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Siaurds Europos paprotiq tyrin6toiq konferencija Suomiioie

2002 rn. rugpjndio 16-18 d. Linnasma-
ki konferencijq centre, Turku, Suomijoje,
ivyko tarptautine multidisciplinine kon-
ferencija ,,Tradicines kaukds ir persiren-
gimo paprotys Siaurds Europoje". Tris
dienas 25 prane5ejai i5 Suomijos, Svedi-
jos, Norvegijos, Islandijos, Danijos, Es-
tijos, jAV, Kanados, DidZiosios Britani-
jos, Airijos ir Lietuvos aptarinejo padius
ivairiausius persirengimo aspektus - nuo
paproiio genezds iki moderniausiq vai-
dybos formq.

Plenarineje sesijoje savo pranedimus
perskait6 konferencijos iniciatoriai ir
rengejai: Suomijos Ostrobotnijos [Ostro-
bothnian] archyvq archyvistas Karsten
Bergenhoj ir Islandijos universiteto
folkloristikos docentas Terry Gunnell.
K. Bergenhoj aptare istorinius persiren-
gimo tradicijos aspektus. T. Gunnell ana-
lizavo moderniqsias persirengimo tradi-
cijas Islandijos aukdtesnes pakopos
vidurinese mokyklose. Sesijai pirmininka-
vgs prof. Nils-Arvid Bringeus perskaite
praneiim4 apie Sv. Kanuto dienos iSva-
kariq persirengelius Pietq Svedijoje. Pir-
m4j4 sesij4 ulbaigd Hanne Pico-Larsen
prane5imas apie Aero salos, Danijoje,UL-
gaveniq persirengdliq dialogq ypatumus.

Antroji tos padios dienos sesija tqse t4
padi4,,skirtumq persirengimo tradicijo-
je" tern1. Prof. Paul Smith i5 Newfound-
lendo St. John's universiteto stengesi
suprasti, kodel verslo, prekybos, Ziniask-
laidos reklamoje vis daZniau naudojami
Kaledq persirengimo paprodio motyvai,
kai pati tradicija, rodos, negriZtamai nyks-
ta. Kalifornijos universiteto Los Angeles
IUCLAI, JAV, asocijuotas profesorius Pe-
ter Tokofsky, analizuodamas gausi4 vaiz-
dinq medZiag4, m6gino parodyti, kaip

begant laikui keitesi Elsach miesto, Vo-
fietijoje, karnavalas. Pirmosios dienos
darb4 ulbaigd dar vieno svedio i5 JAV,
Amerikos folkloristq draugijos preziden-
fo Bowling Green valstybinio universite-
fo profesoriaus Jack Santino praneSimas,
qkirtas teoriniams persirengimo paprodio
tyrimq aspektams.

Antr4 ir tredi4 konferencijos dien4 dar-
$as vyko paralelinese sesijose. Neretai jos
Suvo skiriamos atskirq Siaures Europos

$aliq persirengimo tradicijai. PavyzdLiui,
,,Persirengeliai Estijoje",,,Persirengeliai
$uomijoje ir Alandq salose", NorvegU
persirengeliai - praeitis ir nudiena". Sio
qtraipsnio autorius savo pranedim1 ,,UL-
gaveniq persirengeliq vaikStynds Lietu-
yoje XX a. I p." perskaite sesijoje, pava-
flintoje ,,Persirengeliq pokStai ir flirtas -
li.ietuva ir Suomija". Net kelios sesijos bu-
vo pavadintos ,,Persirengimo paprodio ty-
linejimq skirtumai". Jos junge ivairius per-
sirengimo paprodio pasireiSkimo atvejus bei
jq tyrindjimo aspektus.

Baigiamoji konferencijos sesija buvo
pavadinta,,Persirengimo paprotys kai-
myninese 5alyse". Vienas i5 dviejq Sioje
Sesijoje perskaitytq prane5imq buvo skir-
tas atskirq indoeuropietiSkq tradicijq nau-
jametiniq apeigq lyginamajai analizei.
Dublino universiteto koledZo [University
Collegel prof. Seamas O'Cathain pristatd
naujq projekt4, kuriame persirengimo pa-
profys Airijoje batq tiriamas tarpkultari-
miu ir tarpvalstybiniu aspektais. Konfe-
lencijos darbE uLbaige bendra diskusija,
kurioje buvo aptartos konferencijos da-
lyviq pranedimuose suformuluotos pro-
hlemos, tolesniq persirengimo paprodio
tyrimq kryptys bei perspekfvos.

Arilnas Vaicekauskas
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Etnologiia Lietuviq katalikq mokslo akademijos XIX suvaiiavime

2003 m. birZelio 25-27 d. Siauliuose
vyko Lietuviq katalikq mokslo akademi-
jos XIX suvaZiavimas. Jame tarp 18 sek-
cijq dirbo Etnologijos ir folkloristikos sek-
cija, kuri po Edukologijos sekcijos
suvaZiavime buvo gausiausia: praneSi-
mus perskaite 20 pranedejq, atstovavu-
siq 4 universitetams, 2 mokslinio tyrirno
institutams ir Lietuviq katalikq mokslo
akademijai. Sekcijai pirmininkavo prof.
habil. dr. Vacys Milius (LKMA) ir dr. Ri-
ta RepSiene (LLTI).

Rasa Radiflnaite (VDU) praneSime
,,Zemailfu4glruenimo ciklo papiodiai: liau-
dies religingumo apraiSkos", remdamagi
baZnydiq archyvine medZiaga ir gyven-
tojq apklausos duomenimis, nagrinejo
moraliniq vertybiq kait4, atsispindindi4
dabartines Seimos glwenime: gimtuviq lr
krikdtynq paprodiuose, vaikq religiniame
auklejime, taip pat pomirtinio gyvenimo
isivaizdavime. Konstatuota, kad SajUdZio
metais (1988-1990) buvo rySkus posiikis
link Seimos paprodiq, susijusiq su reli-
gingumu, bet XX a. paskutiniame deSimt-
metyje prasidejo pastebimas atoslDgis.

Rasos Pauk5t5rtes-Sal,rrienes (LII) prane-
Sime ,,LiaudiSkasis poZitrris i gyvybes i5-
saugojim4 hikstantmediq sanddroje" d6-
mesys taip pat buvo sutelktas i aktualius
dabartines lietuviq Seimos gyvenimo
klausimus: pakitusi polinrii abortus, ban-
dymus atsikratyti vaisiaus, Sarlatani5kq
abortq taikymo tam tikro paplitimo prie-
Zastis. Pastebeti dideli pokydiai Sioje sri-
tyje, palyginti su tradicine kultUra: jeigu
pastarojoje abortas niekuo nepateisina-
mas, tai buvusi bes4lygiSka teise gimti
Siuo metu keidiama teise gimti tik palan-
kiai susiklosdius aplinkybems, sveikoje,
materialiai aprtrpintoje Seimoje.

