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Rasa P aukitytA-5 akniend

Angele Vyiniauskaite gime L9L9 metq geguZes 15 dien4 Marijampoles
apskrities, Veiveriq valsdiaus, SkriaudZirr kaime. Nuo anksfios vaikystes ji
paZino darbo skoni: SeSeriq metq teko piemenauti - ganyti 24sis. DarbSflis
teveliai iskiepijo pareigingum4 ir iSmoke iki galo padaryti kiekvien4 pradetE
darb4. Tadiau mergaitg traukte trauke prie mokslq. Baigusi keturiq skyriq
pradZios mokykl4 Sintautuose, gabiir atkakli mokine istojo igimnazij4(i5 karto
i antr4j4 klasq) ir penkerius metus mokesi Sakiuose, o veliau dvejus metus -
Marijampoleje, RygiSkiq ]ono mergaidiq gimnazijoje. Dar penktoje gimnazijos
klaseje dirbo korepetitore. eia atsiskleide ir bdsimos profesores polinkis i hu-
manitarinius mokslus.
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L939 metais buvo pasirinktos dtudiios Vytauto DidZiojo universiteto Hu-
manitariniq mokslq fakultete. 5i fakutteta perkelus i5 Kauno i Vilniq, lietuviq
literahlr4 studijavo ir 1943 metais updarius universiteta ji slapta baige. Tadiau
sovietine valdlia 5io diplomo neprifaZino. K4 tik baigusiai studijas absolventei
vel teko iSlaikyti per 40 egzaminq, t4rp j,a ir valstybinius Vilniaus pedagoginia-
me universitete, eksternu, kad dar [<art41952 metais igytq lietuviq kalbos ir
literatoros mokytojos diplom4. Tek{ mokytis nuo darbo atliekamu laiku, nes
iau 1948 metais A. VySniauskaite pradejo dirbti Mokslq akademijos Istorijos
institute. Netrukus visa Sirdimi pasirrerusi i etnologijos gelmes, jau 19SS metais
(suspejusi iSmokti rusq kalb4) je apgyne kandidatini (dabar daktaro)
darb4 ,,Lietuviq kolflkiediq Seimos b . Disertacijoje daug vietos buvo skirta

lietuviq 5eim4 Lietuvoje. Vis4 savoSeimai. Tai buvo akstinas toliau ty
gyvenim4 talentinga mokslininke
rijos institutui.

Lietuvos ekrologijai ir Lietuvos isto-

Bandydami nusakyti profesores ]A. vyiniauskaites nueit4 mokslininkds ke-
li4, susiduriame su galybe jos nuveiftq darbq. Manau, nebrftina sumineti visu
autores smulkiq darbq, uZtenka paZtelgti I veiklos virdiing, kad suvoktume ios
didingum4. Daug energijos A. Vy5rlri te atidave kuriantis MA Istorijos
instituto Archeologijos-etnografijos uje atskirai etnografq grupei, o nuo
1961 metq - ir skyriui, kuriam vadovavo iki 1969 metq.

1964 metais A. vySniauskaite redagavo dabar jau tapusius legenda ,,Lietu-
viq etnografijos bruoitts" ir parade $eimai, jos buidiai bei paprodiams (ieimos
paprodiq problematika apima A. Vy5niauskaites svarbiausius mokslinius inte-
resus), bendruomeninems ir kalendorinems tradicijoms skirtus skyrelius, kurie
sudaro apie treddali knygos teksto. Bi tcnyga siejama su etnologijos gimimu ir
(tiesa, jau tapusi bibliografine retenybe) tebecituojama daugelyje etnologq,
folkloristq, istorikq ir kitq disciplinq specialistq darbuose, mielai skaitoma
studentq. Tiek Lietuvoje ir uZsienyje publikuotq recenzijq yra sulaukqs retas
etrologU leidinys. Tarptautini jubiliates mokslines kvalifikacijos pripaZinim4
rodo 1965 metais ,,soviet Anthropology and Archeology" leidinyje paskelbta
beveik pus5imdio puslapiq studija ,,t.ietuvirt koltkiediq deima,,.

