
Tyrinejimul projektai ir programos
Etnologiniai tyrimai Merkinds apylinkdse 2000-200L metais

Remiant Lietuvos valstybiniam mokslo
ir studijq fondui 2000-2001 m. vykdytas
kompleksinis mokslinis tyrimas,,Merkines
gamtinis ir kultflrimis paveldas: verte ir
kontekstai". Pagal trijq moksliniq institu-
tq bendrai paruoSt4 projekt4 darbus vyk-
de Lietuvos istorijos institutas (archeolo-
gq grupes vadovas Vykintas Vaitkevidius,
etnologu ir viso projekto - Zilvytis Sak-
nys), Lietuviq literatrros ir tautosakos ins-
titutas (vadove Vita Ivanauskaitd) ir Geo-
logijos institutas (vadovd Dalia Kisieliene).
Jungtine mokslininkq grupe iSsikele kelis
darbo tikslus: 1) konnpleksiSkai i5tirti Mer-
kines apylinkes gamtos ir kultflros pavel-
dq; 2) apibendrintuose mokslo darbuose
iSry5kinti gamtinio :ir kultflrinio Merkines
paveldo vertg ir kontekstus;3) sukurti kra5-
to visuomenei ir svediams patrauklq seno-
sios Dzfikijos sostines paveiksl4. {gyven-
dinant Siuos tikslus sprqsti Sie uZdaviniai:

. atkurti Merkines apylinkiq geomorfo-
loginq ir palegeografing raid4,

. atkurti Merkines apylinkiq apgyven-
dinimo raid4,

. i5analizuoti Merkines apylinkiq gy-
ventojU folklorinq tradicijA, paprodius,
i5 dalies materialing kulturq,

. atskleisti 5iq apylinkiq kultAring spe-
cifik4 ir ekonomines perspektyvas.

Geologijos instihrtas gilinosi i pirm4ji,
Lietuvos istorijos institutas - i antr4ji, tre-
diaji ir ketvirt4ji Lietuvos literafuros ir tau-
tosakos institutas - i trediaji uZdavinius,
Institutai bendradarbiavo koordinuodami
tyrimo teritorijq,lauko tyrime eig4, dalijo-
si informacija.

Lietuvos istorijos instituto ebrologai ty-
rd 5e5ias temas, kurios Merkineie nebuvo
tyrinetos anksdiau (gimtuviq ir kiik5tynq
paprodiai - Rasa Pauk5tyte-Sakniend, jau-
nimo gyvenimas - 2. Saknys, vestuviq

simboliai - Irma Sidi5kienO. liaudies reli-
gingumas - Danguold Svidinskaite, Mer-
kines kryZiq kalnelio fenomenas -- Ilona
Burinskaite, turizmo antropologija -
Z. Saknys). Kiek kitaip negu kitq i.nsiitu-
cijq etnografiniuose lokaliniuose tyrimuo-

.se (pvz., Kra5totyros draugijos,,,Lietuvos
valsdiq" projekte) buvo siekiama ne re-
konstruoti tradicines kultriros paveld4, bet
atskleisti jo raiSk4 dabartyle, paZymint
1925-2000 m. ivykusius pokydius. Lauko
tyrimai apeme reglamentuot4 ir laisv4 in-
terviu, steb6jim4, realijq audiovizualini fik-
savimq. Vienuolikoje kaimq irmiesteliq ap-
klausus 495 respondentus uZraSyta 1640
lapq ehrogra-fines medZiagos. Padaryta per
500 fotonuotaukq, nuskenuotos 80 i5 res-
pondentq pasiskolintq nuotraukq. Be at-
liktq lauko tyrimq, ekspedicijq metu buvo
analizuof.a archyvine Merkines baZnydios
(krikSto ir santuokq metrikai - per 3000
i5ra5q), Merkines kra5totyros muziejaus
(vardynq bylos, Merkinds kryZirtkalnelio
nuotraukos) ir Dzrlkijos nacionalinio par-
ko hrformacinio centro archyvine medZia-
ga. Tyrimui atlikti buvo parengtos kelios
anketos turistams klausindti lietuviq ir len-
kq, rusq, vokiediq bei anglq kalbomis. Il-
galaikiai, net ilgiau kaip menesi trukq vie-
nos temos Merkines apylinkese tyrimai
(anksdiau ekspedicija vienoje vietoveje ne-
vykdavo daugiau kaip 10 dienq) sudare
galimybq atskleisti tradicines kulhfros di-
namik4, modemizacijos procesus. Taip bu-
vo toddl, kad interviuoti ivairaus amZiaus
Zmones. Nuo ilgaamZiq iki paaugliq.

