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J. Vitarto aprašomą arkliavagių baudi-
mą patvirtina lauko tyrimų medžiaga, bet 
žalą darančių svetimų gyvulių žalojimo 
faktai XX a. etnografinėje medžiagoje ma-
žai žinomi (p. 202–203).

Etnografinė medžiaga apie vagių bau-
dimą patvirtina J. Vitarto teiginį, kad „pa-
protinėje baudžiamojoje teisėje žinomi 
recidyvai – aplinkybė, griežtai sunkinanti 
nusikaltimą“ (p. 205). Bet šioje teisėje nea-
pibrėžtas senaties terminas (p. 205).

J. Vitartas nagrinėja paprotinės teisės 
nuostatų kitimą į santuokinės ištikimybės 
sulaužymą, bausmes už žodinius įžeidi-
mus ir įžeidimus veiksmais ir pan.

Apibendrinant J. Vitarto darbą „Lietu-
vių liaudies paprotinės teisės bruožai“ ga-
lima konstatuoti, kad tai kol kas vienintelė 
išsami, valsčių teismų statistine medžiaga 
paremta lietuvių valstiečių paprotinės tei-
sės studija. Valsčių teismų bylos, kuriomis 
rėmėsi J. Vitartas, nėra išlikusios. Vadinasi, 

jeigu ne J. Vitartas, daug ko apie lietuvių 
valstiečių paprotinę teisę šiandien nežino-
tume.

Informaciniu požiūriu silpnesnės tos 
J. Vitarto studijos dalys, kurioms pareng-
ti, be valsčiaus teismų knygų, reikėjo kitų 
šaltinių. Pavyzdžiui, paprotinės teisės po-
žiūriu beveik nenagrinėjamas vienkiemiais 
neišsiskirsčiusių kaimų bendruomeninis 
gyvenimas: kaimo sueigos ir jose nagrinė-
jami klausimai, kolektyvinis naudmenų 
(pievų, ganyklų, miškų, ežerų) valdymas 
ir jų teikiamos naudos pasiskirstymas tarp 
ūkių, su bendru kaimo gyvulių ganymu su-
sijusios atskirų ūkių prievolės, atskirų ūkių 
prievolės atliekant kaimui būtinus bendrus 
darbus (tvorų tvėrimą ir jų remontą, til-
tų statymą, žemių sausinimą) ir bausmės 
ūkiams, kurie tų darbų neatlieka ir pan.

Būtina pagirti vertėjų Birutos Mikalo-
nienės ir Danguolės Svidinskaitės kruopš-
tų darbą verčiant tekstus į lietuvių kalbą.

VenantasMačiekus
Vilniausuniversitetas

Gražina Ž u m b a k i e n ė. Senieji Lie
tuvos gėlių darželiai: kvapnūs, puoš
nūs, gydantys. Kaunas: Lietuvos liau-
dies buities muziejus, 2016. 215 p.: 
iliustr.

Norisi pasidžiaugti Gražinos Žumba-
kienės knyga, kuri papildo tradicinės kul-
tūros tyrimų aruodą praėjusių šimtmečių 
etnobotanikos ir gamtos bei žmogaus ry-
šių savitumo tyrimais, „kur apibendrinti 
per keturiasdešimt darbo metų Lietu vos 
liaudies buities muziejuje atlikti etno-
grafiniai tyrimai apie XIX a. pabaigos – 
XX a. pirmosios pusės gėlių darželius“  
(p. 8).

Užsibrėžtą tikslą parašyti knygą 
G. Žum bakienė ėmėsi įgyvendinti turėda-
ma solidžią tiek etnografinių tyrinėjimų 
patirtį ir sukauptas žinias apie pasirinktu 
laikotarpiu gėlių darželiuose augintus au-
galus, jų auginimo motyvus, naudojimą 
buityje ir per šventes, laikantis papročių 
bei atliekant apeigas, tiek praktinio darbo 
įrengiant Lietuvos liaudies buities muzie-
jaus gėlių darželius patirtį. Sovietmečio 
laikotarpiu G. Žumbakienė pirmoji ėmė 
gilintis į Lietuvoje mažai tyrinėtą etno-
botanikos sritį, ją plėtoti ir populiarinti, 
todėl autorės kompetencija nekelia abe-
jonių. G. Žumbakienės sukaupti empiri-
niai duomenys buvo publikuoti daugely-
je straipsnių (p. 212–213). Suprantama ir 
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sveikintina, kad šios publikacijos tapo re-
cenzuojamos knygos dalimi.