Zilvitis Bernardas Saknys (LII), rem-
damasis savo surinkta lauko medLiaga,
perskaite praneSim4 ,,Kaimo ir miesto

kultiirq s4veika Dztrkijos jaunimo papro-
diuose". jame nagrinejo griZtamaji ryii
tarp miesto ir kaimo perduodant ir peri-
mant i5 vienos puses tradicines vertybes,
i5 kitos puses novacijas. PraneSejas taip
pat analizavo, koki4 reikimq Siam griZ-
tamajam rySiui turejo gyvenvietds dydis.
Konstatuota, kad XX a. antrojoje puseje
iki tol buvg riboti kaimo ir miestelio jau-
nimo kult0riniai ryiiai suintensyvejo ir
mai,ai kuo skyrdsi. Tadiau padidejo ato-
trlkis tarp kaimo ir didmiesdio moderni-
zacijos lygmens. Tiesa, Siuo metu tiek
mieste, tiek kaime dznkq jaunimas tradi-
ciniais paprodiais laiko ne tik i5 Zemaiti-
jos atejusi triukSming4 UZgav6niq, bet ir
i5 uZsienio perimt4 Valentino dienos
5ventim4.

Vacys Milius (LKMA) pranedime ,,Et-
nines kultllros raiSka sovietmedio tremti-
niq Seimos paprotiuose" nagrinejo, ko-
ki4 reikSmq tremtiniq gyvenime turdjo
vestuviq, Iaidotuviq ir kiti i5 Tevlmes at-
sine5ti Seimos paprodiai, kokia buvo eks-
tremaliomis s4lygomis Svendiamq Sven-
diq eiga ir atributika, taip pat vietiniq
gyventojq poZi0ris I lietuviq Sventes, jq
kapines ir paminklus. PraneSejas teig6,
kad lietuviai savo etrLing tapatybg per at-
liekamas apeigas dme demonstruoti po
to, kai aklimatizavosi, kiek leido galimy-
br5s, socialiai isitvirtino ir pamaLu susi-
telke i bendruomenes. Tradicijq ypad
laikytasi per laidotuves. Vietine gyven-
viediq valdLia kapiniq tvarkymo poLin-
riu nurodydavo sekti lietuviais, taiiau
vietiniai gyventojai lietuviq kapines ne-
retai niokojo kaip svetimybes aprai5k4.

Rtitos Stankuvienes (SQ prane5imas
,,Kryiit4 kalno fenomenas" buvo skirtas
Sios sakralines vietos kulhfrines vertes bei
visuomeninds reikimds apZvalgai, toles-
nds objekto pletotes prognozems. Autore
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su sflrdentais atliko kalne pastatytq kry-
Ziq tipologijos ir kiekybing apskait4, pra-
neSime pateike kryZiq statymo mofia-
cijos statistik4. Vyrauja kryi,iai ir
kryLelia| pastatyti pra5ant Dievo sveika-
tos, taip pat dekojant uZ patirtas malo-
nes/ pastatyti patriotiniais motyvais.
Daug smulkiq kryZeliq pastate tiesiog
paZintiniais tikslais kalnq aplankg turis-
tai. Autord daro iSvadq, kad kryZiq kal-
nas - ne tik sakraline vieta, bet ir liau-
dies k0rybines tradicijos dalis.

Petras Kalnius (LII) prane5ime ,,Sta-
diatikybes protegavimas kaip etniniq pro-
cesq veiksnys Vilniaus gubernijoje XIX a."
daugiausia nagrinejo, kaip per Seimos ir
santuokos santykius reguliavusius cari-
nes Rusijos istatymus konfesi5kai miSriose
krik5dioniq Seimose buvo globojama sta-
diatikiq puse, saugant j4 nuo eventualios
asimiliacijos. Vis delto, nepaisant juridi-
niq ipareigojimq krikdtyti ir aukleti tokiq
Seimq vaikus stadiatikybes dvasia, mi5-
riose stadiatikiq ir katalikq-lenkq Seimo-
se asimiliacini pranadumE turdjo lenkq
kultura, tatiau didZiarusiai stadiatikiai
kaip asimiliatoriai pasireiSke santuokose
su katalikais-gudais, i5 dalies ir su kata-
likais-lietuviais.

Irenos Reginos Merkienes prane5ime
,,Vele ir velionis lietuviq liaudies religi-
joje XX a. pabaigoje" apLvelgti dabarti-
niai lietuviq laidotuviq paprodiai, pasau-
lio suvokimas, vel6s vaizdinio inovacijos.
Pranedeja teige, kad lietuviai su velioniu
elgiasi kaip su gyvuoju, praradusiu kal-
bejimo ir judejimo gali4. Religinio elgesio
normos skendi naujuose parakrikddioniS-
kuose veiksmuose, susiiusiuose su loka-
lines bendruomenes etinemis ir estetind-
mis savo meto paZiriromis. Vele laikoma
metafiziniu k0nu, ivairiomis formomis
bendraujandiu su Zmonemis. Teigta, kad
tebetikima ry5iu tarp Zmogaus ir jam ar-
timo velionio vel6s bei galimybe susitikti
su kitomis velemis per spiritizmo seans4.

Danguole Svidinskaite (LII) praneSime
//... savo atlikt reikejo": atmint5rs ir pasa-
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kojimai apie religiniq tapatybiq ktrrim4
(Pirmoji komunija)", remdamasi gyven-
tojq apklausos Dz0kijoje, Zemaitijoje ir
Aukstaitijoje duomenimis nagrinejo, ko-
Si4 reikdmg ivairiq paLiirq, skirtingo am-
fiaus bei socialines pad6ties Lietuvos gy-
Ventojq religines tapatybes savivokai
{urejo pirmoji komunija. Kartu ji paliete
drtimiausios individo aplinkos - Seimos
t'rariq - vaidmeni lprasminant pirmosios
komunijos apeigas bei jq sakraliniq daik-
tq-relikvijq simbolines reikimes, nevie-
|rodE skirtingos socialines, kultrirines ir
politines patirties Zmoniq tq relikvijq su-
pratim4.

