
Recenzijos ir apZvalgos

Lokalinis tyrimas ,,Merkin6s et-
nografiniai savitumai", Lietuviq kata-
likq mokslo akademijos metradtis. 2002,
21, p. 141286.

2002 rn. Lietuviq katalikq mokslo aka-
demijos metraStyje iSspausdinti straips-
niai bendru pavadinimu: ,,Lokalinis tyri-
mas,,Merkines etorografiniai savitumai" "
papildo L970 rn. iSleist4 monografij4
,,Merkine". Tadiau 5is Merkinds kraSto
tradicines kulturos pristatymas del sovie-
tiniu laikotarpiu vykdytos ateistines po-
litikos liko su didZiule spraga. Tai papro-
tine etrrines kult0ros raiSka. Aptariamasis
straipsniq rinkinys,,Merkines etr:rografi-
niai savitumai" 6iE spragA ir uZpildo. Lie-
tuvos istorijos instituto etnologai 2. *ak-
nys, R. Paukdtyte-Sakniene, I. BidiSkiene,
I. Burinskaite ir D. Svidinskaite 2000-
200L m., remiami Valstybinio mokslo ir
studijq fondo, Merkines apylinkese atli-
ko etnologinius tyrimus ir parenge
straipsnius iki Siol dia netyrinetomis gim-
tuviq ir krik5tynq (R. PaukStyte-Saknie-
nd), jaunimo gaprodiq, kulturq s4veikos
ir turizmo (.Z. Saknys), santuokos ir vestu-
viniq simboliq (I. SidiSkiene), liaudies re-
ligingumo (D. Svidinskaite) bei Merkines
krylrla kalnelio menines raiSkos (I. Bu-
rinskaite) temomis.

Rasa Paukityte-Sakniene straipsnyje
,,MerkiniSki{ gimtuves ir krikdtynos: tra-
diciniq kulffiros elementq sklaida XX am-
Ziuje" pasitelkdama padios surinkta gau-
sia medZiaga, pasinaudodama Merkines
parapijos baZnydios krikdto metrikq kny-
gomis, atskleidZia trijq Zmoniq kartq
gimtuviq ir krikitynq paprodiq dinami-
kq. Jame apZvelgtas gimtuviq ir krikdty-
nq paprodiq paplitimas, jq lokaliniai sa-
vitumai ir bendrumai, tirta krikitvnu

paprodiq kaita ir pletote, taip pat bandy-
tas nustatyti vardynU Sventes populiaru-
tnas tiriamoje teritorijoje.

R. Paukdtytd-Sakniene, tyrusi gimtu-
viq ir krik5tynq tradicijas visoje Lietuvos
teritorijoje, pastebi, jog iSskirtinis Merki-
rrres kradto bruoZas yta las, kad nemaZai
$enqjq nddtumo laiko paprodiq ar prieta-
rq yra iSlikq iki 5iq dienq. Nagrinedama
kddikio laukimo prietarus, mokslininke
t'ruosekliai atskleidZia trijq kartq moterq
poLifii i juos. XX a. pradLioje visos besi-
laukiandios moterys laikydavosi tam tik-
rq elgesio normr4, pvz., neliftreti i gais-
y'4, nevogti, nelisti pro tvor4, neZitrreti pro
durq tarpE, ,,nes buvo tikima, jog netin-
kamas elgesys gali pakenkti bhsimo kfl-
dikio fiziniam ar dvasiniam vystymuisi"
(p. 147).Sovietiniu laikotarpiu buvo sklei-
dLiama,,religiniq atgyvenq" propagan-
da, steigiami ambulatoriniai akuieriniai
punktai, todel situacija eme keistis - ,,liau-
diski tikejimai buvo traktuojami kaip
negatyvUs ir Zalingi sveikatai prietarai"
(p. 1a8). O jau 1972 m. gimusi respon-
dente ,,teige netikinti, jog nuo neidiosios
elgesio (t. y. laikymosi ivairiq prietarq)
priklauso busimo kudikio fizines ar cha-
iakterio savybes" (p. 1a8).

Kitus du 5io straipsnio skyrius apie
pribuvejq institucij4 ir palankynq tradi-
cijas sieja tai, kad abu 5ie reiSkiniai yra
praktiSkai jau i5nykg. Tadiau palankynq
paprotys Merkineje ir jos apylinkese, igi-
jQs daug naujq bruoZq, pasak autores, te-
begyvuoja. Ypad i5samiai straipsnyje
ibnagrinetas vaikq krikdto laikas. Patei-
kiamos net aStuonios ivairiais aspektais
su krikStu (krik5tijamq vaikq amZiumi,
daZniausiu krikdtynoms pasirenkamu
metq laiku ir kt.) susijusios diagramos.

Analizuojant krik5tateviq parinkimo
kriterijus pastebima, kad merkiniSkiai yra
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iSlaikq ne vien4 lokalini savitum4. Pvz.,
Merkineje laikomasi paprodio i krik5ta-
tevius dalniau kviesti gimines, o ne sveti-
mus Zmones. Kitas pageidaujamhs
b0simq krikdtateviq kriterijus, nurodytps
merkiniSkiq - tai asmens religingum4s,
nes krikStas ir dabar suvokiamas kaip
vienas svarbiausiq baZnytiniq sakrameh-
tq, suteikiantis dorinio ir religinio gyve4i-
mo pagrindq. Dar vienas autor6s tytintq
metu pastebetas lokalinis savitumas -
paprastai i krikdtatevius nekviediami vy-
ras ir Zmona.

ApZvelgdama Merkines bei jos apyl+-
kiq praeiti ir dabarti, straipsnio autofe
daro i5vad4, kad dalis tradiciniq gimtF-
viq ir krikdtynq paprodiq, perZengus{q
XXI a. rib4, i5laikq patikim4 turini, bet
igavg naujq formq bei prisitaikq prie
pasikeitusiq sqlygq, ir toliau sekmingpi
gyvuoja.

Biidingiausius jaunimo amZiaus sub-
kulttrros aspektus - jaunimo brandos
apeigas ir iniciacinius paprodius, vedy-
bines ateities modeliavim4, jaunimo be{r-
dravimo formas bei socialing 1q raiSka
metiniame cikle straipsnyje,,Jaunimas:
paprodiai, apeigos ir kasdieninis gyve4i-
mas Merkines_apylinkese XX a." nagti-
neja Zllvytis Saknys. Susistemindam4s
ekspedicijq tyrimq medLiag4, lygindam4s
j4 su archyviniais ir skelbtais duomeni-
mis, pateikdamas diachroninq jaunimo
paprodiq raiSkos anaLizg bei atskleisda-
mas parapijos centro ir periferiniq kai-
miSkqjq vietoviq paprodiq savitumup,
straipsnio autorius apibendrina Dztkijos
nacionalinio parko ribose esandio Merki-
nes ir jos apylinkiq jaunimo kasdienitri
gyvenimA. Nors straipsnyje apradoma ti-
riamoji teritorija nera didele - vos keliq-
lika kaimq, tadiau autorius, naudodama-
sis lyginamuoju metodu, apr6p6 beveik
Simtmedio laikotarpi.

Nagrinejant jaunimo brandos apeig4s
ir iniciacinius paprodius iSsamiai anali-
zuojamos ,,iradymo i bernus" bei santuo-
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kos eiliSkum4 tarp seserq turejusios pa-
laikyti ,,kaiiko lauiymo" apeigos. Merki-
niSkiq vedybines ateities spejimus moks-
lininkas pateikia su gausiais pavyzdLiais
i5 ivairiq XX a.laikotarpiq. Teigiama, kad
senieji jaunimo vedybines ateities speji-
mai ir priviliojimai yra ,,moteri5ka" kul-
hiros dalis. Vedybiniai spejimai Siuo me-
tu yra jau pakitq ir praradq savo regioning
specifikq, o maginiai veiksmai (privilioji-
mai) dabar praktikuojami labai retai.

