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Knygos ,,BUti lietuve: etninio stiliaus
X{u. pirmojoje pus6je" autords Irmos SidiSkienes
pagrindinis tikslas yra lieiuviq etninio stiliaus moteridkos aprangos raidos analize.
Kruopddiai surinkta medLiaga, detalus jos
aptarimas byloja, kad 5is uLZdavinys yra atliktas ir studija svariai papildo lietuviSko
kostiumo istorij4. Tadiau istorikui, raSandiam recenzija bei norindiam pratqsti diskusij4 ir po to, kai tnyga yra uLversta,
svarbus kitas Irmos SidiSkienes monografijoje diskutuojamas klausimas. Galvoje turiu jos mintl apie glaudq moterq etorinio
kostiumo raidos rySi su tautinio tapatumo
ir tauti5kumo formavimosi Lietuvos visuomeneje problema. I5 tiesq lietuviSkq moteriSkq drabuZiq k0rimo analizd neatsiejaapranga XIX a. pabaigoje *

mai pinasi su pastaruoju klausimu
dviejuose studijoje iSskirtrrose chronologiniuose etapuose: XIX a. pabaigos - XX a.
pradZios tautinio atgiminno ir nepriklausomos Lietuvos iki sovietines okupacijos.
Pagrindine autores siuloma iSkeltos problemos metodologine prielaida yra tautin6s
saviraiSkos paieikos, tautiSkumo puosele-

jimas Atgimimo metu ir tautinio identiteto sovietizacija, dalinis tautiSkumo praradimas po Lietuvos inkorporavimo i SSSR:
,,Pasirinktas tam tikras etrinio stiliaus aprangos kdrimo laikotarpis, prasidedantis
,,Aubros" tautiniu atgimimu <...> pasibaigd sovietind okupacija, kai buvo varZoma

lietuviq etnind saviraiSka, o taufiSkumas
buvo spraudZiamas i valdZios prlLLnrim4

liaudies men4, atstovaujantl internacionalizuotai Sovietq S4jungai" (p. 12). Si netuviq istoriografijai bUdinga nuostata ndra
klaidinga ir jos remuose l. Sldiskiene itikihamai atskleidZia lemiamq tautiniq idejq,
tradicijos ir modernumo konflikt4 lietuviSkq moteridkq rubq formavimesi XIX a. pabaigoje - XX a. pradZioje.
Studijoje pabrdi.iama, kad XIX a.pabaigoje

-

XX a. pradLioje esminis akcentas

kuriant lietuviSk4 moteriSk4 etnini kostiufn4 buvo nuo kitq tautq merginq tautiniq
kostiumq skiriamieji drabuLio Zenklai.
Knygoje itin vykusiai parinktos iSraiSkingos ir itikinamos to meto amZininkq pastabos apie netinkamus lietuvaidiq devimus rubus ir menk4 jq tautiSkumo jausm4:
,,Ar Sios dienos lietuves gal vadytis lietuvemis?" (p. 79).Pasak I. Sidi5kienes, panaiiq pastabq autoriai su ironija, pagieitngai apibtdindavo, i5juokdavo pastebimai
pakitusi4 lietuves moters aprangE. Daugiausia iediq mesta t, Lydt\, prekiaujandiq
moteriSkais rubais, pusg ir lietuvaidiq potinkl jais puo5tis: ,,Visi mato ir brangina,
|<q mes turime, tik mes patys vieni Ziopsome tai nematydami ir velijame deveti Zydq skarmalus/ negu savo puikiais iSdirbiais..." (p. 81). Antrq gresmq lietuviSkq
fautiniq rdbq nykimui I. Sidiskiene (kaip
ir to meto lietuviq inteligentija) nurode lenkiSkum4 ir lenkiSko moteriSko kostiumo
detaliq isiskverbim4 i lietuviq drabuZius.
Del Sios akivaizdLios gresmes lietuviq atgimimo veikejai rupinosi, kad spaudoje btrfq galima rasti gana aiSkius ir apibr6Ztus
Fkirtumus tarp vieno ir kito moteriSko kos.tiumo. Pagal1907 m. M. Baltruko pateikf4 lentelg lietuvaitems buvo patariama
pesidabinti pemelyg didele gausa karoliq,
frumpoku sijonu ar Sviesios spalvos liemene
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ir tokiu biidu atskirti

save nuo lenkiq
(p. 98). Apskritai lietuviq moteriSkos aprangos kritik4 sudare 5ie bendresni bruoi,ai: ,,a) grieLta madq kritika, b) parodoma, kas graLu, c) aiSkinama, k4 reikia
daryti" (p. 7B). Pasak Sidiskienes, keltos
mintys buvo padrikos, kategoriSkos, piktos, tadiau jose galima buvo matyti liettrviSkosios aprangos sampratos kontdrus. Jie

iSrydkejo apibfldinant, pabr€Liant, kas devimoje aprangoje yra sava ir kas svetima.
Kova su svetimybemis drabuZiuose buvo

demonstruojama

ir

veiksmu. Spaudoje

skqstasi, kad kai kurie kunigai uZsiima ne
Zmoniq Svietimu, bet kova su nauioviSkais
rubais: ,,Kun. Rupka labai nekendia naujq
madq, graZesniq riibq ir Lie&4. A5 pats
madiau kaip sudraskd eidamas petbaLn!di4 vienai mergaitei Silking skarelg" (p. 80).
Taigi aptariamoje studijoje i5skiriamos dvi
pagrindines svetimybes lietuviq moteri$-

kuose rubuose XIX a. pabaigoje - XX a.
prad?ioje: lenkiSka tu Lydiika, kurios, pasak Sidiikienes, nuolatiniq atgimimo veikejq pastangomis neisigalejo lietuvi5kojp
etninio dr abulio tradicijoje.
Tuo tarpu, anot I. Sidiskienes, etniikumo samprata sovietrnediu buvo performuojama pagal partines ideologijos reikalavl-

mus

ir

gerokai prarasta (Zr. Sidi5kienes

c|tat4, pateikt4 recenzijos pradZioje). Svar-

bu paZymeti, kad etnologai ir antropologai, tyrinejg nacionaliniq sovietiniq respub-

likq folkloro

sovietiz acij4,

taip pat

pabrdLia, kad ideologijos itaka Siam procesui buvo milZiniSka. 1.991-1994 m. atlikdama tyrim4 Estijoje ebrologe Sigrid Rau-

sing sieke nustatyti estiSko folkloro,
atminties ir sovietines ideologijos tarpusa'
vio ry5i. Mokslininkes tyrimas byloja, kad
nors estai ypatingai didZiavosi palaikg stipr
riausi4 izoliacing politik4 sovietmediu bei
iSsaugojq, jq nuomone, labiausiai nepaZeis'

t4 tautini identitet4, palyginti su kitomis
s4junginemis respublikomis, jie ir posovie,

tineje visuomerdje (1991-1994m.) tikejo so-

vietinio nacionalizmo,,estiSk4ja versija" ne

kaip absoliudiaLi dirbtine, bet kaip ,,tikrai
estiSka" raiSka. S. Rausing tytimo metu kidinq sovietinq esti5k4j4 folkloro versij4 estai prie5prieSirLdavo,,vakarietiSkai masinei" kulhfrai, besiverZiandiai I Sali atgavus
nepriklausomybg (Rausing Sigrid. 2004.
History, Memory, and Identity in Post-Soaiet
Estonia: the End of a Collectiae Fnrm. Ox-

ford: Oxford University Press, p. 4).
Taigi nors sovietmediu estai jautesi es4
besiprieiinantys ideologijai patriotai, i5 tikrqjq palaipsniui jie neiSvengiamai peremd
ir pradejo suvokti sovietinl folklor4 kaip
savA/ ne svetim4 tradicij4. S. Rausing nuomone/ ideologija yra nepaprastai gyvybinga strukttira, ge-banti prasiskverbti i Zmoniq s4mone perr kasdienybg, buiti, mad4.
Nors I. SidiSkienes ir S. Rausing ryrimai atlikti remiantis skirtingais Saltiniais
ir analizuojami skirtingi chronologiniai laikotarpiai, metodologiniu poZi0riu neprieStarauja vienas kitam ir papildo vienas kit4. Kita vertus, abiejq tyrim.l sugretinimas
suponuoja kit4 :istoriografini klausim4: kod6l, pasak lietuviSko tyrimo autores, sovietine okupaci;1a ir jos ideologija turejo lemiam4 reikdmg suvarZant ir iSkreipiant
lietuviq etning kulttr4, tuo tarpu etnlskumo raiSka tautirrio atgimimo metu iSvenge
okupacinio (ca:rinio) reZimo antspaudo?
Juk aptariamu laikotarpiu XIX a. pabaigoje - XX a. pradLioje Lietuva taip pat gyveno okupacijos s4lygomis ir pastarosios
ideologijE buvo galima justi daugelyje to
meto kulttiros, meno, Svietimo sridiq. Ar
galime kalbeti, J<ad lietuviq folkloras, tautinis menas, o drauge moteri5kq etniniq
drabuLit4 raida buvo veikiami ne tik ZydiSkos ir lenkiSkos madq, bet ir carines slavofilinds politikos?
Atrodo, XIX a. pabaigoje - XX a. pradLioje aplinkybes formuoti rusiSkuosius
elementus folklore buvo palankios ne tik

RECENZTIOS rR APZVATGOS

2X1-

ddl carinds ideologijos maiinerijos galybes,
bet ir todel, kad pati lietuviSko etrrinio riibo

Union as a Communal Apartment,Fitzpatrick S. (ed.\. Stalinism. New Directions:313-

samprata buvo trapi,
nenusistove-neai5ki,
jusi. Savo studijoje I. Sidi5kiene taikliai pa-

p.

