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Pratarmė

Šis žurnalo specialusis numeris, pavadintas „Religijos etnologija ir liau-
diškasis pamaldumas“, skiriamas kasdieninėms liaudiškoms religingumo ir 
pamaldumo formoms arba tiems saitams, kurie sieja bendru tikėjimu paremtą 
žmonių solidarumą ir žmogiškąsias vertybes. Jo sudarytojas – žinomas religijos 
etnologijos tyrinėtojas Jonas Mardosa – daug prisidėjo prie to, kad šiai etno-
logijos šakai būtų atstovaujama solidžiausioje Europos etnologų ir folkloristų 
asociacijoje (SIEF). 

Minėtai tematikai skirtuose žurnalo straipsniuose liaudiškasis religingumas, 
sakralumas ir rituališkumas gvildenami etnologijos ir folkloristikos aspektais 
nagrinėjant skirtingas religines tradicijas: katalikų, liuteronų, stačiatikių, unitų 
(Rytų apeigų katalikų) bei sinkretinę (krikščioniškai pagonišką) ir liaudiškus 
papročius: supimosi, plakimo verba, šarvojimo, kryžių statymo ir apskritai 
šeimos bei kalendorinius. Daugumos šių papročių, kaip ir religinių tekstų, 
ikonografijos bei daiktų (verbos, kryžiaus), analizė atliekama per semiotinę 
paradigmą – ieškoma simbolinių ritualinių, sakralinių, socialinių ir kultūrinių 
prasmių. Liaudiškasis religingumas pateikiamas aktualiai skirtinguose kon-
tekstuose – šiuolaikinės visuomenės transformacijų, nacionalinio atgimimo bei 
tautiškumo išlaikymo diasporoje.

Be įvadinio su tema supažindinančio žurnalo numerio sudarytojo teorinio 
straipsnio apie religijos etnologijos ir liaudies religingumo tyrimų turinio ir 
paradigmų raidą Lietuvoje, ir kiti tekstai gausūs empirinės medžiagos ir ne 
mažiau aktualūs. Ukrainiečių etnologės Halinos Bondarenko tekstas – apie 
religingumo atgimimą nepriklausomybę atgavusioje Ukrainoje; Skaidrė Urbo-
nienė gvildena probleminį religingumo ir tautiškumo santykį diasporoje; Jonas 
Mardosa atskleidžia verbų ritualines ir paprotines praktikas bei jų funkcinį ir 
semiotinį ryšį su vyriškumu ir moteriškumu, iškelia perspektyvią socialinės lyties 
prieigą religijos etnologijos studijose; Rimantas Sliužinskas akcentuoja religinių 
giesmių, epitafijų ir šarvojimo apeigų kaip lokalinio paveldo reikšmę; Aušra 
Kairaitytė lietuvių tautosakoje esančių biblinių siužetų interpretacijose bando 
apčiuopti liaudiškąjį šventumo ir dorybių kanoną – tai pamaldumas, darbštu-
mas, atjauta, ištvermė. Analizės pločiu pasižymintis rusų etnologės Liudmilos A. 
Tulcevos straipsnis gvildena supimosi papročio daugiabriaunę ritualinę struktūrą 
ir funkcijas sinkretinėje stačiatikių liaudiškojo religingumo tradicijoje.  

Šį žurnalo numerį papildo ir du neteminiai straipsniai. Darius Daukšas gili-
nasi į aktualumo neprarandančią tautinių mažumų ir ribinių zonų  problematiką, 
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o Irma Šidiškienė, atverdama Diskusijų skyrelio rubriką, kelia duomenų apie 
informantus nurodymo moksliniuose tekstuose tikslingumo klausimą, į kurį 
kolegoms teks atsakyti.

Recenzijų ir apžvalgų rubrikoje pažymėtina Linos Būgienės įžvalgiai recen-
zuojama žinomo šiuolaikinio suomių folkloristo Pertti Anttoneno reikšminga 
knyga apie šiuolaikinę tradicijos sampratą ir jos kaip paradigmos vartoseną 
moderniame ir postmoderniame pasaulyje. 

Venanto Mačiekaus sukakčiai skirta progine Gražinos Kadžytės publika-
cija sveikiname kraštotyros ir etnografijos darbštuolį, ekonominės etnologijos 
tyrinėtoją ir linkime ilgiausių metų!

  Vytis	Čiubrinskas	


