
Diskusijos

'Iekstas kaip Saltinis:

teoriniai aspektai ir tyrinejimU praktika

.P arengi ir diskusiiai a adoo aa o Auksuoli Cep aitiene

Mintis surengti diskusijq ,,Tekstas kaip Saltinis: teoriniai aspektai ir tyri-
nejimq praktika" kilo rengiant Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sky-
riaus program4 ,,Kultflriniq ir socialiniq procesq dinamika: etnog:rafinis ir
etnologinis tyrimas" (2002-2006). Tadiau 5i diskusija prasminga tapo tik
tada, kai i j4 isitraukd daugiau kolegq i5 kitos skyriaus Programos -
,,Lietuviq paprodiq aflasas", taip pat i5 kitq akademiniq institucijq - LII
Archeologijos skyriaus, Vilniaus pedagoginio universiteto, Lietuvos na-
cionalinio muziejaus, Vytauto DidZiojo universiteto. Diskusija lvyko Lietu-
vos istorijos institute 2002 m.Iapkridio 27 d. Joje dalyvavo D. Alekrriend,
L Burinskaitd, A. eepaitien6, D. Daukias, R. Guzevidiutd, R. Jarockis,
P. Kalnius, J. Mardosa, V. Milius, ]. Morkuniend, E. Ramanauskaite,
V. Savoniakaite, D. Svidinskaitd, R. Sakniene,2. B.Saknys, L Sidiskiend,
V. Tumdnas, S. Urbonien6,, A. Zabieliene. Tikimds, kad daugeliui svarbfls
klausimai skatins tolesnes diskusijas, prisides pl6tojant kultflrinius ir so-

cialinius tyrinejimus, etnologijos disciplinos apibrdZimo ir tyrimo instru-
mentq paieikas. Publikuojame Siame seminare pasakytas mintis. Jas auto-
riai redagavo ir tikslino rengiant Astos Matulienes-Buinevidienes iSSifruot4

tekst4 spaudail.

Vietoiivado

Auksuold eepaitierui (LII Etnologijos skyrius). ]au kuris laikas lauko tyri-
mq metu ar Etnologijos skyriuje mes tarpusavyje pasi5nekame apie tai, kaip
sekasi rinkti empiring medLiaga ir ieSkoti atsakymq i tuos klausimus, ku-
riuos suformuluojame pradedami tytimE, kaip tyrimams padeda ar trukdo
teorinds bei metodologines nuostatos. Dalna per tuos pokalbius keliama
mintis, kad tyrimas retai yra vienprasmiSkas, iSkeltas klausimas vargiai sulau-
kia tiesioginio ar greito atsakymo. AtvirkSdiai, paai5keja, kad ne vienas i5

l NuodirdZiai d6kojame Astai Matulienei-Buinevidienei uZ visq diskusijos metu diktofonu
iraiytq pasisakymq i55ifravim4.
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musq atsakymus yra radgs ne ten, kur tikejosi, kad jie savaip pakeite anksdia'u
suforrnuluoto klausimo esme, atskleide naujus aspekfus, demenis ar veiksi-
nius. Matyt, tam itakos turejo ne tik Zmoniq, t. y. mfrsq pateikejq, Zinojimo
ir eigsenos skirtumai, bet ir ivairios aplinkybes bei kontekstai, laikas ir laji.-
kotarpis, politines situacijos ir fizines bfr.senos, ivairiausi kitokie nenuspejar
mi dalykai. Galq gale tai priklause ir nuo mtrsq padiq poZiflriq, pasauleZitrrr4
ar pasaulevaizdLh4, nuo to, kaip mds patys, tarsi pateikejai, mateme savo
tyrinejamq objekt4 ar sriQ. Lygiai taip pat tai priklause ir nuo bendrosios
socialfures tekmes, kurioje gyvenome, jos iSrySkintq aktualijq. Todel dalneti
net ir naudodamiesi, atrodytq, autoritetingomis metodologinemis kryptimis
bei teorinemis prielaidomis, likdavome iedkojimq kelyje, nenuslopinq vidinio
nerimo del tyrimo objekfiumo ir prasmingumo visuomenei.

Prildedant diskusij4 galima btrtq sutarti del vieno, kad kultnra, kuri
apima elgsenos, kulmrines vaizduotes, Zinojimo bruoZus ir modelius, proc€r-
sus, d:riktq pavidalus ir prasmes, reiSkinius, simbolines raiSkas, sistem4 ar
tvark4, yra tai, k4 mes norime tyrineti. Tadiau kur ir kaip ji yra apdiuopiama
ir reflektuojama? Galima bUtq sifllyti minti kad butent tekstas yra ta m4si-
tymu apdiuopiama substancija, fiksuojanti bet kurio lygmens kulturinq railr-
k4. Visq pirma tekstas yra bet kuris pateikejo pasakojimas ar elgsena, kaip
ir tai, Icq mes, atejq ir nuZvelge, pamatome pateikejq namuose ar kitoje tiriar
moje vietoje. Tekstas yra bet kuris materialus objektas - daiktas ar jq sanL-

kaupa, kuriuos mes matome ir kurie kalba apie juos gaminusiuosius ar nau.-
dojusiuosius. Galq gale tekstas yra ir tai, kE mes pateikiame kaip tyrimrq
rezultaft4, iygiai taip pat, kaip vaizdine bei radytine archyvine rnedliage;
apra5q pavidalu randama ir paliekama ivairiuose archyvuose. Tai liudija
mtrsq eb:rografine tradicija ir gausus LII Etnologijos skyriaus rankra5tynasi.
Galjma dr4siai sakyti, kad tekstas sujungia mus visus, tyrinejandius ivairias
temas ir sritis arba, I. R. Merkien6s ZodZiais tariant, ivairias kultilrines rea:.-

Iijas (Merkiene 1989: 6-1,0), mus, besivadovaujandius ivairiomis metodologi.-
nemis kryptimis ir teorinemis prielaidomis.

Tadiau toks poZitrris i kulmros tekstini ,,materialumq" 1r semantini ap-
diuopiamum4 nera originalus ir pasiskolintas i5 semiotikos ir hermeneutikos.
ManauL, kad Lietuvos atveju Algirdo Juliaus Greimo vaidmuo lemiamas. At-
simenu t4 metodologini poveikl kuri padare atSviestos t per rankas platina.'
mos jo knygos ,,Apie dievus ir Zmories: lietuviq mitologijos studijos" (Grel-

mas 1979) mintys:

,,Jeigu mitologija yra savos rtr5ies kulttirine archeologija, tai metodai,
ku:riq pagalba jinai atlieka savo kasin6jimus, turi padeti i5 keliq Sukiq teore-
tiSl<ai atstatyti vis4 vaz4. <...> Lietuviq mitologijos atstatymo darbas yratad,
visq pirma, ie5kojimas, atpaZinimas ir iSai5kinimas atskirq mitiniq elementq ir
barrdlzmas iradyti juos i platesnes mitologines strukhfras ir dimensijas. Sie
elementai savo ruoZtu gali pasireik5ti ivairiomis Zodinds literattiros formomis"
(Gr:eimas 1979: 18-19\.
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Siekiant jas iprasminti savoje srifyje, teliko \odimitologija pakeisti Z,odZiu
tr;ultilra.

Taigi einant jau pramintu keliu ir naudojant seniai atrastus dalykus2,

1>akankamai efektyvu metodologini poZiflri Saltinis kaip tekstas taikyti tiriamo-
joje veikloje, siekiant numanltnus dalykus ir reiSkinius padaryti nkivaizdiinis
(Strathern 1995: 1-9). Nors toks poZiflris analitiniams veiksmams suteiktq
literattrriSkumo atspalvi (Geertz 1993; Strathern 1995: 5; Skultans 1998),
tadiau negalima neigtl kad bet kokiai Zmogaus veiklai literatririSkum4 pir-
rniausia suteikia jo gebejimas kalbdti, ir pasirinkta metodologine kryptis dia

rriekuo d6ta.
Kalbant apie etnologijq ar socialing antropologija kaip konkredi4 akade-

rning veikl4, verta prisiminti Clifordo Geertzo ,,tirit4 apralym4". Apta::ine-
damas 5ia i5 Gilbert Ryle pasiskolintq sEvok4, jis teigia, kad etnografijos
objektas yra tai, kas t[no tarp ,,plono" apraSymo apie tai, k4 jis/ji darc, ir
,,tirito" apradymo apie tai, kas yra daroma. Kitaip tariant, etnografijos ob-
jektas yra susisluoksniavusi prasminiq strukttirq hierarchija, kurios kalba
naudojantis ivairtrs veiksmai yra gaminami, suvokiami ir interpretuojami ir
lre kurios tie veiksmai neegzistuotq, nesvarbu, ar jie brltq atliekami, ar ne
('Geertz 1973: 6-7). C. Geertzo poZitriu, uZsiimti etnografija yra tas pat, kas
bandyti perskaityti (suvokimo konstravimo prasme) svetim4, iSblukusi, piln4
nutylejimq, nenuoseklumq, itartinq taipymq ir tendencinge komentarq ran-
lcraSti paraiyt4 ne iprastomis garsq linijomis, bet besikeidiandiais elgsenos
formq pavyzdliais (Geertz 1973: 1.0). Kalbedamas apie etnografinl apraSy-
rn4 jis pabrd26, pirma, kad tai interpretaclja; anfia, kad interpretacija ji
padaro paties socialinio diskurso tekme (paprastai tariant, Zmogaus kalbe-
jimas); tredia, interpretacija apima ir bandym4 suprantama kalba visk4 ati-
<Iliai ulfiksuoti, stengiantis iSsaugoti tai, kas pasakyta (Geertz 1973: 20\.

)Kitaip tariant, mes esame ir liekame interpretavimo erdveje, nes tiesiog esa-

rne autoriai - tiek tyrdjai, tiek pateikejai. Tebtrnie taip.
Tadiau kyla klausimas, ar tai, k4 mes darome - su kuo dirbame, ko

ieSkome, iSvados, kurias padarome, - yra objekfii gyvenimo reiSkiniq paie5-
lca ar subjektyvi refleksija ir individuatriai sukurta intelektualine abstrakcija.
,Atrodo, kad tokios s4moningai suvoktos ar intuityvios abejon6s kankina ne
'',rien4. Tai matyti i5 pastarqjq metq daugelio etnologinitl darbq ivadruose
pateiktq Vrimq metodikos apibrldinimq, kur tiriamasis objektas tampa neat-
siejamas nuo santykio, rodandio rySi tarp tyrejo veiklos ir gyvenimo realiju.
lKita vertus, neiSvengiamai kyla ir kitokie klausimai, pavyzd1iui, koks yra
lyrimo eigos ar rezultatq poveikis tiriamajai sridiai ir ar gali tyrdjas savo
profesine veikla prisiliesti prie gyvenimo taip, kad netaptq tokiu padiu kul-
liiros gamintoju, kaip ir bet kuris kitas Zmogus.

.i2 Zr. taip pat neseniai iSejusi Pauliaus Subadiaus leidini (Subadius 200L).
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Tie ir kiti klausimai skatina grrtfi prie pradZiq pradzios, prie, atrodytq,
aiSkiq dalykq, nusistovejusiq tyrinejimo tradicijq ir pabandyti vel pahvelg;,ti
I ta.i, su kuo kiekvienas tyrinetojas susiduria ir kurie negailestingai kyJla
kasdieniame darbe.

Pragmatines Sios diskusijos uZduotys bttq aptarti: 1) kaip ir k4 etrolo-
gijoje galima laikyti Saltiniu ir prakalbinti kaip tekst4: Lmog\, daikt4, spalvi4,
demografinius duomenis, rankraStyno rnedZiag4, otnamentq ar reklami lail<-
raStyje; 2) kaip suprasti t4 Saltiniq kalb4 ir 3) kokie aspektai atsiranda ba1-
dant ieSkoti logikos toje jq kalboje. Pagrindinis tikslas, kurio nuosekliai sie-
kiama Sioje diskusijoje, yra minetas siekis - tai, kas yra nurnanoma, pabandytt
padaryti akiaaizd4,

Etnografinis tekstas - kas tai yra?

Etnologams ir antropologams pagrindinis klausimas, kas yra etnografiniis
apraias, tai Saltinio ir disciplinos klausimas, A. J. Greimas, kalb6dama,s
apie ebrografinl archyva (galbnt hbiau susijusi su tautosakine J. Balio
tradicija) yra pabrdi,gs jo heteroklitini pobudi ir tai, kad ,,tokios roiiers
archyvq eksploatacija negali nekelti mokslo srities, kuriai tamedliaga gal\i
bdti panaudojama, problemos: mokslas pasidaro i5 savo objekto nustity-
mo ir savo metodq iSdirbimo, bet ne i5 to, kokia medZiaga jam yra atsitili
tinai surinkta" (Greimas 1979: 15). Taigi kaip atsiranda etnografinis
tekstas?

Zitaytis iaknys (LII Etnologijos skyrius). Ab norediau pakalbeti apie so,-
cialines tikroves ir kulttrros paveldo formavim4, publikuotq bei archyvinir4
etnografiniq apra5q vertq. Lietuvos istorijos institute darbuojasi trijq moks-
liniq disciplinq atstovai: archeologai, etnologai ir istorikai. Kiek kitaip negg
istorikq, kuriq ktrrybiniam procesui daZniausiai gali padeti archyviniq bal-
tiniq paiedkos, daugumos etnologq ir archeologq duona - ekspediciniai lau-
ko tyrimai. Neretai i juos Ziurima pa5aipiai. Ypad eturologt4. ,,Pagal bobudir4
pasakojimus kuriama praeitis", - ne vienas istorikas replikuoja, dar pridur-
damas pavyzdzfut i5 studentiSkos etnografines praktikos, pateikdamas pa-
krtrmese konstruojamo etrines kulttros paveldo pavyzdLh4. Tadiau Bi pavel-
d4 konstruojame visi. Archyviniai Saltiniai, archeologines i5kasenos ir
etnografiniai apra5ai, tapdami straipsniu ar studija, modeliuojad j,a autorirl
galvose, rekonstruojama praeitis, veikiama etnologo, istoriko ar archeologo
asmenines patirties ir sugebejimo suvokti tiriamosios epochos kulhlrinq pa-
tirti. Etnologas, kaip ir archeologas, turi ,,iSsikasti" (tik, ai5ku, respondento
smegenyse) medZiag4 savo temai. Kiekvienas kulhiros elementas yra neat-
siejamas visos sistemos darinys. Todel tik etrologas, gerai nesuvokdamas
respondento kulmrines aplinkos, gali klausti jo, kaip, kodel ir kam? Materia-
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laLus daikto (archeologinio eksponato ar archyvinio Saltinio) nepaklausi. Ga-

lima nustatyti tik am.Ziq ir tam tikras jo sukurimo aplinkybes. Taigi arche-

oJlogai ir etnologai daZnai dar turi susikurti analizds objekt4. Tadiau neluZ-

fiksuota nemateriali etnografine medliagamirSta kartu su Zmogumi. Etrrclogas

telgali lekonstluoti tik 50-70 metq senumo realijas ar, remdamasis respon-

dentq tdvq, seneliq perduota patirtimi, 1.00-120 metq Zodinio kultfirinio Pa-
v,eldo fragmentus (dia neturime omeny tautosakos). PrieS keliasde5imt metq
suformuoto archyvinio apraSo patikimum4 galima Patikrinti tik i5 dalies.

Kartais kelias nuo etnologo suformuotos archyvines medZiagos iki mo-
nografijos, kurios patikimumu retai kas suabejoja, yra gana vingiuotas. Pa-

teriksime pavyzdi. Turbiit daugelis vyresniosios kartos Lietuvos inteligentq
apie XIX a. Lietuvos kaimo kultiirini gyvenim4 sprendZia i5 Elvyros Dulai-
tienes (Giem.Zaites) ,,KupiSkdnq senov6s". Lietuvoje ir uZjtrrio lietuviams 5is

leidinys turejo ypad didelg itak4 jaunimo amZiaus subkulturos etnografi-
niam suvokimui. Daugelis lyrinetojU autor6s pateikt4 jaunystes modeli trak-
tavo kaip btding4 visai Lietuvai. Kaip buvo para5yta 5i knyga? Autore re-
nrrisi ne tik padios sukaupta mediliaga, bet ir archyviniais Albino Kriauzos,
Antano MaZiulio, Balio Burado, kitq tarpukario tautotyrininkq apraSais. Dir-
bant Siauliq ,,Au5ros" muziejaus archyve pasisekd atrasti archyvinius 5a1-

tinius, kuriais remtasi Sioje knygoje, ViJniaus universiteto bibliotekos Ran-
kraSdiq skyriuje susidare galimybe paanalizuoti kelis korekturinius Sios

knygos variantus.
Vertingiausias jaunimo brandos apeigq po vyresniosios sesers vestuvirtr

a:r mirties apraSas atsirado Sitaip. Antanas MaZiulis suformavo anket4 ,,Nuo
krpSio iki grabo". Vis4 tekst4 pagal MaZiulio anket4 \943 m. blri,elio 12 d.

Paketuriq k. (prie KupiSkio) bendrine kalba uZra56 Albinas Kriauza. Jam
nedLiag4 pateike 1885 m. gimusi Plukien6, kuri remesi fu kit'4 moterq, savo
ttivq ir seneliq atsiminimais (SAMa, b. 52, dn. 479,I. 1-2). Pateikeja gimusi
Pludokq k. (Kupi5kio vls.). Toks apraSas pakliuvo i E. Dulaitienes (GlemZai-
tds) monograflja.Veliau, matyt, redaktorei padarius pastabq, apraSas vel
buvo pateiktas kupiSkenq tarme, tadiau tai padaryti galejo tik autore, nes

pirmosiose korekttrrose apraSas buvo pateiktas bendrine kalba (VUBRS4,
f.95, b. 3, l. 228-229. - ,,KupiSkdnq senoves" rankra5diai - I ir II korekt0ros
po redaktords skaitymo). Kaip matome i5 Vilniaus universiteto bibliotekoje
saugomq knygos rankra5tiniq korekfuriniq variantq, v6liau k ygu buvo kiek
keista. Atsisakyta kai kuriq kiek fiziologiSkq ir erotiSkq idili5kam Lietuvos
kaimo kulttrros paveikslui galindiq pakenkti vietq. Knyga iSejo be jq (Dulai-
tiene (GlemZaite) L958: 308-310). Taigi gana kupiiiruotas kultdros paveldas

3 Siauliq ,,Au5ros" muziejus.
a Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraddiu skvrius.
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pasieke Sias dienas ir turejo nemenk4 poveiki tradicines kulmros suvokimui,
dave kiek peno perdetam praeities romantizavimui.

