
Tyrinejimq projektai ir programos

Etnin6 kultura ir jos plltra dabarties visuomen6ie

Lietuvos istorijos instituto Etnologijos
skyriaus projektas ,,EtnirLe kulttra ir jos
pletra dabarties visuomendje" buvo vyk-
domas 2004 metq sausio-gruodZio mene-
si. Vykde 5ie tyrinetojai: prof. habil. dr. Va-
cys Milius, vyresnieji mokslo darbuotojai
dr.Zilwtis Bernardas Saknys, dr. Auksuo-
le Cepaitiene, dr. Petras Kahrius, dr. Jani-
na Morkuniene, dr. RasaL PaukStyte-Sak-
nien6, dr. Vida Savoniakait6, mokslo
darbuotojai dr. Irma Sidi5kiene, dr. Vytau-
tas Tumenas, doktorantes Danguole Svi-
dinskaite. Audra Zabieliene, Ilona Burins-
kaitd, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Darius Dauk5as ir laborante Asta Matulie-
ne. Ekspedicijose taip pat dalyvavo pagal
sutartis dirbg du dailininkai ir vienas in-
terviuotojas. Projekto vadovas - Ebrologi-
jos skyriaus ved6jas dr. )2. Saknys. Vyk-
dant projekt4, daugiausia laiko ir 1e5q

skirta rinkti reikalingai ennpirinei medLia-
gai ekspedicindse iSvykose bei surinktos
medZiagos tvarkymui: inventorinimui, kla-
sifikavimui, Sifravimui ir t. t.

Sausio-balandZio menesi vyko moksli-
nis metodinis pasirengimas lauko tyri-
mams: studijuota pasirinJktq individualiq
temq literatura, buvo sudarindjamos eks-
pedicin6s grupes, projektuojami jq marS-
rutai, anahzuoj amas indivridualiai pasirink-
tq tirti mokslo objektq iStirtumas,
studijuojami Saltiniai apie juos, tikslinami
tyrimo planai ir programos. I5 viso nuo
geguZes iki gruodZio menesio i ivairias Lie-
tuvos vietoves vyko 36 ekspedicijos, me-
dLiaga rinkta beveik 200 vietoviq visuose
ebrografiniuose regionuose. Projekto vyk-
dytojai pagal individuali4 program4 rinko

rnedLiag4 konkrediai temai. Daugiausia de-
mesio skirta medZiagai, reikalingai AukS-
taitijos paprodiq atlasui parengti.

Prof. V. Milius dalyvavo ekspedicijoje
Vievyje, jo apylinkese, Elektrenuose, ZieL-
mariuose. Jis, padedamas dailininkes, rin-
ko medZiagq apie lietuviq bei rusq kapi-
nes, jq infrastruktDr4, Zeldinius, paminklus,
kapq sutvarkym4 ir prieZifrr4. ]am talki-
nusi dailininkd Marta Vosylifrte dare ka-
pq fvoreliq, antkapiniq geleZiniq kry1il4
bei koplytiq kryLilrt pie5inius. Tyrinetojas
nustat6, kad pastaraisiais metais vyksta vi-
so kraito paminklq ir kapq tvarkymo ni-
veliacija: ant kapq statomos Zemos granito
Stelos, o bendri Seimos kapai apjuosiami
betono bei granito juostq apvadu (Lema
granito tvorele). Retai pasitaiko kaltiniq bei
suvirintq kryLiq, tautodailininkq sukurtq
stogastulpiq, ornamentuotq medZio
I<wLiu.'Or. 