stebi, kad ,,tik lietuviSkai apsirengusios
merginos buvo giriamos, Taiiau supratimas, kokie drabuLiai laikytini lietuvi5ki,
buvo labai abstraktus. Vi,enas i5 pagrindiniq kriterijq buvo nykstarLdiq drabuZiq sureikdminimas <...>. Origi:naltrs senieji kaimo moteri5ki drabuZiai buvo vertinami ir
DidZiojoje Lietuvoje. I5 aptiktq spaudoje
vardijimq matytt, kad i5 pradifi4manyta,
jog lietuviSka apranga yrata, kuri4 seniau
devejo lietuvds kaimuose. XX a. pirmosios
pusds straipsniuose daLnai sirilyta paieSkoti skryniose tarp senoviniq ribr4, ar ,,nera ko vertdtq nepamirSti"" (p. 82,97).
Lietuvos kaimuose ir miesteliuose plito ne tik iE Lydta pirkti drabuLiai, bet ir
naujq madq idejos, kurias igyvendindavo
siuv6jai. Didele tikimybe, kad modernios
mados elementai buvo gabenami ne tik i5
VarSuvos ar Rygos, bet ir i5 Rusijos miestq. KliUtis efi:rinei aprangai isitvirtinti kasdieneje aplinkoje dare ir savi. I. Sidi5kiend
pateikia faktus, kuomet tautinirtr drabuZiq
lvedim4 | Zmoniq buiti stabde priediSkai
nusiteikg kunigai, vadindermi jais pasipuoSusias moteris laum6mis ir pagonemis.
Siuo metu neturime studijos apie tai,
kokiais biidais ir keliais carine ideologija
skverbdsi i Zmoniq kasdienybg ir vykde
sav4 kulturing ekspansij4, tadiau neabejotina, kad pus5imdiu veliau sovietinis liaudies menas plito jam jau Zinomais ir iSmegintais takais. Yuri Slezkine nuomone,
sovietq valdiia nuo pat ptadZfu4 nuolat
vykde dirbtinio iSgalvoto folkloro inkorporavimE i jai pavaldLiq tautq savimong.
Istorikas teigia, kad lygiai kaip sovietine
ideologija reikalavo i5 moterq tapti labiau
,,moteri5komis", taip tautybes buvo skatinamos bdti labiau ,,nacionalinemis, savitomis" (Slezkine Yuri. 2000. The Soviet

348. New York, London: Routledge,
331). 5i proces4 Y. Slezkhe apibtrdina
kaip folkioristinl nacionalum4, kuris buvo
iSrastas bei puoselejamas sovietines valstybds ir daugeliu atvejq palaikomas vietinds inteligentijos. Laikui begant, pasak
Y. Slezkine, ,,vis sunkiau buvo atskirti viena nuo kito, nes nacionalin6 forma ui:goZe

turini ir nacionalizmas tapo tik formos kul-

tu" (Slezk<rne 2000: 338).
faigi f. Sidi5kienes krygu taikliai iSkelia ir kartu palieka erdves svarbiai diskusijai lietuviq istoriografijoje: ar/kiek gi
XIX a. pabaigoje - XX a. pradZioje lietuviq moteri5ko etninio stiliaus apranga 5alia lenkiSkq ir ZydiSkq svetimybiq buvo
veikiama rusi5kos carines ideologijos? Laikotarpiu, kai buvo kuriami esminiai lietuviq moteriSkos etninds aprangos elementai. Atsakytas klausimas iSplestq tautinio
tapatumo ir tautiSkumo formavimosi Lietuvos visuomen6je problemos sprendimo
horizontus.
Dalia Marcinkeoiiieni

Arunas V a i c e k a u s k a s. Lietuviq
Ziemos Sventds. Bendruomenin6s kalendorinio ciklo apeigos XIX a. pab. XX a. pr. Kaunas: Vytauto DidZiojo
universitetas, 2005. 192 p.
Neseniai pasirodZiusi ebrologo Aruno
Vaicekausko k^ygu ,,Lietuviq Ziemos Sven-

tes. Bendruomenines kalendorinio ciklo
apeigos XIX a. pab. - XX a. pt.", pasak
autoriaus, skirta visiems, kurie domisi etninds kulttrros iStakomis ir Zemdirbiu
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pasauleZiflros raida. Kodel reikia ra5yti
apie Sventes, gali paklausti eilinis skaifytojas. Juk ir taip visk4 Zinome. PrieS Velines, Visus Sventuosius, Kudias, Kal6das,
UZgavenes ar Velykas radijo ar televizijos

RECENZIJoS IR APZVALGoS

jau XIX amZiuje ar XX a. pradZioje. Vartant netgi Latv-ijoje 7940-194I metais publikuotq P€terio Srmitso ,,Latvigliaudies tikejimq" keturtomi (Smits Peteris. Ig40-7g41.
Lataiedu tautas ticEjumi 1-4. Kr-ga: Latviedu
laidos vedejas ar jo pakviestas svedias kasfolkloras krdtuves izdevums ar Kulturas
met apZvelgia Sventes raid4 nuo ikikrikdfonda pabalstu) ar \944 metais iileist4
dioniSkq laikr4 atskleisdamas ypating4 ,,paKdrlio Straubergo,,Latvit4liaudies paprogoniSkai lietuvi5k4" 5iq Svendiq specifik4.
diq" tom4 (Strarrbergs Kdrlis. 1944. Lataie{u
Deja, tyrinedamas Siuolaikinius jaunimo tautas paraias. RJga: Latvju gramata), nejupaprodius neretai susiduriu su gana specidia kyla pavydas. Lietuvoje tokiq idsamiq
finiais Svendiq vertinimais. Neretai Se5io- leidiniq nera pasirodg iki 5iq dienq. Nors
likmediui tik nuo 1993 metq pradejusi plisti jau tarpukariu publikuotos gana iisamios
Svento Valentino diena tampa jau nuo ,,nekalendoriniams paprodiams rinktos proatmenamq laikq" Svendiama lietuviq tra- gramos/ pirmasis platesnis lietuviq kalendicine Svente, o trisde5imtmediq auk5taidiq
doriniq Svendiq paprodiq ir tikejimq rinkiteigimu, ,,Mores" deginimas per UZgav6- nys,,Lietuviq kalendorines Sventes"
nes Siose vietoveje Zinotas jau ,,seneliq laiiSleistas trk197B metais Jungtinese Amerikais". Paklaustas apie Sekmines, neretai net kos Valstijose (Balys
Jonas. 1978. Lietuair4
keturiasdeSimtrnetis suglumsta, noredamas
knlendorines iaentis. T autosakine medliaga ir
bent prisiminti, kokiu metu buvo Svendiaaiikinimai. Silver Spring: Lietuviq tautlsama 5i Svente. Taigi populiarinti tradicines kos leidykla). Deja, iSsamiu leidiniu dios
Sventes vis dar negana. NemaZai Sventes
knygos dar negalime pavadinti. Publikuopopuliarinandiq darbq publikuojama ne tik ta daugiausia brrvusio Lietuviq tautosakos
Rytq, bet ir Vakarq Europos Salyse.
archywo medLiagair pateikiami trumpi koTadiau Aruno Vaicekausko knyga - mentarai. ApZvelgtos tik kai kurios Svenmokslinis leidinys. Taigi jo paskirtis ne tik tes, pateikiami duomenys neatstovauja vipopuliarinti 5i4 ehrines kultUros sriti. Pro- sq Lietuvos vietoviq. Po metq jau Lietuvoje
fesionalus etnologas gali paklausti, ar 5i iSleista kiek daugiau Svendiq apemusi Pratema dabar yra aktuali. Tatiau pavardius
nes Dundulienes knyga ,,Lietuviq kalenDavido Kertzerio (Kertzer David I. 1988. doriniai ir agrariniai paprodiai" (DunduRitual, Politicq and Poraer. New Haven: Yale
liene Prane. 1979. Lietuai4 knlendoriniai ir
University Press), Catherine Bell (Bell Cat
agrariniai pnproiiai. Vilnius: Vilniaus uniherine. 1997. Ritual, Perspectiaes andDimen:
versitetas). Manau, kad 5i4 koyga galima
slons. New York, Oxford: Oxford Univer:
vertinti kaip analiting monografij4, kuriosity Press) ir kitq autoriq darbus galima je, kaip anksdia,u, jau neatskiriami kalenteigti, kad kalendoriniq paprodiq analizd doriniai ar agrariniai paprodiai (J. Balys agluLirna reikSmingq vietE etnologijos baruorariniq paprodiq ir tikejimq rinkinl
se. Tai patvirtina ir SIEF (Tarptautine etnopublikavo atskira knygu (Balys Jonas. 1986.
logijos ir folkloro draugija) specialiai metq
Lietuuiq iemdirbystes pnprltiai ir tikejimai:
ciklo ritualams nuo 2004 metq kas dvejus
lietuair4 liaudies tradicij os. Silver Spring: Liemetus pradetos rengti konferencijos.
tuviq tautosakos leidykla).
Daugelle Vakarq ir netgi Rytq Euro,
Dar iSsamiau paprodius imta analizuopos Saliq apie kalendorines Sventes nemati tik paskutiniais sovietmedio metais, prai,ai apibendrinandiq hygrt buvo idleista dejus vykdyti errealinius lauko tyrimus.
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Nauju etapu analizuojant kalendorines
Sventes galetume ivardyti XX a. de5imt4ji
deSimtmeti. Praddtos publikuoti ir tik vienai ar grupei Svendiq skirtos knygos. Ypad
daug Sioje sritle nuveik6 etnologas Juozas Kudirka. ParengQs specialias ivairiems
paprodiams skirtas etnografines anketas, jis
jau gana pladiai operavo ne tik anksdiau

sukaupta archyvine, bet ir savo surinkta
lauko tyrimq bei pagal tas anketas surinkta talkininkq medLiaga. Ypating4 demesi
jis skyre Ziemos paprodiams. |is pirmasis
Lietuvoje parenge Ziemos kalendoriniams
paprodiams skirtq hygrt ir apgyne Kaledq ciklo paprodiams skirtal habilituoto daktaro disertacij4 ,,LietuviSkos Kiidios ir Kaledos" (Kudirka luozas.1989. Kiliit4 stalas.