Taigi publikuotas archyvinis Saltinis gali btrti ne toks patikimas, kaLip
pirminis Saitinis. Nors paprastai labiau vertinamas publikuotas Zodis. Ap-
skritai etnologas, formuodamas kulturinio paveldo dokumentus ir juos arn-
lizuodamas, socialing tikrovg modeliuoja keturis kartus.

L. Kurdamas klausimrm4, anket4 ar program4, kurioje nurodomi klau-
simai gali formuoti atsakymus;

2. Klausinedamas respondent4 ir formuodamas kultriros paveldo doku-
ment4;

3. Publikuodamas apra54;
4. Pateikdamas apra5o analizq moksliniame straipsnyje ar monografi-

joj".
Istorikas turi galimybq tai daryti tik du, archeologas tam tikra prasme -

tris kartus. Tadiau etnologas, formuodamas kultfrros paveldo dokument4,
bendradarbiauja su Ziniq pateikeju, kuris savo atsiminimais padeda ebrolo-
gui geriau suvokti ir platesni kultrfros kontekst4. Taip pat galima pasitiks-
linti pas kaimynus bei suformuoti norim4 kieki apra5q. Tai kompensucrja
didesnius nukrypimus konstruojant socialing tikrovq. Sitaip pasiekiamers,
kartais ir vir5ijamas statistinis istoriko ir archeologo mokslines analizes pa-
tikimumo vidurkis. Todel naudojantis publikuota medZiaga vertetq pasido-
meti ir pirminiais Saltiniais.

Publikuoti ir archyviniai duomenys: pirminis Saltinis?

Pirminio Saltinio klausimas archeologams gal botq aiskesnis. Atrodo, kzrd
kasinejimq metu rastas daiktas ir materialiai suvokiama situaciia yra ne-
gindijamas pirminis Saltinis. Etnologams lygiai taip pat pirminis saltirLis
bntq bet kuri kultUrind situacija, apdiuopta pateikejo pasakojime irlar
stebint. Tadiau pateikejo pasakojimas juk gali bUti informacijos i5 tik l<4
perskaityto laikra5dio, girdetos radijo laidos pakartojimas ar kaimyno gy-
venimo istorijos perpasakojimas, o stebejimu fiksuota situacija - paties
tyrejo kultflrines vaizduot6s sukurta realija. Dar daugiau klausimq ir ne-
ai5kumq atsiranda naudojantis kadaise arba kitq etnografines medziagos
rinkejq uZraSytais etnografiniais apraSais, archyviniais duomenimis,ar
statistika. Antra vertus/ pirminio Saltinio klausimas - tai ir disciplinrls
klausimas. Abejonds Saltinio svarumu ir atitikimu realybq gali sukelti abe-
joniq ir del disciplinos, teoriniq i5vadq. Amoldas van Gennepas, ypatingai
vertinqs etnografini detalizavim4, pats atlikqs lauko tyrimus AlZyre 1911
it 1912 m., teige: ,,AB pasitikdjau tuo, kuo ir kiekvienas, tyrinedamas ma-
sajus ar australus, eskimus ar indenus, pasitiki: savo paties buvimu kari-
muose tam tikr4 laik4, Zingsnis po Zingsnio atliekant pilnas apklausas,,.
Todel nera netiketas jo kritiSkas poZirlris i Emile Durkheimo darbo ,,Ele-
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mentarios religinio gyvenimo formos" teoring vertq. Savo abejones jis pa-
grinde kolonijiniq Saltiniq, kuriais naudojosi E. Durkheimas, nepatikimu-
mu. A. van Gennepo nuomone, Siame darbe yra vietq, kur etnografas
galetq paklausti: ,,Ar tai yra tikrai taip?", ,,Kokia pateikejo verte? Kokia
dokumento verte, k4 tas dokumentas i5 tiesq teigia?" (Vincent 1990: 104).

Taigi ar statistiniai duomenys, etnografiniai ir istoriniai archyviniai 5a1-

tiniai yra pirmine medZiaga gyvenimo reiSkiniams tyrineti, o pubiikuoti
etnologg darbai - etnografinis Saltinis bei medZiaga to meto tikrovei re-
konstruoti?

Petras Kalnius (LII Etnologijos skyrius). I5 tikrqjq archyviniais duomeni-
nris daugeliui etnologq tenka pasinaudoti, ir dauguma mtrsq panaudojo juos
savo monografijose bei studijose. Tadiau kiek ir kokie archyviniai duomenys
g;ali bflti tinkami ir patikimi? Akivaizdu, kad istorikai, kurie naudoja archy-
vinq medZiag4, turbflt padaro rrra/iau klaidrl susijusiq su lvairiq istoriniq
d.okumentq interpretacija ir ivertinimu, ar jie yra tinkami, ar jie objekfitrs
ar subjektyvfls, ar jie klaidingi ar neklaidingi ir ar juos reikia suprasti pa-
todZiuil

Tai, kad dokumentai yra informatyvtrs bei patikimi Saltiniai, mes visi
esame nemaZai girdejg jau nuo studijU metq. Bet galbUt etnologai dalnia:u
negu istorikai iSleidZia i5 akiq tokius dalykus kaip, tarkime, dokument4 ra-
Siusiojo SaliSkumas, suinteresuotumas ir vienaip ar kitaip iSreikStos simpati-
jos apraSomam reiSkiniui ar Zmoniq grupei, epochai, kultnrinems ar politi-
nems idejoms (pavyzdliui, vertinant tautinio atgimimo, SEjtidZio epochq
dokumentus). Manau, kad dokumento, kaip etnologijos ar etnografijos Sal-
tinio, patikimumo klausimas tampa ypad aktualus, susidflrus su XIX a. ant-
rrlsios puses ir velesniais dokumentais, turindiais informacijos apie tarpetni-
nius santykius, etniniq teritorijq ribas ar etnodemografinq statistik4. Nes
kaip tik nuo XIX a. antrosios puses intensyviau ima reikStis etnines aspira-
c.ijos, i istorijos aren4 vis daZniau i5eina konfliktuojandios etnines bendruo-
nlenes, matome je tarpusavio simpatijas ir antipatijas. O dokumento auto-
rilai, kaip ir to meto informacijos teikejai, daZniausiai btna kurios nors vienos
konfliktuojandios pus6s atstovai. Taigi mes, etnologai, naudodamiesi tokiais
Sialtiniais, Sitq dalykq negalime i5leisti i5 akiq. Istorikai, vaizdiiai sakant,
nuo darZelio dar atsimena, nes jie turi su tuo susijusiq skaudZiU pamokq ir
gana didelg tokiq dokumentq naudojimo patird.

Todel svarbu paliirdti, ar tas dokumentas n6ra taisytas, perra5ytas, ar
tai nrira jo kelintasis nors ir to paties laiko, bet kartotas, ranka raiytas, ar
iiispausdintas egzempliorius. Stai, tarkime, konkretus pavyzdys: XIX a. ant-
rosios puses vadinamojo Rusijos Siaures vakarq kraSto gubernatoriq radytos
ataskaitos Peterburgui. Jose yra ir gyventojU statistika, pateikiama pagal
tikybas,,,gentinl" susiskirstym4, konfesiniq bendruomeniq maldos namq
kitimo dinamik4, gyventojq nat[ralqji judejima. Daugelis tq duomenq, esan-
djiq minimose gubernatoriq ataskaitose, veliau buvo i5spausdintos daugeliui
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jums Zinomame leidinle ,,Pamiatnaja knizka Kovenskoj guberniji,, arba ,,pa-
miatnaja kniZka vilenskoj guberniji" fu t. t. Lyginant to patiei laikotarpio
tuos padius duomenis tuo padiu klausimu minetuose leidiniuose ir guberna-
toriq ataskaitose paaiSkeja, kad kartais viename Haltinyje jie yra vienokj.e,
kitame - visai kitokie. Ir tada kyla klausimas, katras iS jq yra teisingas ir
kuriuo remtis. Mano nuomone, furbtit reiketq vadovautis pirmesniuoj,, Sut-
tiniu (5iuo atveju - gubernatoriq ataskaitomis), kadangi ten vis delto pirnLi-
niai duomenys, kuriuos pateike gubernatoriui arba gubernijos statiitikps
komitetui tiesiogiai ivairiq konfesijq dvasininkai: kunigai, popai, pastoriai,
mulosi, rabinai (jeigu kalbame apie konfesinius duome=nis;. $iai, Ziemesnef,
grandziai teko tvarkyti maZesnius informacijos kiekius, ir ai manau, kad jie
galbtrtt tiksliau viskq suskaidiavo. O gubernijos statistikos komitetas jau trr-
rejo apimti didZiulq informacij4, galejo ir netydia pridaryti klaidq. Bet gaLli
bdti ir tokiq dalykq, kaip gana gerai zinoma to meto politine aritmetika, k--uri
buvo naudojama tuose dokumentuose. eia butq s4moningos klaidos. B,et
yra ir nes4moningq. Sakysim, fuose Saltiniuose esantys sugrupuoti duom,e-
nys del to meto duomenq grupavimo tradicijos gati bati taip pateikti kad
juos sunku panaudoti. Tada galima bandyti pergrupuoti tokius duomenis
arba daryti jq lyginamaja analizq ir daryti jau savo i5vadas.

Yr:a dar vienas svarbus dalykas. Norint pasinaudoti archyviniais duo-
meninnis, pirmiausia reikia isitikinti, ar tas dokumentas gali tureti mur15
tinkannos informacijos. o galbut ten yra didziulis *asyvai tq dokumenfi4,
bet mums reikalingos informacijos gali ir nebflti.

Kjtas klausimas - musq surenkamos medZiagos reprezentatyvumas. pars-

taruoju metu mes visai rna/ai apie tai kalbame ir medZiagos reprezentafirr-
m4 retai aptariame savo darbuose nebent tik paminedami. Kur kas dahtiau
matomas netgi tam tikras atsainumas duomenq reprezentat;zvumo klausi-
mu. Bet tas klausimas, manau/ visada yra aktualus ten, kur yra ,,nuskaito-
ma" gyventojq nuomone, kur yra demaskopiniu budu gauti duomenys, ne-
svarbu, ar apklausq, ar testavimo bodu. Klausimas, ar tie duomenys dbramai
atstovauja tai visumai, kuri4 mes tiriame ir kuri4 apibendriname, visada buLs

aktualus. Pavyzdliui, jeigu a5, tyrinedamas zemaidius ir noredamas atsakyti
i klausim4: nori ar nenori Zemaidiai mokyklq savo tarme arba kad laikraSdiai
btitq leidZiami jq tarme, apklausiu dia, Vilniuje, keliasdeiimt Zemaidiq kul-
ttros draugijos ak$rvistq ir kalbesiu visq Zernaitijos Zemaidiq vardu, tai
tokie duomenys tikrai nebus reprezentatyvts. Pirma, tod61, kad remsiuor;i
tik Vilniaus Zemaidiq duomenimis, antra, kad remsiuosi Zemaidiq kulmriners
minties elito duomenimis, tredia, kad remsiuosi tik nedideles grupes atstovq
duomenimis. Tai veikiau bus Zemaidiq nuomones klastote. Ir visai kas kita,
jeigu to klausimo tyrimui Zemaidius atsirinksiu visuose Zemaitijos rajonuose
kvotq metodu. Apklausiu zinodamas, kiek Zemaidirtr yra flkininkq, kiek yra
pensininkq, kiekyra besimokandio jaunirno, iSlaikysiu lydiq ir amZiaus gruL-
piq proporcijas. stai tada galima kalbeti apie Zemaidiq nuomonq. Antai E{:
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rrines kulturos globos taryboje teko girdeti maZdaug toki4 nuomong: ,,Stai
rntrsq uZsakymu atlikta didZiule Zemaitijos mokiniq apklausa, ir pagal jq
aLtsakymus galime sprgsti: nori ar nenoni Zemaidiai savivaldos regiono" arba
panaSiai. Bet dia yra tik reprezentatyviZernaitijos moksleivijos nuomone, bet
j:i negali atstovauti visr4 Zemaitijos gyventojq nuomonei (tokios iSvaclos ne-
claro ir apklausos autoriai). Tadiau tuo atveju, kai tokia apklausa vis deito
rraudojamasi, turi btrti nuoroda, kad mes turime Stai tokiq individq ar tokios

Epupes, bet ne visumos nuomone.
Z, Saknys, Si problema yra aktuali. Rinkdamas dabartinio jaunimo pa-

prodius, nuvykqs I mokyklE bandliau papra5yti direktoriaus, kad man at*
vestq mokiniq apklausai. Bet greitai paaiSkejo, kad tie mokiniai - tiktai bt-
simieji aukso medalininkai ir pirmiinai (kad, gink Dieve, nepadarytq gedos
g;imtajai mokyklai). Paskui teko gaudyti pabegusius i5 pamokq, kad galediau
susidaryti visapusiSk4 vaizd4,. Be to, pasteb6jau, kad jeigu klausineji vienq
aLsmeni informacija paprastai pateikiama nuoSirdZiat, jeigu klausineji kelis i5
karto, tada prasideda maivymasis vienas prieS kit4.

Vytautas Tumenas (LII Etnologijos skyrius). O sakykit kaip jiis a,pklau-
sinejat pateikejus, Siuo atveju moksleivius anketiniu budu?

P. Kalnius. Apklausos budas nesvarbu, kai kalbame apie reprezentaty-
vum4. Tai gali btiti ir anketavimas, ir interviu, ir testavimas. Norint kalbe$
ytavyzdZiui, apskritai apie dziikus ar apie Zemaidius, nesvarbu, kokia ap-
kJausos forma bus surinkti duomenys.

V, Tumdnas. AB manau, kad labai svarbu, kaip suformuluojamas klausi-
rnas/ nes jau pats klausimas gaii reikalauti, i55aukti, provokuoti tann tikrq
aLtsakym4. Pavyzdliui, paklausus, ,,Ar norite, kad jusq vaikai kalbdtq Ze-
rnaitiSkai?", galirna iSgirsti teigiam4 atsakym4, o to paties pateikejo su nuo-
staba paklausus ,,Ar jds tikrai tikrai norite, kad jtrsq vaikai kalbetq iemai-
ti5kai?", tiketina i5girsti svyruojanti, kupin4 abejoniq ar net nei.giam4
aLtsakym4. Tiketina, kad i suddtinga klausim4 pateikejas gali sukurti toki
aLtsakym4, kuris palengvintq tolesnes pateikejo ,,kandias" ir nuvarytq Salin
(nesvarbu patenkint4 ar nusivylusl) ikyrq etnograf4...

P. Kalnius. Cia jau kitas, ne medZiagos reprezentatyvumo klausimas. A5
kol kas kalbu tik apie tai, ar surinktoji medliaga atstovauja vadinamajai
generalinei aibei. Jeigu kalbetume apie anketavimo ir interviu arba apie uL-
clarq ar atvirq klausimq privalumus, tai ir vieni, ir antri turi savo pliusq ir
rninusq. I5 tiesq, kai yra atviras klausimas, respondentas kartais nuspren-
clZia stereotipiSkai, kaip spauda sitlo, kaip yra ipratinti vertinti, pavyzdZiui,
kad visi lietuviai - varyq visi lietuviai blogi ar panaSiai. Tik dia, kartoju, jau
yra kitos temos klausimas.

Be abejo, kai tyrinejame reliktinius reiSkinius ir kai nera i5 ko rinktis,
a,pie jokius atrankos metodus ne kalbet netenka. Sakysim, tiriant koki Zemai-
dh4 numq ar koki kit4 ret4 reiSkini, jau ne tik nereikia, bet ir neimanoma
panaudoti atrankos metod4 net ndra prasmes apie tokius dalykus ir galvoti.
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Objektas, apradas, rekonstrukcija

Galbflt socialinis lygmuo suteikia daugiau erdvds interpretacijai ir pre-
tekst4 subtiliau bei preciziSkiau Zvelgti i fiinejamq objekta. taliau mate-
rialusis daiktq pasaulis, pavyzdliu| kostiumai, yra labai konkretus dahr-
kas. Juk tyrinedamas XIX ar XVI a. drabufiy naudojiesi ikonografinLe
rnediiaga, archyvuose iSsaugotu iraSu inventoriuje ar fo iaikotarpfo mu-
ziejiniu eksponatu, ir tarsi viskas ai5ku - pats daiktas kalba apie save, o
Zodine infprmacija nurodo konkretq daikta.

Rfita Guzeaiiiitte (Lil Etnologijos skyrius). Visq pirma XVI a. LDK kos-
tiumai tikrai yra reliktinis reiSkinys. Visa tai atrandama tiktai retose archy-
vinese bylose. XVI a. mikrokarai ir anpuoliai ir su jais susijq skundai, teii-
mai, bylos yra dokumentiniai to laiko liudijimai, suteikiantys galimybq
prisiliesti prie bajorijos kostiumo. DrabuZiai i5skaidiuojami beveik kiekviena-
me nuo antpuoliq nukentejusios puses skunde tarp vertingiausiq praradiL-
mq. DaZnai ivardijami lu pavadinirnai, audiniai, spalva, nurodoma nuosto-
lio pinigine i5raiSka. Sie doku-entai - vienas svarbiausiq Saltiniq, tyrinejanLt
Lietuvos bajorijos devesenq.

