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Pernille H o h n e n. A Market Out of
Place? Remaking Economic, Social, and
Symbolic Boundaries in Post-Communist
Lithuania. Oxford: Oxford University
Press, 2003. 1.64 p.

Neformalios prekybos ir smulkios ko-
mercines veiklos pletra ir institucionaliza-
vimas - viena rydkesniq permainq,
Siandien vykstandiq Rytq Europoje. Poso-
cialistines ekonominds praktikos ir jq ivai-
rrfs kulturiniai bei socialiniai aspektai ne-
seniai sudomino antropologus, dirbandius
Siame regione. Danq tyrinetojos Pernille
Hohnen monografija yra pirmas tokio po-
btrdZio etnografinis darbas, atliktas Lietu-
voje (plg. Humphrey Caroline. 2002. The
Unmaking of Soaiet Life: Eaeryday Economies
after Socialism. Ithaca: Cornell University
Press; Kaneff Deema. 2002.The Shame and
Pride of Market Activity: Morality, Identi-
ty and Trading in Postsocialist Rural Bul-
garia, Mandel R., Humphrey C. (eds.). Mar-
kets and Moralities: Ethnographies of
Postsocialism: 33-52. Oxford: Berg).

Tyrimo lauku pasirinkusi marginalizuo-
t4 Garifrnq turgavietq, autore nagrineja ne-
formalios komercines veiklos s4sajas su
lynes (gender) ir etniSkumo (ethnicity) ta-
patybiq rekonfigdracijomis posocialistinia-
rne vyksme. Sie besimainantys tapatumai
aptariami platesniame darbo vertes ir mo-
ralumo sampratq kontekste. Autore argu-
mentuoja, kad tapatume,,pertvarkymas"
leidZia Zmonems atsispirti desta-
bilizuojandiai aplinkai, susiformavusiai del
vadinamojo ,,p€re1imo" (transition) nuo ko-
mandinio socializmo prie liberalaus kapi-
talizmo. Anot Hohnery tokios ,,naujos" ins-
titucijos kaip Gariiinai itin gerai atspindi
,,erdvinq, socialing ir simbolinq reterito-

rializacij4" (p. 3) ir naujq simboliniq ribq
atsiradim4 posovietindje Lietuvoje. Butent
todel antropologai jas gali efektyviai pa-
naudoti nuodugniems,,perejimo" procesq
tyrimams bei kritiSkiems jq vertinimams.

Tyreja teigia, kad ekonominiq praktikq
analize, paremta i5samiais etnografiniais
duomenimis, atskleidZi a,,natJjus" prekiq,
pinigq ir komerciniq mainq konceptuali-
zavirero budus, kurie liudija ,,naujos eko-
nominds erdv6s pl6tr4" (p. 31). Be abejo,
Sioje erdveje, sugriuvus socializmui, naujq
reiSkiniq apstu. Tadiau jos naujumas, ma-
nydiau, perdetas. AtidZiau paZvelgus i ivai
rias, neva beprecedentines prekybos prak-
tikas, aiSkeja, kad jos ,,socialistin6s", t. y.
,,senos". Posocializme ,,seno" ir ,,naujo",
kaitos ir stabilumo kategorijos daZnai viena
kit4 papildo dialektiSkai. Sovietines praei-
ties ir posovietines dabarties samplaikos
Gariirnq turguje bei ji supandioje visuome-
neje galetq bflti kruop5diau aptartos.

Hohnen studijoje ypad nuodugniai ir iti-
kirramai apraSyti Gariflnq pardavejai, ta-
diau stebina, kad mai,aiuZsiminta apie pir-
kejus. Bet juk pardavimas neatsiejamas nuo
pirkimo, ir afvirkddiai: vienas veiksmas ne-
i5vengiamai implikuoja kit4. Tiesa, autore
probegSmais mini,,po turgq Zingsniuojan-
dias dideliais krep5iais nedinas... budria-
akes vidutinio amZiaus liefuves, latves, bal-
taruses" (p.17). Ar 5iq pirkejq lytis, tautybe
ir amZius nera svarbus?

Autord paLymi daugumos pardavejU
pasyvumq klientq atZvilgiu: ,,Prekes tary-
tum padios save parduoda" (p.56). {domi
iivalga. Tadiau k4 iSties byloja toks parda-
vdjq atotriikis nuo prekiq ir perkandiqjq?
Hohnen tai sieja su stigma, asocijuojama
su turgaus prekyba. Bet prekeiviq abejin-
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gas poZi0ris i pirkejus taip pat primena
socializmo maZmeninq prekyb4. Prisimin-
kime snflduriuojandias ar pirkejus de-
monstratyviai ignoruojandias pardavejas
sovietinese parduotuvese. Gariunai, gali-
me teigti, reprodukuoja toki4 situacij4. Sio
,,natjo" turgaus kontekste ribos tarp par-
duodandiq ir perkandiq, rodos, i5laiko
,,senus" socializmo laikq parametrus ir di-
namik4.

Trediajame ir ketvirtajame skyriuose
Hohnen aptaria ivairius bUdus, kuriais pre-
keiviai igyja, maino, perduoda ar nuslepia
Linias, btrtinas komercinei veiklai Gariu-
nuose. Turgui nuolat transformuojantis,
atinkamai kinta ir su juo siejamas Linoji-
mas. Sie du knygos skyriai, mano gaIva,
patys vertingiausi tiek eb:rografiniu, tiek
teoriniu poZiuriu. Pasitelkusi detalius et-
nografinius apraSyrnus ir skvarbi4 anali-
zg, autore parodo, kad prekybos Zinojimas,
i5manlnnas ir perpratimas Gariunuose ne-
ra vien praktinds veiklos rezultatas. Mani-
puliavimas komercinemis Ziniomis - tai ir-
gi savotiSka (kognityvi) praktika. Sioje
ldomioje diskusijoje vel pasigedau pirke-
jU. Tiesa, minima, kad jie ,,tikrai nusima-
no apie kainas ir kokybg" (p.64). Bet kaip
5ie dalyviai ,,paLista" turgq? Manytume,
kad jq, kaip ir pardavdjU, Zinojimas yra
nuolatiniame vyksme. Kaip ir kur perkan-
tieji igyja bei komunikuoja informacij4?
Keistoka, kad monografija, analizuojanti
ekonominq veiklq, tokiq klausimq beveik
neliedia.

LietuviSko tautiSkumo aptarimas gale-
tLl bUti nuodugnesnis ir labiau niuansuo-
tas. Autore teigia, kad Gariiine .globali-
nes" s4sajos su Azijos Rytais (dauguma
turguje parduodamq prekiq importuotos
biitent i5 Sios pasaulio dalies) konfliktuoja
su tautiniq diskursq, paremtq nacionali-
nio homogeni5kumo idejomis, sklaida
(p. 93). Bet kiek iSties sklaidfis Siandien
tokie diskursai? Kiek jie iSties rezonuoja
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posocialistineje paprastq Zmoniq kasdie-
nybeje?

1991 metais Lietuvai pasitraukus i5
SSRS, nacionaliniai sentimentai, kataliza-
v9 galing4 politines nepriklausomybes ju-
dejim4, 6me pamaZu blesti. Jie, Linor:;ra,
Siandien nera nunykq, kaip byloja deSinio-
sios pakraipos politikq ir intelektualq spo-
radiSki raginimai susitelkus puoseleti tau-
ti5kum4. Tokios apeliacijos i lietuvybq
vieSojoje sferoje koegzistuoja su intensy-
via futuristine retorika, liaupsinandia
supranacionaling ,,Europ4" ir jos lsivaiz-
duojam4 civilizuot4 modemybg. Nors va-
dinamqjq euroskeptikq skaidius pastaruo-
ju metu Lietuvoje iSaugo, su ,,moderniais
Vakarais" siejami idealai tebejaudrina dau-
gelio piliediq vaizduotg, sukeldami mate-
rialines, socialines bei moralines geroves
vizijas. Tokiame kontekste Gariiinai, dau-
gelio asocijuojami su ,,bardakr" - doro-
viSkai itartina, teisiSkai dviprasmi5ka, so-
cialiai netvarkinga erdve - simbolidkai
konfliktuoja su posocialistinds Lietuvos sie-
kiais tapti pai,angia valstybe, geopolitiS-
kai inkorporuota i ,,civilizuot4 Europ4".

Monografija bUtq turtingesne Gariunus
pladiau aptarus tiek mindtos ,,civilizuoian-
dios" retorikos kontekste, tiek kitq ,,barda-
kiniq" erdviq at vil$u. Lauko tyrimq me-
tu Vilniuje (199B-1999 rn. ir 2004 m.) mano
pa5nekovai vartojo l,odi ,,bardakas" Lie-
tuvos universitetams, ligoninems, teis-
mams/ Seimui ir t. t. apibudinti. Panadiai
kaip Garitrnai, Sios posocialistines institu-
cijos daugeliui simbolizavo didelg netvar-
k4 ir moralini nuosmuki. Turgaus konteks-
tualizavimas tokiq interpretacijq plotmeje
sudarytq skaitytojui platesnl Siuolaikines
Liefuvos visuomenes ir jos ,,netvarkingU"
permainq vaizd4.

Sedtame knygos skyriuje, kuriame nag-
rinejamas Garirinq prekeiviq etniSkumas,
Hohnen teigia, kad rusai, atvykq i Lietuv4
po Antrojo pasaulinio karo, ,,buvo labiau
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iSsilaving nei... [vietiniai] lietuviai" (p. 81).
Kokiais Saltiniais paremti tokie teiginiai?
Lietuvos demografine statistika rodo, kad
daugum4 Siq,,imigrantq" sudare Raudo-
nosios armijos kariai, eiliniai biurokratai
ir pramones sektoriaus darbininkai, furin-
tys menk4 formalq i5silavinim4. Lyginant
su Lietuvos inteLigentais, glruenusiais mies-
tuose, ypad Kaune ir Vilniuje, pokario at-
vykeliq i5 Rusijos iSsilavinimas buvo aki-
vaizdLiaiZemesnis. Si asimetrija idliko per
vis4 socialistini laikotarpi. Be dios faktines
lklaidos radau gausybg lietuviSkq i,odLir4
nadybos klaidq, liudijandiq redaktoriaus ne-
atidum4.

