokslinius Siuolaikines lietuviq
tautodailes tyrinejimus.

Vertinga autores sudaryta juostq bib-
liografija, apimanti daugybq smulkiq
straipsniq Lietuvos ir uZsienio spaudoje
tradiciniq ir tautiniq juostq klausimais. Ta-
diau noretqsi iSvysti ir tam tikrE jos pro-
bleminl aptarimq knygos tekste.

I5 knygos metrikos matyti, kad juostq
breZinius atliko pati autore, nors jeigu bu-
tq itraukta ar pamineta daugiau rinkejq
dailininkq, knygos verte nebutq sumaZe-
jusi, prieSingai, labiau atitiktq mokslo rei-
kalavimus. Darbo verte taip pat padidd-
tq, jei autore butq radusi bud4, kaip savo
pieSinius iraSyti i lietuviq mokslines min-
tes kontekstq,. PavyzdLiui, prie pieSiniq,
kuriq atitikmenys jau kitq autoriq yra
skelbti, bfitq papildomos nuorodos. Taip

niq darbo vertg, pranaSum4 ar mokslini
tgstinum4, jiems butq suteiktas mokslinis
svoris. Kita vertus, tai bntq korektiSka ir
mokslines minties raidos poLiuriu,nes, pa-
vy zdliul SimtaraStes aukStaitiSkas juos-
tas muziejq fonduose atrado ir pirmasis
jq raStLl rekonstrukcijas paskelb6 Sios re-
cenzijos autorius Zurnale Tautodailis met-
raitis (Tumdnas Vytautas. 1999. AukStai-
diq rinktines juostos, Tautodailes metraitis 3:

19-25) ir disertacijoj e Lietuair4 liaudies rink-
tinit4 juostr4 ornamentas (Xvlil pab. - XX a.
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I puse): tipologija ir semantikn (Tumenas Vy-
tautas. 1998. Lietuai4 liaudies rinktini4 j uos-
t4 ornamentas (XVill pab. - XX a. I puse):
tipologija ir semantika. Kaunas, p. 54, 84,
pav. 10). Tuo tarpu T. Jurkuviene 5i fakt4
nutyli, netgi neitraukia to V. Tumeno
straipsnio i literat0ros sqra54. Be to, auto-
res nuomone Siuo klausimu btrtq labai
idomi, nes jos rekonstruotq auk5taidiq
juostq detales (p.60-69) skiriasi nuo V. Tu-
meno (Tumenas Vytautas. 7999. Aukitai-
diq rinktines juostos, Tautodailes metradtis
3, p. 20,24). Beje, mokslinio korekti5ku-
mo kartais galima pasigesti ir kituose
menotyrininkds darbuose. Pavyz di.iui,
7994 m. straipsnyje (]urkuviene Terese.
1994. Suvalkiediq rinktines juostos, Mar-
cinkas F., PuodZiukaityte G. (sud.). Lietu-
ai4 liaudies ornamentika: 54-65. Vilnius:
Almanachas,,Tautodalle", Liaudies
kulturos centras). Autore, pateikdama sa-
vo juostq ra5tq tipologija bei jq paplitimo
nusakymo metodologij4, neaptare jos i5-
takq ir nepolemizavo su anksdiau V. Tu-
meno paskelbta koncepcija arba neZinojo
aktualaus visos Lietuvos rinktines juostas
apimandio autoriaus straipsnio, paskelbto
Zurnale Menotyra 1991/18 (Tumenas Vy-
tautas. 1991. Rinktiniq lietuviq liaudies
juostq ornamento meniniai bruolai, Me-
notyra 78:70-86), o nurode senesni siau-
resnio pobtrdZio ma1iau tinkamo konteks-
to straipsni, paskelbt4 1990 m. leidinyje
Zemaidir4 praeitis (Tumenas Vytautas. 1990.
Zemaiiiq. rinktiniq juostq ornamento
brroi,ai, Zemaiiitl praeitis 1: 165-173).

Savo knygoje T. Jurkuviene pateike sa-
vit4 juostq ra5tq tipologij4, pagrist4 vien
formalia geometrine logika. Kokia tokio
skirstymo prasme,lieka neai5ku, nes au-
tore tolesniq iSvadq nedaro, nesieja orna-
mento formq su kult[ros kontekstu. Ki-
taip tariant, T. ]urkuvienes tipologija tera
tik irankis raStams siaurai moksli5kai su-
sisteminti. Kita vertus, skirtingos T. |ur-
kuvienes ir V. Tumeno ra5tq sisteminimo
tvarkos, skirtingas mokslinis raitq ivar-
dijimas sukels painiavos skaitytojams, au-
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dejoms ir tyrinetojams. Todel bUtq pra-
vartu ateityje iSpletoti iSsamiq itiskusijq
Siuo klausimu. Kadangi tipologija ir ter-
minija yra sisteminimo pagrindas, todel
turiu vilties, kad ateityje pavyks sukurti
daugeliui priimtin4 tipologij4, kuri taptq
lietuviSkosios ornamentologijos ramsdiu,
kuriuo galetq vienareikimiSkai naudotis
ir dailininkai, ir mokslininkai. T. Jurku-
vienes radtq tipologijos ir jU paplitimo api-
bddinimo silpnoji vieta Sioje knygoje yra
ta, kad lenteles, bylojandios apie raStq ti-
pU ivairovg skirtinguose Lietuvos regio-
nuose/ i5 tiesq yra tos padios, skiriasi tik
jq pavadinimai: 11 psl. tokia lentele vadi-
nama 1 lentele. Archetipiniai rinktini4 juos-
t4 henklai, ta pati lentele, pakartota 19 psl.,
vadinama 3 lentele. Ar chetipiniai dzttktl j uos-
t4 raitai, o 25 psl. - 6 lentele. Archetipiniai
suaalkieii4 juostt4 lenklai. Keliais Zenklais
i5siskiria tik 4 ir 5 lenteles.