Vilnius: Lyra, Yyturys; .Kudirka Juozas.
1990. Kiliit4 naktis. Vilnius: Yizija; Kudirka
luozas.

1991,. V dlines.

Vil:ri us: Mokslas; Ku-

dirka Juozas. 1992.

UZg'aaenes. Vilnius:
]uozas. 1993. Lietuuidkos

Mokslas; Kudirka
Kttiios ir Kalddos. Istorind lyginamoji apiaalga. Vilrrius: Vaga; Kudidka Juozas. 1994.
Lietuaiikos Kil.iios: lstorind tlgginamoji aplaalga. Vilnius: Lietuvos liaudies kultriros cen-

tras). Siuo laiku pradeti ir kiti bflsimam
Lietuviq paprodiq atlasui reikalingi kaimo
bendruomenes tyrimai. Zi\vyns Saknys kalendorines ir agrarines S,irentes nagrinejo
analizuodamas lokalines kaimo ir miestelio jaunimo bendrijos rai5k4 metq cikle
(Saknys Zilvytis Bernardas 2001". Kalendoriniai ir darbo paproiiai Lietuaoje XIX a. pabaigoj e - XX a. pirmojoj e pusdje. Vilnius: DiemedZio teidykla). Arhnars Vaicekauskas
paprodius nagrinejo per persirengeliq kulturos prizmg. Tokiu budu kalendoriniq paprodiq analizes tikslas pakito. Siekiama ne
pateikti apibendrint4 staliSkq metq ciklo
paprodiq visum4, bet laiko ir teritorijos perspektyvoje analizuoti jaunimo ar persirengeliq kultorq rai5k4. Taigi A. Vaicekausko
k yga - naujas ir originalus poZitrris i kalendorinius paprodius. Si4 monografij4 su-

daro pratarme, ivadas, du skyriai - ,,Kalendoriniq apeigq transformacijos XIX a.
pab. - XX a. I p." ir ,,Bendruomeniniai
Zemdirbiq ritualai", svarbiausios iSvados,
trumpa santrauka anglq kalba ir literatfrxos s4rasas.

Monografijos ivade autorius apsibreZia
nagrineti kalendoriniU paprodiq strukturinds ir semantines transformacijos problem4, iSsikeldamas tikslq i5analizuoti XX a.
pirmosios pusds ekonominiq, socialiniq ir
kultiiriniq pokydiq poveiki apeiginei Zemdirbiq elgsenai. Pagrindine duomenq baze sukaupta autoriaus parengtos tyrimq
programos pagrindu, 1988-I994metais at-

liktais lauko tyrimais. Informacija rinkta
359 vietov6se, nutolusiose viena nuo kitos
maidaugvidutiniSkai 15-20 km. Pagal autoriaus programas buvo apklausti 363 Li-

niq pateikejai.lT2 i5 jq gimg iki 19L0 metq
imtinai, kiti 1,911-1937 metais. Taip pat pasinaudota VilrLiaus universiteto Mokslines bibliotekos Rankra5diq skyriuje, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus
rankra5tyne saugomais_apradais (galbflt
vertdjo pasinaudoti ir Siauliq ,,Au5ros"
muziejuje saugoma rankraitine mediiaga,
nes ne visa ji buvo paskelbta), gausiais
publikuotais Saltiniais ir literahrra. Sukauptos informacijos pagrindu sudaryti net 34
Zemdlapiai, kuriuose, pasak autoriaus, matomas paprodiq ir atskirq jq variantq populiarumas,lU paplitimas iki XX a. antrojo
deiimtmedio, faktiSkai prieS Pirm4ji pasaulini kar4 (tiesa, matyt, neabejotinai didelq
dati jq sudare 1905-1910 metais gimg res-

pondentai ir jie 5i laikotarpl galejo prisiminti dar miglotai) bei XX a. trediajame ketvirtajame dedimtmetyje. Taigi Siame leidinyje pubiikuojamas gausiausias kalendoriniams paprodiams skirtq ebrografiniq Zemelapiq kiekis negu bet kada anksdiau
Lietuvoje_. PavyzdLiui, 2001 metais publikuotoje Zilvyiio Saknio XIX a. pabaigoje
ir XX a. pirmcrjoje puseje gyvavusiq jauni-
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mo kalendoriniq ar agrariniq paprodiq
analizei skirtoje monografijoje kalendoriniq paprodiq Zemelapiq pateikiama tik 18
(dar 7 - talkq paprodiams) (Saknys Zitvytis Bernardas 2001. Knlendoriniai ir dnrbo paproiiai Lietuaoje XIX a. pabaigoje - XX n.
pirmojoj e pusej e. Y ik tus DiemedZio leidyk1a). Siekiant atskleisti diachroning papro-

diq raidE, visuose Zemelapiuose rei5kiniai
i5skiriami pagal juos paminejusiq respondentq gimimo metus. Toks skirstymas Lietuvoje publikuojamuose Zemelapiuose
praktikuojamas pirm4 kart4. Taip pat ivadb
i5vardijamos nagrinejamq paproiiq bibliografrjos, gana glaustai aplvelgiami negausiis lietuviq Ziemos kalendoriniq paprodiq
tyrinejimai, kiek pladiau - Saltiniai.
Pirmasis skyrius,,Kalendoriniq apeigq
transformacijos XIX a. pab. - XX a.I p.'i,
kaip ir knygos pavadinimas, skamba neiprastai. kyg.l ar skyriq pavadinimuose,
mano nuomone, tokiq trumpinimq neturetq buti, tadiau, aiSku tai kalbos redakto
riq kompetencija. Skyriq sudaro tik vienas
poskyris (,,Besikeidiantis kaimas"), su.
skirstytas i dar smulkesnes padalas (,,Ra,

cionalioji paprodiq reinterpretacija" ;
,,KrikSdionybes pozicijq sustiprejimas";
,,Kalendoriniq apeigq funkcijq kaita";
,,Erdves ir laiko pokydiai", ,,Paprodiq so,

cialinio statuso pasikeitimai",,,Bendruoi
meniniq kalendoriniq paprodiq formq kai:
ta"). Trumpai apZvelgqs Lietuvos valstiediq
ekonominio ir socialinio gyvenimo raid4,
autorius prieina iSvad4, kad XIX a. pabai
goje kaimo bendruomenes apeigos gyva:
vo nuo baudZiavos laikq nedaug tepakir
tusioje socialineje-kulturineje aplinkoje ir
tai sudar6 palankias s4lygas uZsikonserrvuoti archaiSkoms dvasines kulhrros for+
moms (5iq teiginiq

taip nesuabsoliutint
diau). Motyvuotai nurodomos maZiausiai
dvi kaimo gyventojq pasauleZitros keiti+
mosi tendencijos XX a. pirmojoje puseje +
racionalaus gamtamokslinio mqstymo po+
a5

zicijq sustiprejimo ir krik5dioniSkos religines s4mones elementq pagausejimo. Tam
tikras luZis lietuviq kalendoriniq paprodiq
raiSkoje, pasak A. Vaicekausko, remiantis
lauko tyrimq duomenimis, yra XX a. trediasis ir ketvirtasis deiimtmetis.
Po pirmojo, gana istoriSko tam tikra
prasme tyrimo {vado, pratqsiandio monografijos skyriq, eina Lymiaiplatesnis, jau pa-

di4 persirengeliq kulttrr4 analizuojantis
skyrius,,Bendruomeniniai Zemdirbiq ritualai". PirmEji jo poskyri ,,Mitines sampra-

tos reliktai" sudaro iSsami ir mofiuota
Sventines erdves ir laiko veikimo analizd.
AtskleidZiant Sventini laikq parodomi jo
metu g;rvavq draudimai, atkreipiamas ddmesys i biitinum4 Sventei tinkamai pasirengti (susitvarkyti namus, nusiprausti), i3skiriama tamsiojo dienos meto apeigind
reikdm6. Autoriaus nuomone, tik uldara
nuo iSores pasaulio erdve buvo laikoma
saugia. Gyvenamojo namo angos - durys
(slenkstis), langa| pastoges, plySiai; Suliniai, kryZkeles - s4lydio su kiti pasauliu
ribos (prie tokir4 ribiniq vietq priskirdiau
ir atokesnius sodybos patatus - pirti ir jauj4). Toliau, po erdves ir laiko analizds gana netiketai pereinama prie ritualines erotikos. Persirengeliq veiksmai neretai
perZengdavo kaimo bendruomeneje priimtas elgsenos fornnas, kartais jie lgydavo ,,atvirai orgastinipobudi" (?). Erotika taip pat
siejama su iSejimu i5 iprastos socialines erdves ir iknnija ,,rnirties-gimimo" opozicij4.
Taip pat kiek demesio skirta ritualinio iuoko analizei. Tolesni poskyriai skirti persirengimo paprodiq analizei. Poskyryje ,,Ka-

ledq (UZgaveniq) trinka", remiantis
Lietuvos ir kitq Europos Saliq analogais,

nagrinejama 5io paprodio raidka, atskleidZiamos kintandios 5io paprodio reik5mes.