Apskritai A Market Out of place? - teo-
riSkai solidi ir etnografiSkai turtinga stu-
dija apie neformaliE komercij4 posocialis-
linio ,,perejimo" laikotarpiu. Tai svarus ir
sveikintinas ina5as I Lietuvos ir Baltijos
Icra5tq antropologinius tyrinejimus, kuiiq
kol kas turime labai nedaug (plg. Vieda
Skultans. 7998. Testimony of Liaes: Narrati-
aes and Memory in Post-Soaiet Lntaia. Lon-
don: Routledge; Sigrid Rausing. 2004. His-
tory, Memory, and Identity in Post-soaiet
Estonia. Oxford: Oxford University Press).
5i etnografija taip pat yra reikdminga ai-
svara sterilioms teorinems abstrakciioms,
dominuojantioms Europos Rytus tyrinejan-
diq ekonomistq darbuose, i5 kuriq mai,ai
k4 suZinome apie prekybos kasdienes rea-
lijas ir jos pagrindinius dalyvius posocia-
lizme. Pernille Hohnen monografija, be
abejones, yra vertingas daltinis socialiniq
mokslq studentams ir specialistams, besi-
domintiems nudienos Lietuva, Baltiios re-
gionu, Rytq Europa, ar platiau - ekono-
nnine antropologija.

Gediminas Lanknuskas
Ii anglr4 k. ztertd Miranda NazLickieni
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Daiva Kristina K u z m i c k a i t e. Tarp
dvieiq pasauliq: naujieii imigrantai lie-
tuviai Cikagoje (1983-2000). Monografi-
ja. Kaunas: Versus Aureus, 2004. 207 [1]
p.: iliustr.
Daiva Kristina K u z m i c k a i t e. Bet-
ween Two Worlds: Recent Lithuanian Im-
migrants in Chicago (L983-2000). Vih:rius:
Versus Aureus, 2003. 190 [2] p.

Socialiniq mokslq sociologijos daktar6s
Daivos Kristinos Kuzmickaites monografija
Tarp duiej4 pasauli4: naujieji imigrantai
Iietuaiai Cikagoje (1988-2000) yra pirmoji
Lietuvoje sociologind-antropologine ir
etnografine studija migracijos tema.
D. K. Kuzmickaite, studijuodama dokto-
ranturoje, net kefverius metus (1996-2000)
praleido Lojolos universitete Cikagoje
0AV), kur vadovauiama prof. Iudith Wit-
brer atliko iikagos lietuviq bendruome-
nes lauko fyrimq ir parenge monografij4
apie ry1jUjlt imigrantq i5 Lietuvos adap-
tacij4 JAV (Cikagoje). Siuo meru D. K. Kuz-
mickaite yra Lurnalo ,,Oikos: Journal of
Migration Policy and Diaspora Studies" re-
daktoriaus pavaduotoja, Lietuviq ideivijos
instituto mokslo darbuotoja, VDU Sociali-
nes ekonomikos instituto valdybos pirmi-
ninke, VDU Politikos mokslq ir diplomati-
jos instituto destytoja.

Monografija para5yta autores diserta-
cijos pagrindu ir yra iSleista anglq bei lie-
tuviq kalbomis (atitinkamai 2003 ir
2004 m.). AngliSkas ir lietuviSkas knygos
variantai i5 esmes nesiskiria, nes pastaroji
yra tiesiog monografijos vertimas I lietu-
viq kalb4, todel abi Sios knygos recenzijoje
bus aptariamos kartu. Tiesa, lietuviikoji
knygos versija dar yra papildyta keletu fo-
tografijq, kuriq nera angliSkame knygos
variante.

5ir4 dienq diskusijq apie nemaZejandi4
emigracijA i5 Lietuvos fone D. K. Kuzmic-
kaites monografija puikiai iliustruoja
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migracijos procesq kompleksiSkum4 ir pla-
dias socialiniq mokslq, ypai sociologijos ir
antropologijos, galimybes j4 tyrineti. Pa-
sak taiklios autores pastabos, tarptautines
lietuviq migracijos tyrimai daZniausiai re-
miasi istorine XX a. pradZios ir po Antrojo
Pasaulinio karo vykusios migracijos i JAV
analize, o Siuolaikines tarptautin6s lietu-
viq migracijos sociologiniams tyrimams
,,paprastai yra budinga kiekybine demo-
grafine analizd su kai kuriais kokybinio ty-
rimo aspektais" (Kuzmickaite Daiva K.
2004. Tarp daiej4 pasaulit4: naujieji imigran-
tai lietursiai Cikngoje (1988-2000). Kaunas:
Versus Aureus, p. 13), tadiau vien to nepa-
kanka norint visapusiSkai suprasti tiriam4
problem4. Tarpdisciplinine D. K. Kuzmic-
kaites etrografine studija, susiejanti socio-
Iogijos ir antropologijos mokslo Sakas,
atskleidZia, kad analizuojant Siq dienq vi-
suomends procesus, kokybiniq socialiniq
tyrimq metodq taikymas gali duoti labai
daug.

Autores teigimu, ,,5i knyga yra ehro-
grafine stu-dija apie lietuviq migravim4 bei
kurim4si Cikagoje 1988-2000 m. laikotar-
piu" (p. 13). Imtis Sios temos paskatino sie-
kis suprasti lietuviq migracijos reiSkinl per
imigrantq patirti ir suZinoti, k4 reiSkia bt-
ti naujuoju imigrantu lietuviu eikagoie.
Gaila, kad darbe konkrediau neapibreZia-
ma, koki lietuviSkum4 suponuoja s4voka
,,lietuvis" - labiau ebrini ar pilietinl. Siek-
dama igyvendinti uLslbrelt4 tiksl4,
D. K. Kuzmickaite iBsikelia keturis uLda-
vinius, kuriuos ivardija ,,analizes krypti-
mis" (p. M): 1) apibiidinti lietuviq emig-
racijos prieZastis ir poZymius i5 migrantus
siundiandios Salies - Lietuvos - perspekty-
vos analizuojant socialini ekonomini ir po-
Iitini kontekstus, lietuviq emigravimo mo-
tyvq ir apsisprendimo emigruoti raid4,
socialinir4 tinklq ktrim4si; 2) pateikti ei-
kagos lietuviq bendruomenes istorij4, ka-
dangi bendruomene yra svarbus konteks-
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tas imigrantq isikflrimui ir adaptacijai;
3) atskleisti lietuviq ktirimosi Cikagoje pir-
mqjq dienq imigrantiSkas patirtis; 4) pa-
rodyti priimaniios Salies socialiniq tinkJq
ir imigrantq demografiniq charakteristikq
bei socialiniq lokacijq itakE imigrantq
adaptacijai, darbui, Seimos, bendruomends
g;rvenimui. Sie keturi uZdaviniai yra tarsi
pagrindines gair6s, suteikiandios knygai
strukt0r4.

{vadineje knygos dalyje trumpai apta-
riama Lietuvos situacija atgavus Nepri-
klausomybg: nepriklausomos Salies istafy-
mai nebevari,o tarptautines emigracijos,
todel emigracija i5 Lietuvos labai padide-
jo. Be to, turimi statistiniai duomenys ne-
atspindi ,;ealios" situacijos, kadangi tiek
Lietuva, tiek ]AV fiksuoja tik legalios mig-
racijos sraufus.

Toliau D. K. Kuzmickaite apibtidina
migracijos procesq tyrimq kontekst4 ap-
tardama pagrindiniq sociologiniq migra-
cijos teorijq - neoklasikines ekonomines
pusiausqn'os teorijos (pvz., ,,shlrnos - trau-
kos" modelis), istorin6s struktlrrines per-
spektyvos teorijos (,,centriniq - periferiniq"
Saliq modelis), migracijos sistemq teorijos
(makro ir mil.ro strukt0rq ry5iq modelis) -
prana5umus ir triikumus. Taip pat pabre-
Zia feministiniq migracijos studijq (deme-
sys lyties, Seimos, giminystds, kultUros
elementams) ir naujausiq moderniq mig-
racijos teorijq, orientuotq i gerovds valsty-
bes ir imigrantq rydiq transformacilas, ,,pa-
syvaus" imigranto modelio kaitq, taikymo
aktualum4 tyrinejant Siandienines migra-
cijos procesus. Tadiau skaitant apie migra-
cijos diskursus, kiek keistai atrodo, kad kal-
bant apie kiekvien4 i5 trijq sociologiniq
migracijos teorijU, nurodomi tie patys au-
toriai * S. Castles ir M. J. Miller, A. Portes
ir R. G. Rumbaut, P. Hondagneu-Sotelo,
D. S. Massey. Tokiame moksliniame dar-
be noretqsi rasti nuorodas I kiekvienai pa-
radigmai atstovaujandius mokslininkus ir
pagrindinius jq darbus.
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Savo teorinei prieigai autore pasirenka
integruot4 migracijos sistemq modeli (so-
cialiniq tinklq ir socialines organizacijos te-
orijos), kadangi jis susieja mikro ir makro
lygmens teorijas ir todel yra tinkamiausias
tiek kontekstualizuotai lietuviq migracijos
reiSkinio analizei, tiek naujosios lietuviq
migracijos patirdiq atskleidimui per ivai-
riq elementq (istorinio konteksto, sociali-
niq tinklq, socialiniq lokacijq, demogra-
finiq charakteristikq) analizg.

lvadineje dalyje nemaZai demesio ski-
iriama metodq pristatymui. Autores teigi-
nnu, ,,duomenys Siai studijai buvo renka-
:mi etnografiniu lauko fyrimo bidu,,(p. 16).
Antropologijos moksle itin populiarus et-
nografinis tyrimas ne tik leido pasiekti ne-
matom4,,,pasislepusi4" Lietuvos imigran-
lq IAV dali (t. y. nelegalius imigrantus),
bet ir per jq asmenines patirtis bei pasako-
jamas istorijas iLvelgti platesnius sociali-
nius procesus. Tikslingai pasirinktas etno-
grafinis tyrimas leido ne tik panaudoti
ivairius duomenq rinkimo metodus, bet ir
vaizdLiai bei idomiai pateikti surinktus
duomenis.

eikagos lietuviq bendruomenq D. K.
Kuzmickaite aktyviai pradejo tyrineti nuo
11998 m. Pagrindiniai duomenq rinkimo
metodai buvo ,,stebejimas ir dalyvavimas...
formaliis ir neformalus giluminiai interviu,,
(p. 16). Kyla klausimas, k4 autore turejo
galvoje nurodydama ,,stebejimo ir dalyva-
vimo metodq" - at taiyra du atskiri me-
todai, o gal turimas galvoje stebejimo da-
lyvaujant metodas. Tyrimo metu atlikti
grupiniai arba individual0s interviu su 69
naujaisiais imigrantais lietuviais, su dau-
giau kaip 20 pokario lietuviq, su 4 pirmo-
sios lietuviq imigrantq bangos atstovais.
Informantai buvo atrenkami tikslingai, sie-
kiant uZtikrinti jq lvairovq. Antrine oficia-
Liq ir asmeniniq dokumentq analize buvo
svarbi atskleidZianti etrrines lietuviq ben-
dlruomenes JAV, kaip priimandiojo kon-
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teksto, bruoZus. Tiesa, lvade pateiktas me-
todq pristatymas Siek tiek priedtarauja kny-
gos pabaigoje pateiktam post scriptum,ku-
riame daugiausia demesio skiriama
imigrantq istorijq arba pasakojimq ktri-
mo kaip tyrimo metodo pristatymui, todel
vel kyla klausimas, kodel pasakojimq tyri-
mo metodas nebuvo pristatytas ivade gre-
ta kitq metodq, belyra apradomas knygos
pabaigoje. Be to, taip ir neaidku, ar pasa-
kojimo kiirimo metodas ir interviu meto-
das autores yra suvokiami kaip du skir-
tingi metodai, ar jie yra kaZkaip suliejami
i vien4. Siais metodologiniais klausimais
noretqsi didesnio aiSkumo.