Veronika Lileikiene (VDU) perskaite
pranedim4,,Zemaitijos Lurdq ipeigines
ftultiiros sqsajos ir skirtumai". Jame dau-

$iausia kalbejo apie religiniq bei pasau-
Ifietiniq Svendiq apeigas prie Kretingos bei
IFtq Zemaitijos vietoviq Lurdo grotq. Pra-

4e5eja teige, kad jau Simtametg tradicij4

{urindios apeigos prie Lurdq stipriai vei-
$ia vietiniq bendruomeniq gyvenim4:
Srie Lurdq dabar atliekamos ne tik reli-
gines apeigos, bet ir pilietinio, patrioti-
rlrio ugdymo, kulturiniai renginiai: rugs6-
jO pirmosios minejimas, vaikq choro
{ventes, vaidinami mini spektakliai-mis-
tprijos ir t. t. Taip Lurdai, iSlaikydami au-
tpnti5k4 sakralini pobudi, Siuo metu kar-
tpr naujai prabyla ir apeliuoja I jaunosios
llartos kulturing savivok4.

Virginija Kvasaite (VDU) pranedime
,lAdventiniq,,Marijos Valandq" maldq
i1 giesmiq atlikimo apeigos amZiq san-
{.uroje" analizavo tq maldq kilmq, popu-
Iiarumo prieZastis ir dabarties inovaci-
jf,s. Teigta, kad Sios maldos i Lietuv4 atejo
ifr Lenkijos, ilgainiui buvo lituanizuotos,
ifrrySkejo regioniniai jq giedojimo savitu-
rpai. Prie Siq maldq paplitimo daug pri-
sfldejo pranciSkonq ir marijonq pastora-
cfind veikla. Konstatuota, kad Siuo metu
adventines,,Marijos Valandq" maldos
4amuose nebegiedamos, jq giedojimas i5-
likgs tik baZnydiose.
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Zenono Venckaus (5U) prane5irrte
,,Sventieji miSkai senoves lietuviq tikeji-
muose" glaustai apZvelgtos istoriniuo$e
Saltiniuose randamos Zinios apie senovds
lietuviq Sventomis laikytas girias. Prane-
Sejas savaip aiSkino ikikrikddioniSkojo ti-
kejimo Zmoniq medZiq ir miSko sakralrrr-
mo suvokimq bei miSkingq Sventviediiq
iSskyrimo motyvacijas. Jo manymu, Sven-
tomis giriomis senoves lietuviai paskel-
be svarbi4 iiking ir strateging reik5mg
turejusius miSkus. Ir gamtosauginiu pO-
Li:Dliu tai buvq pirmieji rezervatai, kq-
riuos isteig6 lietuviai.

Venantas Madiekus (VU) praneSime
,,Mirties bausme tradicineje lietuviq ku[-
tDroje" daugiausia demesio skyre liefuviq
poZiiriui I savavali (teisidkai nelegitimg)
mirties bausm6s taikym4 ui, lii,aginimn,
pledikavim4, tdvaLudystq, arkliavagystg
ir panadius nusikaltimus XIX a. - XX a.
pirmaisiais de5imtmediais. Prane5ejo te[-
gimu, kaimo bendruomene suokalbini
mirties bausmes taikym4 nusikalteliui tiZ
minetus nusikaltimus (daZniausiai uy', ar-
kliavagystg) laike bfltin4ja gintimi, mir-
ties bausmes vykdytojai buvo moraliai to-
leruojami.

Jonas Mardosa (VPU) perskaite pra-
neSim4,,PivaSiunq atlaidai etnologinilo
tyrimo duomenimis". Jame, remdamasls
tikindiqjq apklausa, nagrinejo j garsiuo-
sius Pivaiifrnuose vykstandius Zolines at-
laidus keliaujandiq piligrimq interesus ir
mofiacijas. Bande atskleisti, kiek dabar-
tinese kelionese i tuos atlaidus mindtame
mieste$je lemia pamaldumas ir kiek gry-
nai turistinis interesas. Prane5ejas kel6
minti, kad i5rydkejandios baZnytines fa-
sadin€s kultfiros bruoZtt, pompastikoo/
vaidybos galima iZvelgti pesdiqjq Lygiud-
se ateinant i5 kurio nors punkto i Pivd-
5itrnus. Zofines atlaidq tradicija ten kol
kas iSlaikoma, bet apskritai Siuolaikinidi
atlaidai - naujas tradici5kumo suvokirno
etapas.

Vida Savoniakaite (LII) praneSimre
,,Apm4stant lokaliq kultUrE: poZitrris i
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liaudies meno rinkq" siek6 parodyti lo-
kalios bendruomenes tapatybes s4sajas
su bendruomen6s poZiOriu i savo kultu-
r4 bei bendruomenes tapatybes s4sajas su
lokalios kultiiros ekonominiais dalykais.
Samprotauta, kaip etnologai gali padeti
miesteliams, senidnijq gyventojams i5lai-
kyti jq kultiiros savitum4. Pranedeja dare
iSvadq, kad nykstanfys amatai skandina
ir istorinq amatininkq patirti. Liaudies
meno artefaktai, kartodamiesi kaip lokali
tradicija, ivairuoja ir taip pat kinta kei-
diantis jq poreikiui, atsirandant naujai
rinkai bei naujoms technologijoms, kylant
gyvenimo lygiui.

Vytautas Tumenas (LII) pranedime
,,Tradicijq modernizacija tautinese juos-
tose" nagrindjo archaizmo ir moderniza-
cijos santykio dinamik4 lietuviq juostoje.
Teigta kad jos damiai isiliejo i )fi a. antro-
sios pusds kaimo ir miesto estetik4 papro-
tius. Ir Siuolaikinems tautinems juostoms
teikiama archetipine simbolika: jos i5rei5-
kia ry51 su proteviais, bendruomene, tevy-
ne/ yra nuoroda i Sventybg, amZinybg. Bet
kartu jq audimo technologijoje ima vyrauti
modemybes dalykai, nuskurdo ornamen-
tas, nyksta kolorito savitumas ir harmoni-
ja. Juostq gpybingumas silpsta, todel, no-
rint ji iSlaikyti, sujungti archaizmE ir
modemybq, autoriaus manymu/,,...pagei-
dautinas tautines ir krikddioniSkosios ide-
ologijq bendradarbiavimas".

Vytenis Rimkus (SU) perskaitd prane-
5im4 ,,Velnias kaip blogio lvaizdis lietu-
viq dail6je". Teigdamas, kad tradicineje
lietuviq kulhrroje velnio personaZo yrala-
bairnaZ,ai, praneSejas i5kele minti, jog toks
personaZas suklestejo sovietmediu, ir kad
tai yra tiesiogiai susijq su Sventqjq per-
sonaZq eliminavimu i5 tautodailes. Vel-
nias, atvirkddiai, komunistiniq ideologq
buvo toleruojamas. Liaudies menas, pra-
ne5ejo teigimu, sovietmediu,,suvelndjo",
nes velnias tapo ateizrno reprezentantu,
kovotoju pried Diev4. UZgaveniq karna-
valq draudimas sovietmediu nepaneigia
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Sios nuostatos todel, kad pastarojo drau-
dimo motyvai vel buvo kiti: UZgaveniq
personaZuose valdZia neretai iZvelge so-
vietiniq ir partiniq pareigiinq iSjuokim4.