DaLno vyresniosios kartos inteli$ento bibliotekoje ir dabar puikuojasi kny-
ga ,,Lietuviq Seimos tradicijos", pirm$i apie lietuviq gyvenimo ciklo paprodius
(1967). Nors ji buvo iSleista grieZtop sovietines cenztiros metais, daugiausia
demesio skiriama tradiciniams krikdtfinq, vestuviq,laidotuviq paprodiams. pir-
5liai, svodios ir kiti vestuviq veikejai Jgle ir dabar randa medZiagos rengdamiesi
Seimos Sventei. Seimos paprodiq anafizq autore tgse knygq serijoje ,,IB lietuviq
kultlrros istorijos" bei to meto atskirq Lietuvos regionq kaimo kulturai skirtuose
regioniniuose leidiniuose.
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L981 metais buvo iSspausdinta jubili4tes studija ,,Vestuv€s Suvalkijos kolti-
kiniame kaime" knygoje ,,Siuolaikinis Suvalkijos kaimas" (kartu su I. Butkevi-
tiumi, V. Kulikauskiene, M. Miliuviene)l ]oje iSsamiai iSanalizuoti 5io etrogra-
finio regiono XX a. SeStojo-aStuntojo delimtmedio vestuviq paprodiai. 1985 m.

pasirode nauja studija ,,Zemai(it1 vestuVes" knygoje ,,Siuolaikinis Zemaitijos
kaimas" (kartu su I. Butkevidiumi, V. Kullkauskiene, M. Miliuviene). Joje detaliai
iSnagrinetos ne tik pastarqjq deSimtmedflq vestuvds, bet ir tradiciniai XVIII a.

pabaigos - XX a. pradZios vestuviq paprpdiai (ivardyti kaip to meto vestuvinir4
paprodiq i5takos). Mirus etnologui Izidofiui Butkevidiui, A. VySniauskaite Siai

knygai parenge studij4 ,,Naujosios ZeffiaIdiv, sodybos".
Atrodytq, jog su Seimos tematika sulsije darbai jaubaigti, nes 1993-iaisiais

balandZio Se5iolikt4ja buvo apginta disertacija (suteikusi habilituoto daktaro
laipsni) apie linininkystg (,,Lietuvos li4ininkyste XVIII a. - XX a. pirmojoje
puseje: Inventorius ir paprodiai"). Tadiag, kaip sakoma, pirma meile nerudija,
ir 1995 metais profesore kartu su Petrlr Kalniumi ir Rasa Paukityte iSleido
Seimos tyrinejimams skirt4 monografij4 ,Lietuviq Seima ir paprodiai". Didesne
Sios knygos dalis priklauso jubiliates plunksnai. Knygoje pateikiama iSsami
kaimo Seimos, vestuviq ir laidotuviq S4ltiniq bei tyrinejimq apZvalga. Darbe
analizuojami XVru a. - XX a. pabaigos kaimo Seimos demografiniai bruoZai
ir vidaus organizacija, pateikiama vestlrviq bei laidotuviq paprodiq analizi
(pirm4 kart4 Lietuvoje iSsamiau aptariarfos partizanq bei tremtiniq laidotuves
ir perlaidojimas).

Kit4 stambi4 Angeles VySniauskait$s moksliniq interesq sriti sudare lie-
tuviq linininkystes tyrinejimai. Mokslintiu brandumu pasilyrnejo jau pirmoji
stambi autores studija ,,Lietuvir4 valstiepiq linininkyst6" (knygoje ,,Valstiedir4
linininkyste ir transportas" , kartu su J. Morkuniene 1977 m. i5leista serijoje ,,I5
lietuviq kulttrros istorijos"). ]oje daugi4u nagrinejama materialioji 5io verslo
puse. Savo verte nenusileidZia fu toje papioje serijoje publikuota linininkystds
paprodiams skirta stambi studija ,,Lietuviq linininkystds paprodiai" (knygoje

,,Valstiediq verslai", kartu su J. Kudirk4 ir V. Miliumi. 1983 m.). Tarptautini
A. Vydniauskaites linininkystes tyrimq pripaZinim4 leme palankiai Europos
etnologU bendruomenes ivertintas ,,Pabaltijo Zemdirbystes atlasas" (1985).