Sveikintina, kad apradydama tyrimo
metodologij4, autore nepamirSo reflektuo-
ti etiniq ir asmeniniq (pvz., jos kaip tyre-
jos lytis, religija) veiksniq itakos atliktam
tyrimui. Netgi savos,,tautos atradimas sa-
vame kieme" (taip autores ivardinamas
skyrius apie tyrimo metodus) tampa labai
sudetingu procesu tyrejui ar tyrdjai, kadan-
gi jiems reikia ne tik tuo padiu metu tapti
,,savam" imigrantq bendruomeneje, iSlikti
etiSkam informantq atlvilgiu, bet ir iilai-
kyti mokslini kritini Zvilgsnl, iZvelgti ivai-
rius prieStaravimus ar kylandias proble-
mas. Ir i5 tiesq tokiq etiniq klausimq
aptarimui D. K. Kuzmickaite galejo skirti
netgi dar daugiau vietos, nes tai yra labai
aktuali tema tiek tik besidomindiam. tiek
atliekandiam etnografinius tyrimus. Todel
platesnis pasidalinimas patirtimi ir iSkilu-
siomis problemomis ar i5Siikiais, su kuriais
teko susidurti atliekant tyrimq, tik dar la-
biau praturtintq aptariam4 darbE.

Knygos pirmoji dalis ,,Lietuva - imig-
rantus siundianti 5alis" skirta emigrantus
siundiandios Salies konteksto apfvalgai.
5io1e dalyle apibddinamos emigiacijoJ iE
Lietuvos prieZastys bei poZymiai i5 istori-
nes perspekfios (remiamasi E. Aleksan-
dravidiaus, A. Eidinto, D. Fainhauzo,
A. Kudo, S. V. VardZio ir kt. darbais): idski-
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riamos skirtingos emigracijos bangos - pir-
moji (1831-1940), antroji (1940-1946), tre-
dioji (1988-2000), aptariamas kiekvienai jq
budingas socialinis, ekonominis, politinis
kontekstai.

Pirmojoje dalyje daug demesio skiria-
ma Siandienines Lietuvos kontekstui. [var-
dijamos emigracijos prieZastys - paaiSke-
ja, kad svarbas yra tiek politiniai, tiek
ekonominiai, tiek socialiniai emigravimo
veiksniai; ivardijamos dabartines lietuviq
migravimo i jAV strategijos, aptariami da-
bartines lietuviq migracijos bruoZai. I5-
vadose paiymima, kad ,,ekonominese ir
politinese sferose vykstantys globaliis mak-
rostrukturiniai pokydiai... sukuria pamat4
pradinei migracijai atsirasti. IS5aukta so-
cialiniq pokydiq, Siuolaikine lietuviq mig-
racija perauga i5 individualios i kolektyvi-
nq veikl4" @. 64).Be to, lokalios tikroves
ir naujq galimybiq bei ltrkesdiq neatitiki-
mas skatina migracij4. D. K. Kuzmickaites
teigimu, Siandienine lietuviq emigracija at-
spindi Siuolaikines migracijos bruoZus, ka-
dangi lietuviq imigrantq ivairovd parodo,
kad imigranto lytis, amLi:us, klase gali ar-
ba suteikti daugiau galimybiq migruoti, ar-
ba, atvirkSdiai, jas suvarLyti.

Antrojoje dalyje ,,Amerika - imigran-
tus priimanti 5alis" koncentruojamasi ties
priimandios Salies kontekstu: tai socialines
ir geografines erdves, kurios padios savo
ruoZtu susideda i5 socialiniq, ekonominiq
bei politiniq veiksniq. D. K. Kuzmickaite
i5skiria tris lygmenis, kurie veikia ir for-
muoja imigrantq adaptacijos ir isiktrrimo
sekmg: tai valstybes vykdoma politika,
ekonomines s4lygos, vietos etnines ben-
druomenes parama. Todel antrojoje dalle
beveik visas demesys skiriamas lietuviu
bendruomenei eikagole, kuri ir buvo tyri-
mo laukas. Sioji dalis prasideda trijq emig-
racijos bangq iJItY - grynori4 (1850-1940),
dipuka Q948-1953) ir tarybukr4 (nuo 1988)

- aptarimu. Kaip autore nurodo i5na5ose,
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jos pateikta klasifikacija pagrista Ameri-
kos lietuvirl informacija, todel skiriasi nuo
detalesnio Lietuvos demografq siiilom.o
modelio.

Toliau atskleidZiamos lietuviq imigran-
tq pirmqjq dienq bei tolesnes jq adaptaci-
jos Cikagoje patirtys. Pirmiausia tai sociali-
nio stafuso praradimas, kadangi ,,daugurnLa
imigrantq naujame kraite savo gyvenirn4
pradeda nuo apadios..." (p.81), ankstes-
niq ryiiq nutraukimas/ nors ,,pasiilgimo in-
tensyvumas priklauso nuo naujqjq imig-
rantq vedybines padeties... legalaus eLr

nelegalaus imigracijos statuso ir nuo to, ko-
kius rydius palaiko su Lietuvoje pasiliku-
siais artimaisiais ir draugais" (p. 82), vis-
ko pradejimas i5 naujo, t. y. atvykimas su
nedideliu kiekiu turto, svajoniq ir realy-
bes neatitikimas (jis itin paveiktas JAV gy-
venandiq drauge, giminiq bei paZistamq
neatitinkandiq tikroves pasakojimq apie
laukianti,,amerikieti5kq rojq") atsidiirimas
visuomen6s paribiuose (kulffiriniq iStekliq
stoka, visuomenes prie5iSkumas), turimi
socialiniai vertikaltrs rySiai etninds ben-
druomends viduje (tarp draugq, paLista-
mq, artimqjquLmegzti stiprtrs ry5iai labai
svarbus vykstant adaptacijai) ir pletojami
horizontalDs uZ jos ribq (pvz., lietuviq ben-
druomene ,,Iabiau linkusi priimti tuos
imigrantus, kurie I bendruomenq ateina uZ-
mezge ir iSvystg horizontaliuosius (silp-
nuosius) rySius uZ lietuviq bendruomenes
ribq ir sekmingai isiktrrq amerikiediq vi-
suomeneje" (p. 93), - visi 5ie iSvardin'ti
veiksniai yra svarbus pradiniam imigran-
tq isitvirtinimui JAV.

. Aptariant tolesng imigrantq adaptacij4
Cikagoje, itin daug demesio skiriama so-
cialiniq tinklq (tiek bendruomeneje, tiek uZ
jos ribq), lyties (barnkudos, kobietos, alfonsai;
socialine kontrole bendruomeneje), klases
(visuomenes paribys), rases bei socialines
lokacijos (iSsimokslinimas, vedybine pade-
tis, imigravimo statusas, socialine ekono-
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mine padetis, anglq kalbos lgtrdZiai ir re-
ligija) daromai itakai imigrantq adaptaci-
jai, darbui, Seimyniniam ir bendruomeni-
niam gyvenimui. Prieinama prie idvados,
kad visos minetos socialinds charakteristi-
kos yra svarbios apibrdLiantlietuvio imig-
ranto status4 naujoje Salyje, pavyzdLiui,
,,naujUje imigrantq lietuviq darbq ivairo-
vq apsprende keletas faktoriq, tokiq kaip
lytis, imigrantq statusas, anglq kalbos mo-
kejimas, amLius, Seimine pad6tis ir i5si-
mokslinimas" (p. 1.19). Gaila, kad autore
pladiau nepakomentuoja ir nepagrindZia
darbe daLnai vartotos s4vokos ,,socialines
lokacijos", todel nelabai ai5ku, kodel bn-
tent ji pasirinkta vietoje socialiniq charak-
teristikq s4vokos.

[domus yra D. K. Kuzmickaites atradi-
mas, kad daugumos naujqjq imigrantq
netenkina vietos lietuviq efnines bendruo-
menes siuloma parama, ypad darbo klau-
simais. Todel netgi palaikantys rydius su
vietos etnine bendruomene lietuviq imig-
rantai yra linkg pletoti socialinius ry5ius
ui, jos ribq - su kitais i5 sovietinio bloko
atvykusiais Siuolaikiniais imigrantais. Taip
pat svarbu pabr6Lti gerai atskleist4 lyties
charakteristikos aktualum4 imigracijos pa-
tirtims: lietuves moterys lydiq nelygybg pri-
ima kaip kult0rinq priimandios Salies neid-
vengiamybq, o vyrai,,patriarchalineje
Amerikos visuomeneje atranda naujq erd-
ve savo vyri5kumui tarpti" (p. f38j.

Antrojoje dalle daug demesio skiria-
ma religijos vietai bendruomenes gyveni-
me/ nes, D. K. Kuzmickaites teigimu,
,,imigrantams besikuriant svetimoje nau-
jojo kraSto aplinkoje, kaimynysteje ar etni-
n6je bendruomen6je (parapijoje), religija
tampa vienu svarbiausiq faktoriq jq gyve-
nime" (p. 139). Todel autore pateikia ei-
kagos lietuviq religinio gyvenimo istorinq
apLvalg4, nagrineja naujqjq imigrantq viet4
lietuviq katalikq baZnydiose ir trijq lietu-
viq katalikq parapijq eikagoje padetl.
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Kiekviena i5 analizuote parapijq - Nekal-
tai Pradetosios Svd. Mergelei Marijos Gi-
mimo paraplja Market Parke, iv. Antano
panpijaCikagos miesto dalyje Cicero, pal.

Jurgio Matulaidio misija eikagos Lemonto
priemiestyje, - autores teigimu, ,,skiriasi
savo religine ekologija ir vidine parapinio
glruenimo dinamika" (p. 159). Gaila, kad
D. K. Kuzmickaite i5 esmds nenusako, kaip
ir kodel ji vartoja s4vok4 ,,religine ekolo-
$ja" , kaip j4 apibrdlia, nes tai savo ruoZtu
ineda nemaZai neaiSkumo i religijos ir et-
nines bendruomends ryiiq analizg.

