
$ukaktys ir apdovanojimai

Vida Marlona Bracaite gime 1933 m.
spalio 14 d. Sakiq r., Kidul.iq k.

1959 m. baigusi Vilniaus universitet4,
V. Kulikauskiene pradejo dirbti Vibriaus
kradtotyros muziejuje, o 1961, m. perdjo
dirbti i Vilniaus valstybinio dailes mu-
ziejaus Liaudies meno skyriq moksline,
veliau vyresni4ja moksline bendradarbe.
Cia dirbdama dalyvavo lietuviq liaudies
meno tyrimo ekspedicijose.

1963rn. V. Kulikauskiene pradejo dirb-
ti Lietuvos istorijos institute. ]os tyrineji-
mq sritis - Lietuvos kaimo, vyrq tradici-
ne apranga. 1975 m. dia ji apgyne istorijos
kandidato disertacij4,,Lietuvos valstie-
diq vyrq drabuZiai XIX a. - XX a. pirmoje
pusdje". Apie atskiras vyrq aprangos da-
lis yra paskelbusi keturis straipsnius
,,Mokslq akademijos darbt4" A serijoje.
,,Pabaltijo istoriniame-etno5;rafiniame at-
lase (L986, rusq k.) apie vyrq drabuZius
parenge 13 Zemelapir4, o kertu su Marija
Miliuviene -20 Lemllapiq su aiSkinamai-
siais tekstais apie bendrus vyrq ir mote-
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rq drabuZius. Viena ir kartu su M. Miliu-
viene apie tradicing lietuviq aprarrgq yra
paskelbusi straipsniq Vilniaus kra5toty-
rininkq parengtose lokalinese monogra-
fijose,,ErZvilkas" (1970),,,Merkin6"
(1970),,,Dubingiai" (1.971),,,Kernavd"
(1972),,,Dubidiai" (1989),,,Kudirkos Nau-
miestis" (1990).,,Seimos kalendoriuje"
(1990) paskelbe kelet4 lietuviq etning kul-
tir4 populiarinandirtr straipsniq. Skaite
prane5imus Lietuvos istorijos instituto
ataskaitinese konferencijose; jie paskelb-
ti serijose,,Archeologiniai ir etnografiniai
tyrinejimai Lietuvoje" bei,,Etnografiniai
tyrinejimai Lietuvoje".

V. Kulikauskiene reiSkesi ir kultiirine-
je veikloje: buvo Respublikinio tautinio
kostiumo meno tarybos nare, dalyvavo
Mokslq akademijos chore. Kaip ,,Zitijos"
draugijos nare skaite prane5imq. Ut ge-
14 darb4ji ne syki buvo premijuota, Ins-
tituto vadovybe parei5ke padekq. 1,989 m.
spalio 4 d. iSejo i pensij4.
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Tada prasidejo naujas V. Kulikauskie-
n6s veiklos etapas: isteigusi tautiniq dra-
bulit4 dirbtuvg, sukauptas Ltnias eme tai-
kyti gyvenime. PradZioje priklause
Lietuvos kultiiros fondui, o nuo 1992 rn.
pasidare savarankiSka jos vardo dirbtu-
v6. Cia gaminami moterq, vyrq ir vaikq
tautiniq drabuZiq komplektai. ji riipina-
si medZiagq isigijimu, uZsakymq priem!
mu, audimo ir siuvimo eiga. PavyzdZius
ima i5 literattrros. UZsakymq sulaukia i5
pavieniq asmenll, tadiau daugiausia ga-
mina meno saviveiklos kolektyvams.

:TYS IR APDOVANOJIMAI

Dirbtuvd yra pagaminusi tautiniq drabu-
Ziq komplekq Vilniaus ir kitq Lietuvos
miestq kolektyvams, gervetiSkiams ir pe-
lesiSkiams Baltarusijoje, Vasario 16-osios
gimnazijai Vokietijoje, Seinq kradto, Kije-
vo, Lvovo, Maskvos, Peterburgo, Sibiro,
Australijos, fAV, Venesuelos lietuviams.
Be to, ji yra keliq Vilniaus saviveikliniq
chorq dainininke.