Bet tas bylas reikia iS5ifruoti. Pavyzdziui, iitame lapelyje, kuri jus turilt,
sen4ja baltarusiq kalba uhralyta,,Pro chospodi..." ir t. t. ir ibvarjyta, kas
yra testamente. Kai tokioje byloje randame ivardytus drabuZius ar netgi vis6
apdaro suded, tai didele sekme. Tadiau ne visada radus pavadinim4 galima
suprasti, kas tai yra. Pavyzdi,iui, ,,[Jy6a" - visi Zinome, kas yra, bet
.Qa,rrturypa", ,,6eKenra", ,,6e1\er", ,,.c.'yta" - die drabuZiq pavadinimai pa-
skendg laike ir pernelyg nutolg, kad galima butq is karto atpaZinti, kas tai
per daiktas. ]uos reikia lyginti, ie5koti s4sajq su drabuZiais, kurie kaLkur,,
kitose Salyse.iSanalizuoti arba net i5likq, naudotis enciklopedinio pobudZicr
duomenimis, iedkoti Zodynuose. Man buvo vertingi XIX a. lodynai, ypad
leistas 1830 m.

Tadiau net iSsiaiSkinus drabuzio pavadinimq nemaZeja klaustukq, ko-
kiam aprangos tipui Sis apdaras prikliuso, kaip suprasti jo spalvos pavadi-
d*4, kokia minimo audinio rtrBis. pavyzdziui, dar galima suvokti, kad pa-
vadinimas ,,rBo3AfiKBrrh" gaLi buti susijgs su raudona spalva, o, sakysim, k4
nusako Zodis t,Kr4TanKa", i5 karto gana suddtinga pasakyti. pasirodo, tai
taftos pavidalo Silkas. Jis buvo ne pirmos rodies, atveZamas ib Kinijos ir perr
Rusij4 pasiekdavo mus.

Reik5minga yra viskas, ir devesena. Pavyzdziui, irasas ,,ca6t\e" arbet
,,rrT6$1\e" - kardas, akivaizdiliai reiSkia, kad jisai turi ieiti i kornplekt4 str
kostiumu, nes bajorui buvo privalu visur neSiotis su savimi ginkla. Tiktai i
svedius eidamas ir Seimininkui pagerbti bajoras jl nusisegdavo. Kitas pavyz-
dys. Labai daug drabulit4, ypad. virSutiniq, yra juodos spalvos. Reikia Ltnott,
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kad devimi jie buvo sluoksniais. Juodais drabuZiais apsirengiama virSuje, o
po jais, apadioje, drabuZiai budavo labai ry5kiis. Ir ta kiekviena rydki spalva
turejo savo savit4 pavadinimq.

Bet net ir iSsiaiSkinus visus minetus aspektus apie bylose minimus dra-

truZius anaiptol nereiSkia, jog istoriSkai seniai pamir5to robo pavidalas stai-

ga i5kils prie5 akis. Atstatyti prarast4 laike form4 tegalima lyginant su tokio

paties pavadinirno ir pavidalo drabuZiais, fuo padiu mefu devetais gretirnuo-
se kradtuose, kur yra i5likq juos fiksuojantys ikonografiniai Saltiniai. Lietu-
vos XVI a. ikonografijos yra Labai maLai, tiktai valdovq. Taigi jei tokiq Sal-

tiniq ndra, dtabulis, net ir paminetas, tarsi pakimba ore - jo atvaizdas
rreatpaZistamas arba yra labai miglotas.

P, Kalnius. Jeigu kalbi apie XVIII arba XVII a., turbr]t aiSkinantis terrni-
rrija logiSka vadovautis lenkq kalbos Zodynais. Bet jeigu kalbi apie .KVI a.,

aLpie sen4ja baltarusiq kalba ra5ytus pavadinimus, reikdtq paZirlrdti dabar-
tines baltarusiq kalbos lodynE, net ir bulgarq kalbos Zodynus, kuriuose
galbtrt daug daZniau nei lenkq kalbos Zodynuose rasi atitikmenq. Gali buti
rret visai nepakitqs spalvos terminas, kadangi dauguma iki lenkq kalba ra-
dytq dokumentq, kaip teigia kalbininkai, pirmiausia raSyti baZnytine slavq
l<alba, sukurta vieno bulgarq kalbos dialekto pagrindu. O nuo XVI a. ant-

rosios pusds raStq kalba jau esanti labiau baltarusiq negu baZnytind slavq.
lrlors kai kurie istorikai su tuo nesutinka. Tadiau etnografiniq terminq sura-
climas arba neradimas kartu bttq svarus argumentas minetame ginde.

R. Guzeaidifttd. Teistngai, bet reikalas tas, kad lenkai devejo lygi.ai taip

1>at, ir tie archaiSki drabuZiai yra identiSki. Be to, kaip minejau, LE30 m'
i5leistas Lodynas kaip tik atkuria senAjE form4 r yra tikrai labai idomus ir
vertingas.

A. Cepaitiend. Taiiau ar XVI a. raSytinius Saltinius nepapildytq to laiko-
tarpio archeologin6 medZiaga - archeologq randami drabuZiai, jq liekanos,
lcitos detales?

R. Guzetsiiiilte. AE abejoju del radiniq tikslumo, ypad ddl senosiose kapa-
vietese archeologu randamq drabuZiq. Atrodo, kad tai yra aiSku il tikslu
tiktai patiems archeologams. Sakysim, jei daiktas ar papuoialas nukrito,
nuriedejo | 5on4, tai jau ten ir lieka, ir archeologai taip fiksuoja. Jie prisiri5a
prie radiniq ir tq vietq, kur juos atranda. Bet jei jie nori drabu/i atkurti, tai
luri turdti ai5ki4 to laiko samprat4, Zinoti to laiko daikt4, drabuli. I(ol kas

visq senqjq drabuZiq rekonstrukcijos man abejotinos.

lanina Morkaniend (LII Etrologijos skyrius). Kiek iSlikq drabuZiq palaido-
jimq vietose? Ar jie taip sugedg, kad nieko negalima ,,perskaityti"?

R. Guzeaiiiutd. lllke palaikai ir supuvq j14 drabuZiai. Pavyzdiiul palai-
dojimai Vilniaus Arkikatedroje, kurios rtsiai plauke per potvynius. 'Iai yra
irpra5q lenkai. Man Zinomi dvieju kostiumq apibendrinandio pobudZio apra-

iiymai. Juose rnatai konkrediq dulyk.l. Tiesa, Vilniaus Arkikatedros rfisiuo-
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se, atrod.o, XX a. 7-ajarye de5imtmetyje archeolo gai yra atradq gana gerq
drabuliu,. Tai buvo, mancima, Radvi,lq gimines didikes kapas. Drabuzis bu-
vo rekonstruotas. Jis kuo puikiausiai isikomponuoja i visi tai, k4 aB raiau
apie kostium4. Neseniai vienos kairno baZnyteles kriptoje taip pat atrast;rs'palaidojimas, kur drabuziai buvo geri. Bet paZidrekit, per kiek Simtmediq v6s
pora unikaliq radiniq!

J' Morkilniend. Archeologai kapavietes skiria pagal socialinius luomus -
kilmingojo kapas, didiko kapas ir t. t. pagal kokius pagrindinius pozymius
archeologai atskiria turtingojo kap4 nuo neturtingojo?

Romas larockis (LII Archeologijos skyrius). Didikq kapq nera daug, di-
di:ioji dalis archeologq tyrinetq XrV-XVII a. kapq yru pipturtq kaim6 gy-
ventojq arba paprastq miestiediq palaidojimai. juos skiriame gurru pupr*,-
tai - pagal monetq ir papuoSalq rastq istorinio laikotarpio kipuose kieki.
Bet tai diskusinis dalykas. Pvz., monetos. ]os galbtt i kapus gatl uuti deder-
mos ir kitokiu tikslu, nebrftinai parodyti, kad palaidotas-Zmogus buvo tur-
tingas. Galbtt mirusysis buvo labiau gerbtinas, Labiau mylimas, labiau gail.i-
mas, dia gali buti visokiq niuansq. I kapq monetas kaip pradini dattini,eikiu
Zinreti kitq aptiktq ikapil4 kontekste; atsiZvelgti i jq radimo aplinkybes.

Nuo seno vyksta diskusija: ar monetos istorinio laikotarpio kupror"
pagoniSkas reliktas, ar naujos krikSd:ioniSkos religijos simbolis. Pagoni5kqy'q
reliktq Salininkai sako, kad monetos XIV-XVIII a. kapuose pakeite i prie5isr-
torinius kapus gausiai detus ginklus ir darbo irankius. KrikidioniSkojo pc,-
zi.DLrio palaikytojai mano, kad monetq dejimo i kapus ideja sietina su mokesi-
diu 5v. Petrui, dangaus vartq sergetojui.

Z. Saknys. Dabir irgi kartais uuteii ideda i kapus, kartais net ,,primos,,,
pakeli.

vacys Milius (LII Etnologijos skyrius). XX a. pirmojoje puseje Dzflkijojre
vyrams i karst4 idedavo kepurq (juk nebuvo vaikidiojama be jos), o m6gu-
siems i5gerti - ir butell degtines. Yyrai, kasdami nauja duobq sename palai-
dojime, radq buteli tokios degtines, paragaudavo.

lonas Mardosa (vilniaus pedagoginis universitetas). pazinrejus i archeo-
logq rekonstruotus drabuZius kyla abejoniq, ar jie paprastq valstiediq. Man
atrodo, kad dabar rekonstruojami drabuZiai Iabias tiktq elitiniam sluoks-
niui. Be to, pavyzdZiui, Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijoje patei-
kiami tokie, kad ir dabar apsirengtum.

Danutd Alekniene (Lietuvos nacionalinis muziejus). Kadangi man asme-
ni5kai teko eksponuoti nauj4la archeologijos ekspozicij4 ,,Lietuvos proisto-
re", galliu paai5kinti pladiau. Sioje ekspozicijojeeksponuojamos I-XII a. lvairirl
gendiq vyr\, moterq ir vaikq turtingos ikapes. jas sudaro tik papuo5alai.
Drabuiiq nei5liko. Proteviq palaidojimuose rastq papuodalq gausa-ir puos-
numas (kai kurie puoSti auksu) leidZia sprgsti, jog tai, be abejones, ikaper;
asmenr4/ uZemusiq ne eilinq padeti genties bendruomeneje. Del kai kuriq
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ilsapiq ar atskirq jq daliq prastumo jos netiko eksponuoti, o ir iSlikusiq, kad
ir: meniSkq, detaliq iifrrovas ekspozicijoje nepastebetq. Siekiant parod'yti pa-
puobalq turtingumE ir puoSnuma, technologrni lygi ir buvo nusprgsta rekspo-

n.uoti jq kopijas greta senqjq radiniq. Tuomet teko galvoti, kaip paprno5alq

kopijas pateikti lankytojui. Bendru rengejq sutarimu buvo nutarta, kad tin-
kamiausias eksponavirno bfldas bttq toks: nesiimti sud6tingU ir diskrtuoti-
n.q drabuZiq rekonstravimo darbq papuodalq kopijas eksponuoti ant audi-
n.iais drapiruotq manekenq, kurie tik siluetais primintq archeologinius
d;rabuZius. Deja, darbo eigoje kai kurie ekspozicijos rengejai darbq pakreipe
k.iek kita, jiems priimtinesne ir suprantamesne linkme. Siandien vis tenka
iilgirsti ir pagiriandio pritarimo, ir kritiniq pastabq. Deja, faktas ivyko, ir jis
yra toks, koks yra.

A. Cepaitiend. Atrodo, tai pavyzdys, kai rekonstruojant buvo vadorrautasi
vien ketinimais ir intencijomis, kurie leido improvizuoti. Tadiau galutinis re-
zritatas, patekqs i pladiaja visuomenq, kurios daugum4 sudaro ne profesiona-
lai, jau ,,perskaitomas" kitaip, t. y. kaip vaizduojantis konkredi4 tikrovg. Gana

p,anaius atvejis butq etrologq ar antropologq publikuoti tiriamieji darba'i. ISejq

i vie5um4 jie pradeda gyventi savo gyvenim4 ir gali bflti imami skaityti kitaip,
pay',od1iui, kaip kokie nors ,,metodiniai patarimai Sventems Svqsti".

D. Alekniene. Taip, tikslas buvo butent toks, kaip jtrs ir sakote. Rengiant
rLauj4j4 archeologijos ekspozicij4 ,,Lietuvos proistore", audiniais drapiruoti
nnanekenai nuo pat darbttr pradZios buvo traktuojami tik kaip pagalbine
priemone ir tinkamas fonas papuoSalq kopijoms eksponuoti, bet jokiuL budu
rLe detalizuotos archeologiniq drabuZiq rekonstrukcijos. Deja, galuti:nis re-
z;ultatas kiek kitoks.

\/aizdas ir ddmesys detal6ms

eia buvo paminetas, atrodytU, nereikSmingas demuo - spalva, jos tonai ir
pustoniai tarsi kult[rinis Zenklas, galintis ,,kalbeti" apie drabuZl, apie jo
socialinq turtinq vertg ar ideologing prasmg, apie konkretaus laikotarpio
kult[r4. Taip pat kitos detal6s, iSliekandios rankraSdiuose, ikonografijoje
ar atmintyje. Tadiau skirtingai fiksuotos realybes vaizdas gali skir:tis. Pa-
vyzdlni, tai, kq iSsaugojo nuotrauka ar pieiinys, gali nesutapti su tuo,
kas i5liko Zmogaus atmintyje. Ir tai jau kitas rdpimas klausimLas. Tai
klausimas, kas turi teisg kalbeti - Zmogus ar bet kuriuo pavidalu fiksuotas
vazdas? Kokie veiksniai lemia jq iSkalbingum4 ir kokia detaliq reikim6
rekonstruojant konkrediq visum4?

Irma Sidiikiend (LI Ebrologijos skyrius). Tyrinetojo u1s|tlrrditi tiksllai for-
rnuoja ir metodologinius aspektus. Kai tyrimas koncentruojasi ties daiktais,
informacija gali btrti ,,nuskaitoma" nuo paties daikto (jo paskirtis, saLvybes,
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suddtiLs, istorinis datavimas, istorine verte ir kita). Nematant paties daiklo
verta apklausineti tuos pateikejus, kurie buvo labiau susije su to daiktto
gamylba. Kai rinkau medZiagE apie tautinius kostiumus, klausinejau ivairias
pateikejas: ir audejas, siuvdjas, ir moteris, kurios ne tik neaude, bet ir padios
nesiurro tautiniq rtrbq. Pastebejau, kad audejq informacija btrdavo pakanka-
mai iiisami ir tiksli net detaliq atZvilgiu. Tuo atveju, kai pateikeja tik pasa-
kojo apie kostium4, kurl devejo ir i5laike ji arba turi nuotraukq su kostiumu,
aE vis delto pirmenybq teikdavau daiktui ir pati ji apra5ydavau. Kai nebii-
davo lgalimybes fiksuoti daikto, ai daugiau demesio skirdavau ne tiek daikto
aprabymui, kiek informacijos apie jo kontekstq fu aplink4, kurioje jis buvo
naudotas, surinkimui - kodel, kaip, kur jis devimas, kokie svarbus dalykai
atsisklleidZia tiriamojo objekto santykyje su pateikeja. Nes pastebejau, kad
pateikejU, nei5laikiusiq daikto - savo tureto tautinio kostiumo, - informacijja
gali brlti labai pavir5utiniSka, netiksli. Tuo atveju, kai, kaip sakiau, pateikejia
buvo ne audeja, ji prisimena tai, kas jai padare isptrdi, o kiti dalykai jai nLe

tokie reikimingi ir uZsimirSta arba ji i tai neatkreipia demesio. pvz., vten"4
pateikej4 klausiau apie jos vestuves, kai norejau iSsiaidkinti, ar ji ir jos pulko
merginos rengesi tautiniais rtrbais ar nesirenge. ]i atsake: - ,,Ai, paprastai:
a5 - baltai/ o pamergds irgi - kas kaip turejo".Tadiau po kiek laiko papra-
Siau rLuotraukq ir jose pamadiau, kad visas jos pulkas buvo su tautiniails
rubais - visos iki vienos! Pateikeja pati nesidomejo ir neorganizavo, kaip
rengsis jos pulko merginos, todel jai tie dalykai nepaliko iSskirtinio isptrdZio.
AS manau, kad jos padios susiorganizavo eiti i pulke visoms su tautiniaiLs
rtrbais, ir tai buvo jaunimo, o ne pateikejos iniciafia. Galediau pateikti daLr

vien4 pavyzdi, kai pateikeja, pati turejusi tautinius drabuZius, apibudino
juos larbai nuodirdZiai, graliai emocingai - kokie buvo ra5tai, spalvos ir kita.
Veiiau papraSiau nuotraukq. A5 matau: stovi dvi moterys su tautiniais rtr-
bais - pateikeja su drauge. Pasirodo, tai, k4 pateikeja man papasakojo apie
tautinj.us rfr.bus, buvo i5 tiesq drauges tautiniai rtrbai, o ne jos padios. peL-

praSiau pateikejos paaiSkinti, kodel taip atsitiko. Ji atsake, kad jos drauges
tautiniai rtrbai buvo labai grazis, o ,,mano tik Siaip sau". Tokie niuansed
rodo, kad visada reikia apeiti i5 kitos puses t4 patl dalyk4, kad galeturn
kaLk4 pasitikslinti ir pasitikrinti, nes Zmogus geriau atsimena ir tiksliarl
nupasi*Oja tokius daikto bruoZus arba su daiktu susijusias detales, kurie
jam pildare didesni ispudi r tat, kas jam tuo metu buvo svarbu.

Taigi nuotraukos i5 pateikejq asmeniniq albumq reikdmingos kaip konr
kreti inrformacija apie daikt4. Pavyzdiliui, siekiant iSsiaiSkinti technologinius
drabuZiq aspektus, tai nesunkiai ,,perskaitoma" i5 nuotraukq, Zinant kos-
tiumo istorija. Tadiau nuotraukos padeda atskleisti, kokiame kontekste tiria"
masis daiktas naudotas: kaip devetas, kada ir kur, kas devejo, kokio am.-
Ziaus asmuo. ,Ar jis pladiai paplitqs to meto bendruomeneje, visuomeneje.