Jaunimo bendruomends gyvenimas
nagrinejamas teritoriniu, amLiaus ir ka-
lendorinio ciklo aspektais. Straipsnio au-
torius daro i5vad4, kad Merkineje ir jos
apylinkese jau tarpukariu spardiai moder-
nejo bendravimo paprodiai. Merkin6je ar-
chaiSkos jaunimo bendravimo formos nu-
nyko ankstiau negu aplinkiniuose
kaimuose, tadiau 5io meto jaunimo kalen-
doriniuose paprodiuose esama rnaLiau
inovacijU negu kituose ebriniuose regio-
nuose. NemaZai prie tradiciniq jaunimo
g)rvensenos formq iSsaugojimo, autoriaus
nuomone/ prisideda baLnyiia, kulhiros ir
Svietimo darbuotojai, tadiau, mano nuo-
mone/ didZiausiE reikSmg puoseldjant
bendravimo paprodius ir tradicines ver-
tybes turi jaunimo auklejimas Seimoje.

Analizuodamas senuosius jaunimo pa-
prodius teritoriniu aspektu, Z. Saknys da-
ro iSvadq, kad vietovese nuo Merkines i
vakarus moderniq kultDros elementq ita-
ka jiems dideja, i rytus - maidja. Merki-
nes apylinkese i5likg nemai,ai tradicines
etnines kultflros elementq, tadiau leng-
vai prigyia naujov6s.

Irma SidiSkien6 straipsnfe,,Santuo-
ka ir vestuviniai sirnboliai Merkines apy-
linkese XX a. antroje puseje'/, apsiriboda-
ma Zenklo, atributo funkcijq ir prasmiq
analize, siekia parodyti kulturini
Merkines ir jos apylinkese gyvenandiq
Zmoniq identitet4. Keldama klausimus,
kokius simbolius pateikejai vartoja ves-
tuviq apeigose, kaip suvokia ir aiSkina jq
reikSmg, mokslininke aiSkina, kaip Zmo-
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n6s naudojasi savita kulttrros prasmir4
sistema.

t. Sidi5kiene remiasi Merkines baLny-
dios septyniomis santuokos registracijos
aktq knygomis (nuo 1941 iki 2000 metr4),
ekspedicijq metu apklaustq 52 asmenq
atsak).'rnais bei ivairia literafrlra apie ves-
tuviq paprodius. BaZnytiniq santuokq
dinamika XX a. antrojoje puseje nagrine-
jama iSsamiai ir ivairiais aspektais (san-
tuokq skaidius, sutuoktiniq kilmds vieta,
santuokq pasiskirstymas pagal menesius).

Baigdama straipsnl autord reziumuo-
ja, kad, kintant ekonomindms ir sociali-
nems s4lygoms, vestuviq paprodiq cik-
las modifikuojamas bei trumpinamas, o
iSlikusieji vestuviniai simboliai ir papro-
diai praranda regioninius savitumus.
Kaip ir visoje Lietuvoje, Merkineje ir jos
apylinkese pir5lybos transformavosi i te-
vq atsiklausimE. Labai padidejo vestu-
viniq Ziedq simboline reikime. Jaunosios
Sydo nuemimas ir apriSimas skarele, o
jaunajam kepures uZdejimas suvokiamas
kaip simbolinis jq Seimyninio statuso pa-
keitimas. Vainikelio deginimo apeigos,
atsiradusios tik XX a. 6-ajane dedimt-
metyje, nykimas ir griZimas prie ankstes-
nes jo saugojimo tradicijos, autores nuo-
mone, rodo naujosios kartos nuotakq
poiinri i etnines tradicijas, polinki jas
saugoti ir tgsti.

Straipsnio,,Religingumas, tapatumas
ir istorinis laikas" autore Danguole Svi-
dinskaite, nagrinedama religingumo, ta-
patumo ir istorinio laiko s4veik4, ai5kina
katalikiSkojo religinio tapatumo istorinia-
me laike samprat4. Autore siekia paro-
dyti isivaizduojamE ir realq religingumo
vaidmeni Merkines miestelio ir jo apylin-
kiq bendruomeneje, religinio tapatumo
formavim4 ir valdym4. ,,siekiama panag-
rineti, kE istorinis laikas daro su asmens
religingumu ir jo religiniu tapatumu ir,
atvirk5diai, kq religinis tapatumas daro
istoriniam laikui" (p. 21,a).ISsamiai i5nag-
rindjusi, gausiais pavyzdLiais ir penkio-
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rlris diagramomis iliustruodama straips-
nio autord pastebi, kad jos tirtoje Dz0ki-
jos bendruomeneje budinga rySki tenden-
cija pabr|Lti istorijos raidoje nekintanti
a6mens/ Seimos ar ir visos gimines reli-
gini tapatumq. Vykstanti Siokia tokia re-
Iigingumo kaita yrc nereikiminga
Seimos bei jos nariq religiniams tapatu-
lTtams. Toliau autore daro iSvad4, kad
nors nekintanti religingum4 apibrdi,ia
ikisovietinio istorinio laiko kategorija,
kintanti - sovietinio ir posovietinio isto-
ritnio laiko kategorijos, tadiau religingu-
rno kait4 lemia ne tik istorinis laikas, bet
ir religines bei Ziniasklaidos institucijq
trlansformacijos.,,Religingumas, religinis
tapatumas ir istorinis laikas yra ir mo-
deliuojami, ir patys modeliuojantys"
(p.237), o ,,istorinio laiko itampos paliedia
ne pavieni religini tapatum4, o religiniq
tapatumq tinkl4. Kilus gresmei religi-
niam tapatumui, Seimos ir bendruome-
niniai saitai sujungia religinius tapatu-
mus" (p. 238). Pats religingumas, pasak
autores, yra veiksmingai funkcionuojanti
sistema, etniniais ir moraliniais saitais
jUngianti 5eim4, kartais ir vieting merki-
ni5kiq bendruomeng.

MerkiniSkiq bendruomene, prasidejus
a(gimimui, S4judZio Merkines veikliosios
grupds pastangomis kapiniq pakradtyje
pastate paminklini akmenl, kuris tapo
KryLha kalnelio memorialinio ansamblio
ptadlia. Apie 5io kalnelio atsiradimo is-
torij4 ir mening kompozicij4 straipsnyje
.i\4erkines kry Zla kalnelis: istorine atmin-
tis ir menine raiSka" raSo Ilona Burins-
kaitd. ]i, remdamasi laisvais pokalbiais ir
stebejimo metodais, taip pat archyvine ir
ivairia literatflrine medliaga, bando nu-
bndltr Merkines KryLrrl kalnelio pletotes
ir i5likimo perspektyvas. Tai leido i ob-
jektE paZvelgti lvairiq mokslo sridiq - is-
torijos, architektUros ir etnologijos - as-
pdktais. Autore iSsiaiikino, kad KryZiq
k4L:relis, kurio paskirtis ir istorin6 prasme
yqa kiJr:ri, menine raiSka taip pat unikali,
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deja, kelia riipesti ji kflrusiems. ,,Sis Kal-
nelis jau tampa diskusijq, kivirdq ir n€t-
gi dalybq objektu. ]is taip pat skaido
miestelio bendruomenq i dvi grupes, tu-
rindias skirtingE nuomone apie jo buvi-
mo ir masto pagristum4" (p. 242).

Pladiai ir iSsamiai visa KryZiq kabre-
lio atsiradimo istorija, ivairiq pateikdjq
atsiminimai bei nuomones iSdestvta skv-
riuose ,,Istorine atmintis: faktai ir nuomb-
nes" ir ,,Merkines memorialinio ansarln-
blio kfrrimosi istorijos bruoi,ai". [domi ir
vertinga menotyrininkes iSsilavinim4 tru-
riniios straipsnio autor6s KryZiq kalrre-
lio kompozicijos ir menines raiSkos ana-
lizd. Gaila, kad straipsni iliustruojandios
nuotraukos nera kokybiSkos, tadiau tai jau
leidyklos kalte.

I. Burinskaites straipsnio pabaigoje
daroma iSvada, kad ,,Merkines KryZiq
kalnelio istorine verte yra dviguba - jis
ne tik iamltna Lietuvos rezistenciniq ko-
vq atminim4, bet ir nurodo 9-10-ojo dLe-

Simtmedio Lietuvos nuotaikas bei aktua-
lijas, tuo tapdamas Siuolaikines istorijos
dalimi" (p. 260).