Po pladios religijos vietos imigrantq gy-
venime analizes noretqsi rasti aptartas to-
kias sociokult[rinio gyvenimo iritis kaip
bendrq Svendiq (pvz., Velykq, Kaledq) ir
asmeniniq Svendiq Sventimas, ivairiq susi-
bririmq ir kitq kulturiniq renginiq (pavyz-
dZiui, koncertq, teatro) organizavimas bei
lankymas. Juk pristatydama tyrimo meto-
dus autore pati rado, kad fokusuotus in-
terviu ji atliko gimtadienio pobrlvfe, an-
glq kalbos klases vakarelyje, Naujqjq mefq
sutikime, o ir pati aktyviai dalyvavo ben-
druomenes gyvenime ir tai leido jai gerci
paLtnti tiek padi4 bendruomenq, tiek jos
socialini, kulmrin!, religini gyvenimE. Ta-
iiau minetosios kultUrines sritys nera ap-
tariamos, ir tai sukelia neuZbaigtumo jaus-
mq, o platus religijos klausimo aptarimas
Siek tiek ,,i5krenta" i5 bendro knygos kon-
teksto ir strukturos. GalbUt vertdjo 5iq te-
m4 iSskirti kaip atskir4 analizes krypti, t. y.
kaip vien4 uldaviniq, ir jos aptarimui bei
analizei skirti atskir4 knygos dali.

I(nyg,l pabaigoje esanfys priedai anglid-
koje ir lietuviSkoje knygos versijose skiria-
si. AngliSkoje versijoje yra pateikiami sta-
tistiniai duomenys tik apie pirmos ir antros
bangos emigracij4, informacija apie respon-
dentq socialines charakteristikas bei lietu-
vi5kas katalikiSkas parapijas, o lietuviiko-
je knygoje greta visq minetq duomenq dar
pateikiama ir keletas fotografijq. Knygos
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uLbaigiamos pladia bibliografija - atskirai
pateikiami analizuoti dokumentai, angliS-
kos ir lietuviSkos literatflros s4raiai.

Apibendrinant reikia paZymeti, kad
D. K. Kuzmickaitds ektografine studija per
bendruomenes, darbo, Seimos, lydiq san-
tykiq, religijos ir kt. klausimq aptarim4 pa-
rodo kasdienio lietuvio imigranto gyveni-
mo ypatumus ir taip igyvendina darbo
pradLioje iSsikelt4 tikslq - suvokti, k4 reiS-
kia buti naujuoju imigrantu lietuviu eika-
goje. Ir apskritai imigrantiSkqjq patirdiq
analizd ne tik iliustruoja migracijos proce-
sq kompleksi5kum4 papildydama migra-
cijos tyrinejimus Lietuvoje, bet ir atsklei-
dtia kokybiniq socialiniq metodq
efekfium4 bei pladias jq taikymo galimy-
bes tyrinejant kompleksinius socialinius
procesus/ todel 5i krygu prisideda ir prie
kokybiniq metodq populiarinimo sociali-
niuose moksluose ir tyrimuose. Be to, del
migracijos temos aktualumo Siandienineje
Lietuvoje bei sklandZiai rutuliojamo pasa-
kojimo knygu turetttr btti idomi visai pla-
diajai visuomenei, ne tik migracijos proce-
sais besidomintiems specialistams ir
studentams.

Neringa Liubinieni

Ethnology of Religion: Chapters from the
European History of a Discipline. Studies
in Ethnology 1. G6bor Barna (ed.). Buda-
pest: Akad6miai Kiad6, 2004.367 p.

Antropologijoje-ebrologijoje, kaip ir ki-
tose disciplinose, Rytq Europos atradimas
dabar leidZia palyginti nacionalines tyri-
nejirnq.tradicijas ir rezultatus Zemyno
mastu. Sis tomas yra tokio lyginamojo ban-
dymo pavyzdys. Jis buvo sumanytas no-
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rint pamineti vengrq religijos etnologo San-
doro Balinto gimimo Simto metq sukakQ
bei Etnologijos ir kulturines antropologi-
jos departamento ikdrimo Szegedo univer-
sitete 75-meti. Si tom4 sudaro tekstai, pa-
rengti pagal skaitytus pranedimus mindta
proga organizuotoje konferencijoje. Tome
id viso pateikiama keturiolika apraSomqjq
religijos tyrinejimq istorijos apZvalgq (jos
beveik lygiai padalintos tarp Rytq ir Va-
karq Europos Saliq). Kiekviename straips-
nyje ketinta pateikti tyrinejimq istorijos
XX a. apLvalgq, susitelkiant ties svarbiau-
siais tyrinetojais bei temomis, ir i5samiL4
publikuotq darbq religijos tema biblio-
grafija. Taigi aiSkiai noreta pateikti veikiau
disciplinos nei teminq religijos etnografi-
jos istorijE. Kaip Barna trumpoje prata.r-
meje tiksliai paLymi, daugeliui Saliq tai yra
pirmoji tokio pobudLio aplvalga, dauge-
liui - net pirmoji anglq kalba. Vien del Sios
prieZasties k ygu yra vertingas inadas I Eu-
ropos ehrologijos istorij4 apskritai ir ypad -
i religijos tyrinejimq istorij4.

Kaip ir turetume tiketis i5 tokio ese rin-
kinio, skyriai smarkiai skiriasi kokybe, id-
samumu ir apimtimi. Bet jie visi pasiekia
pagrindini tiksl4 pateikdami ivading ati-
tinkamos 5alies etnologiniq liaudies religi-
jos tyrinejimq istorijos apivalg4. Temos
nagrin6jimo modelis, kuris rodo, kaip kny-
gos lyginamasis potencialas galejo buti re-
alizuotas, yra Hanso Geybelso skyrius apie
Iiaudies religijos tyrinejimus Flandrijoje.
BUdamas ilgiausias 44 puslapiq skyrius
knygoje, jis taip pat iSsamiausiai nagrineja
apibreZimo ir metodo klausimus. Geybel-
sas pradeda liaudies religijos s4vokos
svarstlrmu. Tai iSkelia kelet4 idomiq pro-
blemrl kurios puikiai galejo buti visos rink-
tines gaires. ]is paZymi, kad BaZnydios pri-
paZintas [audiSkas pamaldumas (toks kaip
Mergeles Marijos garbinimas) gali buti at-
skirtas nuo apeigq, atliekamq uy', BaLny-
dios nustatyfq ribq (pvz., visq liaudies ma-
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gijos formq). Todel i liaudies religij4 vi-
suomet privaloma Zvelgti turint omenyje
folkloristiniq elementq ir baZnytines val-
dZios sqveik4. Liaudies religija iaugiausia
apibiidinama ritualiniu veiksmu, konkre-
diomis apeigomis konkrediose situacijose.
Tadiau su Siomis apeigomis susijusius ti-
kejimus priima ne tik ,,liaudis" (t. v. eili-
niq Zmoniq mases), jie, ko gero, perlengia
klases ribas. Kaip rodo 5ie pavyzdLiai, ga-
li bUti gana sudetinga konkrediai apibrdLtr
tai, kas sudaro liaudies religijq, tadiau kiek-
vienas, dirbantis Sioje srityje, turi pakan-
kamai aiSkq jos supratim4. Vienas baigia-
masis svarbus Geybelso teiginys - liaudies
religija nera tik krikidioni5kas reiikinys. Tai
bendra visoms pasaulinems religijoms ir
todel reikalingas daugiadisciplininis poZid-
ris. Antroje savo straipsnio dalyje Geybel-
sas svarsto keturis metodologiniq poZit-
riq tipus: istorinl antropologini, sociologini
ir teologinl. lis paLymi, kad antropologi-
nis (ar etnografinis) poZilris neseniai tapo
populiariausias Belgijos religiniuose tyri-
nejimuose. TrediEj4, paskuting, dall suda-
ro aptariamalabai iSsami liaudies religijos
tyrinejimq bibliografija.

Palyginti su minetu straipsniu, Jono
Mardosos skyrius apie religijos etnologij4
Lietuvoje atrodo truputi per trumpas. Ta-
diau apskritai jis patenkinamai aptaria te-
m4. Nors teoriniam svarstlrmui skirtq 15
puslapiq yra veikiau mai,a, autorius pa-
teikia nuodugni4 Lietuvos situacijos ap-
LvaLg1 ir gana iSsamiE bibliografij4. Nedi-
dele straipsnio apimtis i5 dalies gali bUti
paaiSkinta tuo, kad religijos etu:rologija dar
neseniai nebuvo atskira Lietuvos etnologi-
jos 5aka. Sovietiniais laikais manyta, jog
religij4 verta tyrineti tik kaip tautos folk-
loro ir valstietiSkos kultcrros dali. Tik nuo
tautinio atgimimo, XX a. devintojo dedimt-
meiio, religijos etnologijai pavyko isitvir-
tinti kaip savarankiSkai tyrinejimq temai.
Istorine apLvalgapapildyta ihaukiant svar-
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biausias temas, autorius ir Siuolaikines
liaudies religij4 tyrinejandias institucijas.

Nors rinkinys apskritai vertingas, yra
rimfq redagavimo, parengimo leidybai ko-
kybes tr0kumq. Gaila, jog Bama pateikia
tik frijq puslapiq pratarmq, o ne tikr4 iva-
d4, kuriame bnQ galejgs atskleisti Zings-
nius, Zengiamus palyginamojo tyrinejimo
Europoje link. Sis pratarmeje aidkiai pami-
netas tikslas nebuvo pasiektas. {vade taip
pat vertejo pasistengti sutarti, kokia iS tik-
rqjq knygos tema: folk ar popular religija.
Sis klausimas trumpai aptartas pratarme-
je, kai Barna liaudies religijE labai trumpai
apraSo kaip kasdieng religijos praktik4, ku-
ri papildo ,,oficialias" garbinimo balnyiio-
je formas ir i kuri4 Zvelgiama etnologi5-
kai-antropologiSkai. Kaip pa?ymi savo
straipsniuose Geybelsas ir kai kurie kiti au-
toriai, apibreZimo problema yra religijos
etnologijos dalyko pagrindas ir yra per
daug sudetinga, kad i jE butq nerupestin-
gai ZiuLrina, kaip tai daro Barna. Knygoje
labiausiai i akis krinta lyginamosios struk-
tiiros trrfkumas. Nedaug autoriq i5 viso
jaudinasi del apibreZimo arba Bi klausim4
apeina dejuodami, kad jq Saliq etnologijo-
se truksta demesio terminijos aidkumui.
Vel skaitytojas paliktas stebetis, kodel re-
daktorius primygtinai nereikalavo kiekvie-
name straipsnyje tam tikru bUdu atkreipti
demesi i tyrinejamq objekt4. Pagaliau kai
kuriq skyriq anglq kalba yra tokia neto-
bula, kad daugelis teiginiq yra vos supran-
tami. Nors kiekvienas gali suprasti prie-
i,astis, kodel daugelis Rytq Europos
mokslininkq moka anglq kalb4 prasdiau
negu jq kolegos vakariediai, redaktoriaus
(Barna straipsnis i5 tikrqjq yra vienas blo-
gesniq pavyzdlha) pareiga pasirdpinti, kad
leidinio tekstai brttq kokybiSkai patikrinti,
t. y. perskaityti prieS mokslinq knyg4 ati-
duodant spaudai. Nepaisant 5iq redakto-
riaus darbo trukumq, knygos verte neabe-
jotinai nusveria jos trDkumus. Ii kitu
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neseniai idleistq darbq apie Europos ant-
ropologijos irlar etnologijos istorij4 5is i5-
siskiria tuo, kad susitelke ties labai speci-
fine fyrinejimq sritimi ir itrauke Rytq ir
Vakarq Europos pavyzdZius. Cia pateikta
daug informacijos, kuri laukia grieZtesniq
lyginamqjq nagrinejimq ateityje.