Poskyrle ,,Ui,gavdniu, pamekle" 5io rei5kinio apeigines funkcijos parodomos analizuojant pamekles vardus, ifvaizd4, paprodio raidkos erdve, laik4 ir dalyvius.
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Lygindamas pamekles veZiojim4 ir naikinim4 (daroma prielaida, kad ir trinkos tampymas yra funkciSkai tapaitus) su persiren-

geliq vaikdtyn6mis, autorius teigia, kad
ankstyvoje gyvavimo fazdje persirengeliq
bflrio personai.ai vatzdave mirusiuosius
valstiediq bendruomenes protevius, tuo
tarpu pamekles laikinimas sietinas su auka. Poskyryje ,,Ziemos Svendiq persirengeliai" analizuojamas persirengimo papro-

tys, dalyviai, btrrio dydi.s, persirengeliq
hierarchine strukttra, paprodio laikas ir
erdv6, persirengeliq elgsena lauke, isipraSymas i namus, vaidinimLai, iSejimas lau-

kan ir vaikStyniq pabaiga. Greta paplitusiq Kaledq persireng6liq vaikdtyniq tiprl
dar buvo galima kiek pladiau aptarti Rytq
Lietuvoje .ejimo avineliais", taip pat ir
Pietvakariq Lietuvoje glruavusi ,,6jimo berneliais" (tiesa tarpukariu neretai jau vadintq blukvilkiais ar digc,nais) paprodius.
Kitame poskyrle aptaria:mi persirengeliq
blrio personai,ai, jie skirstomi i zoomorfines (meika, gerve (gandras), vilkas (5uo),
oLys, arklys ir kiti gyviinai), demonomorfines (velnias, ragana, Kanapinis, Laiininis, giltind, ,,naIpa" (pastaroji lyginama su
lietuviSkq sakmiq kauku)), antropomorfines (digonas, iydas, elgeta, vengras-daktaras, vestuvininkai) kaukes. Antropomorfinius, pana5iai kuip it kitq tipq personaZus,
autorius taip pat priskiria. ,,svetimq", tam
tikra prasme mirusiqjq pasauliui atstovaujandiq (ar artimq) grupei. Tolesnis poskyris (,,VaZindjimasis arkliq traukiamomis rogemis") i5 pirmo Zvilgsnio yra tam tikras
atsitraukimas nuo nagrindjamos temos. Tadiau paprodio erdves, laiko, semantiniai aspektai rodo glaudZias s4sajas su nagrinejama tema, taip pat tam tikras UZgaveniq
vaZin6jimosi ir supimosi paraleles. Skyrius
baigiamas ageiginiq Ziemos Svendiq vai5iq analize. Ziemos Svendiq s4sajos su mi-

rusiqjq pasauliu atskleidZiLamos apibendrinant vai5iq stal4, vaiSinirnosi (vaiSinimo)

zt5
paprodius ir dominuojandius patiekalus,
simbolini gausos akcentavim4 vaiSiq metu.
ApZvelges Ziemos paprodius persirengeliq kultiiros aspektu, autorius daro i5vad4, kad, tiesiogiai priklausydami nuo
juos supandios gamtines aplinkos, musq
kra5to Zemdirbiai steng6si optimizuoti savo santykius tiek su gyvojo pasaulio atstovais, tiek su isivaizduojamo antgamtinio
pasaulio jegomis. Kaimo bendruomenes
kultiirinis ul.darumas, poreikis ritualu koordinuoti atskirq individq veiksmus iSsaugojo mitines m4stysenos rudimentus, o
kartu ir maginds Zemdirbiq praktikos gyvybingum4 iki XX a. pradZios. UZgavdniq
apeigq kontekstas liudija, kad dar XX a.
pirmoje pusdje Lietuvos kaimo gyventojai
intuityviai suvoke save kaip vieningq gyvqjq ir mirusiqjq bendruomeng, tiesiogiai
integruot4 i supandi4 aplink4.
Monografij4 recenzavo profesoriai, habilituoti daktarai Romualdas Apanavidius
ir Angeld VySniauskaite. Knygos leidyb4
pardm6 Valstybinis mokslo ir studijq fondas. Monognfij4 redagavo Asta Dambravaitd ir Robertas Keturakis, dizainer6 ir
(mano nuomone, puikaus) virSelio autore
$kaidra Vaicekauskiene. Knyg4 iliustravo
Irrga Grigaliuviend, iSleido Vytauto DidLiojo universiteto leidykla, spausdino AB
spaustuvd,,Spindulys". Leidinio tfuaLas
Sioms dienoms ,,tradicinis" * tik 500 egzemplioriq. Taigi jau po metq, manau, 5i
krygu taps reta, sunkiai pasiekiama platesniam skaitytojq ratui. Nors, manau, ji
domins ne tik saujelg Lietuvos etnologU,
bet ir folkloristikos, mitologijos, religijotyros, istorijos ir kitq mokslo Sakq tyrinetojus. Gausi autoriaus surinkta ir kruop5diai
suklasifikuota lauko Wrimrl medliaga, nemai,ai naujq i mokslo apyvart4 ivedamq
Saltiniq knygai suteikia ne tik originalaus
kalendoriniq paprodiq tyrimo vertg.
Manau, tai nebus tik inaias I etnologiniq
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tyrimqir mokslin6s minties raidos istoriografij4. Zemelapiuose ir tekste pateikiania
etnografine medLiaga, be abejo, palengvins

ateities kalendoriniq paprodiq tyrinetojq
darb4,leis paZvelgti i lietuviq liaudies ku[turE i5 ivairiq teorijq perspekfiq.
Tiesa, knyga iSleista gana kukliai, reiklesnis skaitytojas pasiges iliustracines medLiagos, uZsienio tyrinetojas - ir platesnes
santraukos anglq kalba, Zemdlapiq legendq vertimq (pavyzdLiui, 2001 metais Baltarusijoje publikuotoje pana5aus pobudZio
Tatjanos Kucharonak knygoje ,,Kaukes baf-

tarusiq kalendorinese apeigose" gausu
iliustracijq (tiesa, nera Zemelapiq), tadiau
tekstas pateikiamas tik baltarusiq kalba, be
santraukos kita kalba (Kucharonak Tacciana Ivanauna.2001. Maski u kalendarnai abriadnasci belarusau. Minsk: IJradlai\. Tadiau
ivykdZius Siuos reikalavimus knyga, be
abejo, bUtq iSejusi dar veliau (daktaro disertacija ,,Kaimo bendruomene ir gyvoji
gamta lietuviq UZgaveniq paprodiuose,,
apginta 1997 metais). Bet nors 5i knyga del
gana atsainaus valstybes poZinrio i humanitarinius mokslus ne vienerius metus laukd savo iSleidimo dienos, yra dar viena5
svarus Zingsnis Lietuvos etnologijos moks-

lo raidoje, skatinsiqs naujai paZvelgti i kalendorines Sventes, jq metu atliekamus ri,
tualus ir i padi4 kaimo bendruomenq,
ikveps ne vienq etnologE dar kart4 paanarlizuoti kalendorinius paprodius ir juose slypindius sociokultflrinius procesus.
Zilaytis

SaknyE

Egidija R a m a n a u s k a i t e. Sub.r
kultflra: fenomenas ir modernufililsi
Kaunas: VDU leidykla, 2004. 334 p.t
iliustr.
2004 metais Vytauto DidZiojo universii
teto leidykla i5leido ispdding4 E. Ramal

nauskaites monografijQ apie subkultdntr
gyvenimE, prasmes, jq pokydius, tradicijas, ritualus. ispfldinga todel, kad autore
yra subkulttirq tyrinejimo Lietuvoje lydere, o 5i monogr:afija gerokai konceptualumu ir duomenq kiekiu virSija 2002 metais
pasirodZiusi4 jos metodinq mokymo priemonq ,,Siuolaikines kultrfros fenomenq ty-

rinejimai" (Rarnanauskaite Egidija. 2002.
Siuolaikines kultilros fenomen4 tyrinejimai.
Kaunas: VDU leidykia). Naujoji monogra-

fija jungia ir arrtropologinius tyrinejimus,
etnologines praktikas, kultiros studijas,
nutyletas Lietuvos kultflros trajektorijas.

bttq sunlcu ivardyti, kokiems mokslams priskirtinas autores samprotavimq
i,aruas ir objektai. Veikiausiai tai turetq br1ti moderni, o gal ir postmoderni sociokulttrrine antropolLogija, nors galbUt autord
monografij4 noretq priskirti etnologijai. Sia
tema jau buvo paskelbta daugelis straipsniq Lietuvoje, atskirose knygose dioms temoms buvo skririami iStisi skyriai, tadiau
5i monografija i5 tiesq nuosekliausiai,
moksliSkiausiai Lietuvoje atskleidZia daugialypi subku.lttrrq fenomen4. Galbiit
mokslq srities ir krypties neapibreZtis, lydinti naujos Ramanauskaites knygos turini, dr4sa, atvirurnas ir nuodirdumas, su kuriais autore iZengia i 5ia aplink4, sudaro
papildomq monografijos Zavesi. Man padiam yra tekg daug tyrineti subkulturas,
marginalius s4jridZius ir biiti ne kart4 kritikuojamam bei girdeti, kaip buvo kritikuojama monografijos autore: del tyrimq objekto, metodq, del samprotavimq stiliaus.
Tadiau keisdiausia, kad Britanijoje, JAV tokio tipo sampro,tavim ai yra klasika...
Recenzuojarrrq knyg4 autore brandino
daugiau nei dedimtmeti atlikdama daugybg savarankiSkq tyrimq, vadovaudama bakalauriniams, rnagistriniams tyrimams,
apie tai buvo pa.ra5iusi deSimtis straipsniq
irodinddam a, kad tokie samprotavimai ne
tik imanomi, bet ir turi perspektyva.Jos
Todel
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idejos daugeliu atvejq jau buvo diskutuojamos, apibendrinamos, tgsiamos doktormte, toddl i 5i4 monografij4 deretq Lvelgtt
taip i didelio proceso rez:ultat4.
Ramanauskaites knygos apie subkulturas teorine adis yra subkulturq estetika ir
i.aidimas, o pagrindiniai e:mpiriniai pavyzdliai Larpsta tarp pagoniSrkosios tematikos
ir klubiniq subkulturq. Visa kita (o to viso
kito pakankamai daug) vienaip ar kitaip
i5ry5kina pagrindines temas arba pritampa prie jq.
Teorind a5is. Autore pakankamai subalansuotai remiasi estetidkumo -i:aidybiikumo teorine paradigma. Paradiau per
brlkSneli tod6l, kad E. Rarnanauskait6 kartais akcentuoja viena, kitq kart4 - kita. Tadiau ar estetika ir Zaidirrras yra subordinuotos s4vokos ar tik susikertandios?
ISsamesnes diskusijos Sia tema darbe pasigesime, toddl ir raSome estetiSkumo-ZaidybiSkumo paradigma. fleaiSkumas atsiranda galbut toddl, kad autores knygoje
susikerta ]. Huizingos/G. Gadamerio ir
D. Hebdiges paradigmos.
J. Huizinga kflrinyje ,,Homo Ludens"
(1938) pirmas taip auk5tai iSkele Zaidimo
samprat4, suteikdamas jai ryikias antropologines ir filosofines dimensijas. Antropologines, nesJ. Huizinga viena i5 Zaidimo
rdSiq laike ritualus, apeigas. Pavyzdliui,
visi lenkfniavimai, iSbanLdymai iniciacijq
metubuvo laikomi Zaidimo elementais. Pagaliau jis Zaidimui suteikd filosofinq gelmg manydamas, kad Zaidimo s4lyginumas,