Rflta Zarskiene (LLTI) praneiime
,,Adolfas Sabaliauskas - pirmasis lietuviq
liaudies instrumentines muzikos tyrineto-
jas" Iygino 5io tautosakininko darbuose
pateikt4 instrumentologinq medZiag4.
PripaZindama, kad biitent jo darbuose
pirm4 kart4 iSdestyti esminiai lietuviq
instrumentavimo btuoi,ai, nurod6, jog
A. Sabaliauskas, nebudamas muzikas
profesionalas, nei5veng6 klaidq, kurias,
beje, pats veliau, XX a. antrajame-tredia-
jame de5imtmetyje taise.

Rita Rep5ien6 (LLTI) pranedime ,,Lie-
tuviq tradicin6 kultura: krikddioni5kieji
aspektai (narafiai)" teige, kad konfron-
tacija tarp ikikrikddioniSkosios ir naujosios,
krik5dioni5kosios kulturos tera bendro po-
bndLio. Gausiausia, etiologiniq sakmiq,
grupe rodo dviejq kult0rq jungini, ramU
iSlikimq dviejq kulturq kontekste, kai vie-
na kultiira mechaniSkai pasidengia kita.
PraneSejos manymu/ archaine ikikrikddio-
niSkoji kulffira susiliejo su krik5dioniSkq-
ja, iSsaugodama savitas mentalines struk-
turas ir priimdama krikddioniSk4j4
m4stysen4. Universalios krikSdioni5kosios
kultiros nuostatos bUdingos ir lietuviq
naraffvinei kult0rai. Prane5eja kele klau-
sim4: ,,Ar mes galime kalbeti apie lietu-
viSkaji krik5dionybes fenomen4?", ir for-

T9t

fnulavo atsakym4, kad toks fenomenas
neegzistuoja, nes, nepaisant velyvo krikS-

{ionybes lvedimo, lietuviai demonstruo-
ja universali4 religinq adaptacij4.

Laima Anglickiene (VDU) perskaite
pranebim4 ,,Lietuviq poZiuris i kitatikius

{autosakoje". Jame pratqse pastaraisiais

{netais mokslineje spaudoje gvildent4 te-

{na apie kitos kulturos gyventojq stereo-

fipini isivaizdavim4 bei vertinim1 tarp
fietuviq, tik 5i kart4 tyrimo objektu buvo
pasirinkta konfesine skirtybe. PraneSejos

{tlikta analizd parode, kad lietuviai la-
piau linkg stereotipizuoti nekrik5tioniSkq

maiiau - kitq krikddioniSkq (ne-
tikybq asmenis. Jos duome-

populiariausias personaZas kitati-
lietuviq tautosakoje - Zydas.

Pabaigoje buvo perskaitytas Lidijos
irkien6s (LLTD praneSimas,,Patarle

liipose: argumentas ar sti-
priemone?" jame buvo nagrin6-

XVIII-XIX a. lietuviu kataliku dva-
ininkq pasakytuose pamoksluose

tinkamq stilistikos priemoniq (posa-
kiq, analogije, palyginimq) prasme ir jas
pavartojusiq autoriq kUrybinis savitu-
firas. Bene daugiausia demesio skirta Mo-
tiejaus Valandiaus ir Antano Tatares pa-
nrokslams.

Visi pranedejai sulauke klausimq i5
4uditorijos, po kai kuriq praneSimq kilo
trumpos diskusijos.

Petras Kalnius
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Pirmoii Baltiios antropologq konferencija Vilniuie

Tarptautines

2003 m. spalio 3-5 d. Vihriaus univen-
sitete ivyko pirmoji tarptautine Baltijos
Saliq antropologijos konferencija,,Besi-
steigianti Baltijos 5aliq antropologija: rb-
gioninio tapatumo paie5kos" [,,Defining
Ourselves: Establishing Anthropology in
the Baltic States"l, skirta Baltijos Salyse,
kaip ir visoje posovietineje erdv6je, nar,r-
jos mokslinds disciplinos - socialines,/
kultrlrines antropologijos dabartinei pa-
dediai, besiformuojandioms regiono
moksliniq tyrinejimq kryptims, mokslo
steigimosi problemoms aptarti. DLiugu,
jog b0tent Lietuvos antropologai, susiburq
i 2003 m. isteigt4 Lietuvos antropologi-
jos asociacij4, pirmieji inicijavo idej4 su-
Saukti Baltijos Saliq antropologq konfe-
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O4rselaes: Establishing Anthropology in the Baltic
Onos Valiukwidiiltis nuotr.

rencij4. Si ideja, anot kolegq latviq, jau
kuris laikas ,,sklande ore" - poreiki susi-
pai,inti su kolegq darbais, pasidalyti
patirtimi, uLmegzti glaudesni bendradar-
biavim4 jaute ne vienas regiono antropo-
logas. Nenuostabu, jog Vilniaus konfe-
rencijoje sutiko dalyvauti dauguma
Baltijos Saliq antropologq bei regiono ant-
ropologija besidomintys svediai i5 JAV,
DidZiosios Britanijos, Skandinavijos ir
Vokietijos.

Konferencijos darbas vyko dvi dienas.
PraneSimai pagal temas buvo suskirstyti
i penkias sekcijas, i5 kuriq dvi (,,Dabarti-
ne situacija - Zvilgsnis i5 5ono" bei ,,Da-
bartine situacija - Zvilgsnis i5 vidaus")
buvo skirtos antropologijos dabartinei
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padediai ir perspektyvoms Baltijos ialy-
se aptarti.

Konferencij4 pradejo profesorius Chris
Hann i5 Maxo Plancko socialines antro-
pologijos instituto Haleje (Vokietija). Sa-
vo prane5ime ,,Trys kosmopolitizno ly-
giai antropologijoje" jis trumpai apZvelge
antropologijos i5takas, pabr€Zd europie-
tiSko kolonializmo ltak4 antropologijos
raidai. PraneS6jo teigimu, Rytq ir Centri-
nes Europos Salyse pasukta kolonializmui
prieSingu keliu, humanistikoje isitvirtino
nacionalistine paradigma, savosios tau-
tos tyrinejimai. Marksizmas, anot prane-
56jo, Siai paradigmai ne kiek nesutrukde.
Nors ir pripaZindamas, kad tdra mai,ai
susipaZings su mokslo istorija Lietuvoje,
Chris Hann pabrdi,6, jog, studijuojant
daugiatauti Vilniaus paveld4, etnocentri-
n6 Zidra b0tq neadekvati ir metodologiS-
kai nepateisinama. Siuo metu, prasidejus
Europos vienijimosi procesams, antropo-
logijos kosmopolitizmas, virSnacionalu-
mas daug kam gali atrodyti patrauklus,
tadiau bUtq klaida fetiSizuoti Europ4. Nuo
to apsaugote, prane5ejo manymu, Eura-
zijos lygmens studijos.