Ingo W, Schriider
Ii angl4 k. aerte Danguold Sztidinskaiti

Vacys M i I i u s. Lietuviq etnologijos
bibliografij a, 1997-2002. Vilnius: Lietuvos
istorijos instituto leidykla, 2005.1,62 p.

Atrodo, neseniai ra5iau Vacio Miliaus
veikalo Lietuuir,y etnologijos bibliografija
(2001) (Lietuaos etnologij a, 2002, 2(11): 184-
186) recenzij4, o Stai dabar rankose kita jo
knyga. Tai taip pat etnologijos biblio-
grafijos s4vadas, tik trumpesnis. Sioje kny-
goje surinkta bibliografija apima SeSeriq
metq laikotarpi:1997-2002 m. Kaip teigia-
ma Pratarmeje (p. 14), jiyra tgsinys anks-
tesniosios, kurioje buvo publikuota etno-
logijos literatDra nuo XVII a. iki 1996 m.
Kaip ir pirmojoje, taip ir Sioje yra i5likusi
ta pati knygos strukflira. J4 sudaro lietu-
viSka bei angliSka Pratarme, dvylika sky-
riq, kurie pagal temas iSskaidyti i posky-
rius, asmenvardliu, ir vietovardi,it:,
rodykles, padedandios orientuotis leidiny-
je. Tiesa, antrosios knygos gale yra naujas
skyrius Papildymai, kuriame pirmajame
Ieidinle neuZfiksuotos bibliografines po-
zicijos. Tadiau bibliografiniq apradq stilius,
ebrologines literaturos klasifikacija ir sis-
teminimo kriterijai abiejose knygose yrabe-
veik identiSki. Toks panaSumas tarsi kelia
dvejoniq, ar imanoma k4 nors naujo pa-
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sakyti apie antr4j4l*yg4, kurioje, atrodo,
tik pateikiama kito laikotarpio faktine me-
dLiaga. O vis delto sedZiu prie stalo ir ra-
Sau recenzij4. Ir radau ne todel, kad to no-
rejo profesorius Vacys Milius, o skatinarna
naujq mindiq, kitokiq palyginti su anks-
tesne knyga.

Pradeti norediau klausimu: ar i5 tiesq
5i knyga yra tik Lietursi4 etnologijos biblia-
grnfijos (2001) tgsinys? Kad rasdiau atsaky-
m4, nei5vengiamai turiu paZvelgti pladiau
i tai, kas yra bibliografiniq duomenq rin-
kimas ir kuo jis gali buti iSkalbingas. Atro-
do savaime suprantama, kad bet kuris lei-
diniq s4vadas pateikia iSsamiq informacijE
apie juos. Toks s4vadas paprastai bflrra
grupuojamas pagal sritis, temas ir laiko-
tarpius ir todel yra lengvai prieinamas bei
patogus. Chronologinis bibliografijos po-
bodis tarsi suponuoja, kad toks leidinys
turi savaime tapti tgstiniu. Tadiau biblio-
grafinis s4vadas atskleidZia ir kitk4 - tos
srities padeti ir joje vyraujandias tendenci-
jas. Pirmosios V. Miliaus bibliografijos kny-
gos recenzijoje raSiau, kad ji parodo Lietu-
vos etrologijos mokslo situacijA, kryptis b,ei
aktualijas. TE patl galiu pasakyti ir apie
antr4j4. Tadiau noriu pridurti, kad berLe
tiksliausiai 5io mokslo raid4 apibtrdina ne
kiekviena krygu atskirai, bet jose abiejose
surinktq duomenq lyginimas.

Antrosios knygos Pratarmeje V. Milius
ra5o, kad etnologijos mokslas ir tyrineji-
mai per pastaruosius SeSerius metus gero-
kai trgtelejo. Tai jis argumentuoja statisti-
niais faktais:,,ankstesneje bibliograhjoje,
aprepusioje keturis Simtmedius, buvo ne-
toli 7000 pozicijtt, Sioje, apiman dioje Seierius
metus (knygoje isivele redagavimo klai-
da - ,,5eii deSimtmedidi"), - beveik 2000"
(p. 14). V. Milius tai sieja su Lietuvos ne-
priklausomybe ir spaudos laisve. ]is taip
patpaLymi, kad per t4 trumputi laik4 pra-
siplete ir geografine etnologijos erdve bei
galimybes tyrimq rezultatus pristatyti ki-
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tuose kraStuose. jo teigimu, imta daugiau
demesio skirti lietuviq, gyvenandiq Balta-
rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, JAV, etnogra-
ftjai, o,,Lietuvos tyrinetojams dalyvaujant
kituose kra5tuose rengiamose konferenci-
jose pagausejo literattrros anglq kalba,, (p.
14). Taigi akivaizdu, kad pastaruoju metu
irrykes Lietuvos etnologijos Suolis yra ispfl-
dingas.

Tadiau iis yra ne tik kiekvbinis, bet ir
kokybinis. Sitii pamadia, tuoangt i aupa-
Zvelgusi i antrosios knygos skyrius ir po-
skyrius, kuriuose susistemintos tyrineja-
mos temos. Vis delto nors dia iilaikyta
ankstesnioji struktura, aptikau nedideiiq,
bet reik5mingq pasikeitimq. Juos, kaip tei-
gia V. Milius, leme surinktos literaturos
pobudis: ,,atskirais etnines kulhlros klau-
simais pasirodZius daugiau tyrinejimq, ra-
dosi naujU poskyriq" (p. 14).Naujq po-
skyriq pavadinimai ir juose pateikiami
darbai rodo, kad 5ie pokydiai vyko teori-
nio lygmens pletros link. PavyzdLiui, ant-
rajame skyriuje ,,Istoriografija", dalia po-
skyriq, skirtq konkredioms institucijoms,
rnuziejams ar parodoms pristatyti, atsira-
do ,,Bendrieji tyrinejimai" - diayrapozicr-
jos tq darbq, kuriuose problemiSkai nagri-
nejami etnologijos istoriografijos klausimai.
Bet bene labiausiai pasikeitq skyriai, susijg
su socialinemis gyvensenos sritimis. Tai
pabrdLia ir V. Milius teigdamas, kad ,,pa-
lyginus su ankstesne bibliografija, pagau-
sejo ebrosociologiniq, liaudies religingumo
tyrinejimq" (p. 14). P avyzdLiui, pirmosios
etnologijos bibliografijos knygos ketvirt4ji
skyriq ,,Bendruomene" sudare trys posky-
riai:,,Kaimo bendruomene",,,Samdiniai"
ir ,,Elgetos", o antrojoje, nebelikus posky-
rio ,,Samdiniai", atsirado trys nauji: ,,Pa-
prodiq teise, etiketas", ,,Jarlnirno papro-
diai" , ,,Tremtiniai, kalini aI" . Lygiai taip pat
atsitiko ir penktame skyriuje ,,Seima ir jos
paprodiai". Cia vietoj buvusiq penkiq po-
skyriq yra a5tuoni. Salia ,,Seimos" dia yra
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,,Giminyste" ir ,,Vaikq auginimas", kuris
buvo atskirtas nuo poskyrio ,,Gimtuves,
krikdtynos, vardynos". Devint4ji skyriq
,,Kalendorines Sventes" V. Milius papilde
religingumo tyrinejimais, 5i4 tem4 perkele
ir I skyriaus pavadinim4. De5imtajame
,,Pramogq, etnines muzikos" skyriuje vie-
toj ankstesniq dviejq poskyriq yra penki.
,,Zaidirna| iaislai" dia jau yra dalia ,,So-
kiq, pramogq", o ,,Folkloro ansambliai" -
6alia,,Muzikantq, muzikos instrumentq,,.
Naujq goskyriq pozicijq yra ir vienuolik-
tame ,,Zinijos" skyriuje - tai ,,Liaudies bo-
talrika",,,Metrologija ir matematik a",,,Ki-
no prieZiira".

Taigi temine etnologijos pletra nenugin-
dijama. Beje, palyginus abiejU knygq ben-
dr4ji poskyriq skaidiq, gali pasirodyti, kad
jq sumaZejo - pirmojoje knygoje buvo II7,
antrojoje - 113. Tadiau paZvelgus I kon-
kredius skyrius matyti, kad smarkiai po-
skyriq sumaZejo tik ,,Istoriografijos" sky-
riuje - nuo 40 iki 26. O visoms kitoms
etnologijos sritims skirtuose skyriuose ma-
tyti priedinga tendencija. Per tuos Sederius
metus jie i5siplete deSimdia poskyriq - nuo
77 iki 87. Galbut toks strukhirinis pasikei-
timas gali bfrti susijgs ir su besikeidiandiu
autoriaus poZiflriu I temas bei sritis, ta-
diau negalima nuneigti, kad kitoks poLia-
ris atsiranda kaip reakcija i situacijos po-
kydius.

Kodel taip gilinuosi i bibliografijos sis-
teminimo pobUdi? Pirmiausia todel, kad
noriu atkreipti demesi i V. Miliaus akcen-
tuotE etnologijos moksle ivykusi lUZi. Bet
ne tik tai. Siandien Lietuvoje etnologijos
sridiq klasifikacija tapo aktuali. Ir brftent
del tos padios prieZasties - del mokslo plet-
ros ir naujq teoriniq bei probleminiq dis-
kursq ieSkojimo. Etnologines literaturos,
Saltiniq ir tyrimq gausa, naujos temos su-
reikdmino poreiki i5 naujo apibreZti s4vo-
kas ir kategorijas. Sutinku su V. Miliaus
pirmajame etnologijos bibliografijos leidi-
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nyje suformuluotu teiginiu, kad ,,mokslo
tyrinejimq pradLia yra bibliografijos" (Mi-
lius Vacys. 2001.. Lietuui4 etnologijos biblio-
grafija. Vilnius: Lietuvos istorijos institu-
tas, p. 13). Tadiau visuose moksluose ne
maiiau svarbus ir nuolatinis demesys sq-
vokoms, kategorijoms ir jq tarpusavio san-
tykiui. S4vokos yra techninis instrumenti-
nis disciplinos Zodymas, o jq klasifikacija
atskleidZia disciplinos teorini bei metodo-
logini originalumq, kurio paneigti negati
nei tarpdisciplininiq ry5iq akcentavimas,
nei temind pletra. juk tarpdiscipliniSkumas
orientuotas ne i ribq tarp disciplinq iStry-
nim4, bet i analizes efekfiumo skatinim4
ir konkredios disciplinos naujq teoriniq dis-
kursq iedkojim4. O temine pletra atsklei-
dZia naujus, galb0t konkrediu laikotarpiu
aktualesnius klausimus, bet jokiu btidu ne-
suardo disciplinos akademines esmds. Vis
delto sqvokos ir jq santykiai kinta, nes, kaip
ir pati etnologija, jos neatskiriamos nuo be-
sikeidiandio gyvenimo. Tai patvirtina ir V.
Miliaus antroji bibliografijos knyga.