2.Saknys -rinko medZiag4 Kai5ia-
doriq, Vilniaus, Sirvintq, K6dainiq, Jo-
navos, Kauno, JoniSkio, Siauliq, Mol6tq,
[gnalinos, IJtenos, Svendioniq, RokiSkio,
Zarasqrajonuose. jo surinkti duomenys lei-
dLiateigt1 kad tradicinds kult[ros elemen-
tq raiSka 5iq dienq visuomeneje teritori-
niu poZiiiriu yra gananetolygi. Daugiausia
tradicin6s kulturos elementq uZfiksuota ry-
tineje tirto arealo dalyje. B0tent Siame are-
ale (RokiSkio rajone) uZfiksuotas vieninte-
lis, kultfrros namq ir Svietimo lstaigq
poveikio nepatyrgs, bet gana pladiame plo-
te iSsilaikgs paaugliq ir jaunimo papro-
tys - Sekminiq kiauSiniends kepimas. Kai
kur Sis paprotys perkeliamas i namq aplin-
ka. Z. Saknio surinkta empirine medZiaga
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pirmiausia orientuota i numatomo renqti
ir i5leisti fundamentalaus leidinio ,,Liett-
viq etnines kultflros atlasas. paprodiai,,
mokslinq problematikq. Sioie ataskaitoje
pridedamas Z. Saknio sudaiytas Zemel6-
pis apie Auk5taitijos vietoves, kuriose
2002-2004 m. Kultdros ministerilai finan-
suojant rinkta medZiaga minetam papro-
diq atlasui.

Dr. A. eepaitiene Utenos ir Rokidkio
rajonuose rinko medZiag4 pagal individtr-
ali4 tem4 ,,EbriSkumas ir socialinis solidd-
rumas". Renkant medLiagiB siekta geriau
i5siaiSkinti priklausomybes vietai, deimai
ir giminei bei etninio ir vietos tapatumo
klausimus, santyki tarp tapatumo ir berr-
druomenes, suvokti individualumo ir ta-
patumo iSsaugojimo reikimes. Siuo aweju
daug ddmesio skirta Aukitaitijoje gyvenu-
siq Pliateriq gimines etnines ir lokalinds
savividentifikacij os problemai.

Dr. J. Morkiinienes ekspedicines idvy-
kos taip pat apeme ivairias Auk5taitijos
vietoves. Ji apra5e ir fotografavo valsiie-
diq kinkomojo transporto panaudojim4 per
Sienapjutq ir bulviakasi, taip pat kaupe
duomenis apie bitininkystg, sodybq dil-
i,elius, giminiq sudjimus paLymrnt artimq-
jq mirties metines, paminklus kaimo kapi-
nese, kaimo Zmoniq verslus bei amatu$,
valstiediq tkio pagalbinius verslus. Etno-
loges surinkta rnedLiaga rodo, kad minetll
tradicines kultiiros reiSkiniq vaidmuo Lie-
tuvos valstiediq gyvenime skirtingose et"
nografinese srityse buvo labai nevienodag.

Dr. P. Kalnius tgs6 lietuviq regioninee
savimones tyrinejimus. Padedant interr
viuotojui Linui Ja5inauskui, Jurbarko, Kelf
mes, Raseiniq,_Silales, Siauliq, Tauragesp
RadviliSkio ir Silutes rajonuose buvo"apl
klausiami vietos gyventojai. Duomenq
gauta i5 beveik 40 vietoviq. Toliau buvO
tikslinama AukStaitijos tu Zemaitijos kul+
tiiriniq sridiq paribio gyventojq ebrografif
nes savimon6s geografind takoskyra, ai5{
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kinamasi, kiek ir kuriose vietovese tokios
savimones riba sutampa arba nesutampa
su kalbininkq nustatyt4ja lingvistine (tir-
miq skiriam4ja.) riba. Pastebeta, kad pieti-
niuose garibio rajonuose - Jurbarko, Tau-
rages/ Silutes, taip pat Raseiniq rajone
rediau negu Akrnenes ar Siauliq rajonuose
gyvenama Lmcnit4, neturindiq jokios etno-
grafines sritines savimones (tiesiog lie-
tuviq), tadiau dia yra kiek platesne Zemai-
ti5kosios ir arrkStaiti5kosios savimones
sklaida, daZnesnis sporadinis vienokios ir
kitokios savimones gyventojq pasklidimas
anapus lingvistines ribos, ,,svetimos tar-
mes" teritorijoje. AiSkeja, kad tai daugiau-
sia leme dvi prieZastys: 1) kalbininkq
(J. Grinaveckio, J. Bukandio ir kitq) nusta-
tytas reiSkinys, jog pietiniai Zemaitijos ra-
jonai lingvistiniu poZiflriu,,auk5taiteia",
pereina prie aukdtaidiq tarmes arba ben-
drines kalbos spardiau negu diauriniai;
2) pietiniuose rrajonuose geriau i5silaikgs
rudimentinis reiSkinys Zemaitiik4j4 tapa-