Dt.SKUSTJOS

D. Alekniene. Visai neseniai tyrinejant archyvinq medLiag1 teko lsitikinti,
kaip svarbu ne tik apraSomosios, bet ir jq papildandios vaizdines medZiagos
visapusiSkumas ir tikslumas. PavyzdLiui, kad ir atvejis su dzrfkiSkos rie5in6s

pie5iniu, kuri kaZkada nupieSe viena studente ant paprasto popieriaus skiau-
teles, Tokio turtingo ir reto ornamento rie5inds muziejU rinkiniuose nera.

Todel kilo mintis ja atkurti. Mezgejai, kuri emesi 5io darbo, reikejo padaryti
detalq technini pieSini nes archyvinis pielinys visi5kai netiko del studentes
padarytU netikslumq pieSinyje (pie5iant nepaisyta simetrijos), kuriame kiek-
vienas praleistas, papildomas ar ne vietoje paZymetas Zenklelis-kryZeJlis ge-
rokai keite atstatom4 ra5to pieSini. Vadovaujantis tradicinio ornamento struk-
tiira, teko atrinkti tinkamiausia pieSini i5 keliq nupieStq variantq. NeuZraSyta
buvo, i5 kokiq medZiagq ir kaip rieSine atlikta. Velgi teko vadovautis tuo,
kad dauguma tokio tipo rieSiniq buvo mezgamos i5 vilnoniq sitrlq su stiklo
karoliukq raStu. Abstraktus spalvq Zymejimas taip pat apsunkino darb4.
Toks prarasto eksponato atktirimas savaime gal ir diskutuotinas, tadiau
a'tkurtos riebines vaizdas vizualiai labiausiai atitiko pirmini pieSini. Ir nors
5j,s eksponatas papilde muziejinius rinkinius kaip autorinis, ji lydi, Icad ir
nrinimalus, kilmes duomenys.

R. GuzeaiiirTfd. Restauratoriai, beje, dirba nuosekliai. A5 madiau, kieip jie
restauravo didZiulq, toki4 vienintelg Lietuvoje drabuZirl kolekcij4, patekusi4
iii Roki5kio muziejaus. Joje buvo ir vyri5kq, ir moteriSktl drabuZiq, prailedant
XX-XX a. amZiq sandtira ir baigiant prieSkariu, prie5 Antr4ji pasaulini
kar4. ]4 restauruojant iSkilo tokia netikrita, atrodytq, detale - tai manekenai.
Iii pradZiq atkurtus drabuZius restauratoriai vilko ant Siuolaikiniq maneke-
nq, kurie, kaip paai-(kejo, visiSkai neatitiko anuometiniq proporcijq ir stove-
senos. Tai ypad svarbu buvo turint omeny korset4, nuo kurio prilclauso
drabuZio prigludimas prie figuros ir stovesenos btrdas. Kiek visokiq pride-
tiniq apimdiq turejo prideti restauratoriai, kad tas drabuZis guletq kaip dera
ir kad btrtq iSlaikyta visuma. iia iSry5keja istoriniai ktino plastikos principai
il savifumai.

Etnografinis daiktq iSkalbingumas

Kiekvienas daiktas yra Zmogaus gaminys, tod6l suprantama, kad jame
atsispindi Zmogaus pasauldZiiira, kiirybi5kumas, socialines motpracijos,
istorinis laikas, konkredios technologijos savitumas ar kulhirines ir,ekono-
minds politikos prioritetai. Tadiau kas ir kaip tuos tekstus apie claiktus
padeda apdiuopti?

V. Tumdnas. Daiktus galima tyrineti lvairiausiais bfldais, pavyzzdtiui,
ebrografiSkai apra5ant, kaip mes ipratg. Tadiau net ir tokiuose tyrinejimuose
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neapriieinama be tam tikrq teoriniq nuostatq ir pagrindimq. pavyzdliui,
tyrindjant juostas paaiSkejo, kad kraStotyrininko lygio pagalbininkq daryva-
vimar; mano ekspedicijose nevaisingas. Pagalbininkas, renkantis man me-
dliag4, turi gerai iSmanyti juostq audimo technologij4, paprodius, kad gale-
trtr su:rinkti naudingq informacij4. Ddl to reiketq prie5 ekspedicijE atlikti net
apmokymus. Ir muziejininkai, rinkdami eksponatus ekspedicijose, tiek neisii-
gilina i juostq amat4 ir neskiria tiek laiko, kiek skiriu a5 - tiesiogiai tyrine-
damas 5i4 tautodailes sritl. Todel kitq surinkta medliaga man tegali bilLti
pagalbine arba gali bfrti nuoroda man padiam atvykti i viet4 ir atlikti apklaru-
s4 asmeniSkai. Meginimai iSdalyti klausimynus entuziastams kraStotyrini:n-
kams atneSe labai menkus rezultatus. Kaip rodo patirtis, lprastais budais
rengiant ekspedicijas, patikimq korespondentq, iSsamiai gebandiq atlikti ert-
nografines apklausos darb4, pasitaiko retai. Buvo net anekdotiniq irykiq,
kai laborantas su didZiausiu dZiaugsmu pamanrir, kad atrado kaZkoki4 unLi-
kali4 juostq, k jq apraSe. PaZiflrejus, kaip apraSyta, paaibkejo, kad tai iiuo-
laikine tautine, o ne tradicind senoviSka juosta.

Diplomatijos reikia ir norint atrasti Ziniq turindius pateikejus. SenUjiU
juostq audeju bera labai nedaug, tadiau gali biiti iSlikusiq tq audejq auslr4
juosQ. Todel klausineti daugiausia tenka giminaidiq arba kaimynq. Kai at-
eini i trob4 ir klausineji ,,apie senove, apie juostas", daug kas stebisi - ,,,o
ne/ m.es nieko neZinom". Sakau, ,rnesvarbu, man svarbu, surasti seniaus.i4
Zmog,q kaime". Kai nurodo, nueini pas ji ir vel gauni atsakym4 - ,,aB niek:o
neZiniru, nieko neprisimenu". Tada pradedi klausineti i5 tolo, ,,o kaip i ves-
tuves eidavo, kaip i b3inydi4?" Tada, pasirodo, net ir vyras gali juostas
prisinrinti, paprodius. Zinorna, visada tenka iSklausyti pasakojimus ir ap.ie
politil<4, istorinius ivykius. Mokant iSklausti, galima daug suZinoti. Ir labiai
svarbus dalykas - nepirSti savo atsakymo. Todel svarbtrs aplinkiniai, korr-
troliniai klausimai.

Kas kita yra juostq raStq pavadinimq klausinejimas. Klausineji rodyda-
mas nuotraukas, pie5inius. Kai kurios moterys gali bflti net ir neaudusios,
bet vis tiek raStq pavadinimus prisimena. Be abejo, daugiausia ra5tq pava-
dinimq prisimena audejos. Bet jq amzius toks, kad tik su akiniais gali iliri-
reti. I(artais ir su akiniais neiZiuri ir sako tai, kas joms atrodo. Kai ersi

pasirenggs Sioje srityje, rnay'daug gali suprasti, ke audeja i5 tikrqjq isivaiz-
davo...

Klitas daiykas - ra5to pavadinimai muziejuose. Yra labai mal,ai autentilS-
kq raiiq pavadinimq, ira5ytq muziejq inventorinese knygose. Be to, dalis jq
paraS,gti kabutese, dalis - be kabudiq. Todel, neai5ku, ar tai autenti5kaLs
pavad.inimas, ar muziejininko sugalvotas, sufantazuotas, gal intuifiiai nu-
jaustars. Manau, patys patikimiausi pavadinimai tie, kurie uZra5yti su ta:r-
miSkomis galunemis. ]eigu muziejininkas uZra5e ,,rolukes" arba ,;olkes"',
greidiausiai tai yra autentiSkas pavadinimas, girdetas i5 audejos, nes miesto
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Zmogus butq uZraies ,,roZelds", ,,roles". Pavyzdliui, laWittr tyrindtojai i5-

skyre tokius Zenklus kaip ,,Laimes lcrylius", ,,Laimos ?ym,i". Tai mitologi-
zuoti ir sukonstruoti pavadinimai, tadiau palyginq juos su autentiSkais Pa-
matysime, kad esti juos atitinkantis liaudiSkas pavadinimas ,,laum4s Sluoteld".

Vadinasi, Sie latvirl sukurti ivardijimai intuityviai siejasi su tradiciniai.s. To-

ddl negalima visiSkai ignoruoti nei muziejininkq nei tyrinetojq sukurbq pa-

vadinirnq, kaip visiSkai neturindiq rydio su autentidka tradicija.
Atskiras klausimas - juostq ornamento breZiniq publikacijos. Patys se-

niausi ra5tai yra XVIII a. pabaigos - XIX a. pradLios aukstaidiq j'uostq,
saugomq Nacionaliniame M. K. Ciurlionio dailes muziejuje ir Siauliq ,,Au5-
ros" mtJziejuje. Jq ornamentas subyrejqs, kandys jas suedusios, dau.g kur
likq tik buvusiq vilnoniq sitrlq duobds lininiame audinyje. Tokios yra trys
juostos. Buvo idomu jas rekonstruoti su adata laikant pried SviesE. Stebint,
kaip krinta Sedelis, bandyti nustatyti, koks buvo ornamentas. Darb4 apsun-
kino tai, kad ornamentas buvo netaisyklingas. Be to, ju labai keistos spal-
vos: ruda, ochra-oranZine ir mdlyna. Kifuose Lietuvos kradtuose jos visai
nebudingos. Idomu, kad T. jurkuviene paskelb6 kitoki4 tos padios juostos

rekonstrukcijq, kurioje raSto asimetrijos klaidos i5taisytos. Tadiau braiizarft t
paprastesniq juostq ra5tus tenka susidurti su autentiSkq ra5tq netaisyklin-
gumu, klaidomis: yra biidingi ra5tai t yra atsitiktiniai kiaidingi jq variantai.
Kartais tik vienas i5 ornamento fragmentq btrna klaidingas. Todel reikia
nustatyti, kuris raStas taisyklingas, o kurio netaisyklingumas yra biiclingas
fu del to ,,neliediamas". Vienetiniq aukStaidiq SimtaraSdiq atitikmenq nera/ o

,,klaidos" labai stiprios. Jq taisymas prilygsta naujo ra5to kflrimui. Todel
raito klaidq iStaisymas braiiarft, nepateikiant autentiSko varianto - nepatei-
sinamas.

Juostq raStas neatsiejamas nuo technikos. Aukitaitijoje pavyko rasti
audej4, kuri aiSkino pintiniq, rinktiniq juostq audimo technologijas. J.i _rink-
tines juostas aude su lentelimis. O tai ,,archeologiniq laikq" technika. Ztno'
ma, svarbu prikalbinti pateikeja pademonstruoti. lemaitijoje toki pr:aktini
atsakymq ir prisiminimq patikrinima pavyko atlikti Ylakiq apylinkese. Mo-
diute pasakojo, kaip aude pintines juostas. Patik6ti buvo sunku, kerdangi
ZemaitiSkq pintiniq juostq Zinoma labai nedaug. Todel atneSiau siiilq ir pa-
praSiau, kad parodytA. Tris dienas aude. RaSto prisiminti nepavyko, bet
technik4 prisimine. Kitq pateik6jq informacija sutapo, ir tai padejo paLdaryti
nauj4 i5vad4, kad pintinds juosteles, keliaraiSdiai Ylakiq apylinkese, Siuures
Zemattrjoje, buvo Zinomi ir paplitq XX a. I pusdje.

Daiktai - tai ir Zmogaus pasaulevokos modelis. Daikto funkcijos, tech-
nologija, dizainas neatsiejami nuo ktrrejo, naudotojo, visos visuomenes pa-
saul6Zitrros konteksto. Pavyzdiiui, Siuolaikinis ,,mersedesas", kaip tam tik-
ras pasaulevokos, vertybiq modelis, gali iSreik5ti Zmogaus prestiZing socialing
ir turting padeti vokiSk4 orientacijA, komforto pomegi ir t. t. jis iSrei5kia ir
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vokiediq kulmrai bfldinga polinki i praktiikum4, gebejim4 optimaliai sujung-
ti racionalum4, paprastu-a, solidurn4 ir komfort4. panadiai galima Zvelgti t
i ekrines kulturos objektus. Kitas klausimas - technologijq ryiys ,., p*urr-
I6li|;lra, religija, liaudiSkqjq tikejimq vaizdiniais arba daiktq judejimai tarp
praktinio ir mitologinio lygmens. Tai teoriniai pozifiriai, darantys itaka ir
konkredioms tyrimo uZduotims.

svarbu, kam ir kodel ra5ome. Kiekvienas turime savo supratim4 apie
mokslo ties4, apie tai, k4 ir kaip nuoSirdZiai norime idtirti. Mokslo, kaip ir
meno/ verte iSryikeja laiko tekmeje, ir intuityvus autoriaus pojtrtis, kokia bus
nauda i5 jo mokslinio darbo ateityje, yra svarbus. Kita vertus, yra mokslo
mados, reikalavimai, konjunkhira. Pinigq dalytojai vis labiau diktuos miisq
moksLo kelius... Be to, yra santykis tarp taikomqjq ir fundamentaliqjq moks-
lo aspektq.

Etnologiniams Wrimams turi reikSmes kultflrines politikos prioritetai, pa-
vyzdziui, tradiciniq amatq iSsaugojimo ir gyvybingumo reikalai ar jq igno-
ravimas. Tradiciniq amatq iSsaugojimu itin susiriipino UNESCO. Rengiama
tarptautine zodinio palikimo apsaugos konvencija (projektas CLT-zo}z/
coNF.203l4, Parylius,2002 m. liepos m.). eia palikimas suvokiamas padia
pladiausia prasme, valstybes ipareigojamos saugoti: meno, daiktq atlikimo
btrdus, tradicing gamtos samprat4, tikejimus ir t. t. vadinasi, plediasi daiktq
kulhrros supratimas.

Tekstas ir jo autorius

GriZtame prie tyrindjimq praktikos. Yra vienas svarbus klausimas, apie
kurl jau buvo uZsiminta ir su kuriuo tenka susidurti daugeliui. Tai ,,rne-
lavimas", arba kurimas teksto, neatitinkandio konkrediq gyvenimo realijq.
Tadiau bet kuris teksto perteikejas - etnografq apklausinejamas respon-
dentas ar pats Ziniq rinkejas, etnografas - yra autorius. o autorius - ne
tik Ziniq Saltinis, Ziniq savininkas, bet ir visateisis kurejas. Toddl akivaiz-
du, kad teksto literat0rin6 prigimtis paneigia ,,melo,'ir/ar ,,tiesos,, klau-
simq ir transformuoja ji i neutralq kulmrinds vaizduotes lygmeni. Bet
abejones, ar pasakojimas apie t4 gyvenim4 atitinka tikraji gyvenim4, iilie-
ka. Taigi ar gali ,,meluoti" pateikejas? Kodel, kada ir kaip?

v. Milius. 1956 m. prieS velykas su Aldona stravinskiene teko nuvykti
i ]iezno apylinkq. Ji rinko margudius Lietuvos dailes muziejui. uZejome pas
vien4 senutg, kuri turejo iu primarginusi vis4 dubenl. uZ marguti mokejo
pusq rublio. Atsirinkusi Stravinskiend eme ra5yti metrikus, klausineti ra$tq
pavadinimus. Stebint i5 Sono buvo matyti, kad senute, noredama daugiau
margudiq parduoti, dia pat eme kurti raStq pavadinimus.
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I. Mardosa. Ekspedicijose mes kalbames su lvairaus amZiaus ZmonrSmis,

kuriq iSgyventi, matytf girdeti ir i5 atrninties iSplaukq vaizdiniai bei informa-
cija yra susipyng, ir respondentas kartais nesuvokia, kas yra buvq jo gyue-
nime, matyta kaime, kas girdeta ar skaityta. Kartais toks kondensuotas in-
formacijos srautas blna Zmoniq pateikiamas nekonkretizuotas, nes jis pats
sunkiai atskiria, kas yra kas. PavyzdZiui, kalbedamas apie liaudies rnedici-
nos reikalus/ senyvas Zmogus neskiria, kq pereme kaip tradicijE jaurrysteje,
k4 suZinojo i5 E. Simktrnaites straipsniq, Siuolaikines literahfros, ir pateikia
kaip nuo neatmenamq laikq gyvavusi rei5kini. Pagaliau kiekvienam i;mogui
ekspromtinio pokalbio metu, kartais lauko s4lygomis nera lengva, pvz,, cltto-
nologizuoti kulhlriniq faktq kaitos klausimus. Respondent4 bei pokalbio ei-
gA veikia ir medZiagos rinkejo asmeninds ypatybes, gebejimas bendrauti ir
kiti subjektyviis veiksniai.

Sios diskusijos metu pastebeta, bet nebuvo akcentuota, kad yra dv{ svar-
bios informacijos rinkimo ir patikimumo aplinkybds. Viena, kada informacija
yra renkama paties tyrejo, kuris, kaip buvo sakyta, uZduodamas papildo-
mus klausimus gali gilintis i temE, nes pokalbis vyksta pagal jo paties; suda-
ryt4 klausimyna. Pagaliau tai jam Ieidlia ir temos iSmanymas. Tokiu atveju
surenkama vertinga ir patikima informacija. I 5i veiksni deretq atkreipti de-
mesi naudojantis archyvine medliaga, netgi I tokiais duomenimis pagristus
tekstus. Taigi svarbu, kas buvo tas Lmogus, kuris atliko lauko tyrimus -
samdytas laborantas, sfudentas ar pats autorius. Zinoma, atsiranda ir pa-
vojus. Tyrejas, per daug isigilinqs i tiriamaji klausim4, nejudiomis gaLli pra-
deti surasti tai, ko nori. I5 literattrros Zinoma, kai uZfiksuotas ant klaitines
skrynios bent koks augalas bes4lygiSkai pateikiamas kaip pasaulio medis.
PrieS keliolika metq per ekspedicij4 Plateliuose vienas tyrinetojas, rinkdamas
medZiag4 apie Zemaidiq zoomorfines ir antropomorfines butybes, teig;e, kad
vos ne kiekvienas iikininkas jam pasakoja apie aprengtus arba isiva.izduo-
jamus moterimis rugiq pedus, javq lauke gyvenusius ivairius mitinirrs per-
sonaZus. Atrodytq, kad mokslininkas sugebedavo ,,prispausti" imogq taip,
kad Sis pasakotq tai, k4 jis norejo iSgirsti. Arba Zmogus, noredamas greidiau
uZbaigti pokalbi, sakydavo tai, ko norejo tyrejas.