O del etnologiniq sridiq sisteminimo
klausimo noriu priminti ir Lietuvos istori-
jos instituto Etnologijos skp'iaus kolegq Ra-
sos PaukStyt6s-Saknienes, Vidos Savonia-
kaites, Danguoles Svidinskaites, Zilvyiio
Saknio, Irm-os Sidi5kienes neseniai publi-
kuotq straipsni ,,Lietuvos etnologijos Salti-
niq klasifika cija" (Liaudies kultilra, 2005, L:

1,4-27). Autoriai teigia, kad jq tikslas - pa-
rengti Siandienos Lietuvos etnologijos si-
tuacijq atitinkandi4 etnografiniq Saltiniq
klasifikacijq siekiant juos iskaitmeninti ir
padaryti prieinamus pladiajai visuomenei
<httpt / / www.aruodai.ltlebrologija/etno-
logija_1.htm> [Ziiireta 2006 01,12]. ISdes-
tydami straipsnyje savo poZiiiri, jie pabre-
Lia, kad Siandien Lietuvos etnologijos
objektas yra platesnis, kristalizuojasi nau-
jos etnologijos tyrinejamos (tyrinetinos) so-
cialines ir kulttiros sritys, ir kviedia disku-
tuoti del naujos sridiq klasifikacijos. Tokios
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diskusijos kontekste V. Miliaus abiejose
knygose taikomas bibliografijos sistemini-
mas brltq vienas iE pavyzdLiq. Kaip teigia
autorius, ji sudarant buvo vadovautasi Bo-
noje leidZiama,,Tarplautine etnologijos
bibliografija" (Milius 2001: 13). Tadiau to-
kia klasifikacija, panaudota Lietuvoje, ta-
po ir Lietuvos etnologijos ivykiu. JA paly-
ginus su etnologijos ir ehrografijos sridiq
sisteminimu ankstesniuose akademiniuo-
se leidiniuose, aiSkeja ir jos savitumas.
Angeles VySniauskait6s redaguota monog-
r ahja Lietuait4 etnogrffi os bruo1ai (VySniaus-
kaite Angele (red.). 1964. Lietuaiy etnogra-

fijos bruoEai. Vilrrius: Valstybine politines
ir mokslines literafliros leidykla) ir Pranes
Dtrndulienes Lietuaos etnologij a (Dundulie-
ne Pran6. 1991. Lietuaos etnologija. Vilnius:
Mokslas) nepaisant jq skirtumq, iSlaiko
bendr4jq tendencij4 pirmenybg teikti ver-
slams ir materialiajam kultUros pagrindui.
O V. Miliaus bibliografijos klasifikacijoje
pirmiausia pristatoma socialin6 grupe -
bendruomene, 5eima, ir tik veliau jos ver-
slai, medZiagine kultdra, simboline kulfli-
ros raiSka (menas, religija, paprodiai, Liti-
ja). Tuo 5i klasifikacija panaSi i t4, kuri4
sudare Rasa Paukdtyte-Sakniene, Vida Sa-
voniakaite, Danguold Svidinskaite, Zilvy-
tis Saknys, Irnia SiaiStien6 ir pateike
,,Aruodrd'tinklalapyje. iia taip pat pir-
menybe teikiama Zmoniq grupei - ,,Ben-
druomenei, teisei, valstybei", veliau perei-
nama prie individualaus Zmogaus ir jo
fiziniam iSgyvenimui svarbiq dalykq, prie
ikines veiklos, simboliniq reprezentacijU.
Tiesa, paZvelgus i savit4 ,,ArrJodt4" tinkla-
Iapyje esandio puslapio maket4 (2006 m.
rugsejo men. duomenys), i5kyla neaiSku-
mq del tokios sekos, tuo labiau, kad kita-
me puslapyje pateikta kiek kitokia etnolo-
gijos mokslo klasifikacija: po pirmoje
vietoje esandiq ,,Zmogaus ir bendruome-
nes" kategorijq atsiranda simbolines rep-
rezentacijos ,,Religija", ,,Ziniia" ir tik po
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jq - lkine veikla, medZiagine kultiira, o
pabaigoje vel griZtama prie simboliniq ir
socialiniq kult[rines elgsenos aspektq -
meno ir Svendiq bei pasilinksminimq. Ta-
diau 5ie neaiSkumai nepaneigia minties,
kad,,Aruodq" tinklalapio etnologijos klasi-
fikacijoje, kaip ir V. Miliaus bibliografijoje,
siekiama pabrelti Zmoniq grupe ir jos so-
cialing bei kultiiring elgsenq atkreipiant de-
mesi ir i individualius Sios elgsenos pavi-
dalus.

Taigi, V. Miliaus antrasis bibliografinis
leidinys neabejotinai patvirtina, kad iian-
dien Lietuvos etnologijoje lvykgs lnhisyra
esminis. Tyrinejimo objektas yra pasislin-
kqs nuo materialiqjq Zmoniq elgsenos re-
zultahtr, analizes prie Zmoniq grupiq ir in-
dividualaus Zmogaus socialines, kulttirines
bei intelektines veiklos ir jos rezultatq nag-
rinejimo. Atsiradusi teoriniq poZiuriq ir
krypdiq ivairovd yra mokslo pletros pa-
grindas ir argumentas.

Auksuole eepaitiene

Nastazija K e r 5 y t e. Lietuvos muzieiai
iki 1940 metq. Lietuvos muzieiq raida
XVI-XX amZiaus ketvirtame de5imtme-
fyie. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muzie-
jus, 2003. 232 p.: iliustr.

Muziejus yra institucija, saugojanti ir
puoselejanti visuomenes istoring atminti,
ugdanti istorinq sAmone, estetinius jaus-
mus ir net formuojanti politines paZiitras.
Toks, manytume, sveiku protu pagristas
muziejaus apib0dinimas parodo, kiek ivai-
riq ir sudetingq funkcijq atlieka Bi istaiga.
]os funkcionalumas istoriniame kontekste
signalizuoja apie visuomenes brand4, nuo-
puoli, abejingum4 ir patriotizmo pakilim4.
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Be to, muziejus kaip kultUrine institucija
atspindi bendras tautos, socialiniq sluoks-
niq mentalines nuostatas. Siuolaikine mu-
zeologijos disciplina apima lvairias meno
ir mokslo sritis: paminklq restauravim4, ar-
chitekfiir4, ekologijos pagrindus, kompiu-
terini valdym4, informatik4. Galima teigti,
kad ji virsta vizualiniu informaciniu kon-
ceptu. Daugelis muziejq tapo pasauliniais
tyrimo centrais, o muzeologijos studijos no-
riai skaitomos universitetuose - kaip pa-
vyzdi galima nurodyti Birminghamo uni-
versitet4 DidZiojoje Britanijoje. Tiesa, vis
didejantis muziejaus institucijos funkcio-
nalumas ir iniormatyvumas nenuvertina is-
torinio aspekto, nes visi dia saugomi eks-
ponatai yra paZenklinti laikidkumo Zyme.

N. Ker5ytes monografija - tai bene pir-
mas iSsamus darbas apie tokios svarbios
kultlrines institucijos kaip muziejus rai-
d4, istoring paskirQ ir likimE Lietuvoje.
Monografijos ivade istorike raSo: ,,Nera iS-
leistos muziejU istorijos, kuri atskleistq
vieSqjq muziejU raidos bruoZus. Muzieji-
ninkai Paulius Galaune ir fulius Kaspera-
vidius neiglruendino savo s.ttnany-q pu-
ra5yti analiting ir sinteting jq istorijq,,
(p. 11).Toki4 Lietuvos muziejU fiimq is-
toriografing biiklq s4lygojo praktine, atsi-
sakant iSankstinio teorizavimo, muziejU
strategijos pletote. lvairiais amZiais muzie-
jus atliko tam tikrq funkcij4, kuri atspindejo
visuomenes elito, valdLios, o naujaisiais
amZiais - visos visuomends mentalinius
pokydius, estetinl skoni ir ideologij4. pir-
mas isptidis perskaidius hyga - tai nuo-
staba ir sykiu nusivylimas: kiek daug
kulttiriniq vertybiq mes negriZtamai pra-
radome. Autor6 yra iSsamiai susipaZinusi
su Saltiniais ir istoriografija, teorinemis mu-
ziejininkystes problemomis. Ji pateikia len-
kq filosofo Krzysztofo Pomiano nusakyt4
muziejaus kaip institucijos raid4: XVI-
XVIII a. vykgs kolekcionavimas suforma-
vo Siuolaikinio muziejaus pagrindus, ku-
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rie reprezentavo pasaulio, visuomen6s pa-
Linirnq, daiktq vertybing reikdmg ir 1o-
bizrn4 (turt4), o kitas Zymus muzeologas
Friedrichas Waidacheris vieS4ji muziejq
apibr 62ia kaip institucionalizuot4 visuome-
ninq form4, kuri jam leidLia dalyvauti so-
cialiniuose mainuose (p. 19). Tadiau visi
sutinka, kad svarbiausios muziejaus funk-
cijos - taipa1inirnas, istorines s4mones i5-
saugojimas ir formavimas. Reikia paLym6-
ti, kad iki pat XIX a. lietuviq kalboje tokios
s4vokos kaip muziejus nebuvo. Tyrinetoja
pirm4sias kulturos vertybiq kaupimo ir
eksponavim o uLuomazgas mato karaliaus
Zy gimanto Augusto testamente numatyt4
jo turfq perdavim4 valstybes nuosavybei.
Stiprq impuls4 XVI-XVIII a. kolekcionuoti
ir saugoti meno vertybes LDK Zemese su-
teike Radvilq gimine. Tai NesvyZiaus 5a-
kos Radvilos Nadlaitelio ,,dvaro reprezen-
tacrlai" vasaros rezidencijoje pastatytas
eremitariumas (vienatves bflstine), skirtas
kontempliacijai, taip pat, mdgdLiojant Re-
nesanso epochos madq, buvo ikurta gale-
rija, biblioteka.1647 m. iSlikqs Lubdos pi-
lies inventorius daug k4 pasako apie
Radvilq gimines skoni, pomegius, kurie at-
spindejo ano meto Europos aukSfuomenes
gamtamokslini poZiflrl i pasauli. ,,I5 tech-
nikos prietaisq ir Zaislq reiketq pamineti
,,perpetuum mobile" irenginl, keliq rdSiq
kompasus, ivairiq formq laikrodZius, Ado-
mo ir Ievos marionetes su judandiomis kt-
no dalimis, kurios gal buvo naudojamos
viduramZiq teatre ar Renesanso epochos
dailininko dirbtuveje kaip gyvq modeliq
pakaitalai", - raSo tyrinetoja (p. 27). Ny-
derlandq tapytojq darbai Radvilq galeri-
joje BirZuose liudija 5iq didikq protestan-
ti5k4 orientacij4.