Analizuojant gimtuviq ir krikSfirq cik-
14, atskleisti kddikio laukimo paprodiai,
pribuvejos institucija, palankynos, krikdto
laikas, krikStateviq parinkimo kriterijai,
krikStatdviq dovanos, krik5tateviq institu-
pijos svarbos suvokimas, krik5tynq dienos
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paprodiai, sovietmedio vardynq ir tradici.
niq krikStynq s4veikos, pavainikio kndi.r
kio krikito specifik4 taip pat tradicijos ver-
te 5iq dienq krik5tynose. Gimtuviq ir
krik5tynq paprodiq tyrimas liudija, kad
daugelis tradiciniq krik5tynq paprodiq gy-
vuoja ir iki Siol, yra patikimi savo turiniu,
tadiau kartais reikalauja naujos formos. Ta|
neiSvengiamai lemia laike ivykusia ir priq
naujq s4lyge prisitaikiusi4 paprodiq mo"1

difikacij4. Tadiau, kaip rodo lauko tyrimq
medliaga, tik atskiriems paprodiq elemen-
tams gyvuojant sen4ja forma yra iSlaikomir
lokaliniai tradiciniq paprodiq savitumd it jra
funkcionavimas Siandieniniame gyvenime.

Nagrinejant tradicinius ir dabartiniuq
jaunimo paprodius, atskleistos jaunimo
brandos apeigos ir iniciaciniai paprodiai;
vedybiniai prietarai ir burtai, jaunimo ben-1

dravimo formos ir jq sklaida metq cikle.
Analizuojant 5iq paprodiq reiSkim4si Siq
dienq kulturoje, galima atsekti aiSkius se-.1

nojo etninds kulturos paveldo klodus. Nagr
rinejant senuosius jaunimo paprodius te1

ritoriniu aspektu, galima daryti i5vadal
kad vietovdse nuo Merkines I vakarus mo-t
demiq kult[ros elementq itaka jiems didel
ja, i rytus * rnai,6ja. Si proces4 galime ste-r

beti tiek tarpukariu, maZesniu mastu i!
dabar. UZfiksuota ir unikaliq, anksdiau
mokslineje literatdroje ir Baltiniuose nemi-l
netq jaunimo paprodiq. Tai tik Merkines
apylinkese uZfiksuota ]urginiq kaimynq
bendravimo Sventrj laukuose ir specifindd
Kaledotojq eitynes. Rekonstruota jq metu
naudota ,,Kaledq LvaigLdd" galetq boti ne
tik Svent6s atributas, bet ir turistq perkal
mas Merking reprezentuojantis suvenyrasl

Vestuviniq simboliq analud liudija tra+

diciniq realijq gyvavim4 Merkines apylin+
kese XX a. antrojoje pusdje. Dabartinis san+

tuokos registravim as baLnydioje gali bfltl
ne tik tikindiojo priedermd, bet ir kompen-
savimas to, kad vestuviniq apeigq sakra-l
liSkumas virto linksmybemis ir sumaZejq
vestuviq trukme. Vieni simboliniai veiksl
mai vestuvese gali btiti laikomi nenutrfl{
kusiais, nors ir pakitusiq formq. Tai btitq

rvnIruE;ruq PRoJEKTAT rR PRocRAMos

t6vq atsiklausimo del santuokos paprotys,
jaunikio dovanos nuotakai (Liedas, geles),
jaunosios nuometo nuemimas ir dejimas
vyriausiajai pamergei, tdvq apdovanoji-
mas. Kiti simboliniai'veiksmai yra i5 nau-
jo integruoti - jq tgstinumas buvo nutrtf-
kgs, uZmir5tas. Siai kategorijai galima
priskirti aukurdlio atsiveZim4 i5 santuokq
riimq i savo namus, nuotakos vainikdlio
deginim4, skareles ri$imo nuotakai ir ke-
pures ddjimo vyrui apeigas.