nepriklausomumas nuo psichofiziologiniq
poreikiq, Zaidimo kflrybingumas, jo gebejimas tarsi iStirpdyti Lmog4uZsidegimu, visa tai i5reiSke esmines, bntiSk4sias Zmogaus savybes. Dar pladiau Zaidimo butiskq ir hermeneutini vaidmeni iSkele ir pagrinde G. Gadameris, kuriuo autore taip
pat remiasi. Tiesa, E. RamLanauskaite nesigilina i J. Huizingos ir G. Gadamerio teoriniq samprotavimq filosofines prielaidas
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ar iSvadas. Zaidim,4teorija dia veikiau eg-

zistuoja kaip konceptualus modelis, kuri
nuolatos papildo, iliustruoja daugybe em-

piriniq tyrimq pavyzdLit:,. Tadiau nei
]. Huizinga, nei G. Gadameris netapatina
Zaidimo ir estetikos, ir dia verta polemizuoti su monografijos autore. Stai kodel
platesne, teorin6 moderniq Laidirno paradigmq sklaida antropologijos ribose dar
laukia tyrinetojq.
J. Huiztnga iSpletojo fundamentaliq tezq apie tai, kad Zmogaus ekscentriSkumas,
jo nevisavertiSkumas, apie kuriuos iSsamiai
kalbejo ir irodinejo H. Plessneris, A. Gehlenas, gali buti realizuotas Zaidimu, kuris
jamyra platesnd s4voka nei estetiSkumas.

Zaidimas aprepia vis4 s4lyginumo sfer4:
men4 sport4, apeigas, skatina ekonomik4,
darb4. PrieSingai marksistams, kurie mane, kad psichofiziologiniq, strukt[riniq poreikiq tenkinimas darbu yra pagrindinis
Zmogaus genezes stimulas, J. Huizinga pastebi, kad darbas nesudaro s4lyginumo
plotmes, o yra bes4lyginis, botinas. Tod6l
darbas negali buti laikomas kiirybingumo
pradu, vadinasi, ndra tiesiogiai susietas ir
su ZmogiSkumo esme. Tadiau daugeliu atvejq Zaidimas persmelkia darb4 ir taip ji
dionisiSkai (pasinaudojus F. Nietzsche's
terminija) gaivina, paverdia ji pakendiamu,
prijaukina.
E. Ramanauskaitd, pakankamai dainai
nurodydama ZaidybiSkum4, vis ddlto akcentuoja estetiSkumo samprat4. EstetiSku-

mo kategorij4 ji atskleidZia diskutuodama
apie subkultlrq stilius. PanaSiai savo sam-

protavimus grrndLia ir vienas i5 subkultflrq tyrinejimo grandq - D. Hebdige. SprendLiant i5 teoriniq E. Ramanauskait6s
monografijos svarstymrtr btrtent Hebdige's
idejos padard lemiam4 itak4 jos samprotavimams apie subkulflirq stilius, estetiSkum4, o ne apie Zaidim4. Tadiau ir vel platesnes teorines diskusijos dia tema autore
nepletoja, apsiriboja trumpomis nuorodo-
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mis. Galbut palymima tik viena: rezisteTrcijos ir stilizacijos kategorijq opozictla.
R. Williamsas, vienas i5 Kultiiros studiiq

(tyrinejimq) centro Birmingame ikdrejq

(gaila, autore jo neanalizuoja), akcentavo,
kad daugelis subkulttrrq, pirmiausia hipiai
ir pankai, yra klasines rezistencijos inversijos (Williams R. 1983. Keywords: a Vocabulnry of Culture and Society. London: Fontana Paperbacks). Hipiai protestavo priei
kar4 Vietname, pries imperializm4 ir nacionalizm4, o ankstyvieji pankai buvo susijg su darbininkq s4judZiais DidZiojoje Bri-

tanijoje, reme

jq protesto formas, buvg

proletariato jaunimo egzistencines saviraigkos forma. D. Hebdige, daug nepolemizuodamas del atskirq istorijos eprzodt4,vis del-

to paLymi, kad stilizacija, o ne

klasine

rezistencija, tapatumq formavimas ir kaitb

yra subkulturq sqjudZio ierdis (Hebdige
D. 1979. Subculture. The Menning of Style.
London: Mithuen). Kitaip tariant, stilistiniai Zaidimai ui,goLia sqmoning4 ideologij4, nustumia j4iantr4veiksmo planE arba visai paSalina stiliq komercializacijos
atveju.
E. Ramanauskaite uZsimena apie rezisr

tencijos ir subkultarq sqlydio problemid.
kum4 ir skiria kelet4 pastraipq subkulturq
politinems ideologijoms, jq rezistencinems
nuotaikoms. Kituose savo ktrriniuose re.
zistencijos temai ji skiria daugiau demesio, ypad kai nagrineja hipiq istorij4 Lietu"
voje (Ramanauskaite Egidija. 2003. Jaunimo

kultdrine rezistencija sovietmediu: hipiq

kultirinds idejos Lietuvoje, Kiaupa

2,.

(sud.). Kauno istorijos metraitis: 128-1,6J4
Kaunas: VDU leidykla). Tadiau iioje mono,
grafijoje pasipriedinimo tema pastssta stiliq, ritualq apsuptyje, atsiduria antrame ar
net trediame, epizodiniame plane.
Taigi autore pasirenka estetiSkumo-Zair
dybiSkumo paradigm4, kuriai paklDsta jos
nagrinejami ritualai, stilistiniai i,aidimail
laisvalaikio klubiniai vakarai, meditaciios

ir maginiai dainavimai. Estetidkumas, nuolatos virstantis glruenimo ir elgesio stiliumi, puikiai tinJka aptariant ivairias jaunimo ,,tusovkes". Tadiau sunku pasakyti, kad
deSimtis valandq trunkantys Bokiii technomuzikos vakareliuose turi ka nors ZaidybiSka. Kaip pastebi pati autoi e, d.aLnai
dia Sokama po vien4, nera nei stebetojq,
nei lenktyniavfuno, nei intrigos. Sokis virsta savotiSka meditacijos forma be tikslo,
be Dievo, be apsivalymo. Truputis alkoholio, truputis narkotikq, o kartais ir visai
be nieko ir po to begalinis monotoni5kas
5okis, kuri palvairina didZejq miksavimai.
EstetiSkumo kategorija primygtinai nereikalauja jokiq bendradarbiavimo formq.
Mdgautis hauso vakareliais gali ir vienas,
ir drauge, gali bnti ir publikos kooperacija, ir maksimalrus jos susvetimejimas. Susvetimejimo atv,eju kiti asmenys sudaro palankq fon4, terpg, ir tiek.
Tadiau kai arrtore samprotauja apie vien4 i5 pagrindinLiq savo monografijos objektq - metalistus pagonis, jq dalywavimus
kifu pagoniq ritualuose, estetizacija virsta
mai,ai k4 paai5kinandia kategorija. MaLa
to, manau, ir D. Hebdiges stilizacija diuo
atveju neparodytq ivykio prasmes. Galbtt
todel autore, aptardama pagoni5kus mofius, daZniau nei kur kitur mini Zaidimo
sEvokE, kuri yra gilesne, butidkesne, labiau
tinkanti ritualo apibtidinimui nei tiesiog estetizacija, kuri, bent jau man, aptariant
,,prigimtinio tikejimo sferE" (Ramanauskaite 2004: 124) atrodo pagalbine. Siekdama
atskleisti estetiSkumo s4vokos turini ir suSvelninti jo atotrDki nuo Zaidimo, ritualo,
Ramanauskaite klausia: ,,Kq rei5kia subkultfrros lanras", ir iB karto iSna5ose teigia,
cituodama J. Forniis4: ,,Stiliaus ir i,amo
sampratos siejamos ,,ne tik su idoriniais estetiniais artefaktais, bet taip pat ir su individuacijomis bei kolekfiinemis gyvenimo
formomis, subkmlhiromis bei kulttrriniais
identitetais". Gaila, kad autore nesigilina i
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individuacijos tem4, kuri4 JFomZiso samprotavimai atveria. Tai pagalJlau biitq parodq
papildomas perspektyvas nagrin6jant magines, Samanizmo, ktrrybingumo, religiniq

mo formos yra grieLtai istoriSkai s4lygotos, todel tie vertinimai, kuriuos j. G. Frazeris ar N. Velius priskiria primifiioms
arba tradicin6ms bendruomenems (5iais

ieSkojimq temas. E. Ramanauskaitd ir anks-

autoriais E. Ramanauskaite nuosekliai rerniasi), vargu ar galetq buti perkelti postmodernios visuomenes subkulturoms. Manau, kad i5samesniq simboliniq m4sfymo
formq tyrimll stoka sutrukde i5samiai nagrin6ti maginio m4stymo specifikE subkulttrrq aplinkoje.
Dialogizmas. Knygoje pateikti empiriniai subkultdrq veiklos faktai aptariami
dvejopai: remiantis autores metapozicija
bei herojq ,,teorinemis refleksijomis". Sufnanymas ldomus, svarbus, dialogi5kas,

diau yra nagrinejusi SameLnizmo (elektroninio) tem4, tad susidurirnas su New Age
s4judZiais jai tikrai nera naujas dalykas
(Ramanauskaitre Egidija. 2001. Elektroninis
Samanizmas , Liaudies kultiira 1:29-38). Tadiau jos poZi0riu Samaniz;mas daugiausia
siejamas su maginiais ieSk.ojimais ir estetine stilizacija, atidedant vis4 milZiniSka individuacijos plast4, kuri aptarinejo C. Jungas, P. White, J. Fabricius. Autord tiesiog
nurodo, kad ,,metalistq bendrijoje nutrinama riba tarp meno ir gyrrsdms" (Ramanauskaite 2004:1.02) ir tokiu budu tarsi i5sprendZiama gyvenimo, ZaidybiSkumo ir
esteti5kumo santykio problema. Galima
manyti, kad autores vartol'amas estetiSkumas vis delto iSsaugo ir Fluizingos Zaidimo patirti, ir Hebdiges gyvenimo stiliaus
samprat4, tadiau kartu padeda iSry5kinti

sakydiau, postmodernistinis. Postmodernistinis, nes leidZiama prabilti subkulturq atstovams, kaip tiesosakos autoritetams. Autore lygiavertiai su respondentais

diskutuoja pasirinktas temas, nesmerkia ir
neiSauk5tina savo herojq, nesiulo skaitytojui tiesos kriterijaus. Tokiam E. Ramanaus-

kaitds atvirumui telieka simpatizuoti.