Lundo universiteto (Svedija) profeso-
rius Steven Sampson kalbejo apie ivairiq
Europos S4jungos fondq finansuojamus
vadinamuosius,,demokratijos eksporto"
projektus Rytq Europoje ir 5iq projektq
nesekmes prieZastis. Prelegento manymu,
lyginamosios panaSiq projektq studijos
bUtq labai idomi, vertinga ir kupina neti-
ketq iZvalgq antropologijos tyrimq kryp-
tis tiek Baltijos regione, tiek kitose poko-
munistinese Salyse.

Estijos antropolog6 Aet Annist supa-
Zindino su antropologijos reik5me, uZ-
imama pozicija tarp kitq akademiniq dis-
ciplinq, perspektyvomis Siuolaikineje
Estijoje. Antropologijai tenka gana nepa-
togus vaidmuo Salyje, pasiZymindioje,
anot pranedejos,,,ultraliberaliu mentali-
tetu", kulttros vertq mafuojandiu pagal
tai, ar ji pajegi, ar ne ,,stumti ekonomines
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raidos veLim4", ir pasiryLusiu Sios uZ-
duoties nevykdandi4 kultUr4 atitinkamai
,;transformuoti". Antropologai, Annist
t€igimu, privalo sqmoningai prisiimti at-
sakomybq uZ savo tyrimq rezultatus ir
jr4 paskelbim4 nuolatines sunkias permai-
flas idgyvenandioje visuomeneje, kurioje
tam tikroms Zmoniq grupems nuolat ma-
Zeja galimybes kaip nors keisti savo gy-
venimo s4lygas.

Lafviq antropologas dr. Roberts Krlis
pabrei,E nemaZq komercini taikomosios
arrtropologijos potencialq Latvijoje. Pats
igijes nemal4 patirti dirbdamas komer-
cin6se strukfurose bei atlikgs antropolo-
ginius tyrimus marketingo, reklamos, or-
ganizacijq darbo srityje, praneSejas
paragino kolegas neuZsisklqsti,,tradici-
nese" studijose, nes antropologijos Zinios
neabejotinai gali buti naudingos verslui
il noriai perkamos.

Vieni i5 konferencijos sumanytojq doc.
dr. Vytis eiubrinskas bei profesorius Ro-
rnas Vadtokas savo pranedime apLvelgd
antropologijos kaip moksiines disciplinos
itvirtinimo Lietuvoje problemas ir per-
spekfias. Buvo pagristas socialantropo-
lqgitiq tyrimq bei studijq reikalingumas
Siandienineje Lietuvoje, iSnagrinetas ant-
ropologijoje taikomq metodq privalumas
atliekant kai kuriq socialiniq grupiq ar
procesq tyrimus.

Lundo universiteto (Svedija) ir Pary-
Ziaus socialiniq mokslq aukdh4jq studijq
rrtokyklos destytojas profesorius |onathan
Friedman praneiime,,Suskilusios vals-
tybes ir globalinis procesas" analizavo et-
nlnq/kulturing fragmentacij4 ir politing/
klasing poliarizacij4 Siuolaikineje Vakarq
Europoje bei JAV, Siuos procesus susie-
damas su senqjq pasauliniq centntr he-
gemonijos maZejimu. Hegemonijos smu-
kimas, anot prelegento, visada sukelia
irhperini atoveiksmi, toki kaip Siuolaiki-
nis politinis bei karinis ]AV ekspansio-
nizmas ir pan. Kiti hegemonijos maL6ji-
mo poZymiai yra sukauptq ekonominiq
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ir politiniq galiq decentralizacija, globa-
linio elito, arba ,,postmoderniq kosmopo-
liq", formavimasis bei fuo pat metu vie-
tiniq suverenq ir nacionalistq grupiq
iSkilimas. Visus Siuos reiSkinius lydi to-
kia kulttirine politika, kuri laiduoja hori-
zontali4 fragmentacij4. Politines/klasinds
poliarizacijos arena tampa valstybe, joje
demokratine, ideologiSkai orientuota po-
litika pakeidiama kita, politiniu-klasiniu
pagrindu grindZiama,,padorumo" poli-
tika. Prie5ingai Vakarams, dauge$je Ry-
tq Europos valstybiq bei nemaZoje viso
kito pasaulio dalyje pastebimas ,judejimas
link didesnes demokrattjos", tuo tarpu
Vakaruose to nera arba judama priedin-
ga kryptimi. Si makro lygmens reiSkiniq
pletote, prelegento manymu, gali ir turi
bUti studijuojama antropologiSkai, nes tik
makroanalizd igalina tinkamai suvokti
bei ivertinti kiekvien4 Sali liediandius bei
joje pasireiSkiandius globalius procesus.

Kopenhagos universiteto Antropologi-
jos instituto destytojas Finn Sivert Niel-
sen apZvelgd socialin6s antropologijos rai-
d4 Siaures Salyse po Antrojo pasaulinio
karo, iSry5kindamas kai kurias paraleles
su Siandienine 5io mokslo padetimi kitoje
Baltijos jiiros puseje bei visame Rytq/
Centrines Europos regione.

Kitos trys konferencijos sekcijos bu-
vo skirtos pokomunizmo studijoms
antropologijoje, ivairiq bendruomeniq
tyrimams, regioniniq tyrinejimq bei ant-
ropologiniq lauko tyrimq metodologijos
aptarimui.