Nagrinejant religinio tapatumo laike
sampratq, pastebdta, jog Merkinds apylin-
kiq gyventojams posovietiniu laiku b[din-
ga gana rySki tendencija (ypad asmens ir
Seimos lygmenyje) akcentuoti religinio ta-
patumo nekintamumq istorijos btvyje. Ne-
kintantis religinis tapatumas suvokiamas
kaip moraliai reik5mingesnis uZ kintanti.
Net ir tam tikri asmens, Seimos nariq reli-
gingumo pokydiai pateikiami kaip nereik5-
mingi jq religiniam tapatumui, velgi ak-
centuojant jo pastovum4. Religingumui
kisti buvo palankus sovietinis ir posovie-
tinis laikas. Toddl sureikSminamas bandy-
mas keisti religini tapatumq, jo sldpimas,
i5saugojimas, iBgelbejimas, praradimas ir
atgavimas. Seima, ypad moteris, suvokia-
ma kaip pagrindine religinio tapatumo kd-
rdja ir jo i5laikytoja. Tarpukaris daZnai,
ypad vyresnes kartos asmenq, buvo suvo-
kiamas kaip to laiko rnoralinis idealas, ta-
diau paZymetina, jog, kalbant apie religin-
gumo dinamik4, daL:nai sureikSminamas
ne istorinis laiko tarpsnis, o asmens, Sei-

mos, bendruomenes nariq vaidmuo.
Merkinds KryLillt lcalnelis - vienintelis

Lietuvoje tokio tipo ir masto memorialas,
skirtas jos rezistencines praeities iarr Zini-
mui. Nagrindta jo istorija, architektdrine
kompozicija, padiq merkiniSkiq poZiuris i
5i unikalq kultnros rei5kini. Atkreipiamas
demesys, kad jis privalo brlti kurios nors
institucijos globos objektu, nes merkiniS-
kiq rfrpinimasis juo pastebimai slfrgsta.

Etnologiniai turiz:mo tyrimai vykdyti
analizuojant turisto ir vietinio gyventojo
kultlrq s4veikas. Atskleistas merkiniSkio
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poZidris i turistus, asmenine kelioniq pa-
tirtis, Lietuvos ir uZsienio turistq nuomo-
nd apie Merking i:r jos gyventojus. Kaip
liudija etnologiniaiL tyrimai, turizmui ak-
tyvinti, kuimrinei a,plinkai keisti bitina ne

tik iniciatyva ir malerialiniai iStekliai. Tam
tikslui rcikia paruo5ti pati Zmogq. Merki-
nds istorinds ir geografines aplinkybes
leme gana darni4 Zmogaus ir gamtos
tarpusavio sqveikq ir gerokai letesnius mo-
demizacijos procesus negu kituose Lietu-
vos regionuose ir, be abejo, Vakarq Salyse.
Tadiau merkini5kis linkgs integruotis ir
perimti svetimos kulhiros elementus. Di-
desnis negu kaimyninese Lietuvos vieto-
v6se ddmesys augandiai kartai Siuo metu
jaunim4 saugo nuo neigiamq itakq (nar-
komanija, nusikalstamumas ir pan.), ta-
diau etrokultrfrinis iaunimo aukleiimas turi
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stipreti proporcingai turizmo ir globaliza-
cijos proceso intensyvdjimui.

Visuomenei tyrimq rcnJItatat p ristatyti
Dzflkijos nacionalinio parko deiimtmediui
pamindti skirtoje konferencijoje Marcinko-
nyse (2001 spalio 25-26 d.) Z. Saknio pra-
neSimu,,Etnografiniq Merkin€s tyrimq da-
bartis ir perspekfios". Lietuvos istorijos
instituto etnologq bei archeologq darbas
pateiktas mokslineje informacijoje, publi-
kuotoje rajonineje spaudoje (Merkines
ekspedicijos sensacijos, Merkio kraitas 2001.