]ubiliate buvo skyriaus apie linininkystp pagrindine autore ir redakcines ko-
legijos nare.

Profesores A. Vy5niauskaites darbai pasilymi moksliniq interesq ivairove.
Gana stambiq darbq paraSe ir kitomis temomis. Manau, jog didelg reikSmg
atkurus nepriklausomybg Lietuvos visqomenei turejo kalendoriniq paprodiq
studija ,,Musq metai ir 5vent6s" (1993). Jqje, be tradiciniq kalendoriniq Svendiq,
aptartos valstybines Sventes.

L1
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Be abejones, i Lietuvos etnologijos istorij4 bus iraSytas ir iSkilus istoriog-
rafinis darbas ,,Lietuviai IX a. - XX a. vidurio istoriniuose Saltiniuose" (1994).
A. Vyiniauskaite nuveike milZiniSk4 darb4,nes tai beveik htkstantmedio tautos
gyvenimo keli4 apibreZiantis leidinyo.

Populiarinant lietuviq eturing kulftrrE, savo informatyvumu ir itaigumu pui-
kuojasi 1999 metais iSleista jubiliates k^ygu ,,Lietuvio rtarna!". Pirmoji Lietuvos
liaudies kultflros centro hygq serijqs ,,Gyvoji tradicija,, k ygu, skirta liaudies
architektrfrai. Tai akivaizdus irodymgs, jog negalima atskirti dvasines ir mate_
rialiosios kulttrros sridiq. Siole knygoje apimamas visas lietuvio namuose vyks-
tantis gyvenimas

Atskiros studijos ir netgi monogpafijos objektu gali biiti dar daugelio pro-
fesores studijq, parengtq ir redaguofltr monografijq, rimtq straipsniq, ankeiq ir
kitq publikacijq reikdmes analize.

Tadiau jubiliates gyvenimo kelias - ne tik moksline, bet ir pedagogine
veikla. Savo mokytoja jagali vadinti flet kelios etnologq kartos.los vadova"lu*i
apsigyne disertacijas Izidorius Butkevidius (1956),Antanas Daniliauskas (1965),
Irena Regina Merkiene (1966), Marija Mastonyte-Miliuviene (967),Vitalis Mor-
kinas (1968), Giedre Tallat-Kelpdaite-$iunkiene (1968), Elena Morkonien e (1972),
Rasa Radionaitd (1997), Rasa pauk5ty{e (1997). profesore taip pat buvo daugelio
disertacijq oponente ir disertaciniq kornitetq nare. NemaZai nei5senkandios ener-
gijos ir meiles profesore A. VySniauskaite skyre etnologijos puoselejimui at-
gimstandiame, jos iodLiais tariant, ,,gjimtayame" Vytauto DidZiojo universitete.

Pastaruoju metu profesore daZna vieSnia Lietuvos nacionaliniame muzieju-
je. Jos moksline parama dliaugiasi jo direktore Birute Kulnyte, Etnografijos
skyriaus vedeja Elvyda Lazauskaitd, [<iti moksriniai bendradarbiai.

Labai daug jegq pastaraisiais m$tais jubiliate atiduoda rengiant eksperti-
zes Etnines kulttrros globos tarybai lrie Lietuvos Respublikos 5eimo, kuriant
naujus etnines kulturos globos istat/mus. li yra iios tarybos leidinio ,,Etnine
kultfrra" redakcines kolegijos pirmihinke, Lietuvos kulttrros ministerijos ir
Lietuvos liaudies kulttrros centro leidZiamo stambiausio Lietuvos etnines kul-
ttiros leidinio - iurnalo,,Liaudies kultflra" redakcines kolegijos nare. Siltais
iodiiais pastarqjq metq visuomening veikl4 ivertina ir TeviSkei pagra1inti
draugija. Taip pat ji aktyvi Lietuviq katalikq mokslo akademijo" ,,ure. zooo
metq balandZio 15 dienq jos mokslin6 kompetencija buvo patvirtinta Lietuviq
katalikq mokslo akademijos tikrosios nares vardu. A. Vy5niauskaite kartu su
t4 dien4 taip pat akademike tapusia $ofija Kanopkaite yra pirmosios istorijoje
LKMA akademikes moterys.