Sekcijoje,,Pokomunizmo antropologi-
ja - Baltijos Saliq atvejis" Kldvs Sedle-
nieks (Latvijos universitetas) kalbejo apie
priedtaringus sovietin6s patirties (pur.,
blato) vertinimus abipus buvusios ,gele-
Ltn6s uidangos", Aili Aarelaid (Tarptau-
tiniq ir socialiniq studijq institutas, Tali-
nas) nagrinejo nacionalinio identiteto
i5saugojimo strategijas sovietineje Estijoje
bei estq iSeivijoje. Agita Luse (Bristolio,
DidZioji Britanija ir Latvijos universite-

tai) analizavo galios struktnrq itakq in-
divido savivokai ir teige, jog individas
savo idealq vaizdini visada projektuoja
santykyje su politine valdZia. Savo
teiginius prelegent6 iliustravo lauko ty-
rimq duomenimis tarpusavio pagalbos
grupese Latvijoje. Neringa Klumbyte (Pit-
sburgo universitetas, JAV) dviejq Lietu-
vos kaimq pavyzdLiu nagrinejo suddtin-
g4 kaimo Zmoniq santykl su sovietine
praeitimi, valstybe, tauta, jq dabartines
padeties vertinimus bei nacionalinq savi-
mone. Dr. Irgo W. Schroder i5 Marburgo
universiteto (Vokietija) aptare vietiniq,
,,tradiciniq" antropologiniq tyrinejimq
svarb4 globalejandiame pasaulyje, loka-
lum4 suprasdamas kaip Zmoniq ,,kasdie-
ninq praktik4", apimanii4 ir gyvensenos,
ir mentaliteto, ir tapatumo bruoZus. Sia-
me kontekste prelegentui idomus pasi-
rode ,,tradicinio" lietuviq tikejimo atgi-
mimas kaip lokalaus identiteto raiSka
Siandienineie Lietuvoie. Doc. dr. Gintau-
tas MaZeikis (Siauliq universitetas) sa-
vo prane5ime taip pat daugiausia deme-
sio skyre neopagonyb6s fenomenui.
Neopagonybe ji domino kaip viena i5 po-
sovietiniq isivaizduojamq lietuviq ben-
druomeniq, kuriq susikurimui nemaZ4
itak4 turejo sovietmedio,,etnografinis
romantizmas". Profesorius Victor de
Munck (Niujorko valstybinis universite-
tas) pristate savo sociokultUrines antro-
pologijos institucinio itvirtinimo Baltijos
5alyse vizq4bei galimus Sios vizijos i1y-
vendinimo bfldus.

Konferencijos sekcijoje,,Antropologija
ir bendruomeniq tyrimai" buvo pristato-
mi antropologiniai Estijos pasienio gy-
ventojq (Laura Assmuth, Helsinkio uni-
versitetas), Visagino bendruomenes
(Kristina Sliavaite, Lundo universitetas),
romq etnines maZumos Lietuvoje (Au5ra
SimoniukStytd, Vilniaus universitetas),
Rytq Sibiro diabuviq bendruomeniq (Ai-
mar Ventsel, Estijos literahrros muziejus)
tyrimai.
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Sekcijoje ,,Lauko tyrimq ir regioniniq
studijq metodologija" paminetinas Astos
Vonderau (Humboldo universitetas, Vo-
kietija) antropologiniq tyrimq perspekty-
vas Baltijos Salyse nagrinejantis pra-
nedimas. Kari Helene Partapuoli i5
Kopenhagos idanalizavo savo 1990 m.
Estijoje atlikt4 lauko tyrim4 tarp vakarie-
diq verslininkq Taline. Doc. dr. Riman-
tas ]ankauskas (Vilniaus universitetas)
aptard biologines (fizines) antropologijos
raid4 ir perspektyvas Lietuvoje. Profeso-
rius Victor de Munck (Niujorko valstybi
nis universitetas) pristate savo Lietuvoie

Kasdienybe ir kulhtra atskleidZia pa-
dias ivairiausias Zmoniq gyvenimo per-
spektyvas. Bfltent kasdienybes kultrlra
yra pirminis demuo, nusakantis visuome-
nes ypatumus ir leidZiantis daryti iSva-
das ar prielaidas apie platesnes kategori-
jas -,,bendruomenes",,,klases",,,pilietinq
visuomeng", ,,kulttros paveld4" ir ,,vie-
tines tapatybes", informacij4, naudoja-
mas technologijas, ritualus ir kt. Pragma-
tiSkas kasdienybes matmuo ,dia ir dabar"
suaktualina Lrr.ogq ir Zmones supanti
pasauli, pih4 daiktq, idejq, simboliq, nu-
sistovejusiq socialiniq santykiq ar ritua-
lq, ir tampa vieta, galindia apimti darb1,
politik4, versl4, pasilinksminim4, 5eimE,
religij4, lavinim4, socialing padeti, esteti-
k4, moralg ir daugeli kitq etnologq bei
antropologq nagrinejamq sridiq. Kita ver-
tus, nors kasdienybes rutiniSkumas, lpro-
tis ir tradicijos yra iSSukiai k0rybiSkumui
ar inovacijai, butent joje pokydiai tampa
gyvenimo realijomis, teigia konferencijos
organizatoriai Auksuole eepaitiene, Pet-
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ir JAV atlikt4 abiejq Saliq studentq ro-
mantin6s meilds sampratq skirtumus
analizuojanti tyrimq.

Baigiamojoje konferencijos diskusijo-
je, kurioje daiyvavo ir konferencijos
svediai i5 Skandinavijos 5aliq, jAV,
Didiiosios Britanijos bei Vokietijos, bu-
vo aptartos akademiniq antropologijos
programq steigimo Vytauto DidZiojo
universitete Kaune bei kituose Baltijos
Saliq universitetuose perspektyvos, vien-
balsiai pripaZintas socialines antropolo-
gtjos studijq reikalingumas ir aktualu-
rnas Baltijos Salyse.

Auira Simoniukityte

rds Kalnius, Danguole Svidinskaite ir Vy-
tautas Tumenas. Neatsitiktinai susirinko
daug dalyviq, tyrinejandiq kasdienybes
kultflros, kaip humanitariniq ir sociali-
niq mokslq objekto, daugiareikimiSkum4
ir su juo susijusiq problemq integralum4
i kitq gyvenimo realijq aktualijas i 2009
m. lapkridio 13-1.4 d. Lietuvos istorijos
institute vykusi4 mokslinq konferencija
,,Kasdienybe ir kulf[ra" (5i renginl suor-
ganizavo Etnologijos skyriaus moksliniq
tyrimq programos ,,KultUriniq ir sociali-
niq procesq dinamika: etnografinis ir et-
nologinis tyrimas" dalyviai).

Konferencijos atidarymo sesijoje prof.
Vacys Milius kalbejo apie,,Kasdieniq dar-
bq pasiskirstym4 XIX a. pabaigos - XX a.
pirmosios pus6s kaimo" gyvenime, nag-
ripejo 5iq darbq ypatybes pagal lyti, am-
Ziq, dienos ritm4, metq laikus, socialing
padeti. Tradicinds kultflros likimas, ad-
vento ir gavenios laikotarpio poveikis jau-
nipno bendruomeniniam gyvenimui AukS-
taitijoje XX amZiuje atskleistas Zilvydio
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Saknio praneSime ,,Kitoks laikas" jautri-
mo gyvenimo ritme". Auksuole eepaitle-
ne etnologiniu poZiririu paZvelge i
kasdienybes problematikq: jos viet4
akademiniame disciplinos diskurse, jos
santyki su kitomis gyvenimo ir akaderiri-
nemis sritimis. PraneSime,,Kasdienybe
kaip kultUrE tvarkanti erdv6" ji aptane
(remdamasi etnografiniais tyrimais), kaip
kasdienybes diskursas, Zmoniq, idejq, po-
reikiq, iprodiq ir ivykiq eiga kuria saV4
Lmogaus ar Zmoniq pasaull.