kitokius, naujus subkultflrq gyvenimo

Lengvas epistemologinis dialogizmas ypa-

bruoZus.
Dar viena teorind darbo prielaida - simbolinio mastymo analize,'*urto n romone,
buvo silpnai iSskleista. Kalbu pirmiausia
apie E. Cassirerio, jo sekejos S. Langer filosofij4 bei su ja artimai susijusio j. Gebse-

tingai parankus Siuolaikiniams antropologiniams tyrinejimams.
Vis delto autores dialogizmas ir del to
atsirandantis teksto daugiareikSmiSkumas
kartais supainioja analiting plotmg. Pateiksiu vien4 iSsamq pavyzdi (kokiq Ramanauskaites monografijoje yra dedimtys):
1999-qjq festivalio rengejai susipaZino
su dar vienu simbolizmu * ruru4 magija.
f,ai daugelyje radytiniq Saltiniq interpretuojama archaines kulturos Zenklo skaityrno ir jq pasitelkimo magijos tikslams praktika. Jaunimui - tai Zmogaus galimybiq,
grindZiamq intuicija ir valia, ieikojimai.

rio samprotavimus (MaZeikis Gintautas.
2005. F ilosofinds antropologij os pragmatika ir
analitika. Siauliai: Saules delta, p. 224-261).

Cassireris ir Langer miniLmi, trumpai cituojami, tadiau jq filosofine teorija liko neatskleista, todel ir praktiSkai nepanaudota. PavyzdLiui, ir Cassilerio, ir Langer
poZiuris I simbolinio m4stymo kaitq yra
grieLtai istorinis, net dialektinis. Cassire-

ris, nors budamas nuoseklus Marburgo
mokyklos neokantininkas, niekada neslepe savo hegeliSkq simpatijq, ypad kai buvo kalbama apie m4styrno istoriSkum4.
Atitinkamai ir mitin6 bei magine m4sty-

,,Ruru4 negalima mokytis i5 knygq, jq veikimE turi patirti pats..." [Kiekviena runa turi
savo grafin{ simboli ir i ji pana5i4 kono poz4. <...> Runos yra iSrekiamos, i5dainuoja-

mos, priklauso nuo tikslo ir intensyvumo.
Vienos jLl yra agresyvios, toddl turi bdti]
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,,iSrekiamos galingai, adtriai, smogiandiai,
kad atitiktq prasmq". [Yra ir Svelnios meiles, seksualinio Zaidimo, likimo arba dangiSkosios apsaugos, kflrybiniq je gt4 laidima,
SamaniSkqjq kelioniq aplink Zemi5kaji ir dangiskaji pasa uli r uno sl.,,Vienos r uno s p akelia,
kitos nuZemina, o kitos balansuola enerqija". [Zmogaus i5gyvenimai ir porLikiai #koduoti run4 simboliuose ir per valia valdpmus praktinius veiksmus jie igyja poveikio

energetik4].,,Magr1a y,a keitimo mokslas, srrsietas su valia. Valia nukreipiama, ir tu darai keitim4" (Vejopatis).

Siuo aweju nesvarbu, kurios kulturos
mitologijos Saltiniuose minima rum4 ma$ja. Svarbiausia - susigr4 Lnti patiZmogaus
sugebejim4 valdyti aplinkq. Cia bene originaliausia Siuolaikiniq pagoniq kultUrine
idela.

Samanistiniai maginiai veiksmai, perkelti i scenq, padeda kurti estetine neop4gonybes i5rai5k4. Idejos sustiprinamos
meniniais simboliais" (Ramanauskaite
2004:

1,09).

E. Ramanauskaite daugiau nenagrin6ja
savo pateikto respondento pasisakpno. Tq-

del lieka neaiSku, ar autore pritaria Vejopadiui? Kas vis d6lto kalba: Vdjopatis, ar
kartu su juo ir autore (painioja slliausteliq ivairove), ar kaZkokie kiti teoriniai daltiniai? K4 skaitytojas turi dia suprasti? Ar
tai, kad,,Vejopatis" yra teisus? Autore nekomentuoja ruru4 adaptacijos, transformacijos lietuviq kultaroje fakto ar efekto, tar.
si pasitikima, kad toks tiesioginis kultUrq
perkelimas yra imanomas. Be to, ji nenagrineja nei run4 istor4os, nei Bamanizrrro ar
neoiamanizmo raidos tendencijr4. Tai nebuvo Sios monografijos tikslas. Todel niekur nekalbama fu apie specifines svaioniq
sapnq technikas, apie individuacijos procesus ar apie liaudies medicinos tradici.jas,

itin svarbias Siuolaikiniam neodamanizmui.
I5 pirmo Zvilgsnio E. Ramanauskaite tiesiog pasitiki ar net atrodo bejegd pried Ve,

jopaties pateikt4 runr4 interpretacij4, tadiau
staiga visE 5i itin sudeting4 teorini karkas4
ir ui, jo pasleptas praktikas ivardija / ivertina, kaip ,,esteling pagonybes idraiik4,,. Ar
tokiu atveju ritualas ir esteti5kumas yra tas

pat? Ar autore mano, kad rimti neodamanistiniai ritualai, be jokios estetizacijos, neimanomi? Ar tikrai respondentai sutiktq
su tokiu jos paai5kinimu? Ar jai padiai priimtinas toks nekritilkas ruru4 apeigq perkelimas (sukurimas) ii vienos aplinkbs i
kit4? Kuo skiriasi menine apeigq imitacija
(teatras) ir sakrralinis jq vykdymas? Kaip
matome/ klausi.mq begale, nes labai sudetinga citata ir neaiSkus jos interpretavimas.
Empiriniai tyrimai ir jq analiz€. Knygoje surasime isrpuding4 kieki gerai pagris-

tq empiriniq

lLauko tyrimq: integruotq
steb6jimq, apklausq rezuLtafiq, interviu. Tadiau pasigesimer platesn6s kontentan aliz6s,

kai diskutuojama subkultirq leidZiama
spauda (pavyz<1Liui, Fanzinai, kurie mini-

mi, tadiau plailiau neanalizuojami, nors
apie tai autore buvo paskelbusi straipsni
(Ramanauskaitr! Egidija. 1999. Slengo lultira, Darbai ir diienos 11, (20):227-274).Kalbant apie stebejim4, gautus duomenis autor6 apraSo reportaZiniu ianru, su daug ir
i5samiq respondentq pasisakymq, aidkiomis vietos, laiko, renginio nuorodomis. Veliau reportaZine maniera aprajyti ritualai
ir apeigos analizuojami daugiausia struktdrines analizes lbiidu: iSvardijami esminiai,

raktiniai terminai, simboliai, Lodiiai, iddjos, pateikiamor; apeigq schemos. Atlikta
strukturine analize padeda gerokai aidkiau
suvokti nagrinejamq fenomenq esmg, o jos

atlikti empiriniai tyrimai tokiq analizg daro pagrlst4.
Kaip jau minejau, mano isitikinimu,
knyga turi dvi aiiis: pagonis ir klubing veik14. Pagoniq tem4 uZpildo metalistai-pagonys, prie kuriq p,lidslinamos Zygeiviq, Romuvos temos. Pagonis-metalistus papildo
gothq, fantastq figtrros (dramaturgine, mis-
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tine dalis), pankai (rezistencijos ir stiliaus
susiprieSinimo pavyzdys). MaZiau iSpletota yrc skin4 subkulmra. Klubines subkultfiros yra susijusios s1J techno fu hauso muzikos gerbejais ir atveria kitas tyrimq
plotmes. Ypatingai ldomus yra didleja
veiklos, jq technikq ir slengo apradymas.
Nagrinedama ivardytas temas, autore gana sekmingai apeina ambivalentiSkas subkulturq temas: narkotikus, alkoholi, polinki deviaciniam elgesiui, socialinius ir
religinius konfliktus, i5rySkindama daugiausia pozityvi4 subkultfrrq pusq.
Knygoje beveik nerasime konflikto ar
proceso analizds metodq. Pasirinkt4 ,,pozityviej4" vizij4 gerai atitiko autores pasirinktas ir vienareikdmi5kai dominuojantis
strukturinis-funkcinis gautr4 duomenq analizes metodas. Tiesa, Sis metodas nera tiesiogiai iSskleistas ir apie ji galima numanyti tik i5 autores vykdomo analizes bido
bei iSvadq eksplikacijq. Struktfrrine funkcind paradigma suteikia galimybg aptarti
atskirq simboliq ir ritualq funkcionalumq,
ivardyti mitologemq prasmes, tadiau nepadeda iSskleisti subkulhlrq raidos priei,astit:rir, svarbiausia, istorinio proceso. Si
struktiirinio-funkcinio poZi0rio trtrkum4
yra aptarg ivairtrs antropologai, pradedant
M. Gluckmanu, V. W. Turneriu ir baigiant
R. Gerardu. Proceso paradigma, mano nuomone/ bltq padejusi labiau atskieisti tokiq dinamiSkq subkulhrrq kaip pankai ir
metalistai veid4, turint omenyje (k4 autore
taip pat pastebi) jq nuolating mutacijE, dinamik4, polinki kurti alternafiius s4jldZius. Procesas bntq paskatinqs daugiau
ddmesio skirti ne tik Zaidimui-estetikai, bet
ir kiek padetai i Sali rezistencijos temai.
PavyzdLiui, mano su studentais atlikti tyrimai rodo, kad Vilniaus Hard Core atstovqDr. Green ir pana5iq grupiq bei jq fanq
politines rezistencijos temos gana ry5kios.
Taip pat maLiau atkreiptas ddrnesys ifanzinuose gana pladiai ypad 1988-2000 me-