O kur dar begale profesores nuVeiktq ir tebedirbamq visuomeniniq dar-
bq! Gerbiama jubiliate buvo ,Ziniiod" draugijos lektore, vertinimo komisijq,
tatybr4, komisijq nare, Respublikines ir Vilniaus miesto tradicijq tarybos nare,
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Pavadinimq komisijos nare, ,,Ethos" dradgijos prezidiumo nard ir dar daug kitq
trioso reikalaujandiq pareigq. Prisiminkiryre dar ir filmus -,,Senovines kupiSke-
nq vestuves", ,,Yakar ir visados", ,,Zo!is Saknys", kur suteikta kvalifikuota
pagalba. Atsiverskime Visuotinds lieturliq enciklopedijos tomus, laikraidius,
Zurnalus, dia ir dar daug kur surasime jubiliates Angeles Vyiniauskaitds vard4.

Jos Sirdies Siluma, dr4sinantis Zodis, dalykiniai patarimai paliete daugeli Zmo-
niq ir gludi Sirdyse tq, kuriems Dievaq suteikd laimq savo gyvenimo kelle
sutikti akademikg, profesorg habilituot4 daktarg Angelq VySniauskaitq.

Gauta 2004 m. balandZio mdn.
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Persirengrne]llnas //sv
lietuviq paprodiuose

Angeld Vy {niauskaitd

,,Kultara yra Lmogaus Zenklas. Butir Zenklu yra giliausia kulttrros paskir-
tis", - teigia mrlsq filosofas Antanas MEceina (Maceina 1993: 358). Vadinasi,
kult0ra yrair kiekvienos tautos savitumo rodiklis. Daugelis rei5kiniq yra bendri
bent keletui tautq ar visai jq grupei, taiiau kiekvienoje tautoje jie turi savit4
i5rai5k4. ,,KrtItira, kaip idejiSkai perdirbt? gamta, yra giliausia prasme Zmogaus
pasaulis, kuriame jam yra gera biti" (Maceina 1993: 358) - tqsia tas pats
autorius. Vienas tokiq kultoros lprasmiptq pasauliq Zmogui yra jo tradicijos,
paprodiai. Daugeliu aspektq jie padeda Zmogui jo buityje, nes yra giliausios
Zmogaus dvasios kurinys. Bet istorijos elgoje kintant Zmoniq gyvenimo ekono-
minems ir socialinems s4lygoms, drauge palaipsniui kinta ir sogialin6s bendri-
jos, kokia buvo praeityje Lietuvos kaimo Zmoniq bendruomenti, istorind s4mo-
ne, pasaul,ijauta, taigi kinta ir tradicijop, paprodiai. Tyrinetojq teigiama, jog

,,kultura nera igimta, ji kiekvieno individo turi btiti naujai igyta ir perduodama
i5 kartos I kart4. Kaip tik liaudies paprodiq perdavimas uZtikrina kulffiros
tqstinum4 nepaisant individo laikinumo/' (Murdock 1993: 181-182).

Sitaip i5 kartos i kart4 ivairiose tautose buvo perduodamas paprotys kai
kuriq kalendoriniq Svendiq metu bei kitqmis progomis Zmonems persirengineti
neatpalistamais atgrasios iSvaizdos Zmogaus, Zvdries ar demoniSkais persona-
Zais. Sakoma, kad ,,tradiciniq kulmrq {mogus laike save realiu tiek, kiek jis
nustoja buvqs savimi padiu ir pasitenkina megdZiodamas ir kartodamas kieno

etim