$rbq suvokti pagal priklausyrnE isiorinei
Zemaitijai. Ti€sa, tokiq asmenq nera
daug - tarp Zemaidiq taip pat vyrauja nuo-
stata ZemaitiSkqja tapatybg suvokti pagal
kultiirinius poiiymius (tarmg, gyvenimo
biid4, stereotipiBkai priskiriamus elgsenos,
charakterio bruoZus ir t. t.). Atkreipia de-
mesi ir tai, kad pasitaikanti Zemaitiikumo
savivokaTzs soli (priklausymo istorinei Ze-
mei) pagrindu toli nuo lingvistines ribos
nenueina, neplinta iki buvusios Zemaiiil4
seniiinijos rytines ribos, ji ,,gesta', jau ry-
tinese Jurbarko, Raseiniq rajonq dalyse bei
vakariniame Radvili5kio rajono pakra5tyje.

Dr. R. Saknirene Kaiiiadori[ Vilniaris,
Sirvintq, K6dainiq, Jonavos, Kauno, foni5-
bio, Siauliq, Moletq, Ignalinos, Uienos,
Svendioniq RokriSkio, Zarast4rajonuose rin-
ko medZiag4 terma ,,Vaikas Lietuvos vi-
suomeneje". Naudodamasi anketomis
,,Krikdtlmos ir vardynos" bei ,,Gimimq re-
guliavimas" ir apklausinedama skirtingq
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kartq atstovus, ji sieke i5siaiSkinti paproti-
niq nuostatq ir poZitrrio i SeimE, gimstamu-
m4, neitumo nutraukim4 transformacijas
dabartinr0je Lietuvoje, taipr pat dabartinds
kartos poZinri i dirbtini ap'raisinima, kdk5-
to ir vardo suteikimo apeigas, tradiciniq
krik5tynq paprodiq gyvavtun4 Siandienineje
kaimo kultflroje ir permainas Sioje srityje.
Autords surinkti duomenlrs rodo, kad pa-
stebimas daugumos sovietmediu gimusiq
ir savo vaikus krikdtijusiq respondentq tam
tikras atotrukis nuo jU tdvq puoseletq
krikdtynq tradicijU, poLi:O;rio i krikSt4 ir su
tuo susijusiq vertybiq kaita. Be to, nusta-
tyta, kad atsisakantieji savo tevq tradicijq
nieko naujo vietojjq nesukflre. Pastebeta,
kad Aukdtaitlja, dar labiau Pietrydiq Lie-
tuva tradiciSkai pasiZymejio krikStynq pa-
prodiq gausat kuriq transfc,rmuotos formos
aptinkamos ir Siandien.

Dr. V. Savoniakaite K.aiSiadoriq, Vil-
niaus, Sirvintq, Kddainiq, Jonavos, Kauno,