Antras pavojus - kai nepatyrqs medZiagos rinkejas stropiai uZra5o vis-
kE, k4 Zmogus sako. Jeigu suklydo, taip ir uZfiksuoja, nes ribotas patyrimas
ir Zinios neleidZia pastebdti akivaizdLios klaidos, atsiradusios del blogai
prisiminto ar pateikto fakto, neaiSkiai Gsakytos minties. Antai neretai stu-
dentai nepajegia paai5kinti savo uZraSyto teksto esmes/ nes, girdi, taip sakd

pateikejas. Sioje situacijoje yra ir pozityvus aspektas, nes sunku abejoti
apra5o autentiSkumu. Nes kartais surinkgs didesnl medZiagos kiekl ir igijgs
patyrimo, medZiagos rinkejas pradeda pats kurti galimus atsakymus. Ypad
kai dirbama savarankiSkai ar nera pakankamos kontroles. Tokius atvejus
bene kiekvienas Zinome i5 studentiSkq metq. Teko girdeti diplominiq darbq
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autoriq prisiminimus apie jq sugalvotus statistinius duomenis, skaityti juose
legenclas apie eZere esandiq duobiq ir kitokiq objektq pavadinimq kilmq,
kuriosi, pasak darbo autoriaus, yra jo kuryba.

P. Kalnius. iia ;au kitas klausimas - tyrejo s4Ziningumo...
l. Mardosa. Taigi, s4Ziningumo, nes kai susiduri su sitokiais dalykais, imi

galvoti, kaip nustatyti, kada medziaga s4Ziningai rinkta. Nes sqZiningumo
stoka buvo ir vienu, ir kitu atueju. Vienu atveju Zmogui norisi surasti tai, ko
nori, ,e antru, kad medZiaga butq geresnd ir atitinkamai pakoreguojama.
Kalberiami apie dabarties darbus mes galime tokius klausimus kelti ir kalbeti
apie medZiagos patikimumo aplinkybes. Pagaliau rinkdamas medZiag4 tyre-
jas gali patikrinti jos patikimum4, palyginti faktus, nustatyti klaidq atsira-
dimo aplinkybes - ar jos s4moningos, ar atsitiktines, atsiradusios del me-
dZiagos rinkejq nepatyrimo. Bet kada susiduriama su archyviniais Saltiniais,
tai nustatyti jq patikimumo laipsni btrtina, bet sudetinga. Todel jei, kaip
sake 2lilvytis Saknys, istorikai kartais nekolegi5kai atsiliepia apie ebrologq
tyrinejimus, tai lygiai liedia ir jq darbus. Istorinis Saltinis juk irgi gali bnti
nepatikimas. Pavyzdliui, Sios diskusijos protokolas taip pat gali buti pako-
reguollas. Be to, kiekvienas j4 skaitantis savaip interpretuos, jos dalyviai
taip pat suvoks skirtingai, tie, kurie ra5ys apie 5it4 diskusij4, pateiks savo
versijQ,. O ateityje 5is protokolas bus istorinis Saltinis, lygiai tiek pat teikian-
tis laisives interpretacijoms, vaizduotei ir panaiiai. Taigi lygiai kaip ir uLra-
Sytas bobutes pasakojimas. Petras Kalnius sake, kad statistiniai duomenys
kartaisi yra vertinami kaip objektyvus duomenys, galintys parodyti tai, kas
yra btLvq. Bet pasirodo, kad jie lygiai taip pat'gali bflti neobjektyvus. Todel
santykis su istoriniais Saltiniais, kaip ir su etnografine medZiaga, visuomet
privalo btrti kritiskas.

P. Kalnius. Bet daugeli, ne tik istorikus, hipnotizuoja vien lodis doku-
mentati,..

R. Guzeoiiittte. Bet sakysim, XVI a. testamentas, - kokia dia gali bAti
falsifil<acija?

P. Kalnius. Ai5ku, Zilrint koks dokumentas. Bet ten, kur yra vertinimas,
reiSkirLiq traktavimas, tai negalime apsieiti be kritiSko poZiUrio...

R. Cuzeoidii,tte. Ne, testamente nera jokio vertinimo.
l. Mardosa. Suprantama, testamente, iygiai kaip ir inventoriuje, viskas

sura5yta. Tadiau sudarant inventoriq gali bnti kai kas nuslepta. Testamento
ttgi uii grynq pinig4 negalima priimti, nes gali bflti sura5yta viskas, bet gali
buti ir pamalinta. Praeito Simtrnedio devintojo deSimtmediopradZioje su Mask-
vos etnografais ruoSdamiesi atlikti nukleariniq Seimq wrimo atrank4 paste-
bejome, kad pagal apylinkiq trkines knygas beveik visiSkai nera trijq kartq
5eimq. Kasmetinis sodybos inventoriaus ir tikio sudeties detalus apra5ymas
apima dviejq kartq ivairios sudeties Seimas, ir tokias tendencijas noreta
pateiktti apibendrinimuose. Tadiau atkreipiau demesi I idomq moment4, kad
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trijq kartq Seimos yra sAmoningai slepiamos. Jeigu trkinese knygose bus
fiksuojama realiai egzistuojanti trijq kartq 5eima, ji gaus tik vien4 Zemes
sklyp4, vadinamuosius arus, gales laikyti vien4 karvq, tik jai skirs ganyki4
ir t. t. Kada tevq (netgi vieno i5 jq) tu vaikq Seimos biurokratiSkai atskiria-
mos, i5 karto lgyjama teise i dvejus arus ir kt. Kad buityje tvarkanti bendr4
iiki Seima oficialiai skiriama i dvr, matyti i5 bendrq pastatq, kartais netgi
negyvenama skirtingose patalpose, tai atsiskleide ir apklausos metu" Taigi
imant Saitinio tekst4 ir neZinant politinio, socialinio ir trkinio konteksto, ga-
lima daryti klaidingas, neatitinkandios rei5kinio esmes i5vadas. Vadinasi,
statistiniai, arba, kitaip tariant, objekfiUs, duomenys apie konkredius XX a.
procesus, arba, sakykim, kaip minefu atveju, apie Seimq strukttrras, kada
nors ateityje neZinant konteksto, aplinkybiq, kai Sis reiSkinys buvo fiksuo-
tas, esmes, bus objektyvizuotas, bet ne, objekfius liudininkas. Todel nega-
lima fetiSizuoti istoriniq Saltiniq, nes ir jie, kaip ir etnologq apklausq duome-
nys, gali bflti ivairaus patikimumo.

Z. iaknys. Dar pridursiu, kad jaunq Zmoniq atmintis irgi nera tobula ir
gali btrti net ribota. Pavyzdliui, klausinejant apie Valentino dienos papro-
dius SeSiolikmedius, kai kurie mane ir taip teig6, kad ta diena yra liretuviq
tradicine Svente ir gyvuoja nuo amZiq glfldumos. Svente atsirado prieS de-
Simtmeti bet jiems atrodo, kad ji Svgsta visada.

Rasa Sakniene (Lil Etnologijos skyrius). K4 tik Jonas Mardosa diskutavo
del studentq medZiagos patikimumo. Kadangi man irgi tenka susidurti su
studentq rinkta medLiaga, tai, mano nuomone, ji taip pat yra vertingas
papildomas Saltinis. Be abejo, patikimumas skiriasi, kai renku pati, mano
pasamdytas laborantas ar praktik4 atliekantis studentas. Tadiau studentq,
nieko neZinandiq apie konkredi4 tem4, rinkta mediiaga taip pat gani bflti
patikima ir vertinga. Paprastai tokiu atveju medZiaga renkama kruop5diau,
glaudZiau kontaktuojama su inJormatoriumi. Tokiu atveju nesunkiai paste-
bimas ir bet koks mokslines in-formacijos klastotds atvejis.

Teksto individualumas ir kontekstas

Prasminga btitq stabteldti ties mBtodologiniu teksto individualumo ir ivai-
riapusi5kumo akcentu. Vienoje puseje rei5kiniq, objektq ar daiktq judejimai
socialindse, geografinese,laiko erdv6se, ivairiakryptds informacijos sklai-
dos tendencijos ir Siuolaikines technologijos, kitoje pus€je kulttiros lokalu-
mas ir individualumas kartu ir paneigia, ir suaktualina kontekst4.

V, Sauoniakaitd. Siuolaikinis mokslas ivairiai pateikia ,,etni5kumo", ,,Ioka-
Ilrrr.o", ,,vietirlio" sampratas, jq subjektyvum4 ir objektyvum4. Vienais atve-
jais minetos sampratos sunkiai apibrdZiamos, o kitais akcentuojamos kaip
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sociokulttrrine realybe. Prisimenu savo mokytojo akademiko Laimudio Telks-
ruo LodLius: kai duomenis suvesime i kompiuteri galesime visai naujai i juos
paZvelgti - neZinia, kas i5 to i5eis - pamatysime daug netiketq dalykq. Mo-
dernizacijos laikai mums suteikia dideli gyvenimo greiti Zmoniq judejimas ir
komunikacija keidia iprastas kultdros reikdmes. Dar neseniai buvg gyveni-
mu, tradicines kulturos dalykai virsta istorija tr pamailu dyla i5 Zmoniq
atminties. Etnologas vis sunkiau suranda ,,vietines" kulmros elementrL ku-
rie greitai susipina su plataus vartojimo reikmenimis, prekemis. Socialing
kulmr4 ypad veikia Ziniasklaida. SiuolaikiSkos postrnodernybds todiiais, ,,si-
muliakrai ir simuliacija" klesti aplink. Etni5kumo dutykra lieka vis maZiau. ]ie
virsta Zenklais. Kuriami 14 atvaizdai pagal naujus kontekstus, naujas pa-
skirtis ir poreikius. D6l to turime gerai susim4styti, kas gi yra tikroji tiriarnr4-
jq Zmoniq, kultDros, vietoves savastis?

Pirma, teksto interpretacija priklauso nuo to, k4 tyrinetojas nori pama-
tyti hrrimame tekste. Skirtingq problemq tyrimuose tie patys Saltiniai yra
individualiai ir naujai pateikiarni. Etnografiniq tyrimq patirtys per dedimti
metq ne kart4 irodd, kad tekstas kaip Saltinis gali buti interpretuojamas
padiai.s lvairiausiais aspektais. Be to, ne visuomet galima visiSkai pasikliauti
tuo, kas yra tau pasakyta. Prie5 Seierius metus man teko rinkti etnografinq
medZiaga Tauragnuose. UZkalbinta audeja (jai buvo per aStuoniasde5imt
metq) paklause: ar pirksi sitrlus? Siolq man i5 tikrqjq nereikdjo, bet teko juos
nupir.kti. Deja, ir tai manqs neiSgelbejo - audeja labai labai skurdZiai man
papasakojo apie savo audimo paslaptis. Taigi tokia linksma patirtis vaiz-
dZiai patvirtino, kad svarbu atkreipti demesi ir i tai, kiek Ziniq pateikejas yra
suinteresuotas atskleisti tau Saltinius. Ar 5ie Saltiniai yra pakankamai infor-
matlnnis. Taip neiSvengiamai susipina objekfiUs ir subjekfiUs pozidriai i
kultur4.

Antra, tekstas ir kontekstas yra tarpusavyje glaudZiai susijg: iStraukq
tekst4 i5 konteksto mes galime net suprie5inti reik5mes. Pateiksiu tinklo vi-
suomenes etrografij4: internetu i5 Amerikos gavau elektronini lai5k4, kuria-
me buvo dr4siai teigiama, kad bfltent Lietuvos kultnros istorijoje regioniniu
savitumu laikomi rei5kiniai yra atveZti i Lietuv4 i5 Amerikos; net buvo pa-
skelbta versija - kokiais keliais. Toks faktas rodo, kaip Siuolaikinemis komu-
nikaciLjos priemonemis plinta ivairitl istoriniq faktq apibtdinimq. Sie dar
sykl veriia mus susim4styti, kad, norint kalbeti apie istorini subjekt4 ar
objekt4 objekfiiau, reikia kuo pladiau i ji paivelgti. Tyrinetojas turi ivairia-
pusiSkai apsvarstyti konteksto aspektus, sprqsdamas apie tikr4sias teksto
reikSmes.

V. Milius. Kadaise Pabaltijo etnografijos atlasui rinkau medZiag4 apie
tradicinius derliaus nurimimo, ktlimo irankius ir malimo irang4. Buvo klau-
simas apie kretil4, naudot4 spragilais iSkultiems griidams vetyti. Vakarq ir
5iaur6:s Lietuvoje jis buvo apvalus, pintas. BirZq rajone teko pasteb6ti sta-
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diakampi su lenteliq Sonais. Klausiu savinink4, kur toki isigijo. Atsatrce, kad
pirko Skaistkalneje (Latvijoje). Pamaniiau, bus dar vienas faktas lietuviq ir
latviq etrokulttiriniams kontaktams nu6viesti. Mat buvo tekq dometis :kfrlimo
velenu, kuris XIX a. Siaurds Lietuvoje ir pietq Estijoje paplito iS Liatvijos.
Snekames toliau. Savininkas pasake,-kad ia kretila 

-giet*o 
kaimo lietuvis

buvo nuveZqs parduoti i Skaistkalng. Taip dia pat mano ,,teorIja" sugriuvo.

Kas yra ,,autentika"

Siame pokalbyje ne kart4 skamba Zodis ,,autentika", Atrodo, kad etnologai
lauko tyrimuose bando prisikasti prie ,,autentikos" kaip archeololgai prie
kulffirinio sluoksnio. Tadiau autentikos klausimas etr:rografijoje ir gyveni-
me - dvi tos padios ir kartu skirtingos pusds. Norint tai apdiuopti, reikia
Linoti, kas yra ,,autentika" - visruma, santykis tarp ivairiq gyvenimo pusiq
ir detaliq ar, atvirk5diai, pavieniai elementai, daiktai? Net ir tai Lu,:rant, ar
galima kalbeti apie pateikej4 ir jo autentiSk4 arba ,,neautenti5k4" aplink4?
Galq gale ar interpretacinis poZidris nepaneigia autentiSkumo esmes?

J. Morkliniene. Materialines kulmrqs tyrimq eigoje aB susidariau tvirt4
nuomone/ kaip be galo svarbu mums iedkoti, rasti ir fiksuoti t4 tikr4, auten-
ti5k4, etnografini objekt4, kuris mano tyrinejimams turi tikrai didZiulg reik5-
me/ nes i5 tos, etnografines, autentiSkq, dar neseniai naudotq arba ir dabar
tebenaudojamq daiktq informacijos ag gaunu labai daug naudos. Iladusi
tikr4 autentiSk4 daikt4 valstiedio sodybpje ar meistro dirbtuveje, pavy:zdliui,
brikeli atba valeri irankius, ai matau ir jq forma, fo jq konstrukcij4, Lyginu
t4 vizuali4 informacij4 su respondento - vartotojo ar gamintojo (su .kuriuo
taip pat reikia rasti tinkam4 btrd4 bendrauti) pasakojimu. I5 tiesiogiai stebi-
mo daikto formos, medZiagos, konstrqkcijos, i5 kultdrines aplinkos, kurioje
daiktas yra, aiSkeja, pavyzdliui, gamyQos badas. Vienas svarbiausiq tyrimo
aspektq, manydiau, yra daikto naudoj{mas, jo gyvavimas Zmogaus b,uiffje.
Ir tik lieiiant, vizualiai lyginant tikrus iSlikusius XIX a. pabaigos - XX a.
24-ojo deSimtmedio objektus niekad nesumai5ysi Zemaiti5kos ir auk6taiti5-
kos brikeles. Nes skiriasi jq atskirq d,etaliq ne tik formos, bet ir diirbimo
b0das, medliaga, atskirq detaliq sujungimas fu kt., taip pat ornamentika. Ir
butent matydama,,,diupinedama", lvairiais kitais btrdais fiksuodama visus
tuos etnografinius objektus a5 galiu g4na tiksliai nustatyti jq ivairoves po-
Zymius ir jq trpq paplitimo areal4. Ai5ku, tam reikia surinkti daug m.edZia-
gos, igyti patirties.

I5 respondentq pateiktos informacijos ir vizualiai stebimo objekto daug
patikimiau galima nustatyti tyrinejamojo objekto pagaminimo ir panaLudoji-
mo laik4, naudojimo budus. vienas svarbiausiq fytinno aspektq yra tyrineja-
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mojo etnografinio objekto naudojimas vartotojo buityje, ir tai susijq ir su to
paties objekto buvimu gamintojo aplinkoje. Tik tankus tyrinejimq tinklas -
responldentU pateiktos informacijos, pokalbiai su meistrais, daLnai ir jq dar-
bo rezultatq tiesioginiai steb6jimai viename ar kitame regione, t. y. objektq
fiksacija tam tikroje efr:rografineje kulmrineje erdveje, - padeda patikimiau
nustafyti vieno ar kito reiSkinio arba objekto tipo paplitimo areal4. Tai ir
patvirtina to objekto autentiSk4 egzistavim4. Visa 5i Ziniq sankaupa lygina-
ma su kitais muziejuose esandiais daiktiniais ar archyviniais Saltiniais, ir tai
sudaro galimybg ieSkoti ebrografinio objekto santykio su ji supandia aplinka,
su jo gamintoju ir su jo vartotoju: analizuoti socialinius, ekonominius, kul-
hrrinius ir kt. aspektus ir itakas praeityje, ieSkoti s4sajq su dabartimi. No-
rediau dar kart4 pabrdlti, kad murhs labai svarbu tai, k4 mes randame
gyvenlLmi5koje aplinkoje, ir tai btrtina fiksuoti, nes tik tam tikroje aplinkoje
iSlikq etnografiniai objektai yra autentiSkas ir svarbiausias Saltinis mtsq me-
dZiagi:nes kuimros tyrinejimams. Materialiq daiktq autentika - tai dalis mtr-
sq kulturos paveldo, ir ji btrtina iSsarugoti ateidiai, bent jau mtrsq tyrinejimq
darbuose.