Pirmame skyriuje „Darželio augalų 
tyrimų Lietuvoje istorija“ (p. 9–10) autorė 
pateikia labai glaustą XVIII a. pabaigoje, 
siekiant XX a. antrąją pusę, augalus tyrusių 
ir aprašiusių autorių bei jų darbų apžval-
gą. Čia norėtųsi išsamesnės informacijos, 
plačiau ir nuosekliau supažindinančios 
su istoriografiniais tekstais istoriniame 
kontekste. Trūksta autorės komentaro dėl 
kontekstinių tyrimų Lietuvoje chronolo-
ginių ribų pasirinkimo. Antra vertus, tai 
autorės sprendimas skaitytojui pateikti tik 
fragmentišką augalų tyrimų istorinį kon-
tekstą, knygoje iš esmės koncentruojamasi 
ties jos pačios atliktais etnografiniais tyri-
mais ir jų rezultatais.

Autorė savo sukauptus empirinius 
duomenis pristato nuo antro knygos sky-
riaus „Darželio reikšmė žmonių gyveni-
me“ (p. 10–16). Tekste gausu pateikėjų au-
tentiškų citatų, kurios skaitytoją nukelia į 
XX a. pradžią, ir kalba, „kodėl gi darželis 
buvo toks svarbus“. Nuoširdūs pateikėjų 
pasakojimai tekstui suteikia autentišku-
mo. Tekstą lengva ir įdomu skaityti.

Leidinyje sudėti etnografiniai aprašy-
mai, gauti autorei apklausus 520 pateikėjų 
iš visų Lietuvos etnografinių regionų. Tie-
sa, pasigendame informacijos apie etno-
grafinių lauko tyrimų strategijos, metodų 
pasirinkimo principus. Tačiau publikuota 
etnografinė tyrimų medžiaga – tai autorės 
sukauptas didelis palikimas, dažniausiai 
kalbantis asmenų, gimusių XX a. pirmai-
siais dešimtmečiais, lūpomis. Knygoje tarp 
autorės ir pateikėjų, suteikusių visam šiam 
leidiniui itin vertingos informacijos, jau-
čiamas ypatingas ryšys. Su pagarba autorė 
knygą skiria „visiems pateikėjams ir patei-
kėjoms, kurie kantriai pasakojo ir braižė 
sodybų, darželių planus negailėdami nei 
laiko, nei sveikatos“ (p. 2).

Knygoje autorės pateikiamą empirinę 
medžiagą gausiai papildo iliustracijos. Pa-

rinktos ir priderintos prie teksto vaizdžiai 
atspindi pateikiamą informaciją, knygai 
suteikia vizualaus patrauklumo. Norin-
tys susipažinti su gėlių darželio lysvelių 
planavimu, jų kraštų apipavidalinimu 
ketvirtame ir šeštame knygos skyriuose 
ras ne tik informacijos, bet ir nuotraukų. 
Gal tai įkvėps ne vieną skaitytoją savo gy-
venamoje aplinkoje sukurti „senąjį gėlių 
darželį“? Juolab kad ir knygos prieduose 
(p. 176–206) gausu brėžinių, kurie yra tarsi 
iš praeities mus pasiekę, kalbant šių die-
nų kalba, autentiški aplinkos apželdinimo 
projektai. Šie brėžiniai – tai nuveiktas di-
delis darbas, o jų motyvai panaudoti šian-
dienos aplinkoje galėtų vaizdingai prista-
tyti etninės kultūros vertybes.

Solidžiausia ir išsamiausiai pristatyta 
knygos dalis yra „Darželio augalai“ (p. 23–
161). Šiai daliai autorė skyrė ypatingą dė-
mesį. Remiantis istorine botanikos litera-
tūra, abėcėlės tvarka pateikiama augalų, 
anuomet augintų sodybų gėlių darželiuo-
se, apžvalga. Anot autorės, apibūdinti ir 
Punsko (Lenkija), Pelesos (Baltarusija) 
apylinkėse gyvenusių etninių lietuvių au-
ginti augalai. Gaila tik, kad knygoje autorė 
nenurodo, kokie etnobotaniniai ypatumai 
buvo aptikti minėtose apylinkėse. Apra-
šomi sodybų darželių „kvapieji, puošnieji 
ir gydomieji“ augalai. Kvepiantys augalai 
buvo sodinami „dėl skanaus kvapo“, puoš-
nieji – „dėl grožio“, o gydomieji – „dėl svei-
katos“. Pažymima, kad daugelis aprašytų 
gydomųjų augalų savybių šiandien jau yra 
tapusios tautosaka. Suprantama, kad „gar-
bingiausi“ darželio augalai (bijūnas, jurgi-
nas, rūta) knygoje aprašomi daug plačiau. 
Augalų nuotraukos, kurių dauguma dary-
tos pagal autorės surinktą medžiagą Lietu-
vos liaudies buities muziejuje įrengtuose 
gėlių darželiuose, vizualiai supažindina 
su aprašytais augalais. Daugelis augalų 
pavadinimų skaitytojui, iš arčiau nesusi-
dūrusiam su etnobotanikos pasauliu, gali 
būti nežinomi, tačiau pažvelgus į nuotrau-
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kas, atmintyje ne vienas prisimins kaimo 
aplinkoje ar prosenelių, senelių sodybos 
gėlių darželyje matytus, užuostus augalus. 
Įdomu ir tai, kad turbūt kiekvieno Lietuvos 
etnografinio regiono skaitytojas gali rasti 
savo regionui būdingus vartojamus augalų 
pavadinimus. Kaip ir ankstesniuose sky-
riuose, čia tekstui gyvumo ir lengvumo su-
teikia pateikėjų gausiai cituojamos mintys.