]oni5kio, Siaulit1 Moletq Ignalinos, Utenos,
Svendioniq, RokiSkio, ZaraNTrajonuose rin-
ko medZiag4 tema ,,Lokalios bendruome-
nds". Derindama anketing apklausq, inter-
viu, biografini pasakojim4 ir stebejim4, ji
tyre dabartines aukdtaidiq kaimo bendruo-
menes sociokulturinio egzi.stavimo pagrin-
dus. Autore pastebejo, kad palaipsniui
kuriasi nauji socialiniai rybiai tarp ,,perife-
rijos" ir ,,centro", o plintanLtys kapitalo tin-
klai netolygiai veikia socieLlines auk5taidiq
strukturas ir jq kult0ros dalykus. Zmones
SiuolaikiSkai reaguoja i ri:rk4, kuria gery-
bes ne tik del saves, bet ir ,,del ko nors".
Stebedama dabartini AukStaitijos kaimq,
autore pastebi, kad ,,ekonomines erdves
tuStdjimas" pirmiausia sur;ijgs su jaunimo
ir protr4 nutekdjimu bei gyventojq seneji-
mu ir, antra, su pigesnio pragyvenimo ie5-
kandiq Zmoniq migracija. Autores many-
mu, ekonomines erdves tuStejimas rodo
didelius ekonominio bei lculhfrinio g)'ve-
nimo skirtumus tarp gretinnq Saliq: maZiau
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ekonomiSkai i5sivystg kraStai yra uidares-
ni, ddl to stabilesnes kulttirinio paveldo tra-
dicijos, palyginti su klestindios Ziniq eko-
nomikos regionais. Ekspedicijose surinkti
d.uomenys autorq paskatino daryti idvad4,

kad ,,laikas ir atmintis auk5taidius kviedia
i5laikyti ir kurti savo aukitaitiSk4 ,,pagrin-
d4" - kulturos paveld4 slepiandias, perku-
riandias Lirias, technologijas, teises, prak-
tikas, sugebejimus ir paprodius.

Dr. V. Tumenas Klaipedos, Vilniaus ir
IPanev6Zio rajonuose bei PaneveZio mieste
rinko medZiag4 apie tradiciniq juostq ar-
tefakto praeiti ir dabarti, juostq audimo tra-
dicij4 ir kontekstE. Tyrinetos liaudies me-
no kfirybingumo perdavimo i5 kartos i
kart4 problemos. Ypad dom6tasi Siuo me-
tu audZiandiais Lietuvos tautodailininkq
s4jungos nariais. Surinkta duomenq,
lodandiq, kaip audimo kdrybine mintis
perduodama jaunesnei kartai, kaip ji kinta
lgydama naujus pavidalus. MaZojoje Lie-
tuvoje autorius, apklausgs Simtametg se-
nrolq, uZra5e unikali4 informacij4 apie
kvieslio ir pir5lio puoSim4 daugybe juostq

lstriZai per pedius. Surinkta kita vertinga
irrformacija apie juostq viet4 vestuviq pa-
prodiuose. Aukdtaitijoje rasta vertingos me-
dLiagos apie juostq audimo technologijos
paslaptis, sitrlq daZym4 augaliniais daZais.
IPanev6Zio mieste ir rajone tyrinetojas do-
rnejosi Siuolaikiniq juostq audimo ekono-
fniniais, estetiniais ir edukaciniais as-
pektais.

Dr. I. Sidiskien6 KaiSiadoriq, Vilniaus,
Sirvintq, Kedainiq, Jonavos, Kauno, JoniS-
kio, Siauliq, Moletq, Ignalinos, IJtenos,
$vendioniq, RokiSkio, Zara*t rajonuose rin-
ko medZiag4 individualiai temai,,Kultari-
rris identitetas ir vestuviniai simboliai
XX a. II pus6je". Naudodamasi anketa
,,Vestuviniai simboliai", ji tgse iki Siol ne-
fiksuotq vestuviq apeigq elementq tyrine-
jimus. Siekta atskleisti ivairiq kartq Zmo-
niq kultiirini identitet4 pagal tai, kaip
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pateikejai vertino, suprato ir naudojo vEs-
tuvinius simbolius XX a. antrosios puqes
vestuvese.

D. Svidinsk aitd BirLqir Sakiq rajonqo-
se rinko medZiag4 liaudi5kojo religingu-
mo tema. Respondentais pasirinkusi ne tik
katalikus, bet ir kitq konfesijq bei skirti[r-
go amLiaus, ivairiq tautybiq asmenis, ji id-
ry5kino ypating4 moterq vaidmeni d.abar-
tines Seimos pasauleZiuros formavime$i.
Jos surinkti duomenys rodo, kad vyresne
kafta, ypad moterys, stengdsi ir stengiasi
formuoti jaunesnes kartos t'eligingumq ir
apskritai tvarkyti su religija susijusius klau-
simus Seimoje. Moterq organrzuojantis ir
kontroliuojantis vaidmuo iiuo klausimu
Seimoje kartais siekia aprepti ir vyrq tike-
jimo srid. Lygindama Lietuvoje ir uZ jos
ribq gimusiq asmeru4 religingum4, tyrinp-
toja nustate, kad persikelimas i kitokiA kul-
trlring ir politinq aplink4 dalnai daro ita-
k4 ir asmens santykiui su religija bei verdia
asmeni prisiderinti prie naujos aplinkos.