Lieka palinketi kolegei fubiliatei ir to-
liau energingai darbuotis puoselejant lie-
tuviq etninq kulhlrq.

Vacys Milius



ETNOLOGIIA SALrA FTZIKOS, ASTRONOMIJOS IR
BIOMEDICINOSMOKSLU

2004 m. kovo 9-Ej4, Lietuvos mokslo
premijq dien4, tarp 26 mokslininkq, ku-
riems iteikta 12 premijq, buvo viena,
skirta etnologui Vaciui M.iliui, Vytauto
DidZiojo universiteto profesoriui, habili-
tuotam humanitariniq mokslq daktarui
ir ilgamediam Lietuvos istorijos instituto
Etnologijos skyriaus darbuotojui. Taip
ivertintas 5io mokslininko indelis pleto-
jant etnologij4 ir prisidedant prie jos tarp-
tautinio pripaZinimo.

Etnologiniq tyrinejimq Lietuvoje iSta-
kos siejamos su siekimu ibsaugoti lietu-
vi5k4 liaudiSk4, arba etning, kulttrr4. Sis
siekis skatino rinkti bei sisteminti etno-
grafing mediiag4 kaip argumentq lietu-
viq kultflriniam savitumui pabrei,ti, o
duomenq analize tapo reikdmingu poshl-
miu moksliniams apibend:rinimams ras-
tis. Kita vertus, negalima paneigti ir to,
kad strategines ir taikomosios uZduotys
ribojo 5i4 sriti etninio kulmrinio glruenimo
aktualijomis ir j4 tarsi ,,apsaugojo" nuo
ivairiakrypdiq teoriniq diskusijq. Vis d6l-
to, apLvelgus Lietuvos etnologq nuveik-
tus darbus bei jq tyrimq kryptis, galima
sakyti, kad etnologija Lietuvoje formavo-
si ir kaip teorine disciplinLa. V. Miliaus
nuopelnas dia svarus ir savitas. Empiri-
ne patirtis, poZidris I kultflrines realijas
kaip i realiai apdiuopiamus ir konkredio-
je situacijoje bei aplinkoje identifikuoja-
mus objektus bei akademine iStikimybe
etnologijos disciplinai yra, jo nuomone,
kertiniai veiksniai, formuojantys etnolo-
gines Zinias.

Akivaizdu, kad etnografijos, kaip ap-
raSomojo diskurso, objekl;as nera vien
valstietiSkoji, liaudiSkoji kurltira. Jos ob-
jektas yra kultdriniai Zmoniq elgsenos ir
btrties bruoi.ai. Tai analizuojant bei siste-
minant atskleidZiami Zmoniq elgsenos

savitumai, tarpusavio s4veika bei kasdie-
nio gyvenimo tekmeje i5 pirmo Zvilgsnio
nepastebimos tendencijos. Tuo poZi0riu
bet kuri Zmogaus veikla ir jos materialu-
sis rezultatas yra vienodai reikdmingi -
ar tai biitq irankis, vestuvinis paprotys,
ekonomine veikla, ar bendrijos organi-
zavimosi pobudis. Tadiau yra sritys,
kuriomis ekrologijos ir antropologijos va-
doveliai dainai pradeda savo pasakojimus.
Tai maistas ir gamybine veikla. Galbut sim-
boliSka, kad V. Miliaus mokslines biogra-
frjos pradLia buvo Sios vienos i5 Zmogui
svarbiausios srities - maisto tyrimas.