Posedyje,,Kintanti kasdienybd" pa-
Lvelgta i vel kylandius klausimus del so-
cialines, kulflirines, regionin6s ar vietines
tapatybes, daugiau ar maiiau susijusios
su kintandia Lietuvos etnografiniq regito-
nq vykdoma politika, jq integracija ir rai-
da. Vida Savoniakaite nagrinejo kultAros
ekonomikos teorines s4vokas ir Siuoldi-
kinio aukStaitiSkojo mentaliteto sanklo-
das, ,,savas" aukitaidiq kasdienybes ka-
tegorijas. Palvelgta i homo economicl.ts
santyki su kultUros paveldu ir kintan(io
gyvenimo realijomis: kaip aukdtaidio -
,,ekonominio Zmogaus" - atmintyje i$i-
Saknijg,,savosios",,praktines iSmintieb"
daigai, kaip gyvenimo kaita ir valstybbs
agrarine politika veikia Zemdirbio mep-
talitet4 - iSliekanti socialini teisingun[4
ir kuriamas naujas vertybes. Petras Kdl-
nius kalbejo apie istoring Zemaidiq seni!-
nijos rib4, Zemaidiq savimonds ribos !e-
ografini idsidestymq ir slinkti XX a.
Remdamasis neabejotinai didele 5io klah-
simo tyrinejimq kompetencija bei prakti-
ka, naujausiais savo apklausos duomelri-
mis, jis itikinamai argumentavo, kalp
keitesi geografinis plotas, gyvenamhs
Zmoniq, suvokiandiq save esant i,emdi-
diais, kaip vyko Zemaidiq ,,lietuvejimad".

Plati moksline istorine problematika
atskleista temoje,,Kasdienybe istorijojd".
Naujais netyrinetais aspektais Stephdn
C. Rowell (remdamasis archyviniais lihri
quitantiarum Saltiniais i5 Lenkijos rankrdS-
tynq) nagrinejo kai kuriuos momentus i5
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Kazimiero Jogailaidio bei jo vaikq dv
ivairiapusiSko gyvenimo XV a.
puseje. Jis atkreipe demesi i medZi
kulhir4, pamaldum4, politines minties
teologijos diskusijas. AuSra Baniulyte
lizavo, kokiais tikslais XVI-XVII a. i
tuvos DidZi4j4 KunigaikStystg atvykd
vo italai, kokie buvo jq rySiai su
didikais, koki vaidmeni jie vaidino
dieniniame didiko dvaro, LDK poli
me ir kultrlriniame gyvenime. Ji atsklei
de dvi italq itakos grupes. Viena, italai
buvo svarbiausi renesanso ir baroko
chitekturos, skulpturos, tapybos kul
nedejai, nes dvarai buvo prieglobstis
tik italu menininkams ir muzikantams
bet ir tiems, kurie b6go nuo persekioji
uZ politines ar religines paZiuras. Antra
popieZiaus nuncijai ir italq pirkliai,
troliavq prekybinius rySius ne tik Viduri
Europoje bet ir Rytuose, turejo itakos
Lietuvos DidZiosios KunigaikStystds k
tiirai. XIX a. istorines savitas aukdtqi
dvasininkq kasdienybes formas, kul
tyrinetojams menkai Zinomus specifini
kasdienos laiko modeliavimo pavid
iSanalizavo Paulius V. Subadius praneSi
me ,,Vyskupo kasdienybe: nutyletas suf
raganas A. Baranauskas". Kasdienybes
kaip mokslo tyrimq kategorijos, sva
pafvirtino prelegento teiginys, kad iki 5i
A. Baranauskas isivaizduotas kaip I

prie matematiniq uZdaviniq, tadiau tiel
jo gyvenimo (1884-1897), tiek anuometi
nes vyskupijos kurijos paveikslas
keja tik aptarus kasdieni baZnytines ad
ministracijos funkcionavim4, iprast
kontaktus su dvasininkija, valdZios istai
gomis/ pasaulieaiais.

,,Miesto kasdienybe" atskleista prie-lt Lf LLee Lv

laidomis, realybes faktais ir apibendri-
nimais, negausiai iSlikusiais Saltiniais ir
lauko tvrimu duomenimis. Elmantas
Meilus prane5ime,,Vilniediq kasdieny-
b6 maskvenq okupacijos metu (1655!
1.66L m.)" kalbejo, kaip pakito vilniediq
gyvenimas okupacijos s4lygomis, kaip
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pakito jU tarpusavio santykiai ir santy-
kiai su okupacine vaIdLia. Jis itikinamai
ir vaizdLiai atskleide naujas socialines
Seimos problemas, moralines negandas,
kasdienybds detales ir tarpusavio santy-
kius. Rita Guzevidiute ivade i Zydq kos-
tiumo studijas tvirtai teige, kad specifini
vietini Ly&4 aprangos formavim4si leme
Simtamediq kasdieniniq santykiq stabi-
lumas. Ji pladiai aptard istoriniq konteks-
tq bei istoriniq sukretimq laikotarpiq po-
veikius istorinio kostiumo raidai. Rasa
Radilnaite papasakojo apie tarpukario
Kauno gyventojq vertybes, gilinosi i gy-
ventojU kulturines raiSkos ypatumus ir
idomiai pavaizdavo Vilijampoles gyven-
tojq tapatybiq istorinius bruoZus, laiki-
nosios sostines kasdienybg bei Siandien
pladiai Zinomus stereotipus.