Nors turizmas turi didZiulg reikSrnq
pasaulio ekonomikai, jo tyrimas svarblrs
ir socialiniq pokydiq bei kultUriniq kom-
taktq analizei, tadiau etnologiniu aspek-
tu jis dar nebuvo atkreipqs didesnio Lie-
tuvos fyrinetojq demesio. Zilvytts Saknys
straipsnfe,,Merkines apylinkes: kulttrrq
s4veika ir turizmas" pirm4 kart4 Dztki-
jos nacionalinio parko Merkines apylin-
kese atliktq tyrimq pagrindu analizuqa
turistq ir vietiniq gyventojU socialinius
ir kultfrrinius kontaktus. Pagal savo su-
darytE turizmo tyrimo programE/ Merki-
nes apylink6se atliktus tnrizrno tyrimus
autorius analizavo ivairaus amZiaus mer-
kiniSkiq poZiflri i turizm4, taip pat turis-
tq poreikius ir poZiflri i unikali4 5io kra5-
to kulturing aplink4.

Analizuodamas asmening merkiniSkiq
patirti turizmo srityje, nor6damas suvokti
turizmo perspektyvas, mokslininkas ap-

Lv elgdi q kulturini;"--r- ;; ;;
fyre jq gebejim4 suvokti ,,savo" ir ,,sve.
timo" kulturines patirties savitumus. Ap-
Zvelgqs vietiniq glruentojq galimybes bei
norus suvokti ir gerbti turisto kulturing
patirti, skyriuje straipsnio autorius paro.
do turistq poZiflri i merkini5kius, jq
pojfldius, iZengus i svetim4 kultdring ap.
IinkE. ISnagrinejus 52 furistq uZpildytas
anketas, daroma iSvada, kad, ,,be abejo,
skaudZiausia kalbos barjero problema'1
(p. 278). ,,UZsienio turistams Merkines
apylinkese labiausiai trflksta informa-
cijos (ypad anglq ir rusq kalbomis),
lietuviams opiausia maitinimas - nera
kur pavalgyti, taip pat trtrksta pramogq"
(p. 277).

Prognozuodamas turizmo pletr4, 2. lal<-
nys dideliq perspektyvq artimiausiose at-l
eityje neiZvelgia. ,,Zemdirbystes ir gyvu-
lininkystes pletrai nepalankios Dznkijos
Zemes lemia, kad ir Siomis dienomis
reikimingas Zmoniq pragyvenimo Salti-
nis yra nesukulturintq gamtos iSteklirl
(grybq, uogq ir vaistaZoliq) rinkimas"
(p. 280). Autoriaus nuomone, nagrinejant
turizmo perspektyvas, neretai pabrdLia-
mas ekonominis veiksnys, tadiau, kaip
rodo etnologiniai tyrimai, butina ne tik
iniciatyva ir materialiniai iStekliai. Turiz-
mo pletotei ir kult[rines aplinkos kaitai
reikia parengti pati Zmogq. ,,ISskirtinl de-
mesi bDtina skirti jaunimo etnokulturi-
niam auklejimui. Tik peremes tradicines
kultiiros elementus jis bus pasirenges
kontaktams su ivairiq kult0rq Zmond-
rnis" (p. 284).

Lieka apgailestauti, kad ,,Lokalinis ty-
rimas,Merkines etnografiniai savitu-
fiaai"", skirtas vienos graLiausit:, Dzdkijos
nacionalinio parko vietoves - Merkines
ir jos apylinkiq paprotinds kulftiros rai5-
kai, del nepalankiai susiklosdiusiq aplin-
kybiq neiSspausdintas atskira monogra-
fija, tadiau i5vydo dienos 5vies4 Siame
leidinyje. Suprantama, kad Lietuviq ka-
talikq mokslo akademijos metraStyje"
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paskelbtus Merkin6s kraSto tyrindjimus
pladiau jais besidomintiems bus sunkiau
rasti, tadiau 5is leidinys greta minetos
,,Merkines" knygos ir neseniai pasirodZiu-
sios ,,Merkines istorijos" taps trediqja
parankine krygu 5io kradto tyrinetojams.

ltusra zaoxelxene

Liaudies kdryba 5. Vacys Milius (red.
ir kt). Vilnius: Lietuvos liaudies kultU-
ros centras, 2002. 504 p., iliustr., 2m1.,

gaidos.

Etnines kulturos tyrinetojq ir ja besi-
domindiq, kulturos ir mokslo lstaigq bib-
liotekas papilde 2002 metais iSleista tgs-
tinio leidinio ,,Liaudies kuryba" V knyga,
skirta, anot V. Miliaus, ,,ir mokslo pasau-
liui, ir platesniam skaitytojq rattri" . |i bus
idomi kiekvienam, norindiam kuo
daugiau suZinoti, kuo geriau paZinti sa-
vo etninq kultfrr4. Rinkini sudaro 36
straipsniai. Jq tematika labai ivairi, todel
rinkini sudaro dedimt skyriq: tautosaka
ir choreografija, paprodiai, mitologija,
liaudies rnuzika, tautodaile, megejq kA-
ryba, Siuolaikine folkloro rai5ka, i5 tauto-
tyros istorijos, prisimename i5djusius,
hygr4 aplvalgos. Autoriai - Zinomi tau-
tosakininkai, etnologai, dailes ir etnin6s
muzikos tyrinetojai.

Vieni straipsniai apibendrinti, paradyti
remiantis visoje Lietuvoje surinkta me-
dliaga; kiti pateikia lokalinius ar regio-
ninius atskirq vietoviq tyrinejimus, ku-
rie rodo tam tikrq reiSkiniq paplitim4 ir
praturtina vis4 Lietuvos etning kultur4,
o fyrinetojams ir visuomenei tampa pri-
einama etnografinese ekspedicijose su-
rinkta lauko tyrinejimq medZiaga.

Chronologiniu aspektu nesitenkinta
XIX a. pabaiga ar XX a. pradZia, o priar-
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teja prie mfisq dienq. Nagrinejami reiS-
kiniai savaime igauna pletros arba trans-
formacijos t4s4.

Daugiausia straipsniq skirta tautosa-
fai: pasakoms, liaudies dainoms, rau-
doms, sutartin6ms, Sokiams. Tai labai
$varbu/ norint paiinti savo taut4, jos kul-
tDr4, o kartu ir svarbus Saltinis etnologU
ir kalbininkU tyrindjimams.

Zinoma pasakq tyrinetoja Bronislava
Kerbelyte straipsnyje,,Tradicines bendra-
yimo formos ir Seimos problemos" nagri-
neja tris Zmoniq bendravimo ir suart6ji-
{no formas. Tai valgymas kartu, vieno
tikslo siekimas, bendras darbas ir patirties
perdavimas, kurie, iSsaugant dvasinius
$eimos nariq saitus, yra svarbesni negu
bendras bustas ir bendri daiktai. Dalia
Urbonien6, nagrinedama Antano |u5kos
linkinle,,LietuviSkos svotbines dainos"
apradyto vestuvinio Sokio,,Aplinkinis"
$ftuktUr4 ir rydi su daina, iSkelia apeigi-
ng Sokio reikdmg, susijusi4 su per6jimo i5
vienos gimines i kit4 apeigomis.

Patarl6s, priei.odliai ir palyginimai
kuriami visais laikais. Siandien jau Svie-
sios atminties Kazys Grigas, dalyvauda-
rrras 1989 m. ekspedicijoje Seinq-Punsko
apylinkese, uZfiksavo apie 400 smulkio-
sios tautosakos pavyzdZiq, Zinomq i5
senoves ir dabar sukurtq, kurie papilde
iodinds liaudies ktrybos fond4. Straips-
nyje ,,Sis tas i5 punikiediq s4mojo" pa-
teikiama idomios medZiagos apie ekspe-
dicijos rezultatus.