Skaidre Urbonien! (Lietuvos nacidnalinis muziejus). Tyrinejant materiali-
ng, o ir dvasinq kultnr4, neiSsiverdiama be objektq, atspindindiq t4 kult[r4,
vien4 ar kit4 jos reiSkini. Autenti5ki etnografiniai objektai kaupiami ir sau-

gomi .muziejq rinkiniuose. Tadiau muziejinis objektas jau yra i5trauktas i5

konteksto, i5 savo nahiralios aplinkcls. Objektas, turdjes konkredi4 funkcij4,
patekq:s i muzieju rinkinius jos jau nebeturi, bet reikalauja tos funkcijos. Ir
jeigu to objekto nelydi tekstas, dokurnentacija, tai tada galima nusakyti daZ-

nai tik jo fizines charakteristikas: forr,n4, svori dydy medliag4, spalv4, jame

atsispindindius vartojimo pedsakus. Per dokumentaclj4, t. y. lydintiji tekst4,
nuotra.ukas, filmus atsiskleidZia objekto istorija. Realiame pasaulyje daiktai
neegzistuoja izoliuotai, jie egzistuoja santykyje su kitais daiktais ir aplinko-
je, santykyje su Zmon6mis - jie turi funkcini ir socialini turini. Todel nega-

lima objekto izoliuoti nei nuo jo fiziilds, nei nuo socialines aplinkos, kaip ir
negalilma nuvertinti objekto tik iki jo fiziniq charakteristikq. Daugelis muzie-
jiniq objektq muziejuose Siandien yra Zinomi tik kaip gralts objektai. Jie
prarailo bet kokius tikros, prigimtines prasm6s pridsakus, furetus kartu su
funkcija bei intencija, kurios ji sukule. Tadiau muziejin[ objekt4 reikia trak-
tuoti ir kaip moksliniq tyrinejimq 5a[tini, o ne tik kaip eksponat4 parodoje.

Muzenlizuojamas tam tikras reiSkinys, o ne vienas objektas, todel reikia
Linot| studijuoti t4 reiSkinl, norint sukaupti objektus jam atspindeti. Tadiau
kad il kaip traktuotum muziejrni objekt4, vis tiek iSlieka dokumentacijos,
objekto ,,istorijos" fiksavimo svarba tiek moksliniams tyrinejimams, tiek edu-
kacijai (rekonstruojant tam tikr4 rei6kinl ekspozicijoje).

DaZnai muziejiniai inventoriniai apraSai (Vytautas Tumenas tai irgi mi-
nejo) teikia malai informacijos. Informaciios uZra5ymas priklauso nuo keliq
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prieZasdiq. Vienos susijusios su pateikejais, nesuteikiandiais svarbios infor-
macijos del neZinojimo ar uZmar5tiesi Kitos prieZastys susijusios str padiq
muziejininkq s4Ziningumu ir kompetenrcija. Nesistengiant iSgauti informaci-
jos i5 pateikejo ar surasti jos i5 kitq Saltiniq t pyz., ikonografines medZiagos,
inventoriniai apraSai lieka nepilni ir nei5samus. Antra vertus, isiglant eks-
ponat4 ekspedicijoje, t. y.autentiSkoje jo aplinkoje, informacijos galima gauti
daug daugiau, nei, pavyzdLiui, isigyjant id kolekcininkq. I5 jq informacijos
iSklausti beveik neimanoma, o jeigu jig suinteresuoti, kad muziejus jq sitrlo-
m4 objekt4 isigytq, tai gali ir sukurti istorij4, ir vietovg sugalvoti. Be to,
neretai daiktai keliauja i5 vieno kolekcininko pas kitE ir tikrai gali ,,permesti"
savo istorij4. Todel uZraSant informacrj4 reikia ja priimti kritiskai, palyginti
su turima medZiaga ir t. t.

Materialines kultiiros objektus apra5yti, fotografuoti, piesti, filmuoti ar
kitaip fiksuoti ekspedicijose, man atrodo, irgi svarbu. Tai, kaip jau buvo
pastebeta, yra miisq tautos kultflros paveldas. Visko, kad ir kaip noretum,
muziejuose nesukaupsi. Be to, muzieju kolekcijos dabar dainai papildomos
remiantis pirmiausia estetiniais kriterijais. ISkyIa problema: imti i rinkini ar
neimti objekto, kuris nera labai patrauklus estetiSkai, pvz., neornamentuo-
tas. Toks objektas gali buti neimamas i rinkini motyvuojant, kad ekspozici-
joje vis tiek nebus panaudotas. Todel gali susidaryti klaidingas ispridis, kad
kitokil4, t. y. visai paprastq, neornamentuotq tam tikros rtiSies objektq net
buti nebuvo. UZfiksavus tokius objektus fotografijoje ar vaizdajuosteje, su-
sidarytq iSsamesnis vaizdas.

Kol kas mes dokumentuojame daugiausia ra5ytiniu tekstu arba (daug
rediau) fotografijomis. Del menkq techniniq galimybiq negalime dokumen-
tuoti filmuodami. Be to, visai nefiksr4ojami dabartiniai reiSkiniai, kas jau
senokai daroma uZsienio muziejuose. Ten ruo5iant temines parodas papras-
tai rodoma tam tikro rei5kinio evoliucija: nuo pradiniq jo formq iki 5iq dienq
situacijos.

Tekstas, aplinka, atmintis

Muziejiniq kolekcijq formavimd principai liudija rydio tarp daikto ir aplin-
kos ambivalentiSkum4 bei trapum4. Konkretus objektas, pavyzdLiui,irankis
pats savaime suponuoja tolesn! jo gyvenimiSk4 (akademiniu poZiririu gal
funkcini) ry5i su amatu ir technqlogija, tuo tarpu savita tyrinetojo interpre-
tacija ir prioritetas, pavyzdiiui, estetiniam kriterijui t4 pati daiktq pastato
i kitq lenfyn4. Ir vis delto klaudimas, kas yra autentika ir kaip bei kada ji
atsiskleidzia arba pasislepia palteikejq pasakojimuose, yra aktualus.

Rasa Sakniene (Lll Etnologijos skyrius). A5 norediau ibkelti problem4,
kaip saaa kulmrine erdvd modeliuoja tekst4, gaut4 interviu bndu. Tyrinejant
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gimtuviq paprodius teko apklausti Sirntus vyresnio amZiaus moterq, galindiq
atsiminti XIX a. pabaigos - XX a. pirmosios pusds situacija. Rekonstruoti
50-60 metq senumo realijas respondentems buvo gana sunkus uZdavinys.
Prireikdavo prisiminti ir detalizuoti he tik malonius savo gyvenimo faktus,
bet ir patirtus iSglrvenimus (susijusiu$ su vaikq netektimi, gimdymo kompli-
kacijornis ir pan.). Temos specifika rdspondentes provokavo leistis i intymq
pokalbi. Noredama, kad Ziniq pateikdja pateiktq kuo daugiau iSsamios infor-
macijos, stengdavausi sudaryti tam palanki4 aplink4. DaZniausiai su res-
ponde:nte kalbedavomes dviese. Neretai ir pati respondente, supratusi, apie
k4 bus kalbama, pati i5pra5ydavo i5 kambario antikus ar kitus asmenis.
Kartais tokio atviro pokalbio metu ji ne tik iSsakydavo savo prisirninimus,
bet ir pasidalydavo net tokia patirtir6ri, apie kuri4, anot jos, dar su niekuo
nebuvo kalbejusi. Jos jaunystds metals diskutuoti tokiomis temomis nebuvo
priimta. NeStumo ir gimdymo temq specifi5kumas (intymumas) yra pastebi-
mas jaLs lyginant su krikdtynq tema, Apie krikdtynas moterys jau kalbejo
laisviau, net pasikviesdavo savo vyrus, vaikus, tadiau beveik niekada prie
vyro n,esidalijo prisiminimais apie neptum4 ar gimdym4. Apklausa vykdavo
pagal j.5 anksto sudaryt4 klausimyn4. Reglamentuotas interviu leido sukaupti
pakan-lcamai daug informacijos gimtlrviq paprodiq tema, tadiau Sios temos
specifika dalnai iSprovokuodavo respondentes nukrypti nuo konkretaus klau-
simo. Tada ji pateikdavo daug savo, t6vq net seneliq patirtimi paremtos
unikalios medZiagos. Tadiau tai daZmiausiai atsitikdavo tik tada, kai susida-
rydavo palankios aplinkybes: pasiektas tam tikras abipusis pasitikejimas,
suformuota tinkama klausinejimo apli.nka. Tokiu atveju reglamentuotq inter-
viu ka,italiodavau su laisvu pokalbitr, tiesa, kontroliuodama respondentes
ai5kinzrmas temas. Vykdydama lauko tyrimus 5ia tema, ilgainiui pasteb6jau,
jog daugiau Ziniq i5 pateikejos iSgirsdavau tada, kai ja klausinedavau tuose
namuose/ i kuriuos ji nutekejo, kur gimde ir augino savo vaikus. Saoos kul-
fiirinesi aplinkos skatinanti poveikl lZvelgdavau keliais aspektais.

Pfu:ma, suvokiau (lygindama su respondendiq apklausa joms persikelus
gyvenlli pas vaikus), jog respondentd, bridama Seimininke, savo namuose
lengviau ,,valdo situacij4" ir pajegia tinkamai atsiriboti nuo kitq pastabq ar
nuomoniq. Kitokiu atveju neretai pokalbi komentuodavo jos vaikai, repli-
kuodami, kad kalbame apie visokius niekus, burtus ir prietarus. Pastebdjau,
jog dailntausiai Sios pastabos neigianrrai paveikdavo atvirai pradet4 pokalbi.

Arrtra, patyriau, jog respondentdi artima namq aplinka lengviau suy',a-

dindarro prisiminimus. Be to, tuose namuose dar iSlikq (paprastai ant aukS-
to) maLterialus daiktai (pur., vaikq stovyne, valinys ar kita smulkmena, net
iSlikusi daikto detale) buvo svarus veiksnys, padejqs geriau suvokti pateik-
tus klerusimus ir formuluoti atsakymus. Kalbantis su senyvo amiiaus mote-
rimis tai buvo labai svarbu.
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li sarsos kulturines aplinkos iSeinama ir laikinai, net trumpam, i5v1'kstant
i5 savos sodybos ribq. Antai, kai respondente sutinkama ir kalbinama kaimo
gatveje, pas kaimynq ir pan., netenkama dalies saaos kultirines aprlinkos
privalumq. Pavyzdiliui, Ziniq pateikdja buvo uZklupta kaZkur beskubranti ar
venge affirauti prie kaimynq/ nors galetume ir suprasti tokio pokalbio teigia-
mybes: sakysirn, kairnynes padejo respondentei prisiminti kai kuriuos fak-
tus. Tadiau, kaip teko patirti, Siuo atveju atsiranda pretekstas suabejoti, ar
tai jos asmenine patirtis, ar ji tik pritare kitq nuomonei. Ar 5is reiSkinys buvo
gyvas jos namuose/ ar kitoje parapijoje, i5 kurios kilusi jos kaimyne. Laikinai
nutolus nuo saaos kulmrinds aplinkos, atviras pokalbis tampa sunkia.i ima-
nomas/ del to prarandama dalis htymiq detaliq, per kurias i5rySketq igimtu-
viq temos specifika. Taigi informacija tapdavo patikimesne ir igydav.o kit4
vertg, jei pavykdavo respondentq ,,pafadinti" ir kartu su ja ,,i5gyventi" jos
jaunystq teritoriSkai nenutolus nuo tos kultnrines aplinkos, kurioje ji jq su-
kaupe.

Teksto konstravimas: pateik6jas ir tyr6ias

Zmogaus aplinka ir atminties paZadinimas, kur daiktas, epizodas ar tam
tikra situacija veikia kaip impulsai, atgaivinantys atminti. Tadiau ar pa-
Zadindami atminti nepriverdiame pateikejo pergalvoti to, kas buvo anks-
diau? Galbfrt tai keidia jo poZirlri, vertinimus. Akivaizdu, kad, noredami
likti neutralus, vis tiek savo klausimais darome itak4 pateikejq vaizduotei,
jo susikurtai pasaulio tvarkai. Phteikejai taip pat yra aktyvds mflsq atZvil-
giu ir modeliuoja savo pasakojimus ,,pataikaudami" mums ar ignoruoda-
mi mus.

Danguole Saidinskaite (LII Etnologijos skyrius). Norediau atkreipti demesi
i tam tikrus ty.ejo ir tiriamojo tarpusayio santykiq aspektus. Pateiksirr kon-
kretq lauko tyrimq atvejt kuris yra ne ta tema, kuria a5 renku medlliag4,
tadiau kuris buvo papasakotas mano l4uko tyrimq metu. 1999 rn. viename
TelSiq rajono miestelyje kalbejausi su mpterimi, kuri papasakojo apie jq mies-
telyje neseniai vykusi4 ekspedicij4 ir ppie tuo metu pas j4 apsilankiusius
tyrejus ir pateike savo, kaip tiriamosios, polltri I minetus Zmones. fiupra-
tau, jog greidiausiai tai buvo kra5totyrine ekspedicija. Moteris apie skirtingu
laiku pas j4 atejusius'tyrejuskalbejo kaip apie dvi skirtingus vaizdinius apie
save suktrrusias grupes. Del to Sios dvi grupes gavusios i5 jos skirting4
informacij4, arba skirtingus tekstus. Vigna grupe - tyrejq profesoriq, kita -
Vrejr4 studentq. Pirmajai grupei ji nepateikusi tokios tautosakos, kuriqr gavo
antroji - studentai. Stai k4 moteris papasakojo. Vien4 kart4 pas maner atejo
tokie du profesoriai. Vienas - su kostiumu, kitas irgi pana5iai atrocle. ]ie
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rinko tautosak4. Ji sako: ,,Na, Zinoma, a5 jiems Visko nepasakojau. Pateikiau
tik tam tikras dainas, papasakojau tik tam tikrus dalykus. Na, negalejau a5

jiems kitko pasakoti". ,,Bet kit4 kant4, - toliau pasakoja, - kai pas mane
atejo tokie studentai, tai a5 jiems jar-t tiek visko pripasakojau, visokiq dainq
pridainavau". Taigi nordjau pasakyti, jog tas rimto tr ne aisai rimto tyrdjo
vaizdinys rezultatq atZvilgiu gali apsiversti auk5tyn kojomis. Rirnto, soli-
daus tyrejo isptrdis nebatinai sudaro s4lygas surinkti rimt4, i5sami4, vadi-
nam4j4 ,,objektyvi4" rnedliag4. Ir pateiktuoju atveju nereiSkia, jog ten lan-
kesi tyrejai profesoriai ir tyrejai studentai. Paprasdiausiai moteris taip
skirtirLgai ivertino j4 aplankiusius Zfirones. Taigi tyrejas savo ivaizdZiu, kuri
suforrnuoja iivaizda, aptan;ga, amiitls, elgsena, manieros, daro itak4 i5 kito
asmens gaunamai informacijai.

Kalbant apie etnologo, antropologo vaidmeni renkant etnografinius teks-
tus, apibudinandius koki nors socialini-kulturini reiSkini, tradiciSkai akcen-
tuota jo kaip neutralaus steb6tojo pozicija. Kita vertus, butinas ,,prisitaiky-
mas" (pavyzdliui, iivaizda, kalbos maniera) prie tiriamr-ljr{, sudarantis
gaiimybq i5 jq iSgauti reikiamE tekst4. Todel turdtq btrti skktingi, pavyzdZiu|
asociali4 grupe ir visuomenini kult0rini elit4 tyrinejandiq tytejq elgsena ir
vaizdjniai. Tadiau a5 pirmiausia nofeiiau akcentuoti pasitikejimo, tarpusa-
vio supratimo situacijos ktrimA tarp Vrejo ir kito asmens. O tai gali btiti
pasiel.tta ivairiai, atsiZvelgiant i indiVidualias asmenq savybes, bet nebutinai
apranga ar kitais prisitaikym4 dembnstruojandiais dalykais.

Antra, k4 norddiau gindyti, tai tyrdjo, kaip neutralaus ir objektyvaus
stebetojo, pozicija. Pastebeta, jog jis veikia situacija, ivykius, kartu ir etno-
grafinius tekstus. PavyzdLiui, tokie tyrejos tapatybes demenys kaip rase ir
lytis (jloftsd6ttir 2002: 303-317). Savo, kaip tyrejo, itak4 tyrimo procesui,
kuriame aktyviai dalyvavo, atskleidd jaunim4 tyrinejes Aaronas Turneris.
Pasak jo, ,,antropologas negali buti socialiniame lauke ir jame nedalyvauti ir
netaplli reikSmingu ivykiq, praktikq ir politiniq konfigflracijU autoriumi, ir
Sitaip nedarydamas itakos tam, kas vyksta, koki4 reikSmg visa tai turi daly-
viq piateikiamiems aiSkinimams" (Tdrner 2000: 53). Be to, tiriamieji nera tik
subjelitai (objektai), prie kuriq tinka/nai prisitaikius galima gauti garantuot4

,,objektyvi4" informacija. Vengiant akcentuoti grielt4subjekto ir objekto skirti,
galima kalbeti apie tyrejo santykio siu ,,kitu", t. y. su tiriamuoju, humaniza-
vima. Kirsten Hashup ra5e, jog ,,meS niekuomet negalime ,,paLinti" individq
kaip subjektq; taip pat mes negalinie jq ,,suprasti", tarsi jie i5 tikr-qjq bfltq
objektai; tai, k4 mes, kaip etnografhi, galime palinti, yra erdvd, kuria jie
pasirerngq su mumis dalytis" (Hast[up 1993: L81). Sioje erdv6je, vykstant
abipusei s4veikai, susiformuoja reikSmd. ,,Reikdme nera kaZkas, k4 ,,turi"
socialiniai faktai; ji yra kailkas, k4 Zmones jiems priskiria savo tikrovds
derybose. Ar painekovai yra gimq toje padioje Salyje, ar skirtingose, reik5md

yra allsirandanti, bet ne duota ar phgaminta i5 anksto. Supratimas yra so-
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cialinis ivykis. Tai ne vien vidiniq ypatybiq iSaiSkinimas" (Hasfrup 1996:
77). Taigi etnografiniai tekstai kuriamil tyrejo tu kitq asmenq susitikimo ir
bendravimo metu.