A. Zabieliene Ignalinos, Rokidkio, Sverr-
dioniq, Zaras4ir Moletq rajonuose tgse fol-
kloriniq ansambliq veiklos sociokulttirinlq
aspektq tyrinejimus. Naudodamasi folklo-
riniq ansambliq nariams ir jq vadovams
skirtomis anketomis, ji ai5kinosi ansambliLl
nariq kilmes s4sajas su veiklos motyvacii-
jomis, folkloriniq ansambliq veiklos iaidos
tendencijas, muzikavimo tradicijq peremi-
mo ir perdavimo formas, ansambliq nariq
etnines ir lokalines savimones poreikiq ten-
kinimo b0dus, paZintinius interesus.

I. Burinskaite Siauliuosu, Sihl"", Skuo-
do, Kretingos, Tel5iq ir Plunges rajonuose
rinko ikonografinq ir natdros medZiagq tQ-
ma,,Lietuviqkryr.dirbyste: tradicijos tgstl-
numas ir kaita XXI a. pradLioje". Fiksuota
dabartine tradicijos biikle, jos gyvybingu-
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mas, ai5kintasi tradicijos tgstinumo per-
spekfi4. Ekspedicijos metu ji taip pat kau-
pd duomenis apie maZosios architekturos
paminklq mendnes raiSkos ir turinio kaitq.

D. DaukSas dalyvavo ekspedicineje iS-
vykoje Silutes rajone ir tyrinejo vietiniq
Zmoniq etnin{ tapatum4. Remdamasis su-
kauptais duomenimis jis teigia, kad tirto
arealo Zmoniq, kurie save vadina vietiniais
(diiioniikiais), etninis tapatumas yra dau-
giasluoksnis - dia susipyng lokalinis ir et-
ninis tapatuma.i. Pastebeta, kad asmens ta-
patumui daug reikSm6s turi asmens Zinios
apie Seimos gernealogij4 ir jo konfesine pri-
klausomybe, tuo tarpu kalba nera svar-
biausias identiteto demuo.

A. Matuliene dalyvavo ekspedicineje iJ-
vykoje Trakq rajone ir rinko medZiag4 te-
ma ,,Namq darcbo LaisLai". Apklausineda-
ma tarp Pirmoj,o ir Antrojo pasauliniq karq
gimusius pateikejus, ai5kinosi gamintq
Zaisiq pobudf, individualiuosius poreikius,
lietuviSk4jq ir lenkiSk4jq naudotq Zaislq ter-
minija. Nustatyta, kad 5io kraSto Zmones
daZniau Zaislus gamino tik patys sau, sa-
vo Seimos vaikams. Tyrinetoja taip pat sie-
ke iSsiaiSkinti, koki poveikl i,aislq gamy-
bu, irl turejimas, Zaidimas su jais turejo
vaikq socializa,cijos procesui.

Visq ekspediciniq grupiq darbo metu
padaryta 70 etnografiniq apradq, 424 foto-
nuotraukos, 47 pieiiniai, 44 br|Liniai, ui,-
pildytos 682 anketos, kuriq bendra apim-
tis sudaro 3440 Lapus, iraSytos 33 garso
kasetes. Remia:ntis ekspedicijoje surinkta
medZiaga, buvo parengti 7 pranedirnai
mokslindse konferencijose: 5 Lietuvoje,
2 tarptautinese konferencijose uZsienyje. 5i
medZiaga taip pat buvo panau dota 12 jau
i5spausdinfq beri 10 iteiktq spaudai moks-
liniq straipsniq.

Petras Kalnius