Sutartinds ir raudos - nykstanti dai-
nuojamosios tautosakos dalis. Daiva Ra-
di0naite-Vydiniene, ieSkodama XX a. pa-
baigoje sutartiniq pedsakq, uZfiksavo
grupinio giedojimo pavyzdLh4, kurie, au-
tords teigimu, ,,liudytq dar rusenandia ki-
birkStelg sutartiniq". ISsamus, gausia
Saltiniq baze pmemtas Rasos Norinkeviditr-
tes straipsnis, skirtas raudojimo prasmei
lietuviq laidojimo apeigose. Raudojimas -
gvarbiausia senqjq laidojimo apeigq da-
lis, atlikusi konkredias funkcijas. Autord
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pagrir.dZia pasikeitusi Zmoniq poZiiri i
mirusiojo apraudojim4.

Pradeta skelbti straipsnius ne tik apie
lietuviq, bet ir apie Lietuvoje nuo seno
gyvenandiq taufu kulhlr4 - 5i kartq Ka-
rinos Firkavidiiites straipsnyje,,MelodrljU
skoliniai - savita Lietuvos karaimq kr.tl-
ttrros dalis" pristatoma karaimq muzilli-
ne kultura: pasaulietinio pobiidZio dainos
ir religines giesmes.

Rinkinle neuZmir5tos ir muzikavinro
tradicijos. Gailos Kirdienes straipsnyje i5-
samiai apra5yti smuikq tipai, sandara ir
smuikavimo tradicijos bus vertinga
medZiaga ne tik efi:rines muzikos tyrine-
tojams, bet ir etrologams. Evaldo Vydino
straipsnfe atkreipiamas demesys i smuiko
vaidmeni kalendoriniuose paprodiuose,
pirmuosius paminejimus ra5ytiniuose 5al-
tiniuose (tai bus idomu ir kalbininkams).

Valstieiiq tradicines materialines kul-
ttrros tyrinejimams skirti du straipsniai.
Zinomi maZosios architekturos tyrineto-
jai Marija ir Martymas Purvinai apraSo Al-
senq apylinkes medinius kryZius. Terese
Jurkuviene nagrineja Ignalinos ir Sven-
dioniq rajonq moterq drabuLius, pasinam-
dodama ne tik Lietuvos nacionaliniame
bei Nacionaliniame dailes muziejuose, bet
ir 1914 m. E. Volterio surinktais drabtn-
Ziais, kurie laikomi Rusijos valstybinia-
me etu:rografijos muziejuje Sankt Peterburge.

Paprodiai - megstama ebrologq tyri-
nejimq sritis - Siame leidinyje taip pat
rado atgarsi: Irena eepiene, apibendiinusi
ekspedicijq medLiag4, pristato lietuvinin-
kq kalendorinius paprodius ir Seimos tra-
dicijas Kintq apylinkese XX a. pirmojoje
puseje. Straipsnfe,Veliuoniediq vestu-
viq persirengeliai ir sqmojis" uZfiksuoti
dabartiniai veliuonieiiq vestuviq papro-
diai, kai stalas i5 tariamqjq vestuvininkq
iSperkamas s4mojingais pirSlio atsaky-
mais i klausimus. Dalia Urbonavidiene
(,,Persirengeliq tipai, jU prasme ir ryiys
ivairiose apeigose") supaZindina su per-
sirengeliais vestuvese ir krikitynose.

- 
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Sis leidinys skirtas ne tik kaimo pa-
prodiams, materialinei ir dvasinei kult0-
rai. Antanas Rimvydas eaplinskas apra-
5o XVI-XX a. vilniediq Sventes. Straipsnis
ypad aktualus Siomis dienomis, kai sta-
toma Zemutine pilis, kuri tures inedti nau-
jumo i Vilniaus ir vilniediq gyvenim4,
paivairinti dabartines Vilrriaus etrines veik-
los centro organizuojamas Sventes, kurias
apraSo Egle Pliopliene. Tarsi atsiliepda-
mas i jos straipsnl, Petras KaL:rius kalba
apie liaudies kalendoriniq Svendiq re-
konstrukcij4: ar ji imanoma? Pritartina jo
teiginiui, kad ,,bandymai ikelti ikikrik5-
dioniSkEj4 kulhir4 i Zmoniq kasdienybg,
kaip krikddionybes pakaital4, suduotq
skaudq smiigi padiai etninei kultUrai, j4
subanalintq, i5kreiptq, sukeltq stipriq at-
metimo reakcijq ir i5juoktq etninq kultU-
14" (p. 475).

Menotyrininkes Ales Podiulpaites straips-
niuose prisimenami liaudies meistrai
Lionginas Sepka (pateikiami jo biografi-
jos faktai, nulemg susidomejim4 medZio
droLyba) ir Ignas Kondius (5is straipsnis
papildo lietuviq_ kryZdirbystes istorij4).

Anot Vaidos Sdiglienes, straipsniu ,,]u-
zefas Perkovskis ir jo kdrybinis palikimas
Lietuvos kultdrai" ji ,,ulkai6ioja" spragas
Lietuvos dailes sovietines istoriografijos,
radiusios apie 1918-1940 metus, ir patei-
kia iSsami4 medZiag4 i5 jo biografijos, ku-
rybinio palikimo ir liaudies meno fyrine-
jimq. I. Perkovskio krirybinis palikimas -
medZio raiiitia| ofortai bei pieSiniai, ku-
riuose vyrauja lietuviSkumas, Zemaitijos
kra5tovaizdis, Zmoniq paprodiai, liaudies
architektlra.

Daugelyje kitq straipsniq pabreZia-
rnas nagrindjarnos ternos naujurnas ir ak-
tualumas, tadiau tokiomis temomis yra
apginta disertacijq, para5yta monografi-
jq: tai rodo, jog 5is leidinys gana ilgai bu-
vo rengiamas. O visq Siame rinkinyje
skelbiamq straipsniq aptarti neimanoma.
Lieka pasakyti, kad i5 tikrqjq juo verta
papildyti savo bibliotekas.

Elayda Lazauskaite
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Lietuvos tautinris maZumos. Kultflros
paveldas. Grigorijus PotaSenko (red.
ir kt.). Vilrrius: Kronta, 2001,. 287 p.,
iliustr., Zml.

Sis leidinys yra liudytojas, kad po vie-
nu stogu gali sutilpti keliq tautinir{ rna-
Lumt4 tyrinejimai, Siuo atveju Lydt4, toto-
riq, karaimq ir rusq. Kartu tai rodo, kad
Lietuvos tautines maZumos turi intelek-
tiniq pajegq, galindiq vykdyti mokslinius
tyrindjimus.

Pratarmds pradZioje teigiama, kad Lie-
tuvos kulttrros Saknys daugiatautes vals-
tybes istorijoje jau nuo didZiqjq kuni-
gaikSdiq laikq buvo maitinamos ir kitq
etniniq grupiq religinio bei kult[rinio sa-
vitumo. PripaZistama, kad per pastar4ji
nepriklausomybes dedimtmeti Lietuvoje
reiSkesi humaniSkas poZitrris i tautines
maZumas. Nurodoma, kad Lietuva viena
i5 pirmqjq Europoje pasiradd Tautiniq
maZumq apsaugos pagrindq konvencij4
(1,ee5).

Sis net trylikos autoriq parengtas lei-
dinys laikytinas pirmuoju Zinynu apie Lie-
tuvos tautines maZumas. Kartu su 5ia
krygu pasirodd kompaktinis diskas Lie-
tuaos tautinis maiumos. Kultilros paaeldas,
kuriame tekstai paskelbti lietuviq, anglq
ir rusq kalbomis.

Leidinys skirtas supaZindinti st Lydq,
totoriq, karaimq, rusq isikflrimo Lietu-
voje istorija, jq religija, kalba, literattlra,
tautosaka, taip pat mokslo pasiekimais,
iZymiaisias Zmonemis.