Jau buvo kalbeta apie tai, kaip pokalbio metu tyrejas savo klausimais
daro itak4 tekstui, ji konstruoja. Tadiau kai vyksta pokalbis, jis ne visuomet
iSlieka grieltai klausiandiojo pozicijoje, o kitas asmuo, kurio klausiama, ne
visuomet uzrna grieLtai atsakandiojo pozicij4. Pokalbio metu paprastai tos
pozicijos susipina. Kai Zmogaus ko nors klausiarna, jis taip pat paktrausia:
,,O kaip tu galvoji?", ,,O ka jtis manot?" Manau, ne visuomet btrtq etiSka
atsiriboti nuo tokiq klausimtl. Visada privalai kalkq atsakytr, ir, manau, tas
atsakymas nebtrtinai turi kenkti tyrimuir Biitq idomi kitq nuomone Siuo klau-
simu. Zinoma, tyrdjas, atsakydamas ar dalyvaudamas platesneje diskusijoje,
daro itakE teksto konstrukcijai, tadiau tai taip pat yra sudetine tyrimo pro-
ceso daLis, padedanti atskleisti ivairius nagrinejamojo reGkinio aspektus.

R. Sakniend. PanaSq rei5kini man teko patirti, kai rinkau medZiag4 apie
gimimq reguliavim4. Daugiausia klauoinejau jaunus Zmones. Atrodo, yra
ziniasklaida, kitos informacijos priemonds, tadiau neretai respondentai no-
rejo suZinoti ir mano asmening nuompne Siais klausimais. ISkyla dilema:
jeigu neiSreik5iu savo nuomones, neistvelsiu i savotiSk4 diskusij4, visada
stengsiuosi islikti neSali5ka ir statiSka klausinetoja, greidiausiai ir gausiu
lygiai tokius padius statiSkus atsakymus. Manydiau, jog butent diskutuojant
kartais labiau atsiskleidZia objekfiesnds bei intymesnes gvildenamosios te-
mos detales.

P. Kalnius. Rusq ehrologai turi i5 bavo tautos pasiemq ir labai pladiai
kartoja toki prieZodl: ,,Po odeZde vstredajut". Visada vaZiuodami i ekspedi-
cija ji prisimena. Ir visq Saliq etrologal lino, kad kuo didesnis supanaSeji-
mas su tiriam4ja aplinka, tuo yra didesrrd s6kmd. Todel, sakysim, vaZiuojant
I ekspedicijas i kitus kra5tus reikalaujafna, kad etnologai moketq tiriamqjq
zmoniq kalb4. Netgi rusai tai propaguoja. Antai zatrlakova todel ir iSmoko
labai gerai lietuvi5kai, kad norejo tirti lletuviq ir rusq santykius. Ir daugiau
yra tokiq, kurie mokosi kalbos prie5 vaZiuodami net i Vidurinq Azij4 ar
lJlkatkazq. Sitai, be abejo, labai aktuaiu. Veikia stereotipaii ,,savas", ,,sve-
timas". Su savu - vienaip, su svetimu - jau kitaip.

Auira zabielieru! (LII Etrologijos skyrius). Pastebdjau, kad ne tik kalba,
bet ir tarme yra labai svarbi. Atliekant lauko tyrimus Utenos rajone, respon-
dentai, man prabilus aukitaitiSkai, daZnai klausia, i5 kurio kra5to esu ai pati
ir ypad nudZiunga suZinojg, kad esu jq kra5tiete. Tuomet i5 karto esu laiko-
ma daug ,,savesne". Jei ,,vilnietiSkai" prabylu, dainai bando atsakyti taip
pat, savo kalb4 priderinti prie normirlds. Tada btrna sunkiau bendrauti,
maZiau pasakoma, nukendia informacijos kokybe ir kiekis.

V, Milius. Rusq tyrinetojai seniau sakydavo, kad i jq kaima geriau eiti
paprasdiau apsirengus, nes ju Zmones nemdgst4 ponr-l. Teko pastebeti, kad
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Liefuvos kaimo Zmones mieliau me$sta bendrauti su geriau apsirengusiais.
Atsirnenu toki atveji i31971, m. Dubidiq ekspeditijos. Mano dailininkas buvo
meno mokyklos moksleivis ilgais plaukais, raudonomis kelnemis. Nu6jus i
vienq sodyb4, Seimininke Linri iji irt sako: ,,Sukviesiu kaimo bobas ir patik-
rinsim, kas tu - berniukas ar merghitd?"

l. Morkaniene. Zmonds, ypad vyresnio amZiaus, jaudia tytejo poZitiri ir
greitai pastebi, ar i5 tikrqjq esi nuoSirdus savo tiriamojo objekto ir jq at-
Zvilgiu.

P. Kalnius. Priklauso ir nuo to, l{okiu klausimu renki medliag4. Tarkim,
labai geri buvo L. Kazlauskien6s pavyzdliai. Brakonieriai jai mielai rode
savo irankius ir daug k4 papasakojo. Leido juos nufotografuoti, nusipieSti,
k4 ji rrorejo, net padovanojo. O jeigu ateitq Zmogus panaius i valdinink4, be
abejo, absoliudiai nieko negautq.

V. Tumdnas. Bendraudami lietuviai kaimiediai daugiausia pasakoja apie
savo gyvenim4. ]eigu nori intymesruq dalykq suZinofl i5 tikrqjq pirmiausia
turi isijausti I paSnekovA, iSklausyti pasakojimq apie jo gyvenimo keli4 ir
bedas. Turi uZjausti, tik po to jie atsako i klausimus. Jeigu sausai pagal
anket4 klausinesi: ,,nagi, modiute, dabar atsakykit 5it4, o dabar 5it4 atsaky-
k7t" -- i5 tikrqjq ma/,ai k4 suZinosi. Bet tada klausinetojas, turintis papras-
tesnius klausimus arba tyrinejantis aiSkesni dalyk4, gali daugiau surinkti
medZiagos. O jeigu klausineji apie pasldptus, intymesnius dalykus, tenka
ilgiau pasedet pas Zmogq, su juo arltimiau susipaZinti, pavaiSinti ir pasivai-
5inti...

R. Sakniend. Tat priklauso nuo temos specifikos. Pakankamai i5samius
atsakymus galima gauti ir i5 karto prad6jus klausin6ti rtrpima tema. Vienoje
vietoveje dirbant ribot4 laik4 (kelias valandas) ir isivelus i didesnius pokal-
bius apie asmenini respondentes gyvenim4, neliktq laiko surinkti atsakymus

i rflpimus klausimus. Reikia atsiZvelgti i suformuluotas tyrimo uZduotis ir
nustatyti kontakt4 su respondentu.

P, Kalnius. Netgi vadovdliuose ra6oma, kad Vakaruose, atliekant sociolo-
gines apklausas, ne kiekvien4 Ziopli priima i interviuotojus. Daroma didele
jq atranka, Iabai kruop5ti atranka. Litrtrna, kad jis bfltq komunikabilus, ir
kitkas. Pradinis jq rengimo etapas yra ilgokas. Gal net kelias savaites ji
moko,, kaip bendrauti ir kaip uZmegzti pirminl kontakt4, pradeti nuoSirdq,

betarpiSk4 bendravim4 ir tik po to pereiti prie dalyko. Bet mes, Zinoma, nega-

lime kol kas sau tokios prabangos leisti ir tik taip rinktis interviuotojus. Ten

jie brangiai apmokanri. O mes dZiarhgiames, jei gauname student4. Ar ne?

R. Saknieni. Jeigu medZiag4 renka studentas ar etnografttr mokyklos moks-
leivis, ne visiems vienodai gerai sekasi klausineti. Tadiau todel studentai ir
atlieka praktik4.

P. Kalnius. Del to Vakaruose tr yra atranka nustatant, kurie gali dfubti
t4 darb4, kurie - ne.
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R. Sakniene. Bet tuo atveju jei ir jarrr nesiseka, a5 manydiau, vis tiek gali
ulralyti vertingos ir patikimos medZi4gos. Cia dar priklauso nuo to Lmo-
gaus s4Ziningumo.

s. urboniene. Teko skaityti studentq surinkt4 medZiaga apie atlaidus,
saugom4 Lietuvos nacionaliniame muuiejuje. Mediiaga buvo pristatyta be
klausimq lapo, o klausineta, matyt, grirdZtai pagal anketos klausimus. :[ dau-
gelf klausimq uzra5yti atsakymai tik ,,taip" ir ,,ne". Nefurint anketos,, visai
nesuprasi, apie k4 ten kalbama. Skaitarrt minet4 rnedliaga kilo ir daugiau
abejoniq. Atrode, kad studentai vienas nuo kito nura3inejo atsakymus, nes
atsakymai i daugeli klausimq kartojosi beveik identi5kai. Rasa PauJkStyte
minejo, kad ne visiems vienodai gerai eekasi klausineti. Galbtt tie, ku.riems
nesisekri, nuo kitq nusira5e.

R. Sakniene. MedZiagos patikimumq galima patikrinti. jei nurodytas pa-
teikejo telefonas (ar adresas), iSkilus abejonems, a5 kartais jam paskarnbinu
ir pasitikslinu. Ir, suprantama, nepasikllauju vien tik svetima medZiaga. vi-
suomet ja lyginu su sava ir kitais Saltiniais.

Publikuotas tekstas kaip etnografind informacija

Iprasta, kad etnografinis Saltinls yra lauko tyrimq medLiaga, pat;eikejo
pasakojimas ar interviu. Tadiau gtraipsnis laikraityje, prisiminimq krygu
ar autobiografija taip patyra etgrografind informacija.

Darius Daukias (LII Etnologijos skyrius). Trumpai aptarsiu, su kuo su-
sidtrriau etnografinio tyrimo Saltiniu p4sirinkqs periodik4. Dirbant su laik-
raidiais ar lwnalais svarbiausia, manalu, fureti omeny, kad periodika yra
vienokios ar kitokios Zmoniq grupes nuomone apie juos supandi4 aplirLk4.
Toks poZiflris leidZia priarteti, bet tik pfiarteti, prie konkretaus laiko lculm-
rines ar socialines aplinkos.

Galimi ivairtrs Wrimo variantai. Vargu ar yra leidinys, kurio, tarkim,
politines, kultrirines ir kitos nuostatos neturetq ltakos apibtrdinamojo objek-
to pateikimui. Remiantis vien vienokios pakraipos laikraddiu ir nepaaiSki-
nant jo orientacijos, politiniq motyvq, gFti*u prieiti prie iSvadq, kuriors gali
visiSkai ar i5 dalies prasilenkti su to laiklo realijomis. Pavyzdliui, ar gali btrti
lygiavertis etnografinis Saltinis ,,Sovetsl6aja Lifira" ir ,,Atgimintas,,? Darant
pirmaja prielaid4, kad i laikra5dio tekst4 negalima Zifreti kaip i objektyvios
tiesos refleksij4, tai kuriamq ideologiju jq sklaidos visuomeneje prasme jie
yra lygiaverdiai etnografiniai Saltiniai. Ti.ek vienu, tiek kitu atveju abu laik-
ra5diai turi konkrediq politiniq, kulturiniq ir kitq tikslq, daro didesni ar
maZesni poveikl vieiajai nuomonei. Siuos leidinius skiria pakraipa.
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Glali btrti ir kitas, svarbesrds kriterijus pasirenkant laikradti btitent, ban-
dyti nustatyti to laikraddio poveiki visuomenei. Nes, tarkim, jeigu nera teksto
poveikio arba atsako visuomeneje, galima kalbeti tik apie kaZkurio konkre-
taus laikraidio sifllom4 ivykiq interpretacij4, o tyrimas tokiu atveju apsiribo-
ja to laikra5dio analize, nesiekiama atrasti bendrq tendencijU visuomeneje.
Tadiau jeigu laikraStis turi didelg Skaitytojq auditorij4, tai rodytq, kad jo
siiilornos pasaulio interpretacijos yra priimtinos didelei visuomenes daliai. I5
to bttq matyti tos visuomenes vienokios ar kitokios orientacijos. Tai supo-
nuoja minti pasirinkti laikra5ti pavyzdliui, pagal tiraZo dydi.

Tadiau mano tyrimui tai nebuvo svarbu. A5 turejau tiksl4 paZitreti, kaip
vienu istoriniu laikotarpiu konkredir,l etrLiniq bendrijq spaudoje interpretuo-
jami etriSkumo klausimai. Pasirinkan Lietuvos tautiniq bendrijq ir dominuo-
jandic,s lietuviq tautos spaud4. Tautiniq bendrijq leidiniq trai,ai galejo visiS-
kai ar:ba beveik neatitikti dominuojandios tautines daugumos leidinio tralo,
tadiau ne tai buvo svarbiausia. Svarbiausia, kad ai vadovavausi dialogo
tarp leidiniq principu, kai tam tikro$, su etniSkumu susijusios temos pasiro-
dyda,'zo viename leidinle ir netrukus rezonansiniai tekstai atsirasdavo ki-
tuose,, Tai ir buvo laikraSdiq atrankos kriterijus, Zenklas, rodantis tos pro-
blemos ar reiSkinio aktualum4 tuometineje visuomeneje.

P. Kalnius. eia Darius ima konkretq laikotarpi (1988 ir turbflt 1990 m.)
ir tai man idomu. Siuo aweju ,,Ties4" beveik galima padeti i 5on4, nes ji tada
labiau laviravo tarp vienq fu kitq. Ir Siuo atveju Dariaus pasirinkimas yra
teisiqgas, kad eme tuos du kra5tutinius leidinius. Bet man atrodo, kad pa-
diam praverstq naudotis vadinam4ja kontent-analize. li atriboja tyrej4 nuo
subjel<fiumo ir labai objekfiiai parodo egzistavusias nuostatas, kokia i5
tikrqjq buvo tq laikraSdiq kryptis tu t. t.

V'. Saaoniakaite. Lalkraidio skaitdmumas rodo visuomends interesus: vi-
suose laikra5diuose yra ivairios informacijos, nuo politiniq ivykiq aktualijq,
kulhi:riniq kronikq, iki publikacijq laisvalaikiui ir pan., todel visuomenq api-
bUdina ir tai, kokius straipsnius ji skaito. K4 Darius gali papasakoti apie
skaitl'tojus Lietuvoje, remdamasis savo tyrimais?

Dt. Daukias. Man svarbus buvo mano tyrinejamosios temos pasikartoji-
mo daZnis. Ar, tarkim, keliuose laikfaidiuose aptinkami straipsniai su pana-
5ia pr:oblematika, ar diskusija vyksth tarp keliq leidiniq - tai, manau, rodo
tos temos aktualum4 to meto visuofneneje.

P, Knlnius, Nuo laiko priklauso. Siuo metu vienaip Zmones Linri, o saky-
diau, jo tyrimo laikotarpiu, prie5 dvylika mete, Zitrejo kitaip. Tada labai
akcen.tavo politinius ir tautinius dalykus. Kele juos i pirma viet4, prieS viso-
kius horoskopus, bUrim4 ii t. t. Juk tada stagnatai lietuvius bande netgi
skraiclandiomis lekStemis sudominti (jos neva ,,pasfuode virS Vilniaus"), ati-
traukti lietuviq ddmesi. Bet tada flebuvo absoliudiai jokio poveikio, jokio
efekto.
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D. Daukias. A5 tyrinejau etniSkumf, Lietuvai atgaunant nepriklausomy-
bg. Matyti, kad tuo metu tai buvo aktthalu visuomenei. Pasirinkdamas laik-
ra5ti ir tekstus, i juos Zi0rejau kaip i e$rografini Saltini neie5kojau kairkokiq
objektyviq dalykq, apibtrdinandiq vienQ ar kit4 etninq grupet nes man svar-
bu buvo ir pati ideologija, ir politinis kryptingumas. Tuo labiau kad 5.i tema
buvo sunkiai atskiriarna nuo politikos.

P. Kalnius. Tikrai dia priklauso nuo tyrejo apsisprendimo ir keliamq ui-
daviniq. PripaZistama, kad spauda yra tam tikra refleksija ir Saltinis, tadiau,
suprantu, ne vienintelis...

D. Daukia* Sutinku, kad visapusiSkai atsakyti i iSsikelt4 klausim4 laik-
raitis galetq buti vienas i5 etnografiniq Saltiniq.

V. Milius. Ai5ku, moksl4 kelia sintetiniai ir analitiniai tyrinejimai. Tadiau
dia noriu pakalbeti apie kitokius Saltinilrs - publikuotus tekstus. Kaip folklo-
ristams dainq, pasakq ulrafyma| istolikams senqjq dokumentq pubiikaci-
jos yra mokslo Saltiniai, taip etnologams - etnografinio pobAdZio prisimini-
mai ir lokaliniai apraSymai. Visi turbflt esame skaitg ir ne vienas panaudoje
M. Katkaus ,,Balanos gadynq",I. Koniiaus ,,Zemai(io 5nekas", ,,Mano ei-
tasis kelias", A. PakalniSkio ,,2emaidirls". Mailiau mums Zinomi paprastos
moters i5 SkriaudZfi4 parcpijos A. Bartnykaites-Savickienes (L892-1984) se-
natveje suradyti ,,Atsiminimai". ]uose autores gyvenimas parodytas per 5ei-
mos nariq, giminiq bendravimq, kasdidng buitl, darbus, kalendorines ir 5ei-
mos Sventes. jos sfnus Juozas tuos atsiminimus padejo Lietuvos istorijos
instituto Ebrologijos skyriaus rankraityhan. Tekst4 pastebejo darb5tusis pro-
fesorius Manfredas Kleinas i5 Austrijos, iSvertri i vokiediq kalb4, priraSe
baigiam4ji Zodi. Vertim4 Ein Dorf zrnisdhen groJien Wiildern (Kaimas tarp di-
deliq miSk\) 1997 m. paskelbe Vienos ,,Bohlau" leidykla, publikuojarrti pa-
prastq Zmoniq prisiminimus. Tokiu brldu 5ie etnografiniai tekstai pateko i
tarptautinq mokslo aren4.