Diskusijas sukele praneiimai posedy-
je ,,Kalbdjimas kasdienybdje". Vida Beres-
nevidiiitd teige, kad kalba yra viena i5 ka-
tegorijq, diferencijuojandiq Lietuvos
etnines grupes. Ji interpretuojama kaip
socialineje erdveje uZimamos pozicijos i5-
raiSka (rnaluma, kalbanti ,,IauLyta kal-
ba" ir jos kalbinis (socialinis) kapitalas
nuvertinamas mokykloje darbe ir kituose
socialiniuose santykiuose). Etniniq gru-
piq socialinio dominavimo etniniai aspek-
tai, kalbos, kaip socialinie galios santykiq
raiSkos priemones, itaka kasdieniniame
gyvenime, Svietimo sistemoje, darbo rin-
koje bei viedajame sektoriuje susilauke be-
ne daugiausia klausimq ir komentarq 5io-
je konferencijoje. AndZelika Lapinskiene
iSkele klausim4, ar naujosios vertybes, di-
dejantys materialiniq vertybiq prioritetai
ir Zmoniq susvetimejimas bei kultUrin-
gumo stoka nesumenkina kalbos etiketo
reikSmes Zmogaus gyvenime? XX am-
Ziaus liaudies etiketas Dziikijos kaime ly-
gintas su tradicinemis vertybemis. Ypad
gyvai apie Siuolaikinl vaikq folklor4 pa-
pasakojo GraLina Skabeikyte-Kazlauskie-
n6. Remdamasi gausia empirine medZia-
ga, ji analizavo btdingiausius erzinimo
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tipus, dominuojandius tekstq ktrrimo
principus, juos lygino su tradiciniais, nu-
rode pakitusios vaikq kasdienybes priori-
tetus.

Daugiausia prane5imq perskaityta te-
rfra ,,Valdant kasdienybg". Rasa Cepaitie-
ne pladiai komentavo, kodel viedieji mo-
numentai, tokie populiarus nacionalizmo
epochoje ir esant totalitariniams reZi-
mams/ niinai spardiai traukiasi i5 memo-
rialines praktikos; k4 rei5kia atgimstan-
dios lietuviq kryZdirbystes bumas; k4
mums sako paminklai, jq atsiradimo, su-
kurimo, pastatymo, lankymo, griovimo
ar/ir atstatymo fenomenai. Ji vaizdLiai
kalbejo apie istorines Zmoniq atmintis ir
kasdienybes realijas paminkluose nuo
monumento prie sm0tkelio. Monika Fre-
jute prane5ime ,,EtniSkumo demenys: Lie-
tuvos spauda rusq kalba" gilinosi i tai,
lcoks etnines maZumos bei ,,universalio-
$ios" spaudos kontekste vaidmuo tenka
,,specializuotai" regioninei spaudai (kaip
ir koki4 bendruomeng ji kuria ir kokius
bendruomenes kulturinius bruoZus i5ry5-

\ina). Tyrinejant populiariausi4 spaud4
rusq kalba Lietuvoje, dar sykl irodoma,
kad vietine spauda yra ardiausiai savo
skaitytojq. Aktualiame praneiime,,Evto-
pa" kasdienybeje: identitetai ir strategi-
jos", remdamasis etr:rografiniu tyrimu, Vi-
lius Ivanauskas apZvelge kasdienybeje
matomas asmenines/kolektyvines gyve-
nimo,,tvarkymo"/veiklos strategijas ir
jas idomiai susiejo su jaunimo identitetq
sklaida. ]is paZvelge I Siuolaikines jauni-
mo orientacijas ir strategijas, poZidri i
,,europietiSkas" galirnybes, palygino jas
su periferijos reiSkiniais. Irena Stonkuvie-
n6 biografiniu metodu aiSkino tradicinio
ugdymo valstiediq Seimoje ir bendruome-
ndje sampratq XX a. pirmosios puses Lie-
tuvos kaime (jos funkcijas ir siekius), nag-
rinejo formalaus ir neformalaus ugdymo
santyki, pedagogq poZiuri I ugdymq 5ei-
rnoje, moters vaidmeni. Danguole Svi-
dinskaitd, gilindamasi i vien4 iSskirtini
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etnografini atveji, paZvelge i religingurno
kasdienybds trikdymus: kaip Zmoniq reli-
gingumas kasdienybeje siejasi su ipras-
tais veiksmais, kaip religingumas ,,vbl-
do" Zmoniq elgesi, kaip Zmones vertina
baZnydios veikl4, strategijas, kokias so-
cialines sferas jos liedia atskirq Zmoniq
gyvenimuose. Dovile Kulakauskiene a[5-
kino, kad elementarioji magija yra ne vien
profesionalais save laikandiq magq uZoi-
emimas, bet nemaZai jos riiSiq taikytina
daugelio Zmoniq kasdienybes dalimi -
daZniausiai 5ie maginiai veiksmai Zmoneffu
yra tokie iprasti, kad jie nepastebi jq n1r-
ginio pobtdZio ir juos laiko lprodiais.

Tema ,,Simbolis ir daiktas kasdien\r-
beje" iSkele klausimE, ar svarbi atvaizdo,
daikto ar reiSkinio estetika. Skaidre Ur-
boniene nagrinejo su asmens ir Seimos
gyvenimu (analizuota poZi0riq kaita lai-
ko atZvilgiu) susijusiq Sventqjq garbirni-
m4, Sventqjq funkcijas ir vietq Zmoniiq
kasdieniniame gyvenime. Aptare, koks
SvenhljU atvaizdt4 vaidmuo, kaip daZnai
buvo kreipiamasi pagalbos i Sventuosius
ir kiek jais tiketa, kas buvo i,adama, kaip
atsidekojama uZ suteiktas malones. Ni.io-
le Plitrraite-Andrejeviene idomiai kalbejo
apie btrdingiausius lietuviSkq liaudies
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Zaislq bruoZus ir jq raidos tendencijas
pagal paskirtl, kilmq, gamintojus, gamy-
bos btrd4; diskutuota, ar populiarios bu-
vo ldles Lietuvoje. Inga Neniene paZvel-
ge i languotojo tekstiles ornamento
daugiasluoksnl simbolini laukE, kaip ir
kokiomis prasmemis susikloste Sio oina-
mento vaizdinys dabartinio Zmogaus sE-
moneje, kokie veiksniai stratifikavo orna-
mento simbolines prasmes, kaip
transformavosi languoto ornamento su-
vokimas. Vytautas Tumenas praneiimu
,,Aplinkos realijq transformacija lietuviq
juostq ra5tuose: liaudiSko mqstymo prin-
cipq paie5ka", teige, kad nepakankamai
ai5ku, kokie m4stymo ir vaizduotds des-
niai (ar mimezis, ar metafora, ar magija,
ar tiesiog formali tradicija), kokia paslep-
ta logika leme juostq raStq detaliq atran-
kq ir pakylejim4 iki simbolinio lygmens.

Beveik visi pranedimai susilauke klau-
simq, vyko gyvesnes ar vangesnes dis-
kusijos: vieni darbai buvo ldomesni moks-
lines minties naujumu ar pladiu
integralumu i socialinius fyrimus, kiti tu-
rejo edukacinl atspalvl, sudomino taiko-
mojo pobfldZio iSvadq belaukiandius klau-
sytojus, o dar kiti nustebino atskleista
socialine realybe ar netiketu poZinriu.

Vida Sauoniakaite