tais iSskleist4 anarchizmo, pacifizmo ir ekolroginiq sajUdZiq nuomoniq spektr4. Pavyz-

dZiui, Sios politines tendencijos buvo nuolatos atspindimos fanzinuose Tiesiog, Kablys
ir KNK Decibelai Offensiae ir kt. (MaZeikis
Gintautas. 1998. P aradtds: mintiu uoratinklini.
$iauliai: Saules delta, p. 163-178).
Konfliktq vengimas nepadejo pakankar.rrai atskleisti urlngaru4, forsq, gezl4 ir pan.,
taip pat naujqjq hipiq fenomenq. Tadiau
5i pastaba yra ne priekaiStas, o samprotavimas apie galimybes. Reikia tureti ome-

rrfe, kad autore ir taip pateike isptrding4
subkultrlrq galerij4 ir jq vertybiq enciklopedij4.

Pabaigoje turiu nuoiirdLiai pasakyti,
kad perskaidiau Egidijos Ramanauskaites
rnonografij4 su dideliu malonumu ir laikau j4 rekomenduotina visiems, kas domisi moderniomis etnologijos, antropologijos,
kultflros istorijos, kulttrros filosofijos, kultnros vadybos temomis.
Gintautas Maieikis

Hirten-Herden-Hiitungsbrauch: Hirtenkultur in Litauen. Manfred Klein
und Gerhard Bauer (Hrsg.). Mtnster:
Edition Octopus, 2005. 201, S., Abb.,
Noten.
Neseniai pateko i rankas dviejq Lietuvos bidiuliq, Bylefeldo (Bielefeld, Vokietija) universiteto estetikos ir sociologijos pro-

fesoriq Manfredo Kleino

ir

Gerhardo

Eauerio, rl;uo 1982 m. tyrin6jandiq lietuviq
rnaterialing ir dvasinq kultiir4, graLus lei-

dinys ,,Piemenys - banda - ganymo paprodiai: piemenq kulhlra Lietuvoje". Kny84 puo5ia patrauklus ganyklos vaizdelis
su besiganandiomis avelemis, gyvuliais ir
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susedusiais pievoje penkiais piemen6liafls,
grojandiais dudelemis, lopine armonikele
ir smuikeliu.
DLiugS Zinia, nes panaiaus veikalo Lietuvoje neturime. Tuo labiau tai Lietuvos ir
jos etnines kultlros pristatymas pasaulirrri,
ypad voki5kai kalbandiajai Europos erdvei.
Knygoje, be sudarytojq, spausdinarfia
keturiq Lietuvos mokslininkq - prof. hla-

bil. dr. Vacio Miliaus, habil. dr. juopo
Kudirkos, prof. habil. dr. Romualdo Apa-

navidiaus ir prof. habil. dr. Bronislavos Kqrbelytes - straipsniai, vienu ar kitu aspeklu
susijg su 5ia lietuviq Zemdirbiikosioi kul-

ttrros XIX a. ir XX a. pirmojoje pusdije
sritimi.
kygE sudaro, be to, pratarme, saptrumpq s4ra5as, rinktine bibliografija, keletas iliustracijq bei piemenq dainq gqidos. Pratarmeje M. Kleinas palymi, kad
,,del politiniq pasikeitimq buvusioje Sovietq S4jungoje ir pagaliauTggI m. Baltijos valstybiq galutinio iSsivadavimo vel su-

stiprejo Vakarq Europos d6mesys joms.
i Europos S4jung4, iSkilo biitinybe tureti iSsamesnes informacijos apie pabaltijietiq g)'venim4 ir kulh1r4". Autorius pabrdlia,jog dios
knygos sudarytojams porq de5imtmediq
domejusis Lietuvos kaimo XX a. antrosios
puses ir XX a. pirmosios puses istorija bpi
socialine struktura, kilo noras tirti piemgnavimo klausimus, nes Lietuvos kaimo lr
jo bendruomenes socialinio gyvenimo ku[hrroje gyvulininkyste ir ganymas uZeme
reikSming4 viet4. Si tema nusipelno demesio tuo labiau, kad ganymas pievose praeityje turejo didelg reikdmg ir daugelfle
kitq Europos regionq, o Lietuva diuo atLvilgiu yra i5laikiusi ilgalaikes aktualias
buvusios piemenq gyvensenos tradicija$.
Autorius reiSkia padekq lietuviq mokslininkams, savo straipsniais prisidejusiernls
prie Sio leidinio iSleidimo.
{Zanginiame straipsnyje,,Piemenq kufttira Lietuvoje" (p.1317) M. Kleinas, r€riRySium su tuo, o ypad su istojimu
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damasis buvusios piemenaites prisiminimais, ra5o, jog Sioji ,,k1rlELra" yra kilusi id

skaudZiq vaikystes i5g;rvenimq. Siuo terminu suprantama kompleksas veiksmq ir
iSsireiSkimq, susijusiq su ganymui skirtq
asmenrl/ ypad vaikq bei jaunimo, gyvenimu ir kaimo bendruomene" (p.20), kadangi Lietuvoje ganymas yra buvgs daLniausiai iki 12 m. amliaus vaikq pagrindinis
uZsiemimas. Autorius Siek tiek palieiia ir
Lietuvos valstiediq padeti, buvusi4 carines
Rusijos sudetyje, to meto rusifikacij4, pabreZdamas, jog kaimas visada buvo lietuviSkosios etnines kulttiros lop5ys su savo
kasdiena ir Sventemis, o ,,piemenims visada teko visi vargeliai, tik ne visi k4sneIiai". Vadinasi, piemendliq gyvenimas nebuvo,,roZemis klotas".
G. Baueris straipsnyje ,,Ganymas ir piemenq gyvenimas - ekonominis ir socialinis aspektai, organizacija" (p. 39-60) aplvelgia Lietuvos valstiediq padeti nuo
Valakq reformos XVI a., kada atsirado paIankesnes s4lygos intensyviai gyvulininkystei vystytis. Aptarqs lvairiq socialiniq
sluoksniq bei valstiediq kategorijq - valakininkq, pusvalakininkt4,,,karaliSkqjq",
,,poni5kqjq" - buiti, autorius teigia, jog
valstiediq socialine diferenciacija ypad sustiprejo XIX a. Betgi tik turtingieji samdesi
piemenis, o visq kitq vaikams ,,ganymas
buvo kolekffvine vaikystes patirtis, ijungianti jaunimq i kaimo bendruomenq. Samdomieji piemenys daugiausia buvo grytelninkq vaikai, kuriuos i5leisti piemenauti
verte Seimos skurdas". Teigiama, kad
XX a. 20-30-aisiais metais, iSsivadavus id
buvusios trilaukes sistemos, sutvirtejo pa3art4 bazd., i5sivyste gyvulininkystd, kiaulitl ir Zasq eksportas, bet ganyrno tradici-

jos i5liko kaimo gyventojq

Seimose.
Remdamasis 1935-1993 m. Lietuvos ehrografu fu Siauliq ,,Auiros" muziejaus surinkta anketines apklausos medLiaga, G. Bau-

eris aptaria piemenq arr.i.iq, ivairiu
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laikotarpiu jq gaut4 atlyginimq, glruenimo
s4lygas - maitinim4, aprang4, menk4 poilsi ir baigia teiginiu, jog ,,piemuo buvo darbo jega valstiedio iikio produk[rvumui uZ-

tikrinti" (p. 50).
Daug demesio skiriama seniau buvusiam bendram kaimo gyventojq gyvuliq
ganymui, kada piemenis tvarke kerdZius,
kada jq ,darbo diena Lietuvoje prasidedavo ,,su gaidLiais" (apie tredi4 valandE
ryto)". Primename, jog piemeneliai dai,nai susilaukdavo fiziniq bausmiq - pandio
ar ryk5tes, kas laikyta vaik4 auklejimo priemone. Buvusi ypad rySki skirtis tarp ,,vyro"
ir ,,piemens": kaimo jaunimo bendrija
piemenq nepriimdavo i savo tarp4. ULtat
ir ,,lietuviq piemenq kultiiroje piemenelio
simbolis - tai basas, suvarges vaikelis su

botagu rankoje", uLbaigia straipsnl

G. Baueris.
V. Milius straipsnelyje ,,Piemenq Sventes ir jaudiq badynes - ganymo paprodiai"
(p. 61-81) iSsamiai aptaria pirmojo gyvuliq iSginimo ganyklon pavasari, jaudiq ba-