0619). Netrukus 5iq tyrimq pagrindu bu-
vo parengti Seii stambis straipsniai. Jie
iSspausdinti Lietuviq katalikq mokslo aka-
demijos metraityje (2002. Lokalinis tyri-
mas,,Merkinds etnografiniai savifumai",
Lietursi4 katalikr4 mokslo akademij os metr adtis
21:141"-284)' -,avtis 

saknas

ES 5FP proiektas,,,Vie5asis genetikos supratimas: tarpkulturinis ir etnogra-
finis ,,nauiosios genetikos" ir socialinlo tapatumo tyrimas" Q002-2004m.|

Nuo 2002 m. Lietuvos istorijos institu-
to Etnologijos skyriaus darbuotojai daly-
vauja tarptautiniame Europos Sqjungos
5FP programos projekte ,,Vie5asis geneti-
kos supratimas: talpkulhrrinis ir etnogra-
finis ,,naujosios genetikos" ir socialinio
tapatumo t5zrimas". Tai projektas, kurio
problematik4 suformulavo ir suaktualino
Siuolaikiniai genetikos mokslo pasiekimai
ir biotechnologijq pletra. Bfrtent jie pateikd
kalb4 ir bfldus, skatinandius naujai su-
vokti socialiniq tapatumq kilmes ir esmes.
Pastarqjq metq ant'opologiniai tyrinejimai
rodo, kad dabartine visuomene, ypad Eu-
ropoje ir Jungtines,e Amerikos Valstijose,
i5gyvena genetizacijos procesq, kai geneti-
nis aiSkinimas vis daZniau vartojamas no-
rint apibtrdinti reik5mingus socialinius ta-
patumus, pavyzdLiui, s4sajas tarp lyties,
giminyst6s, rases, seksualumo, tautos. Ge-

netinds konsultacijos kaip gydymo, profi-
laktikos ar socialiniq problemq sprendimo
dalis, naujos reprodukcinds technologijos,
klonavimas, genetiniq duomenq bazl4
kaupimas valstybinese bei privadiose ins-
titucijose ar geneti5kai modifikuotas mais-
tas, - visa tai ateina i Zmoniq gyvenim4
naujomis patirtimis, i5Sdkiais ar teisine-
mis normomis. Tadiau paaiSkeja, kad em-
piriSkai malaiZinoma, kaip ivairios Euro-
pos visuomenes iprasmina nauj4j4
genetik4 ir jos reikimes.

Projekto tikslas yra tyrindti, kaip ivai-
rios visuomends, esandios genetikos atLvll-
giu skirtingose pozicijose (pvz., ekspertai,
profesionalai, neprofesionalai, pacientai ir
kt.) ir tautiniu poZiiiriu skirtingai lokali-
zrtotos, suvokia ,,nartl4i4genetik4" bei jos
socialines ir kulhirines prasmes. Toks tarp-
kulturinis tyrimas siekia apimti ivairiq
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lygmenq konkredius atvejus, papildytus is-
torinemis analizemis bei pagristus nacio-
naliniais istatymq ypatumais.

Sio projekto koordinatore yra sociali-
nes antropologijos srities mokslininkq gru-
pe i5 Mandesterio Viktorijos universiteto
(DidZioji Britanija) Socialines antropolo-
gijos katedros. Jam vadovauja dr. Jeanette
Edwards, pastar4ji deBimtmeti pagrindini
demesi skyrusi giminystes ir Zmoniq po-
Zitrio i nauj4sias genetikos ir biotechno-
logijas tyrimui. Projekte dalyvauja tyrine-
tojq grupes i5 Barselonos universiteto
(Ispanija), Centrines Europos universiteto
(Budapeitas, Vengrija), Romos Luigi Ei-
naudi fondo (Ita1ija), Pranc0zijos naciona-
linio tyrimq centro (ParyZius) ir Vincen-
nes Saint Denis universiteto (ParyLius,
Prancizlja), Lietuvos istorijos instituto
(Vilnius, Lietuva), Oslo universiteto (Nor-
vegija).