Atskirai monografijoje aptariama Kon-
stantino Tyzenhauzo (1785-1835) Pastoviq
dvaro kolekcija, kuri4 sudare paveikslq ga-
lerija ir ornitologinis kabinetas. Jo sunus
Rainoldas (1830-1881) - be galo idomi ir
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beveik neZinoma asmenybe musq kultti-
ros istorijoje - 5i rinkini perdave Vilniaus
senienq muziejui. Zlugus Lenkijos-Lietu-
vos valstybei, meno istoriniq raritetq rim-
kiniai tapo patriotizmo ugdymo Saltiniu,
politiniq paLinn4 eksponavimu. Salia Ta-
do KosciuSkos, Napoleono Bonaparto port-
reft1, puikavosi dvaro apylinkese atkasti ar-
cheologiniai radiniai, senovines knygos.
Konstantino TiSkevidiaus Lohoisko dvare
buvo sukaupta unikali kraSto raiZiniq ko-
lekcija. Knygoje pladiai apLvelgiarnos Vil-
niaus universiteto lvairiq muziejq kolekci-
jos. Ap5vietos epochos idejos sudare
unikalias s4lygas formuoti universalias
gamtamokslines kolek cijas. P avyzdLiui,
matematikos muziejuje, kurio ,,siela" bu-
vo jezuitas Tomas Zebrauskas, buvo eks-
ponuojami tokie prietaisai kaip teleskopas,
elektros madina; sykiu dia buvo atliekarni
anuo metu paplitg ir tape net madingi ivai-
rus eksperimentai. Galima dar iSvardinti
Fizikos muziejq (1773 / 1775-1.832), Mine-
ralogijos kabinet4, kurio ikflrejai buvo uni-
versiteto profesoriai Jeanas E. Gilibertas ir
Georgas Forsteris, dalyvavgs nelaimingojo
kapitono Johno Cooke'o ekspedicijoje ap-
link pasauli. Iki pat universiteto uidary-
mo 1832 m. veike solidus Munzknbinetas -
20 000 vienetq monetq ir medaliq kolekci
ja, veliau rusq iSveZta I Kijevo universite-
t4. Madinq kabinetas buvo ivairiq mecha-
niniq prietaisq ir modeliq kaip vaizdiniq
priemoniq sankaupa, o Anatomijos teatre
studentai galejo susipaZinti su Zmogaus
kuno sandaros anatomija. Gerai yra Lino-
mi profesoriaus ]ozefo Franko nuopelnai
Sioje srityje.

Dionizo Podkos Baubliq muziejus - tai
savotiSkos lietuviSkojo muziejaus iStakos.
N. Kerdyte vaizdLiai apraSo sumanymo ji
ikurti 1812 m. istorij4. Tiesa, istorik6 klau-
siamai, kaip ir pats Po5ka, vadina ji alta-
na. ,,Altana tuo laiku daugelle kradtq brr-
vo populiarus sodq, parkq statiniai, skirti



RECENZIJOS IR APZVALGOS

poilsiui, meditacijai, romantiSkiems susiti-
kimams. Altana nuo muziejaus skyrdsi tuo,
jog neturejo susakralintq daiktq, relikvi-
jq" (p. 50). Pats PoSka savo radytame lie-
tuviq kalbos Zodyne nevartojo lodLiomu-
ziejus, o vietoj jo - kabinetas. Garsus
uZradas ,,Vaistine prolo", paimtas i5 PoS-
kos kaimyno erudito Leono Uvainio bib-
liotekos pavadinimo, apeliavo i lankytojus
ir ragino juos Sviestis, tarnauti kradtui. Vil-
niaus,,Subravcai" (nenaudeliai) savo saty-
rose iSjuoke PoSk4 ir Baubli, ir tai, mano
manyrnu, buvo veluojanti SvietejiSka racio-
:nalizmo reakcija i uZgimstanii4 romanti-
ng praeities kolekcionavimo tradicijq. Tie-
sa, veliau Vilniaus senienq muziejaus
steigejas grafas Eustachijus TiSkevidius pa-
vadino Podk4,,pirmuoju asmeniu, pai,adi-
nusi domejimqsi kra5to istorija ir ikfrrusi
pirmaji istorijos tipo muziejq Lietuvoje"
(p. 56). Apskritai romantizmas kokybiSkai
pakeite ankstesnes kolekcionavimo ir eks-
ponavimo nuostatas. Zlugus Lenkijos-Lie-
ltuvos valstybei, kra5to Sviesuoliai sufor-
mulavo nuostat4, kuri4 glaustai bdtq
galima apibudinti taip: kol gyvuos tautos
kultura, tauta neZus. Istoriniq paminklq
lsaupimas, kolekcionavimo aistra, kuri4
net galima pavadinti patriotiSka, demesys
Iiaudies paprodiams ir buidiai tapo visuo-
rneniniu s4jddZiu. Daugelis Vihiaus uni-
versiteto profesoriq kq nors kolekcionavo:
Joachimas Lelevelis - senovines monetas,
J.gnas Onacevidius - senovinius Zemela-
pius, Ignas Danilavidius - teises dokumen-
tus. Kolekcijq eksponatai tapo buvusios
valstybes patriotizmo simboliais, kuriq bu-
vimas liudijo, kad valstybe bet kada gali
btti atkurta. Tai suprato Rusijos administ-
racija. 1855-L863 m. veikqs VSM muziejus
atspindejo bandymus atsiremti i kradto is-
toring tradicij4. Dar 1835 m. TiSkevidius
sirlle valdZiai steigti Kradto istorijos mu-
ziejq Vilniuje. Politinis laviravimas, scien-
tistinio muziejaus pobUdZio akcentavimas,
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sutikimas rusq kalba daryti muziejaus eks-
ponatq apskait4 turejo sumaZinti Rusijos
valdZios itarumE del tokios institucijos
veiklos. 1851 m. naujas grafo planas nu-
mate isteigti muziejq laikantis imperijos
istatymq. Salia jo turejo veikti ir Laikinoji
archeologine komisija. Kradto Sviesuoliai
netolimoje perspektyvoje tikejosi atkurti
Vilrriaus universitet4. 1855 m. balandLio2g
d. imperatoriaus Aleksandro II lsaku bu-
vo patvirtinti muziejaus bendrieji istatai.
Adomas Honorijus Kirkoras taip apraSo vi-
suomeneje kilusi entuziazm4;,,Paprastai
visa, kas gtaLu, vertinga ir atmintina, su-
laukia dorq piliediq atgarsio ir supratimo,
taip ir 5i syki, vos tik Zinia apie didZiojo
monarcho malonq Zaibo greidiu apskriejo
vis4 kra5t4, buvo tukstandiq palaiminta ir
atvere Sirdis musq garbingq piliediq moks-
lininkq ir literatq, kurie kardtai panoro pa-
gelbeti tauriam musq praeities paminklq
Sventoves steigejui" (Kirkoras Adomas Ho-
noris. 1991. Pasiaaikidiojimai po Vilni4 ir jo
apylinkes. Vilnius: Mintis, p.2ag. Zinoma,
valdLia ,,L,aide" savo politinius Zaidimus.
1854 m. spali radytoje slaptoje ataskaitoje
Svietimo ministrui nubr|Lta tokios politi-
kos esme: ,,Visi5kai ivykdydami aukSdiau-
siq imperatoriaus nor4 del senienq priemi-
mo I muziejq/ mes galetume, reikiamai jas
atrinkus, ne tik sudaryti retenybes rinkinl
ir ji apraiyti sutinkamai su Siandienine Va-
kary kraSto politine padetimi, bet netgi tam
tikru budu paSalinti i5 visuomends apy-
vartos tokius daiktus, kurie, bfrdami priva-
diose rankos e, gali pasitarnauti klaidingam
kradto padeties aiSkinimui" (Aleksandra-
vidius Egidijus. 1989. Kulffirinis sqjildis Lie-
tuaoje 1.83L-1863 metais. Vilnius: Mokslas,
p. 38). 1858 m. i5leistas Vilniaus Laikino-
sios Archeologines Komisijos atsakingojo
sekretoriaus Mykolo Krupavidiaus pareng-
tas Lietuvos ir prie jos prijungtq valdq
valstybiniq aktq rinkinys (1387-1710), ov6-
liau Ti5kevidiaus riipesdiu iSleistas buvu-
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sio Vilrriaus universiteto profesoriaus Dani-
lavidiaus Diplomatiniq aktq lobynas
priedtaravo oficialiajai valdZios nuostatai,
kad Siaures Vakarq kradtas - neatskiria-
ma stadiakiSkosios rusiSkos civilizaciios da-
lis, nes didZioji dalis publikuotq dokumen-
tq Siuose leidiniuose buvo iSspausdinti
lotynq ir lenkq kalbomis. Beveik praradu-
si visas viltis pritraukti Lietuvos bajorus i
savo puse/ valdZia dar pried 1863 m. suki-
limE sieke,,istoriSkai pagrindZiant" atskirti
kradto luomus. ,,Lietuva siaurEja prasme
pagal ten gyvenandiq taut4 fuarod) sudaro
atskir4 krait4 tiek nuo Rusijos, tiek nuo
Lenkijos. Istorijos Zinovas gali pastebeti,
kad jos kaim;mai nenutrauke kovos, ir kas
laimes, tas darys itak4 lietuvi'4 tautai"
(Vestnik lugo-Zapadnoj i Zapadnoj Rossii 1.
1862. Kijevas).