{vadini skyriq ,,Etniniq grupiq santy-
kiai ir tautines maZumos Lietuvoje: isto-
rijos vingiai" para5e Grigorijus Pota5en-
ko. Si4 istoring apLvalg4 jis pradeda
trimis teiginiais: 1) per vis4 istorij4 Lie-
tuvoje gyveno ivairios tautybes, 2) dra-
matiSki teritoriniai pasikeitimai, imigran-
tq bangos nuleme nevienod4 etniniq
grupiq pasiskirstymE ir jq vaidmeni vi-
suomen6je atskirais istorijos laikotarpiais,
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3) skirtingas ivairiq tautybiq likimas. Lie-
ttuvos DidZiosios Kunigaik5tystds laiko-
ttarpi autorius apibendrina remdamasis
elito vartota kanceliarine slavq, vdliau
lenkq kalba, aptaria jos teritorijoje gyve-
nusias etnines grupes ir velesnius imig-
rantus, jU socialine ir konfesine padeti.
Ypad rydkus etninis ir konfesinis derinys
lbuvo Vilniaus mieste.

Carines Rusijos okupacija (1795-1915)
ilietuvoje susideda i5 keliq skirtingq lai-
kotarpiq. Minimas Vilniaus universiteto
suklestejimas XIX a. pirmaisiais trimis
de5imtmediais, po 1863-1.864 m. sukili-
rno apgyvendinti rusai. Apibiidinama lie-
rfuviq, lenkq, rus4, Lydq kultiirine veik-
[.a. Parodoma etnodemografiniai pokydiai
Firmojo pasaulinio karo metais ir po jo,
191,8-1940 nepriklausomybes metq tau-
ttiniq maZumq paddtis, kada iki kefvirto-
io de5imtmedio pabaigos Lietuvoje greta
kitq 5e5iq Europos valstybiq ,,turejo pa-
Ei4 liberaliausiq, daugiausia teisiq maiu-
moms suteikiandi4 sistemE". Aptariami
etnodemografiniai Lietuvos nuostoliai
rraciq ir sovietq okupacijq metais, ivai-
niq tautybiq socialine ir kultririne padetis
Anuo metu. Atkurtos nepriklausomybes
metq aptarimas pradedamas etnodemog-
Fafinds pad6ties konstatavimu, iSvardija-
nni tautines maZumas globojantys istaty-
mai. Skyrius baigiamas etniniq sanfykiq
l<eturiq modeliq (asimiliacijos,,,lydymo-
Fi katilo", kultiirinio pliuralizmo,,,sukul-
t[irinimo, bet ne asimiliacijos") aptarimu
ir tautinirl maZumq visuomeniniq or-
ganizacijtt, periodiniq leidiniq skaidiq
nurodymu.

IzraeLio Lemperto, Iljos Lemperto, La-
risos Lempertienes ir Marijos Rupeikie-
nes parengtas skyrius ,,Zydai Lietuvoje"
busideda i5 tokiq poskyriq: I5 Lietuvos
ilydtlpraeities (nuo Vytauto DidZiojo pri-
vilegijos iki kultDrines rezistencijos
Holokausto metais ir paddties sovietme-
Eiu); Kalba; Religine tradicija ir literattr-
fa; Rabinq radtai; Lietuvos sinagogos;
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Vilnius - Lietuvos JeruzaI6; Lietuvos Zy-
dq kulturos atgaivinimas. Pastarajame
poskyryje ra5oma apie atkurtos nepri-
klausomybes metq Zydq 5vietim4, litera-
tdrinq, meninq ir visuomening veikl4, in-
deli i viso kraSto kulturini gyvenim4.

Virginija KiSkiene paraSe skyriq ,,Lie-
tuvos totoriai". Nors praradg savo pro-
teviq kalb4, Lietuvos totoriai per islamE
i5saugojo savo tauting savimong. Sky-
riaus poskyriai: {sikrlrimas Lietuvoje;
Gendiq tradicijos; Gyvenimo btrdas; Tei-
ses ir privilegijos; Religija; Rydkios asme-
nybes; Lietuvos totoriai Siandien.

Skyriq,,Lietuvos karaimai" parenge
Karina Firkavididte. jo poskyriai: Istori-
ja; Kalba; Folkloras; Tautind savimone;
Religija; Vytautas ir karaimai; Paprodiai;
Literatura ir spauda; Lietuvos karaimq
visuomenines organizacijos.

Kadangi tarp Lietuvoje gyvenandiq
rusq savo religiniu ir kultiriniu savitu-
mu iSsiskiria sentikiai, tad atskirai raSo-
ma apie juos ir visus kitus rusus.

Apie Lietuvos sentikius rade penki au-
toriai: Valerijus eekmonas, Zaneta Lebe-
deva, Nadeida Morozova, Jurijus Novi-
kovas, Grigorijus Potaienko. Skyrius
pradedamas legendos apie KiteZgrud4 -
sentikiq kultiiros simboli - atpasakojimu.
Kaip ir kituose skyriuose, supaZindina-
ma su jq atsikraustymu i Lietuv4 istori-
ja. XVII a. viduryje skilus Rusijos Stadia-
tikiq BaZnydiai, senqjq apeigq Salininkai
savo kra5te imti persekioti. Viena jq Saka
bepopiai pomorai prieglobsti surado Abie-
jq Tautq Respublikoje. Kadangi sentikiq
buityje didelq reik5mg turejo religine ran-
kraStine bei spausdinta knyga, tai ra5oma
apie 5i4literatfrr4. Sulauke demesio ir sen-
tikiq Snekta. Kadangi daug metq Lietuvos
sentikiq tautosak4 uZradineja Vi-lniaus ir
Vilniaus pedagoginio universitetq stu-
dentai, o pastaruoju metu Vilniaus uni-
versiteto Kompleksines Lietuvos sentikiq
tyrimo grupes nariai, tad dia paskelbta
nemai,a ivairiq i,anns, tautosakos tekstq,

NeuZmirdta r"",r-;;;;" ;"t o"'o*;
etnografiniq tyrimll apLv alga, drabuliai,
meninis audimas ir siuvinejimas, vestu-
viq, laidotuviq ir atminq apeigos. Nu-
rodomi buitiniai elementai, perimti i5
lietuviq. Gale pridedamas iSsamus aiSki-
namasis Zodynas.

Ne apie sentikius rusus apsiribota Pa-
velo Lavrineco ir Ninos Mackevid straips-
niu ,,Lietuvos rusq kultura". li ap|velgia-
ma dviem etapais: nuo senoves iki Pirmojo
pasaulinio karo ir tarpukario Lietuvoje.
Kadangi tarpukariu rusq kultiirine veik-
la reiSkesi ir Lenkijos okupuotoje Rytq Lie-
tuvoje, tai atskiras poskyris skirtas Vil-
niaus kraitui. Kiekvieno poskyrio
pradZioje pateikta kulturines veiklos ap-
Lvalga, toliau raSoma apie iSkili4sias as-
menybes: pirmajame poskyryje apie Pa-
vel4 Kukolnik4, Vasilijq fon Rotkirch4,
Aleksandr4 Navrocki, Ivan4 Trutnev4,
Aleksandrq Zirkeviiit4, antrajame - apie
Mykolq Banevidiq, Arkadijq BuchovE,
Eugenijq Skliar4, Mstislav4 DobuZinski,
Lev4 Karsavin4, Vosyliq Sezemanq, Vil-
niuje ktrrusius Dorofejq Bochan4, Vasili-
jU Selivanov4, Konstantin4 Olenina. Tik
keturios eilutds skirtos Petrui Tarasenkai,
nera nei jo veiklos, nei k0rybos apival-
gos, tuo tarpu jo indelis i Lietuvos kultrt-
14 yra rydkus. M. DobuZinskio biografija
uLbaigiama 1939 metais, o juk jaunoji kar-
ta neZino tolesnio jo gyvenimo.

Skyriai apie totorius, karaimus ir sen-
tikius baigiami bibliografijomis, o skyriuje
apie Zydus literatiira pateikta po kiekvie-
no poskyrio, apie rusus - po personaliju
apra5ymo. Leidinys gausiai iliustruotas
nuotraukomis, vaizduojantiomis vi-
suomeninio ir religinio gyvenimo sambu-
rius, sakralinius pastafus, rankra5iiq pa,
vyzdLius, leidiniq pirmuosius puslapius,
iSkili4sias asmenybes. Gale yra santrau-
kos rusq ir anglq kalbomis, pavardLil
rodykle.