Paskutiniuose knygos skyriuose autorė 
labai trumpai supažindina su gėlių darže-
lio priežiūros ypatumais (p. 162–163). Dar-
želio gėlių skynimas, merkimas, taip pat ir 
jų naudojimas pagal papročius bei apeigo-

se (per vardadienius, vestuves, laidotuves 
(p. 164–173)) anuomet buvo įprastas reiš-
kinys.

Pažintis su G. Žumbakienės knyga apie 
XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės 
sodybų gėlių darželius – etninės kultūros 
ir gamtos bendrąjį paveldą – yra vertinga 
etnologams, muziejininkams, botanikams, 
visuomeninių erdvių želdinių kūrėjams. 
Tai, galima sakyti, etnografinis šaltinių rin-
kinys, puikus praktinis vadovas visiems, 
norintiems prisidėti prie gyvosios tradici-
jos tęstinumo, etninio kultūrinio paveldo 
puoselėjimo ir sklaidos.

LoretaMartynėnaitė
EuroposParlamentolankytojųcentras

Etnografija. Metraštis 26 [numeris 
skirtas Vacio Miliaus 90ųjų gimimo 
metinių minėjimui]. Elvyda Lazaus-
kaitė, Žilvytis Šaknys (sud.). Vilnius: 
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016. 
264 p.: iliustr.

Lietuvos nacionalinio muziejaus met
raščio Etnografija dvidešimt šeštas nu-
meris skirtas šviesios atminties etnologo 
profesoriaus Vacio Miliaus 90ųjų gimimo 
metinių minėjimui. Jį sudarė Elvyda La-
zauskaitė (Lietuvos nacionalinis muziejus) 
ir Žilvytis Šaknys (Lietuvos istorijos ins-
titutas, Etnologijos ir antropologijos sky-
rius). Metraštyje publikuojami straipsniai, 
parengti Lietuvos nacionalinio muziejaus 
konferencijos „Profesoriui Vaciui Miliui – 
90“ pranešimų pagrindu. Straipsniuose 
aptariama V. Miliaus (1926–2005) asmeny-
bė, jo gyvenimo faktai ir mokslinis indė-
lis. Jo veikla, siekiai, entuziazmas, darbų 
aprėptys, palikimas Lietuvos etnologijai 
ir etnografijai yra neįkainojami, primenan-

tys daugybę svarbių įvykių ir momentų. 
V. Milius buvo etnologas ir etnografas, 
profesorius ir kraštotyros judėjimo akty-
vus palaikytojas, etnologinės akademinės 
aplinkos ir mokslinės metodologijos puo-
selėtojas, knygos mylėtojas ir etnologijos 
bibliografijos sudarytojas, bendravęs su 
daugybe kolegų visoje Lietuvoje ir kito-
se šalyse. V. Miliaus atminimui 2016 m. 
lapkričio 22 d. gimtajame Šauklių kaime, 
Skuodo rajone atidengta atminimo lenta. 
Tą pačią dieną Skuodo rajono savivaldy-
bės Romo Granausko bibliotekoje įvyko 
konferencija jo 90osioms gimimo meti-
nėms paminėti. 2016 m. gruodžio 8 d. ta 
proga surengta konferencija įvyko Lie-
tuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje 
ir buvo išleistas šis Lietuvos nacionalinio 
muziejaus metraščio Etnografija tomas. 

V. Miliaus etnologinis palikimas yra 
svarus. V. Milius buvo ir vienas iš nedau-
gelio Lietuvos etnologų ypač vertinusių 
ir puoselėjusių mokslinį bendravimą ir 
bendradarbiavimą. Tai jam buvo Lietuvos 
etnologijos plėtros, sklaidos ir etnografinės 