Nuslopinus 1863 m. sukilim4, muzie-
jaus rinkiniai buvo i5draskyti, pergrupuo-
ti arba iSveZti. Lietuvoje likg bajorai sten-
gesi persiqsti savo kolekcijas i Krokuv4,
Lvov4, Variuv4. Vyko, anot menotyrinin-
kes ]olitos Mulevidiiites,,,Vilniaus perife-
rizacijos procesas", kai buvusi LDK sosti-
ne, XIX a. pradLioje garsejusi Vilniaus
universitetu, virto pilku imperiniu guber-
nijos miestu. Tiesa, kaip paZymi N. Keriy-
te, veike reorganizuotas rusiSkas Vilniaus
senienq muziejus, o 1893 m. Antanas 5u-
tinas atidare savo privatq rrruzieltl, grafas
Ipolitas Korvinas-Milevskis isteige Vilniuje
meno galerijE. Padudvio dvare AntanasZa-
borskis ikure Zemaidiq kulhlros muzieje.
1905-1907 m. revoliucija Rusijoje sudare
palankias s4lygas demokratinti kradto gy-
venim4, steigti naujas kulturines instituci-
jas. Pirmieji sujudo lenkai ir isteige,,Moks-
1o myletojq draugij1", kuri spardiai emesi
pletoti muziejU tinklq. Knygos autor6 pa-
Lyrni, kad prie tokios sekmingos veiklos
daug prisidejo kradto dvarininkai, noriai
finansiSkai ir sukauptomis kulttrros ver-
tybemis remq draugij4. Lietuviai,Ig0T m.
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iktrq Lietuviq mokslo ir Lietuviq dailes
draugijas, puosel6jo Tautos muziejaus vi-
zij4. Tynnetoja pateikia lvairius siDlomus
projektus, kurie buvo grindZiami jono Ba-
sanavidiaus suformuota etnokulturine tra-
dicija. Daugiausia draugijose buvo sukaup-
ta etrografiniq ir archeologiniq eksponatq.
Susikurus Lietuvos valstybei, jau 1919 trt.
pradejo veikti Valstybine archeologijos ko-
misija, kuri padejo pagrindus \922m. rug-
sejo 11 d. Kaune atidarytam Valstybes
muziejui. Anot Pauliaus Galaunes, vertin-
giausios muziejaus kolekcijos buvo gar-
siosios Slucko juostos ir japonq statul6les
nutsukiai. Atkreiptinas demesys, kad mu-
zielaus steigejai neturejo bendros tolesnes
muziejaus pletros koncepcijos ir vizijos. Sa-
vo viet4 ,,po saule" norejo surasti tielk
M. K. eiurlionio galerija, tiek Centrinis
meno ir kulttrros bei Karo muziejai. Spe-
cialistq triikum4, muziejininkystes tradici-
jos stok4 atpirko begalinis entuziazmas.
Autore paLymi kult[ros istaigq kflrimosi
inertiSkum4, istatymq sfgiq, tadiau nepa-
aiSkina Sito prieZasdiq. Istorikas Dangiras
Madiulis savo idomioje monografijoje apie
kultiiros politik4 prieikario Lietuvoje nu-
rodo tas aplinkybes. Bene viena i5 svar-
biausiq kliudiq buvo surasti kulturos ver-
tybiq atrankos kriterijq, tai yra apibftit|
k4 reikia inventorizuoti ir k4 saugoti. Mstis-
lavo DobuZinskio suformuluotas,,istorinio
ne5aliSkumo desnis" apibrdli; kad norint
iSsaugoti kulturinl palikim4, pakaks sau-
goti ,,visa, kas per amZius sukurta Lietu-
voje ir turi tikros menines vertes bei yra
bddinga savo laikui, turi bflti saugojama,
neatsiZvelgiant i tai, kuriam stiliui priklau-
so kalbamieji paminklai, arba kieno rankrtr
jie pastatyti" (Madiulis Dangiras. 2005. Lie-
tuaos onlstybind kultnros politika 1927--
1940 m. Vilnius: Lietuvos istoriios institu-
to leidykla, p. 130). Kaip paZymi autorius,
tokia koncepcija turejo ivertinti vis4 Lietu-
vos kulflirini paveld4, tadiau valdZia Sito
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venge dvarq kultlros pavelde pirmiausia
matydama svetim4 ir priediSk4 lietuviq
tautai tradicij4. Tokia nuostata, kaip paLy-
mi Madiulis, ,,formavo selekfiq valdZios
poLifui i kulhiros paveld4, kuris tapo rei-
kalingas tik tiek, kiek galejo padeti tradi-
cijE pagristi, o tradicija nuoseklaus poZitrrio
i kulhrros paveld4 ir ,,istorinio beSaliSku-
mo" nereikalavo - jai pakako etlrokulturi-
nio ir archeologinio paveldo" (Madiulis
2005: 138). Politines valdZios, ideologijos
dare itak4 kultUros paveldui. PavyzdLiui,
Vytauto DidZiojo iSkilmingas jubiliejaus
paminejimas buvo puiki galimybe sustip-
rinti Antano Smetonos autoritarini reiirn4.
Juodojo paminklo, Zymindio Vilrriaus ne-
tekimo deiimtmeti, NeZinomo kareivio ka-
po atsiradimas, kunigaikSdio Gedimino
kaip Vilniaus ikDrejo simbolinis susilpne-
jimas rode, kad radosi nauji politiniai prio-
ritetai. O kulhfra visada buvo politikos tar-
naite. Po Vytauto DidZiojo iSkilmingo
paminejimo ir prezidento Antano Smeto-
nos jubiliejaus buvo suaktyvinta muziejU
veikla. Igyvendinant SUki ,,HerojU kultas
gimdo heroizrn4" ir isteigus Kulturos rei-
kalq departament4, galima sakyti, muzie-
jq pletojimas igavo nauj4 pagreiti.

1936 rn. buvo isteigtas Vytauto DidZio-
jo tautos muziejus, kurio koncepcija buvo
grindLiama ano meto ideologinemis nuo-
statomis: ,,Kiekvienas iZengqs i toki mu-
ziejq, gal6s parnatyti, kokia buvo Lietuva
senoveje, kokius ginklus, kokius irankius
ir inagius vartojo ir k4 Lietuva dabar turi,
kokiomis priemonemis savo nepriklauso-
mybg atgavo ir kaip iSlaike savo tautiSku-
rm4" (p. 111). Kaip palymi knygos autor6,
nnuziejaus istatai buvo parengti pagal bel-
go Jeano Lameerco Modernaus meno ir is-
ltorijos muziejaus organizavimo koncepci-
jA bei remiantis istoriniu Anglijos muziejr4
patyrimu. Tyrinetoja idomiai apraSo mu-
zielaus pastato projekto konkurso aplinky-
bes. Monografijos skyriuje,,Kra5totyros
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muziejai" raSoma, kad 1935 m. Lietuvoje
veike 15 viedqjq kradtotyros muziejq.
Trflkstant ledq, patalpq ir pinigU, 5ie mu-
ziejai veike daugiausia del provincijos Svie-
suoliq enfitziazmo. P avy zdLiui, Siauliuo-
se Peliksas BugailiSkis ne tik vadovavo
kra5totyros draugijai, bet ir daug priside-
jo leidZiant solidq periodinl leidinl ,,Gim-
tasai kraitas" (1934-1943). Kita rydki, kul-
turos svarb4 suvokusi asmenybe -
apskrities virdininkas Vladas Rozmanas,
daug nuveikgs steigiant Kedainiq, Pane-
veZio, BirZq kradtoffros muziejus. Daug
kur vietos savivaldybes daZniausiai reme
muziejU veikl4. Kaip teigia autore, ,,kra5-
totyros muziejai I istorijos virsmo muzieji-
ni atvaizd4lvede liaudies b0toves ir etno-
grafijos apraiSkas, kurioms, kaip tautos (jau
ne bajorq) gyvastingumo pamatui, teike
daugiausia demesio" (p. 143). Tyrinetoja
kruopSdiai iSvardija muziejq rinkiniq ir
ekspozicijq sudarlrmo principus ir bfldus.
Tai etnografiniai, archeologiniai, istoriniai
bei gamtos rinkiniai ir pagal tai isteigti ati-
tinkami muziejaus skyriai. Nors daugelis
kra5totyros muziejiniq vertybiq apskaitos
hygrl yra dingusios, monografijoje nu-
Sviesta provincijos entuziastq veikla ren-
kant kradto tautosak4. Kraitotyros rnuzie-
jai buvo savotiSkos bibliotekos ir archyvai,
kur buvo kaupiama ivairiq regionq etr:ro-
grafine medLiaga. Darbuotojai daZnai vyk-
davo i kaimus rinkti busimq muziejaus
eksponatq. Pranas Genys, TelSiq ,,Alkos"
muziejaus vadovas, surenge ekspedicijq i
Drobflkddiq kaimE ir jos pagrindu parenge
monografij4, kuri taip ir nebuvo i5spaus-
dinta. Gal vertetq j4 pagaliau iSleisti?

Remiantis gausia archyvine mediiaga
para5ytas skyrius ,,Mokslo ir mokymo
fstaigq muziejai". Vytauto DidZiojo univer-
sitete veikd gamtos, zoologijos, mineralo-
gijos, geologijos ir botanikos, anatomijos,
teatro, raBliavos muziejai. Bene pirm4 kar-
t4 Lietuvos istoriografijoje aptariami 1918*
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1940 m. veikg muziejai Vilniuje. Stepono
Batoro vardo universitete veike gamtos, ar-
cheologijos, etnografijos rrruziejai, atskiri
tautiniq maZumq - Lydq, karaimq, toto-
riq, gudq - muziejai. Ypad. paLymetini to-
kiq veikejq kaip Mykolas Brensztejnas, Sta-
nislovas Lorentzas, broliai Ivanas ir
Antanas Luckiewicziai, Seraja Sapialas,
Mirza Kridinskis nuopelnai Sioje srityje.
Istorike taip pat aptaria Alfonso Valedkos
pastangas tgsti nuo 1933 m. veikusio Vil-
niaus miesto muziejaus veikl4. Apibendrin-
dama savo tyrimus, autore daro vienE iJ
iSvadq: buvo isteigti tik du meno tipo vie-
Sieji muziejai - grafo I. Korwino-Milew-
skio ir M. K. Ciurlionio galerija; ,,techni-
kos tipo muziejaus ir skanseno ikurti
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nepavyko" (p. 195). Monografij4 puoiia
skoningai parinktos 87 iliustracijos, iSsami
muziejq ir asmenvardZiq rodykle. Vis del-
to autore galejo kur kas pladiau pateikti
monografijoje surinkt4 gausi4 archyving
medLiag4, daugiau j4 cituoti. Tyrinetoja
numato paradyti sovietmedio laikotarpio
muziejq istorij4, kuri, be abejones, priside-
tq prie gilesnes dar ne tiek nutolusio nuo
mflsq Lietuvos kultrfros laikotarpio ir so-
vietiniq ideologemq analizes.

N. Ker5ytes monografija padejo fvirtus
pagrindus tolesniems muziejU raidos tyri-
nejimams, kartu tai bandymas parodyti
muziejq istorij4 bendrosios Lietuvos kul-
hrros kontekste.

Vytautas Berenis