Siuos apie mtrsq keliq Simtmediq ben-
drapiliedius korektiSkai paradytus tekstus
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su malonumu gali skaityti bet kurios tau-
tos ir konfesijos asmenys. Neilgai trukus
Vytauto DidZiojo universiteto leidZiamq
Darb4 ir dieru4 34-ajame tome (2003) pa-
skelbtas trijq tautq tyrinetojq 14 straips-
niq rinkinys apie Lietuvos lenkq, rusq ir
Zydq istorijq ir kult0r4, Abiejq leidiniq
tekstai rodo, kad i Lietuvos DidLi4j4Ku-
nigaikStystq atvykq kitataudiai gaudavo
verslo privilegijas, jiems buvo suteikta
galimybe iSlaikyti savo etnini ir religinl
tapatum4, t4 pati matome ir dabar, atktr-
rus nepriklausomybg.

Vacys Milius

Senoji liaudies skulptira Utenos krad-
totyros muziejuje: katalogas. Elena
juodzevidiene, Rolanda Gudlmiene, Lai-
ma Laudkaite-Surgailiene (sud.). Ute-
na: lJtenos hrdr4 2002. 146 p.: iliustr.

2002 metais i5leistas Utenos kraitoty-
ros muziejaus katalogas apie sen4j4 liau-
dies skulpt0r4. Originalios formos leidi-
nio vir5eli puoiia iSraiSkinga dievdirbio
A. Deveikio iSdroZto 5v. Arkangelo My-
kolo nuotrauka. Katalog4 sudare Elena
Juodzevidiend, Rolanda Gudyniene, Lai-
ma Laudkaite-Surgailiene. Eksponatus fo-
tografavo ir leidini maketavo Andrius
Surgailis. Gale pateikiama santrauka an-
glq kalba bei Saltiniq ir literaturos sAra-
5as, kuri sudare Regina Stakeniene. Lei-
dinys parengtas kruopSdiai ir graLiai.

{Zanginiame straipsnfe,,Utenos kraS-
to senoji liaudies skulptura" menotyrinin-
ke L. Laudkaite-Surgailiene trumpai pri-
stato muziejaus skulptiirq rinkini. Kaip
paLyrni autore, skulptiiros Utenos kraS-
tofyros muziejuje renkamos nuo 1929 m.,
ir Siuo metu jU yra per 120. Daugiausia -
id Rytq Aukdtaitijos regiono. Seniausias
eksponatas - Cepeno iSdroZtas Nukry-
Ziuotasis, - datuojamas XVIII a. antr4ia
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puse. Tiksliai datuotq skulphlrq rinkiny-
je tera dvi: tai NukryZiuotasis i5 sto-
gastulpio, kuriame buvo {reZta ,,1788"
metq data, ir K. Musteikio iSdroZtas kry-
Zius su NukryZiuotuoju, kur ant kryZmos
uLraiyta ,,1.867" data. Muziejuje saugo-
mas fu negausus baZnytines skulptflros
rinkinys i5 regiono ba1nyd.i6. Autord
trumpai apibddina 5iq skulphfrq stilisti-
k4, lygina jas su liaudiSkomis skulp-
turomis, pabrdZia jq skirtumus. Trumpai
aptardama liaudiSkq skulptiirq siuZetus,
autord nurodo Utenos kraSte labiausiai
paplitusias temas: dia, kaip ir visoje Lie-
tuvoje, b0ta daug WyLla su NukryZiuo-
tojo skulpturomis bei nemaZai Svd.
Mergeles Marijos skulpttrreliq. Tadiau bO-
dingesni Siam kra5tui yra du siuZetai -
Jdzaus krikdtas ir 5v. Jonas Nepomukas.

Kitas straipsnis skirtas kryZdirbiams
ir jq krlrybai. Po trumpos iZangos, apibfl-
dinandios liaudies meistrus, abdceles
tvarka pateikiamos 10-ties meistrq (Ka-
jetono Aleknos, Antano Deveikio, Adol-
fo, Jono ir Balio Ivanauskr; Alberto Pelu-
ri(io, Kazimiero Rinkevidiaus, luozo
Sinklno, Silvestro Toleikio, Felikso Va5-
kelio) trumpos biografijos ir Zinomq jq
ktrriniq s4ra5as. eia pateikiamos dievdir-
biq bei kryZdirbiq portretines nuotraukos,
saugomos Utenos kradtotyros muziejuje.
Atskirai i5vardijami (irgi abeceles tvar-
ka) dar 28 Utenos kraite dirbg meistrai.
Ne visq suminetq autoriq darbq turi mu-
zigus, todel jq nerasime katalogo iliust-
racin6je dalfie. Jq itraukimas i sqraS4 yra
prasmingas, nes suteikia papildomos in-
formacijos apie Siame kradte dirbusius
meistrus.

Utenos kradte ypad Zymiis meistrai bu-
vo A. Deveikis, A. Ivanauskas ir jo slnus
Jonas, S. Toleikis, F. Vadkelis. Apie juos
jau anksdiau buvo nemaZai ra6yta. Kiti
meistrai maiiau Zinomi, todel kataloge
pateikiama neskelbta archyvine me-
dLiaga yra labai vertinga. { s4ra54 itraukti
keli dievdirbiai, dirbg ir pasiZymdjg
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gretimuose raionuose - f. Dagys (kilgs iB
KupiSkio r./ g)rvengs RokiSkio r.), V. Ga-
venas (i5 AnykSdiq r.), |. Gedys (i5 Mole,
tt4 r.), J. Sepetys (i5 Ukmerges r.). Publi-
kuojamos ir jq skulptiros, esandios
muziejaus rinkinyje.

Po iZanginiq straipsniq eina katalogi-
ne dalis - iliustracijos. I5 viso pateiktos
123 eksponatq nuotraukos. Dauguma jq
nespalvotos; tik viena kita spalvota
iliustruoja iSraiSkingesnes skulptdras su
geriau iSlikusia polichromija. Iliustracijos
suskirstytos i tris grupes su puslapinemis
antradtemis. Muziejuje saugoma ne tik
Utenos apylinkiq, bet ir Moletq, AnykS-
dh4, Zarast4 rajonuose surinkta skulptii-
ra. Po vienq yra i5 RadviliSkio ir netgi i5
Marijampoles rajonq. I5 pradZiq pristato-
mos Zinomq dievdirbiq skulptEros (il. 1-
51). Kataloge pateikiami 23-j1a Zinomq
meistrq darbai. Daugiausia muziejus tu-
ri A. Deveikio ir A. Ivanausko skulpflirq.
[spiidingos A. Deveikio iSdroZtos 5v. ]o-
no Nepomuko statulos, kiek maZiau i5-
raidkingos Svd. Mergeles Marijos statu-
leles. Visai kitokio stiliaus A. Ivanausko
skulpturos, pasiZymindios primifiumu,
naivia lyriSka nuotaika. Yra keletas ne-
baigtq A. Ivanausko skulpttrreliq.

Grupe nuo 52-os iki 70-os iliustracijos
(t. y. 19 skulgtiirq) pavadinta ,,balnytine
skulptDra". Cia pristatomos profesiona-
liq meistrq skulpturos, dabar saugomos
Utenos muzieiuje/ o kaZkada priklausiu-
sios 5io kra5to baZnytioms: B skulpt[ros
i5 senosios Leliunq baZnydios, 4 skulptii-
ros i5 Alantos (Moletq r.) baLnydios, 2 iE
Skiemoniq (Anykddiq r.) baZnydios, f. i5
KupiSkio baZnydios, 2 i5 Utenos kapiniq
koplydios, 2 i5 nenustatytq vietq.

Nuo 71-os iliustracijos vel prasideda
savamoksliq dievdirbiq skulptflros. Ta-
diau 5iq skulptiirq autoryste nenustaty-
ta, matyt, todel 5i grupe ir buvo nukelta
i pabaig4 (dia nera ir puslapines antraS-
tes, Zymindios grupes pavadinimq). Ma-
nydiau, kad Zinomq ir neZinomq dievdir-

biq darbus vertejo ffi ;: ::" :::"
nytines skulptiiras nukelti i pabaigq: tuo-
met vientisiau biitq buvusi pristatyta sa-
vamoksliq dievdirbiq knryba.