Vertos demesio autores pateiktosios
ivijos (kitq autoriq terminija - Zuldi,rko; it
svastikos tipo radtq variantq lenteles, ge-
rai atspindindios auddjq estetinio mEsty-
mo ivairovg. Gindytina tai, kad T. ]ur-
kuviene svastikai priskiria liarrdiSkai
vadinamus grebliuko (III pie5. 20), sulaui-
tinio grebliuko (III pieS. 78, 19) radtus, taip
pat panadius i varlytg ra5tus (III pie5. 16,
17).Be abejo, siekiant minties iSbaigtumo,
bntq buvg tikslinga pateikti ir kitq orna-
mento tipq variantq lenteles.

Dideles apimties darbe sunku iSvengti
klaidq ar netikslumq. Ne iSimtis ir T. Jur-
kuvienes ktrygu. P avyzdliui, kaim4 Tau-
rages rajone, Sungaili5kiq apylinkeje, au-
tore vadina Leaoniike (pieiinys Nr. 83c,
p. 50) nors Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus kataloge jis vadinamas Leoniike, to-
kiu pavadinimu jis itrauktas ft i Lietuaos
T SR administr acinioleritorinio suskir stymo
Zinynq (Noreika 2., Stravinskas V. (sud.).
7976. Lietuaos TSR administracinio-teritori-
nio suskirstymo iinynas 2. Vilnius: Mintis,
p. 158). Knygoje minimas Lietuaos nacio-
nalinis istorijos ir etnogrffios muziejus va-
dinasi Lietuaos nacionaliniu muz,ieiumi,
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autores minimo Silutes kraitoturos muzie-
jaus tikrasis vardas SilutAs muiiejus, o Vil-
knai\kio kraitotyros muziejus - Vilkaaiikio
kra{to muziejus.

Pasitaiko ne tik metrikos, bet ir piedi-
mo klaidq. PavyzdLiui, rinktines juostos
pie5inys 5 b (p. i13) i5 Alytaus kra5to mu-
ziejaus apibtrdintas AKM,371 i5 tikrqjq
yra AI(M, E 301 (GEK 373); neitraukta
tikslesne jo radimviete. Be to, juostos pie-
Sinyje daug klaidq, viena jU yra radto lini-
jq dantytumas centriniame Ziedelyje:
tikroveje jis yra nukreiptas ne vertikaliai,
o horizontaliai. Aukitaitidkos Simtaradtes
juostos Nr. 1 pie5inyj" (p. 60-65) daug ne-
tikslumq (plg. su V. Tumeno variantu (Tu-
menas Vytautas. 1999. Aukdtaiiiq rinkti-
nes juostos, Tautodailds metraitis 3, p. 20,
24), nes autore megino iStaisyti radto ne-
taisyklingumus ir juostos audejos klaidas,
noredama padeti busimoms auddjoms, bet
taip prasilenke su efnografiniu preciziS-
kumu. Tradiciniq juostq aud6ios i5ausda-
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vo ir netaisyklingq ra5tq, iveldavo klai-
dq. Todel vertinti knygos piediniq tikslu-
m4 kartais b0na neimanoma, nes neai5-
ku, ar juosta netaisyklingai iSausta, ar tai
pieiejo klaida. Tadiau abiem atvejais rei-
kia labai abejoti, ar tikslinga propaguoti
tokias netaisyklingas pavienes juostas kaip
antai: Nr. !6b, l8a,24a-b,28b,29b, 43b,
1,07a, 708b, 109d.

Viena i5 stipriausitl T. Jurkuviends dar-
bo vietq - taikli, i5kalbinga juostq atran-
ka. Autorei pavyko atrinkti juostas re-
miantis ivairiais kriterijais: tai ne tik
bddingiausios skirtingiems Lietuvos regio-
nams juostos, bet ir idomiausios, origina-
lios, taip pat sudetingiausios ir papras-
diausios sandaros juostos. Pakankamai
gerai atspindeta lietuviSkU juostq raitq sti-
liq, kompozicijos schemq, simetrijos prin-
cipq ivairove. Todel Si knyga ne tik reikS-
minga lietuviq tautodailes ornamento
tyrimams, bet ir yra stiprus ikvepimo 5a1-
tinis tqsti juostq audimo tradicijas.

Vytautas Tumenas