Lietuvos grupe Siame projekte atlieka
etnografini tyrimq,,Lokalinis etniSkumo,
Seimos ir giminystes suvokimas", Jo tiks-
Ias yra tyrineti, kaip skirtingos Lietuvos
visuomenes socialines grupds suvokia ge-
netik4 ir biotechnologijas, jas siejant su
etniniu, Seimos ir giminystes tapatumu.
Tyrime bus atsiZvelgiama i nuomoniq ivai-
rovg, liediandiq reprodukciniq ir genetiniq
technologijq niuansus, lygiai taip pat kaip
ir ,,kraujo", ,,9€rru1" ir kilmds linijq socia-
Iines ir kulturines prasmes. Tyrimas grin-
dZiamas po1l:|u-riu, kad populiarus naujo-
sios genetikos suvokimas apima tiek
moksling informacij4, tiek tos technologi-
jos vertinim4 bei praktinl taikymE. Darbe
bus siekiama nagrineti, kaip Sios konkre-
dios Europos Salies Zmones suvokia bio-
technologijas ir naujuosius genetikos pa-
siekimus bei jq taikym4i tpineti genetikos
supratim4 siejant su socialiniu tapatumu,
Seima, giminyste, etniSkumu; tyrineti ry-
Sius tarp moksliniq Ziniq ir socialiai bei
kulhfri5kai konstruojamq jq taikl'rno verti-
nimq. Tyrimas pagristas lauko medZiaga
ir etnografiniais interviu, kurie bus vyk-
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domi tarp tq, kurie vi,eiai teigia savo po-
Zifrri i nauj4sias biotechnologijas, ir tarp
,,eiliniq" Zmoniq, vartojandiq 5i4 informa-
cij4 ir Zinias. Lauko rrrcdZiaga bus papil-
dyta vie5q kalbq ir straipsniq Ziniasklai-
doje analize. Lauko tyrimq metu surinkti
etnografiniai apraiai bus vertinami atsi-
Zvelgiant i duomenis, apibrldinandius pa-
teikdjq socialing padetiibei asmenini tapa-
tum4. Kita vertus, naudojantis ankstesniais
etnologiniais tyrinejimais Lietuvoje, darbe
bus atsiZvelgiama i vietos bei bendruome-
nds kontekstq.

Lietuvoje WrimA vykdo Lietuvos istori-
jos instituto Etnologijos skyriaus darbuo-
toja dr. Auksuole Cepaitiene ir projekto
asistentas Darius Daul<Sas. A. Cepaitiene
nuo 1999 m. yra dalyvavusi Lietuvos isto-
rijos instituto Etnologijos skyriaus projek-
te, nagrinejandiame krltririniq ir sociali-
niqprocesq dinamik4. ]os individuali tema
skirta tauti5kumo, giminystes ir socialinio
solidarumo tyrimams. .D. Daukias 2001 m.
baige Vilniaus universiiteto Istorijos fakul-
teto magistrantrlr4,2000 m. staZavo Lun-
do universiteto SocialiLnes antropologijos
katedroje. Jo tyrimq sritis susijusi su tau-
tiSkumo ir lyties tapatrLrmo aspektais.

Apibendrinant Lieh:vos tyrimo,,Loka-
linis etniSkumo, Seimos ir giminystes su-
vokimas" inaiq i bendr4ji tarpkulhlrini
projekt4,,Vie5asis genLetikos supratimas:
tarpkultflrinis ir etnografinis,,naujosios
genetikos" ir socialinio tapatumo $nimas"
reikia pasakytr, kad retrospektyvus Lietu-
vos visuomenes teisiniq, ideologiniq, tra-
diciniq ir kitokiq aspektq tyrimas bei dau-
giabriaune etnografirriq atvejq analizd
prisides prie aieiosios genetikos supratimo
Europoje nagrinejimo. Antra vertus, taip
pat galima tiketis, kad Sis proiektas pades

ivairiapusiSkai paZvelgti i socialinius ir
kulttirinius moksliniq techniniq naujoviq
bei jq diegimo aspektrLs. Tai ypad svarbu
Lietuvai, kur etnografinis ir sociokult[ri-
nis ivairiq gyvenimo sridiq tyrimas dar nd-
ra pladiai taikomas' 
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