Daug informacijos teikia i5samios eks-
ponatq metrikos, kur nurodoma vietove,
meistras, matmenys, medliaga, isigijimo
metai ir i5 ko isigyta, inventoriaus nume-
ris. Kur imanoma, nurodoma tiksli skulp-
hrros ankstesnio buvimo vieta (pvz., ,,prie
MieZintos upelio", ,,stovejo prie upelio
PikdiUnq k.") bei maZosios architekttrros
paminklo r0dis (kryZius, stogastulpis,
koplytstulpis). InformacijE papildo ir ka-
talogui gyvumo bei vaizdingumo teikia
nuotraukos, darytos A. Varno, B. Burado,
B. fuodzevidiaus, A. Surgailio ir kt., ku-
riose uZfiksuoti iSnykg maZosios architek-
ttiros paminklai. Kai kurios fotografijos
atitaikytos su skulpfliromis pagal vieto-
ves (p. 34, 1-02, L03, 107). Galbnt tai tie
paminklai, kuriuose tos skulptlros sto-
vejo, arba panaS0s. Labai vertingos
fotografijos, kuriose uZfiksuotos muzie-
juje saugomos skulpt0ros i5 tq laikq, kai
jos dar buvo savo autentiSkoje aplinkoje
(p. 40, 4345). Kataloge spausdinamos Zi-
nomq autoriq paminklq nuotraukos pra-
pledia Zinias apie jq kuryb4.

Norediau iSsakyti kelet4 pastabq. {va-
de pasigendama iliustracijq iSdestymo
principo nusakymo. Triksta ir kataloge
vartojamq santrumpq s4ra5o. Gaila, kad
i literatiiros s4ra5q neitraukti tokie
straipsniai kaip V. Bidifrno ,,Dievadirbiai"
(Trimitas, 1928, Nr. 28), Spector ,,Musq
'dievukai' ir dievdirbiai" (7 rneno dienos,
1929, Nr. 44, 45), kuriuose ra5oma apie
Zymius Utenos kraito dievdirbius A. De-
veiki, S. Toleikl, F. Vadkell.

17-oje iliustracijoje matyti medine tau-
re su ostija, todel jos pavadinim4 reiktq
radyti ,,Taure su ostija" (o ne ,,ost7ja").
Prie 52-os iliustracijos esantis pavadini-
mas ,,Kankinys, degantisIaui,e" kelia abe-
joniq. LauZu, matyt, palaikytos apsiaus-
to klostrSs, supandios statul4 i5 Sonq
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apadioie. Abejoniq kelia ir 6L-os iliustra-
cijos pavadinimas ,,Sv. Martlmas" (gali-
ma bfltq patiketi, jei toks iraSas bUtq ant
padios skulpttrros). Paprastai taip vaiz-
duojamas 5v. Stanislovas: tai scena, kai
vyskupas prikelia mirusiji, vaizduojam4
prigludusi prie jo kojq. 113-a iliustracija
ivardyta kaip ,,Sventoji", Iaiiau dia vaiz-
duojama ne moteris, o vyras Sventasis
kunigo rtrbais (ai5kiai matyti biretas, kam-
i.a, stula). Nors atributai nei5likg, bet grei-
diausiai tai 5v. ]onas Nepomukas, kurio
siuZetas - vienas labiausiai paplitusiq 5ia-
me regione. Svd. M. Marijos skulptiiras,
kuriq siuZetai tiksliai nenustatyti, reiktq
vadinti ne ,,Sv. Martja", o ikonografijoje
paplitusiu terminu ,,Svd. Mergeld Mari-
ja", pabreLiandiu iSskirtinq Mergelds Ma-
rijos pad6ti.

ISsakytos pastabos anaiptol nesumen-
kina katalogo vertes. Leidinys puikiai rep-
rezentuoja Utenos kraStofyros muziejaus
skulptiiros rinkinl ir suteikia daug ver-
tingos informacijos bei medZiagos tyri-
netojams. O besidomintiesiems liaudies
menu tai puiki proga susipaZinti su Rytq
Auk5taitijos dievdirbiq k0ryba.

Skaidre Urbonieni

Sutartiniq ir skuduiiq keliais. Stasys
Paliulis. Tautosakininko gyvenimas ir
darbai. Algirdas VyZintas (sudare ir pa-
renge). Vilnius: Lietuvos muzikos aka-
demija, 2002. 522 p., iliustr., gaid.

2002 m. pasirode puiki knyga ,,Sutar-
tiniq ir skududiq keliais. Stasys Paliulis.
Tautosakininko gyvenimas ir darbai" (su-
dar6 ir parenge Algirdas VyZintas), skir-
ta tautosakos rinkejo, liaudies muzikos
fyrinetojo ir propaguotojo, pedagogo Sta-
sio Paliulio 10O-osioms gimimo meti-
nems. Knygq sudaro tokios pagrindines
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dalys: ,,Gyvenimo ir veiklos brtJoLai",
,,Teoriniai ir metodiniai darbai", ,,Apie
mano tautosakini ir kitoki kulffiros darb4",
,,Straipsniai ir recenzijos", ,,IStraukos i5
dienoraSdio",,,AmZirinkq prisiminimai".

Pirmojoje dalyje knygos sudarytojas
A.VyZintas supaZindina skaitytojus su
S. Paliulio asmenybg suformavusia aplin-
ka, vaikystds, jaunystds ir brandos me-
tais, ivairia jo veikla. Tarsi patenkame i
S. Paliulio gimt4sias apylinkes, susipaZis-
tame su jo 5eima, giminemis ir te-
viSkenais, kuriq gyvenime dar buvo gaji
senojo Siaures aukStaidiq (Bir7q kraito)
muzikavimo tradicija. Gausybe idomiq
faktq apipintas pasakojimas apie moky-
mosi mokykloje bei gimnazijoje metus,
studijas Kaune, mokytojo darb4 ivairiuo-
se Lietuvos kampeliuose, aktyvi4 skauti-
jos veikl4, darbq Vil:riaus aukStosiose mo-
kyklose (daugiausia - Pedagoginiame
institute), visuomening veikl4. S. Paliulis
atsiskleidZia kaip Sviesi ir dvasinga as-
menybe, be galo mylejusi gimtojo kraito
Zmones ir tradicijas. Si meile ir paskati-
no vis4 savo gyvenimq paskirti senosios
aukitaidiq instrumentines muzikos bei
sutartiniq rinkimui, jq tyrinejimui ir pro-
pagavimui. S4Saukq su 5ia aplvalga ran-
dame tolesniame skyriuje, pagilinandiame
knygos S. Paliulio asmenybes suvokim4 -
dia pirm4kart skelbiamas jo paties ra5y-
tas rankradtis ,,Apie mano tautosakini ir
kitoki kulturos darb4".