Reikdminga ir tai, kad 5io mokslininko
veikla aktyviai padejo pletoti bendrqsias
Lietuvos etnologijos teorines raidos ten-
dencijas. PaZyrnetina, kad, nagrinejant
maist4, amatus ar Zemdirbystes irankius,
V. Miliaus demesys buvo sutelktas ties
kulturos materialumu ir daiktiSkumu. eia
dalgio rankenq tipai, spragilo galveliq
variantai ar maltno girnq sukimo me-
chanizmai buvo tos precizi5kai apdiuo-
piamos ir analitiniu poZiuriu iSkalbingos
etnografin6s realijos, leidZiandios daryti
apibendrinimus apie arealinius skirtumus
ar kultriros plitimE. Zvelgiantplaiiau ma-
tyti, kad pirmenybe materialiajai kultu-
ros raiSkai buvo ta kryptis, nuo kurios
prasidejo ir etnologijos kaip mokslines
disciplinos raicla Lietuvoje. Tiek XIX a.
pabaigoje - XX a. pradiioje, kai lietuviq
Sviesuomene, pradedant J. Basanavidiu-
mi ir baigiant Mokslo, Lietuviq dailes ar
kitq draugijq nariais, sub0re etnografini
s4jiidi, tiek nepriklausomos Lietuvos tar-
pukariu sistemingai renkant ir nagri-
nejant etnografing medi,iag4, liaudiSki
daiktai ir dirbiniai buvo tie pirmieji ir
svarbiausi objektai, kurie kele analitinius
klausimus. Neignoruojant kitq 6aIits,, pvz.,
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Vokietijos, mokslines tradicijos itakos, ga-
lima dr4siai teigti, kad Lietuvos etnolo-
gija prasidejo nuo daiktq tyrinejimq ir tik
veliau ,,atrado", kad tie daiktai sukurti ir
ivairiai naudojami Zmoniq. Taip palaips-
niui susiformavo savas istoriografinis ke-
lias, kuriame ir Siandien yra reik5mingas
kultUros materialumo ir apdiuopiamumo
aspektas. eia daiktas, LmogauJ elgsenos
btuoi,as, gyvensena ar tekstu fiksuojamas
pasakojimas yra ne tik iSkalbingi, bet ir
Iygiaverdiai kultiiros raiSkos pavidalai.
Akivaizdu, kad V. Miliaus tyrinejimai ir
jo moksline veikla tai irodo.

Ir dar vienas labai svarbus aspektas.
Didieji teoriniai apibendrinimai etnologi-
joje ir antropologijoje buvo ilgalaikiq ir
nuodugniq lauko tyrimq rezultatas. Bu-
vimas tarp Zmoniq, kuriq aplinkoje daik-
tai, Zmoniq santykiai ir idejos turi savo
vietas bei prasmes, yra pagrindine ir
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svarbiausia tyri-o s4lyga. V. Miliaus pa-
vyzdys Siuo poZiiiriu yra isakmus. Jo lau-
ko tyrimq praktika, prasidejusi 1948 m.,
vyksta ir dabar, bet ne viena tema nera
iki galo apibendrinta ,,nepadiupineta", ne-
apraiyta ir nepatirta lauke. Reikia tiketis,
kad toks reiklumas etnografijai i5liks kaip
besqlygiSkas Lietuvos etnologijos ir socia-
Iines antropologijos imperafias.

Lietuvos mokslo premija yra reikimin-
gas ivykis. Tadiau aukdtas mokslinis iver-
tinimas n6ra vien tik dZiugus asmeninis
mokslininko biografinis faktas. Tai visos
etnologU visuomen6s ivykis, supranta-
mas kaip aukStas etnologijos mokslo iver-
tinimas. Tai atspindi ir poZiflri, kad et-
nologija yra mokslo sritis, lygiaverte
matematikai, hzika| medicinai ar biolo-
gijai, pajdgi padeti Zmogui atsakyti ir
sprgsti aktualius klausimus siekiant pa-
gerinti socialinq gyvenimo kokybg.

Auksuold eepaitiene