Beveik visiems ekLinds kulhfros istorrijos klausimams aprabq rasime ,,Gim-
tajame kra5te", ,,Kradtotyroje", ,,Musq kra5te", apibendrintq apraiq ar, teks-
tq jau kelintas de5imtmetis leidZiamose lokalinr-ise monografijose.

Kartais i5 pirmo Zvilgsnio smulkmena patenka i mokslo apyvart4 ir kul-
ttrrini gyvenim4. Keletas pavyzdilit4. {adaise Siautiq ,,Au5ros" muziejuje
buvo pastebetas Mato Slandiausko vyriSkos sermegos i5 priekio ir nugaros
pieSinelis su trumpu apraSu. Kadangi medZiagos apie senuosius vy.riSkus
drabuZius malai teturima, tad pie5inelis ir tekstas buvo paskelbti ,,Kra5to-
tyros" 1964 m. knygoje. Sie duomenys tuoj pateko i lietuviq drabuZiq tyri-
netojU akirati buvo panaudoti kuriant Mataidiq folklorinio ansambli.o ap-
rang4.

Kitas pavyzdys. Vytauto DidZiojo pniversiteto studentes Marijos Alsei-
kaites (veliau tapusios Gimbutiene) 19ap m. Valkininkq apylinkeje surinktoji
medLiaga apie Zemdirbystg it gyrnliq g6nym4 bus skelbiama Lietuvos:nacio-
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nalinio muziejaus leidZiamoje serijoje ,,Etnografija". Nuo pirminiq lauko uZ-
raSymq ji skiriasi tuo, kad irankiai, $arbai, paprodiai apraSyti kompleksiSkai
suvedant i iStisinius apra5ymus. Sie tekstai daugiau nei pus5imd metq iSgu-
lejo Nacionalinio M. K. eiurlionio dailes muziejaus Liaudies meno skyriaus
rankra5tyne.

Bus paskelbta ir Antano MaZiul[o 1939 m. Vidukles apylinkese surinkta
medZiaga apie valstiediq buitl: verslus, valgius, liaudies medicin4 ir veteri-
narIj4, senuosius tikejimus (tie apra$ai jau paskelbti: MaZiulis Antanas. 2002.
Vidukli5kira buitis, Vidukld: 894-933. Vyr. redaktorius ]. Girdzijauskas. Kau-
nas: Naujas lankas).

XX a. deSimtajame deSimtmetyje Lietuvos kraitotyros draugijos uZsaky-
mu i6ejo trys ,,Lietuviq ehrografijos Saltiniq" knygos: V. Statkevidiaus ,,Sila-
li5kiai" (1992), L Jablonskio ,,Budriril kaimas", V. Uldinsko ,,Raitininkq kai-
mas" (1995). Gaila, Sios serijos leidimas nutriiko, nors medZiagos
rankra5tynuose esama.

Sintetiniai ir analitiniai tyrinejirrtai priklauso nuo tuometinio mokslo ly-
gio, autoriq sugebejimq ir nuostatq, sovietmediu - ir nuo politines konjunk-
ffiros, o paskelbtieji tekstai rodo betarpi5ka liaudies gyvenim4. Jie vertingas
Saitinis tyrinejant ivairius ehrines lulttros klausimus, idomrls skaityti tiek
profesionalui, tiek eiliniam skaitytojlri. Siq prisiminimq autoriai yra lvairtrs.
Minetas Aleksandras PakalniSkis bpvo fizikas. Lietuvoje buvqs pedagogu,
pokario metais atsidtirqs eikagoje dirbo miesto savivaldybeje. Jis paskelb6
apybraly',as: istorinq ,,PhtJttge", ebrografing ,,2emaldia7", kelet4 prisiminimq
krygtt. Pastarosiose apra5e savo gD/venim4 nuo paauglystes iki senatves.
1"989 m. rudeni brldamas iikagoje, tilk keleta valandq praleidau pas ji. Tadiau
tam apsilankymui pastarojoje ktygqj" jis paskyre por4 puslapiq teksto. Vi-
sos knygos liudija dideli autoriaus pastabum4 aplinkai, detalems ir atmind.

Etnografinis tyrimas stebint ir tarpdlscipliniSkumas

Pagrindinis etnografinio tylimo metodas vis delto yra ne interviu, nors
mes dia daug apie tai kalbejome. Pagrindinis metodas yra tyrimas daly-
vaujant ir stebint. [vairaus lygmens pokalbiai yra tik jo dalis. Net ir tuo
atveju, kai tyrimas susitelkita ties interviu, pateikejo apranga ar elgsena,
kaip ir pokalbio vieta bei ivairtis aspektai, atsiradq Salia pokalbio, yra
reik5mingi. Tadiau negalima ignoruoti to, kad klausimas, kaip tyrineti, yra
susijgs su klausimu, k4 tyrineti, ne tik objekto, bet ir laiko atZvilgiu: tai, kas
vyko praeityje ar kas vykstd Siandien: XIX a. pabaigos - XX a. pirmosios
pusds tradicing liaudies kulltar4 ar, pvz., Siuolaikines jaunimo subkultu-
ras. Antra vertus, prisilietimhs prie ivairiapusiSkq gyvenimo sridiq nejudio-
mis suponuoja ribq tarp poZiririq ir disciplinq i5sitrynim4, ypad kai pats
objektas, pvz., architekt0ra tarsi praSosi ir kitokios tyrimq krypties.
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Egidija Ramanauskaiti (Yytauto Didpiojo universitetas). Norediau prasida-
lyti etnografinio darbo problemomis, kylandiomis tyrinejant dabarties sub-
kultnrines bendrijas. Mtrsq tiriamasis klausimas - grupes identitetrtr kon-
stravimas. Jam atskleisti naudojame kuilttrinio teksto ir jo reikimiq patiems
subkultiiros kiirejams analizq. Reik5miq analizei geriausias giluminio inter-
viu metodas, kultnrinio teksto analizei - stebejimas dalyvaujant kulttirineje
aplinkoje - Sventese, ritualuose, konc€rfuose, Lygiuose, kasdieneje veiklo-
je... Pavyzd1iui, per interviu respondentai mums pateikia savo subjek:fiias
sampratas apie tai, kas yra metalistai pagonys, kaip jie kuria savo p;rsaul€-
vaizdi ir kaip ji iSreiSkia. Stebejimq kontekste Siuos duomenis mes galime
adekvadiau suprasti. Teisingiau bUtq pasakytt, jog be stebejimo jie visi5kai
nesuprantami.

Steb6ti tenka netiketose aplinkose, kurios del skirtingos tyrejo ir s'ubkul-
hlros dalyviq kultorines patirties i5 pradZiq dalnat buna sunkiai suvokia-
mos. Lygiagrediai stebime bendrijas, priklausandias keletui skirtingq kulm-
riniq Zanrq, kad galetume lyginti, pavyzdLiui, metalo muzikos megejU
festivalius, jaunimo technomuzikos vakarelius, folkloriniq ansambliq, llomu-
vos bendrijq kalendorines Sventes. Mums reikia integruotis i Sias aplinkas,
perprasti je bendravimo stiliq. Be susidomejimo nepasiekiamas supraLtimas.
Tadiau kitas Zingsnis - subjektyvumo link. Pateikiant medZiag4 nevalingai
kyla noras paaiSkinti ir apginti nuo nepakandios aplinkos kitokius negu
mtrsq paiir4 kulttrinius gyvenimus. eia kyla tyrejo subjektyvumo ir duome-
nq objektyvumo santykio problema.

Kitas tos padios problemos aspektas - steb6jimo apraSymas. Nors esame
nusiteikq pateikti kuo objekfiesni ir iSoamesnl apra5ym4, tik pradejus ra5yti
tampa akivaizdu, jog pateikiame gausitomis detal6mis iliustruot4 savo este-
tinq pajaut4, kuri tampa etnografijos kriterijumi. Toki subjektyvum4 nulemia
pats stebimasis subjektas. Pavyzdliui, pnetalo muzikos festivalis ,,Death Co-
mes" (Mirtis ateina), kurl apraiydami nei5vengeme ,,skriejandiq plaukr1",
,juodos metalines stilistikos" t ,pragdtp" ivaizd1fi4. I5 tiesq tai panaLSiau i
mitologemas negu etnografij4. Bet, kita vertus, mums buvo svarbu perrteikti
bendrijos nariq kuriam4 atmosfer4, padeti skaitytojui ja pamatyti. O kito
kelio nera - tik miisq akimis. Todel etnografo pajauta r tai, kaip jis pe.rteikia
aplink4, tampa vieninteliu objektyviu kliterijumi. Tokias aplinkas stebdti ypad
padeda vaudo kamera ir fotoaparatas. Nueiname ilg4 keli4, kol etnografinis
apra5ymas pateikiamas skaitytojui. Vaiado medliaga perZitrrime ir Silruoja-
me popieriuje, stengdamiesi palyrnetivisus iSkalbingus kultiuinio teksto sim-
bolius: spalvas, daiktus, piedinius, tafuflruotes, drabulius, Sukuosenas,, Svie-
sas, interjer4, dainq ir kitus tekstus, muzik4, dalyviq elgesi bendrervimq.
Tadiau noredami perteikti veiksmo atrposfer4, mes turime sukonstruoti 5i4
aplink4 popieriuje kiek imanoma adekvadiau. eia pasitelkiame savo asmeni-
ni patyrim4, kuri igijome steb6dami. Tai jau pirmoji, bene atsakingjiausia,

It'J



164 DISKUSIJOS

interpretacijos pakopa. {domu tai, jdg tyr6jas, siekdamas pagristi fakt4, fik-
suoja savo paties reakcijas.

P, Kalnius. Taip, tai yra subjekltyvu. Fiksuojant, klausinejant ivairiais
metoclais subjektyvumas visada iSlieka.

E. Ramanauskaitd. Mes bandome arteti prie patikimumo naudodami me-
todq trianguliacij4, bet velgi suprantame, kad jeigu t4 darb4 dirbtq kitas
Zmog,us, jis gautq galbflt Siek tiek pana5q, bet vis tiek kitoki varzd4.

A. Zabieliene. A5 norejau paklausti, ar jts i visus renginius viena vyks-
tate, ar su grupe? Jei su Brupe, tai keliese? Kaip vyksta renginio fiksacija,
pats tyrimas/ ar vdliau kiekvienas grupds narys daro savo atskiras iSvadas,
ar jos jungiamos? Ar btrna afvejq, kai grupes nariq Wrimq rezultatai ir
iSvados skiriasi? Taip pat bUtq idomu suZinoti trf padiq metalistq-pagoniq
poZirlri i ,,svetim4", t. y. tyrinetojE tarp ,,savt4jr4".

E. Ramanauskaitd. DaZniausiai a5 vykstu viena, tiksliau, dviese, su ope-
ratorirnmi. Tai priklauso nuo turimq 165q. Esame vyke i Vilniaus miesto eks-
pedicjLjas kartu su studentais, 34 Zrnoniq grupe. Tuomet pasiskirstome dar-
bus. Sitebint ,,Death Comes" festivall Vilniaus ,,KabIio" klube, viena studente
fotografavo uZkulisiuose, kita Snekejosi kaZkur uZkulisiuose, operatorius fil-
mavo,, kas vyksta scenoje ir saleje. A5 pati sddejau balkone ir apraSinejau.
Yra buvg, jog grupe i5 renginio iSvhZiuoja, o kas nors vienas pasilieka iki
ryto pasedeti prie baro. Paskui t4 medZiag4 anaLtzuojame bent dvi savaites,
intensryviai. | ,,KabIi" vykome ir su visa sfudentq grupe, iSklausiusia meto-
dikos kurs4, apie 15 Zmoniq. Studentq uZdavinys buvo i5naudoti bendravi-
mo situacijas. Etnologijos mokosi daugiausia merginos. Buvo ldomu, kad jos
patviltino mano jau anksdiau susidaryt4 nuomone, jog iSoriSkai agresyviai
atrodanti 5i kulhfrine aplinka i5 tikrqjq yra visiSkai kitokia. Jaunimas yra
nuoSirdus, neagresyvus, jie atid0s vieni kitiems...

,,fivetim4" tyrinetoj4 tarp ,,savUjt4" ,,metalistq" jie isileidZia. Iie isileidZia
tol, kol daug Zmoniq to nedaro. Prie6 aStuonerius, net prieS penkerius mefus
buvo labai lengva, dabar jau tenka girdeti nusiskundimq, nes daugeja besi-
domindiqjq jaunimo subkulturinemis bendrijomis. Studentai ra5o apie tai
kursinius, diplominius darbus.

A. Cepaitiend. Cia i5 dalies palietei ir klausim4 apie etini Wrimo pobiidi
kuris turbrit akivaizdliau atsiskleidlLa apibreZiant santyki tarp etinio ir emi-
nio t1r1ims. Suvokiu, kad dalyvavintas stebint, kai realybq fiksuoji i5 Salies,

yra etinis tyrimas, ar ne?

E,, Ramanauskaitd. Veikiausiai taip, nes Siuo atveju i kulmrE Zvelgiame i5

tyrejo pozicijos. Tadiau mes stengiafnds pasijusti dalyviais ir suprasti, kaip
jie jaudiasi. Atsiranda jungtis ir galirnybe pateikti duomenis dalyvio poZifl-
riu... Vis delto galutinai tyrim4 surnodeliuoja pasirinkta teorine perspekty-
va. Etnografija nuskqsta teoriniuose konstruktuose. Tadiau velgi - be jos

mes nesuprastume reiSkiniq esmes.
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llona Burinskaite (Yytauto DidZiojo universitetas). Mary tyrinejand:iai ar-
chitektnr4 menotyriniu poZitrriu, Iabai rraudinga iSgirsti etnologq problemas
ir susipaZinti su ivairiais jq darbo metodais, kuriuos, manau, galima pritai
kyti ir menotyroje. Pritariu Sioje diskusijoje kilusiai mindiai, kad objekto pa-
sirinkimas neretai savaime provokuoja tarpdiscipliniSkum4.

Konkrediai etnines architekttrros atveju be etnografinio pobtrdlio Lirr:;'4
jos samprata ir vertinimas neretai tampa pernelyg pavir5utiniSkas - konsta-
tuojantis, bet nepaaiSkinantis pastebetos ivairoves prieZasdiq. Formali,, este-
tiniais kriterijais paremta objekto menotyrine analizd dalnai atrodo ,,ne6y-
va", neitikinanti, o kartais net neidomi. Toddl aktualu ne tik konstatuoti,
koks yra tiriamasis objektas, bet ir koddl jis yra toks, kokios prieZastys leme
vienokl ar kitoki jo pavidal4 ir i5rai5k4. Manau, kad etrografinio pobudZio
duomenys gali menotyrininkui labai praversti suteikdami jo tyrimams gilesni
ir sodresni turini.

A. eepaitiene. Bet tokiu atveju ar nera pavojaus pasimesti tarp ski::tingq
disciplinq ir poZitrriq ir pamesti pad tyrinejam4ji objektq? Ehrografija, etno-
logija siekia tyrineti Zmogaus ar Zmoniq grupirl elgsen4, jos rezultatus, kul-
hirinius pavidalus, menotyra gilinasi I formali4j4 estetinq tam tikrq objek-
tq - meno kuriniq - analizq. Ar imanoima tuo pat metu tam padiam tyrejui
Zvelgti i konkretq objekt4 i5 menotyros ir etnologijos pozicijq, Iygiai taip,
kaip i bet koki daikt4 vienu metu Zitrreti i5 dviejq skirtingq pusiq?

L Burinskaite. Be abejo, bandant sprderinti tarpdisciplininius dal.ykus,
tokia rizika visuomet yra. Tadiau Ziiirint i etnologij4 ir menotyr4 jtrsq pami-
netu aspektu, manau, kad galima rasti labai daug bendro. Menas taip pat
yra Lrnogaus kurybines veiklos rezultatas. Todel ir rizika pasimesti ndra
labai didele.

l. Morknniend. Taigi jeigu mes siekidme gauti kuo objektyvesnl reiikinio
vaizd4, tai panaudojame visus imanomus Saltinius, ivairi4 vizualinq medLia-
g4 ir metodus. Juk tyrinedami ne vienu metodu naudojames. Taip surenka-
ma etrografine medliaga, kuri yra tolbsnio etnologinio tyrimo ir analizes
pagrindas.

Apibendrinant reikia pasakyti, kad teorine prielaida, teigianti kulffiros
tekstualum4 (Geertz 1973), yra pretekstas aktualintoti mtrsq akademinq dis-
kusija Siandienos kontekste, pratgsiant A. J. Greimo suformuluot4 metodo-
loginq ktypti ir Lietuvos etnologijos tradicij4. Atrodo, kad Siame serrrinare
buvo tik ivardyta tyrinetojams aktualir4 metodologiniq klausimq lvairove,
tadiau rimdiau paZvelgus matyti, jog buvo kalbeta apie svarbq dalyk4, kuris
yra etnologijos ir jos teoriniq paradigrrq pagrindas, - tai etnografiniq tyri-
nejimq praktika. Ji yra etnologijos mokslo kasdienybe, kurioje susiforrnuoja
ir teoriniai apibendrinimai, ir akademines mokyklos. lvairiq su tyrimu susi-
jusiq niuansq ir problemq blaivus suvokimas ir lvardijimas kiekviena.m ty-
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rejui suteikia galimybe pasitiketi sarno darbq ir apibendrinimq gyvenimi5ku
realu:mu. Kita vertus, kritinis poZitrris tiek i tiriam4ji objekt4, tiek i metodo-
logijE ar metodikE ir net padius save yra bet kurios akademines disciplinos
gyvybingumo Saltinis.
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