Knygoje sukaupti visi S. Paliulio teori-
niai ir metodiniai darbai, i5 kuriq bene
labiausiai mokslininkq demesi turdtq
patraukti pirmqkart skelbiami rankra5diai:
1932-1933 m. raSytas diplominis darbas
,,Musq giesm6s (sutartines)" ir 6-ajame
deiimtmetyje paraSyti disertacijos skyriai:
,,Istoriografine sutartiniq api,valga",
,,Darbo giesmes sutattines",,,Sutartiniq
kalbos ypatybds". Paai5keja, kad S. Paliulis
yra ne tik instrumentines muzikos tyrine-
tojas. Iki Siol kaip mokslininkas jis labiau-
siai Zinomas i5 darbq apie instrumenting
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muzikE (1959 m. sudare rinkini ,,Lietu-
virtr liaudies instrumentine muzika", ku-
riame paskelbe ivadinius straipsnius
,,Pudiamieji lietuviq liaudies instrumen-
tai" ir ,,Skududiq ir ragq komplektai";
1,984 rn. pasirode straipsnis ,,Daudydiq
poveikis sutartiniq muzikai"), bet diplo-
miniame darbe ir disertacijoje daugiau de-
mesio skirta ne tiek instrumentinems,
kiek vokalinems sutartinems. Sutartinds
pabreZtinai vadinamos giesmemis, kaip
nuo seno iprasta - taip jas atskiriant nuo
paprastqjq dainq. Funkciniu aspektu
nuodugniau tyrin6tos darbo sutartines
(Sienapjiites, rugiapj0tes, rudens darbr4,
namq darbq), iSanalizuotos sutartiniq
kalbos ypatybes pabrdLiant improvizaci-
ni teksto klrrimo procesq. Giliai paZino-
jes sutartiniq atlikimo tradicijq, S. Paliulis
neapsiribojo vien jq analize ir struktiri-
niais tyrinejimais, istoriniq faktq patei
kimu. Nuo pat pirmojo mokslinio darbo
jis itin daug demesio skyre etnologiniams
tyrinejimams, pateikdamas platq Sios sa-
vitos liaudies kirybos atlikimo konteks-
t4, apibfldindamas atlikejq asmenybes,
aiSkindamas sutartiniq reikSmg Zmoniq
gyvenime. Pakartotinai paskelbti straips-
niai ,,ApaSdios polka" ir ,,Sutartiniq sukti-
nis, kuri Sokgs net Petras I" primena, kad
S. Paliulis buvo ir liaudies choreografijos
Zinovas. Straipsniuose pateiktos iSvados
yra itin reik5mingos lietuviq etnochoreo-
logijai: pastebetos s4sajos tarp, atrodyfi4,
visi5kai skirtingq laikotarpiq choreo-
grafines kiirybos - Sokamqjq sutartiniq
ir polkq, iSaiBkintas unikalus masiSkai 5o:-

kamq sutartiniq atlikimo budas (iki Siol
neretai klaidingai rnanoma/ kad sutarti-
nes gali Sokti tik ribotas dokejq skaidius),
pabreZtinai priminta, kad sutartines 5ok-
davo ne tik moterys, bet ir vyrai, atskleis-
tas senqjq Sokiq improvizacinis pradas,
jq atlikimo kontekstas, stilius ir nuotai,
ka. I5 tolesniame skyriuje pateiktq dieno-
raddio iStraukq suZinome, kad S. Paliulis
norejo paradyti stambq darb4 ,,Ii rytt4

aukstaidiq "n.,".r;;;-:r;""-ka tik apgailestauti, kad 5is sumanymas
liko nelgyvendintas, nes, sprendZiant i5
minetq dviejq straipsniq, toks darbas ga-
lejo blti labai vertingas lietuviq etnocho-
reologijai.

Knygoje skelbiamq rankra5diq stilius
neredaguotas, todel turime galimybq su-
sipaZinti su pirmqjq musq etnomuziko-
logq raiymo maniera. Beje, S. Paliulio
teoriniai darbai, vertinant juos pagal
Siuolaikinius reikalavimus, tarsi neatitin-
ka dabartinio iprasto akademinio mokslo
darbq stiliaus, nes Salia moksliniq api-
bendrinimq, tam tikrq desningumq i5ai5-
kinimo, keliamq hipoteziq bei prielaidq
(itin aktualiomis mokslininkams temomis -
del sutartiniq kilmes, raidos, geografinio
paplitimo, s4sajq tarp instrumentines ir
vokalines muzikos etc.), nuolat isiterpia
daugiau beletristikE primenantys intar-
pai - Silti prisiminimai apie Zmones, i5
kuriq sutartines buvo uLraiytos ar iSmok-
tos, fuos Zmones supusios gamtos vaiz-
dingi apra5ai ir pan. Sudarant knyga gal-
biit del tokio ,,laisvo" autoriaus mokslinio
stiliaus ir buvo suabejota, ar kai kuriuos
pakartotinai spausdinamus jo straipsnius
(,,Zvejq dainos", ,,Kur siaude skududiai
ir gaude ragai", ,,Sutartiniq suktinis, ku-
ri Sokgs net Petras I", ,,Apaidios polka"
ir kt.) verta priskirti prie teoriniq ir me-
todiniq darbq - del to jie pateikti kitame
skyriuje. Vis delto Siuo atZvilgiu galima
bfltq ir padiskutuoti del pirm-rtjq knygos
skyriq strukhrros. Pavyzdliui, kodel vie-
nu atveju prie teoriniq ir metodiniq darbq
priskirtas itin beletrizuotas straipsnis
,,Apa5iios apylinkiq liaudies muzikantai",
nors analogi5ko pobudzio kiti straipsniai
jau iSskirti i atskir4 skyriq? Kitu atveju,
priedingai, akiv aizdiiai provokuojanti
moksling diskusijq recenzija (jos rankraS-
tis spausdinamas pirm4kart) apie 1991, m.
pasirodZiusi4 M. Baltrenienes ir R. Apa-
navidiaus sudaryt4 hyga ,,Lietuviq liau-
dies muzikos instrumentai" ideta Salia be-
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letristinio pobndZio straipsniq, nors la-
biau tiktq teoriniq ir metodiniq darbq
skyriui.

Visuose S. Paliulio raStuose, nesvar-
bu, kas tai botq - vienokio ar kitokio po-
bldLio straipsniai, prisiminimai, laiSkai,
i5traukos i5 dienoraSdio - persveria bene
nuolat ji lydejusi ideja gaivinti sen4j4
aukStaidiq muzikavimo tradicij4, pritai-
kyti jos gyvavim4 Siuolaikiniam gyveni-
rnui. Zavi nenuilstandio skududiq ir
sutartiniq propaguotojo uZsidegimas
mokyti tokio muzikavimo visus, kuriems
tekdavo laime su juo ilgiau pabendrauti:
bendraklasius, kariuomen6je kartu tar-
naujandius draugus, skautus, mokinius,
studentus, bendradarbius, traukiniu i
konferencij4 Maskvoje kartu vykstandius
kitus mokslininkus ir kt. (beje, S. Paliulis
svajojo, kad per oficialius renginius Lietu-
voje skududiais, daudytemis, ragais gro-
tq Simtai atlikejq!). Apie senqjq tradicijq
tqsdjo pamokas ne kartq uZsimenama ir
amZininkq prisiminimuose. S. Paliulio pa-
tarimai padejo ,,alJgti" jaunesniems etro-
muzikologams (Laimai BurkSaitienei,
Daivai Raditrnaitei-Vyiinienei ir kitiems),
folkloro ansambliams; jis negailedavo pa-
tarimq ir kompozitoriams (kokias sutar-
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tines ikomponuoti i savo kflrybfl, ir ivai-
riq Sveniiq organizatoriams (kaip tinka-
mai panaudoti renginiq programose se-
nuosius instrumentus), ir t. t.

Krygu gausiai iliustruota nuotrauko-
mis, ivairitt S. Paliulio rankraSdiq frag-
mentais, Pagyrimo nusipelno skoningas
knygos dizaineriq ir kruopStus redakto-
riq darbas. Ktyge iSleisti nebuvo lengva,
nes Kulttiros ir sporto remimo fondui
teikta paraiSka nesusilaukd tinkamo eks-
pertq pritarimo ir reikiamo valstybes fi-
nansavimo. Rengimo spaudai darbq eme-
si Lietuvos muzikos akademija ir Dizaino
studija ,,Ex Arte",leidini par6md Vilniaus
pedagoginis universitetas. Ddl knygos
pasirodymo bene labiausiai turetume bO-
ti dekingi knygos leidybai le5as paauko-
jusiai Stasio Paliulio Seimai, o ypad stip-
riam siinaus GraZvydo uZsispyrimui
iSpildyti tevo svajong - paskelbti jo ran-
kra5dius, kurie buvo parengti leidybai jau
prieS daugeli metq. Tai yra puiki dovana
mums visiems, pagerbiant 100 metq ju-
biliejaus proga vien4 i5 iSkiliausiq Lietuvos
etnines kultlros puosel6tojq, tautosakos
rinkejq ir rySkq lietuviq etnoinstrumen-
tologijos pagrindeja - daktara Stasi Paliuli.

Dalia Urbanaaiiiend