dy.i l, piemem4 apdovanojimo per Sekmines, arkliq naktigones ir ganymo sezono
uZbaigimo rudeni, piemenims apvedant
oZi aplinkui beri,4, paprodius. Kalbama
taip pat apie lvairiu metq laiku buvusias
ganyklas, apie kerdZiaus samdymE, jo maitinim4 paeiliui kaimo sodybose, piemenq
talkinim4 kerdZiui, ganykloje puoselejamq
savotiSk4,,kuhurinq mokykl4": dia piemeneliai vienas i5 kito iSmokdavo ivairiausiq
darbeliq - berniukai peiliuku droZinejo dOdeles, daresi Svilpynes, i5 todies pyne pintines, vyZas, vijo botagus. Daugelis netgi
iSdroZinedavo SventejU skulptflreles. Mergaitds audd juostas, rnezg6. Piemeneliai ir
meldesi, ir dainuodavo, mokesi liaudiSkq
i,aiditmrs,, Sokiq. ZodLiu, ganymas buvo ir
darbo, ir poilsio kult[ros mokykla.
Labai detaliai apra5orrLi pirmojo galvijq iSginimo paprodiai, daugeliu atvejq susijg su rnagija, siekiant uZtikrinti gyvuliq
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pveikat4, karviq pieningum4, piemenq ganymo sdkmq. Tai i5genamos bandos tri-

skart apdjimas, smilkant Svqstais Zolynais;
kiauSiniq, kaip vaisingumo Zadinimo simbolio, dejimas po tvarto slenksdiu ar abipus kiemo vartll, pro kuriuos iSgenami gy-

vuliai; tai raktq, spynos nebimasis, kad
,,vilko nasrai bUtq uZrakinti", kad Zverys,
ypad miSke ganant, gyvuliq nenusinedtq.
Atskirose Lietuvos vietose naudota dar ir
daug kitq ,,magi5kq" daiktq. Tai liudija
Zmoniq demesi ganymo pradLiai.
Per furgines buvo paprotys atneius padeti ant altoriaus baLnydioje, taip pat elgetoms iSdalyti kiaudiniq, surio, mesos ta intencija, kad Dievas apsaugotq ganykloje
nuo nelaimiq gyvulius. Primenama, kad
Rytq Lietuvoje yra buvgs paprotys piemenims Jurginiq iSvakarese pereiti kaimo sodybas ir, pasibeldus langan, sakyti oracija
gpie ant Sirmo Zirgo atjojanti Svent4jl Jurgi.

Zinorna, ui, tai jie susilaukdavo dovanq.
Glaustai apLvelgiama iki Antrojo pasaulinio karo gatviniq kaimq vietovese
buvusi populiari apie Sekmines piemenq
pramoga - jaudiq badyn6s, kurioms piemeneliai kruopSdiai ruoSdavo savo ganomus jaudius, kad jie pademonstruotq savo
jeg4. NepamirStina, kad dar XX a. pradLioje kai kur buvo jaudiais ariama. Sekfnines jau buvo tikroji piemenq Svente. eia
ir karviq vainikavimas, ir piemenq apdovanojimas, jq sudetines vaiSds

- ,piemenq

pautien6" prie lauZo. Taip pat ir tqryt anksti merginrl vietoj piemenq glwulius iSginu-

siq ganyklort, ,,tytelis" su dainomis,

5o-

kiais.

Pagaliau naktigone - arkliq ganymas
nakti po dienos darbq. ]uos i5jodavo nakdiai paaugliai vaikinai, kartais ir merginos.
Kartais arklius tekdavo taip saugoti i5tis4
savaitg pievose toli nuo namq. Ten naktigoniai susirqsdavo i5 Satrq budelg - iopq
nuo lietaus ir Saldio, ganydami kete isdai$as, ant lauZo kepd bulves, grybus, 1a5i-
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nius, dainavo, seke pasakas. Naktigoniq
veikla straipsnyje taip pat nepamirita.
Straipsnis uLbaigtamas piemenq,,Ziemos Saukimo" apeiga - oiio vedimu aplinkui berL,4. Es4 piemenys, pasigavq bandoje buvusi oLi ar oLkq, ji apvainikavg
egles Sakomis, i,olynais, vien4 piemeniok4
uZsodindavg rait4, kiti du stipresnieji,
traukdami oii ui, tagq, dar vienam ji lqikant uZ uodegos, stengdavosi triskart apvesti aplink beri,4. Sis ritualas bUdavgs atliekamas daZniausiai lapkridio pradlioje,
iSkritus pirmajam sniegui. Vidurio ir Siaures Lietuvoje jis praktikuotas iki pat XX a.
kaip ganymo ir piemenq patirtq kandiq pabaiga. Ta proga Seimininkes piemenis dar
kartE apdovanodavo suriu, o Sie, ypad arngesnieji, gyvulius parging, pakabindaVo
ant vartq savo botagus.
Siuo savo straipsniu V. Milius atskleidZia Europos skaitytojui tikrai daug
naujo apie Lietuvoje buvusius ganymo pdprodius.

J. Kudirka straipsni ,,Piementl laidimai - raganq muSimas ir sfyplmes" (p. 83116) pradeda aptardamas ganymo brlklq
dar esant vesiems pavasario orams, kai bU-

vo sunkiau suvaldyti beginejandius gyvulius, ir laik4 po Sekminiq. PradZioje piemenys rungtyniaudavo, stengdamie$i
parodyti savo stiprumE, vikrum4, rankos
taiklum4, lenktyniavo, svaide oran ir gaqde akmenukus, augesnieji i5 atsfumo svaide peilii medi ir kt. Zolei paaugus, g).vuliams greidiau pasisotinant ir sugulant,
Zaide slepynes - ,,Skiniuk4", ,,24sys ir lape", ,,Ridiko rovimas" ir daugeli kit14 Zai$i-q.Juos autorius labai iSsamiai aprado.
Sirvintq apylinkese dar XX a. pradiioje augesnieji piemenys, pasidarq i5 skudurq ,,r@ganas" , jas pastatq prie tvoros, i5 5-10 rn
atstumo svaide triskart kiekvienas apie
metro ilgio kuok4, stengdamasis pataikyti
i ,,ragan4" - j4 uZmu5ti. Paskui tas ,;ag*
nas" piemenys sudegindavo. Tiketa, kad
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taip bus apsarrgoti kluonuose javai nuo
Ziurkiq.

Autorius paliedia ir atskintr Lietuvos
vietoviq ivairaus amZiaus piemenq labiausiai megtus Zaidimus. Tarp tokiq buvo
,,Kiaulike",,,Falendla",,,Kereplq mu5imas". Jie daugiausia Zaisti rudeni, kai
gyvulius iSsigindavo i raLienas, sueidavo
didesnis piemenq skaitius. Tada buvo
megstama vaikSdioti stypynemis - kfljokais, pasidarius por4 lazdq su kiekvienos
jq atsiSakojimu kojai uZkelti. Kojomis atsistojus ant tq atsiSakojimq, padias lazdas
tvirtai laikant rankomis, daLnailazdos vir5flnes pasikiSus po pai,asfimi,buvo Zirgliojama dideliais Zingsniais per piev4, netgi
per upeli. Rudeni piemenys prisirinkdavo
miSke uogq, grybq, riedutq, kureno ganyklc4e laui,4, jame kepdavo bulves, iaid6 rieSutq kevalais :ir kt. ,,Didelis piemeneliq
priedas buvo lietus ir Saltis, - sako autorius. - Tada nuo Saldio basas kojeles pasiSildydavo bent kardtame karves me5le".
Nuo lietaus prisidengdavo mai5u. Nenuostabu, kad piemenys ilgejosi saules, j4 kviesdavosi dainomis, raliavimais, dZiaugdavosi

sulaukq ganynllo pabaigos. Daugelis, uZbaigg piemenavim4, kitais metais jau stodavo prie Zemes trkio darbq.
R. Apanavidius straipsnyje ,,Dudeles ir

trimitai - etrrines muzikos instrumentai ganymo paprodiuose" (p. L17-181) aptaria

piemenq naudohrs ivairius muzikos instrumentus - dtrdeles, Svilpynes, skududius,
trimitus, birbyrres. |uos autorius skirsto I

dvi grupes: ideofoninius ir aerofoninius.
Vieni fq instrumentq yra savaime idduodanfys 9arc4, kiti skamba i juos pudiant.
Nesudetingus instrumentus, tokius kaip
mediniai varpeliai, skabalai, terkiles, Sviipynes i5 medZio Zieves, molinukai, piemenys pasidarydavo patys. Dudeles, dvilpynds btrdavo iveririos - su dviem, kartais
net su 5-6 skylurtemis, jas pudiant buvo i5gaunamas vis skirtingas garsas. Buvo ir
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Siaudiniq 5vilpymq. Mediniai barikalai, Zemaidiq vadinami skrabalais, visoje Lietuvoje buvo riSami karvems p,o kaklu, kad butq lengviau miSke nuklydusi gyvuli surasti.

Autoriaus teigimu, panad:iai buvo daroma
ir Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Vengrijoje. Kartais piemenukai iSdykaudavo vie-

toj botago skambindami prie lazdel6s prisiriSq metalini varpeli. rGyvuliai mielai
paklusdavo ir tokio ,,botago" pavaromi.
Svarbiausias ganymo instrumentas buvo kerdZiaus medinis trirnitas, daZnai net
iki 2 m ilgio. Jo garsais ankstq rytmeti buvo Zadinamos moterys karviq melZti, kiek
veliau antrq kart4 pudianll jau ir piemeneliai keliami varytis gyvulius ganyklon. Suminima nerr.aLa Lietuvos vietoviq, kur kokie piemenq muzikos instrumentai naudoti
band4 iSgenant, pargenanit vakare narno ar

radytojai, savo darbuose pateikg nemai,a
lietuvininkq dainq. Christianas Bartschas
tvirtino:,,Visas lietuvio valstiedio gyvenimas paskendqs darbuose ir varge, visi budingi tautos irengimai ir paprodiai velgi
atsispindi dainose. Trumpai tariant, jose
atrandame save realiame pasaulyje". Bet
jau ir seniau buvo pastebeta, kad religinis
evangelikq pietizmas prisidejo sunaikinant
MaZojoje Lietuvoje liaudies dainas, taigi ir
piemenq daineles.
Skaitytojui M. Kleinas pateikia iSsami4
lietuviq liaudies dainq tipq ir variantq statistik4, esandi4 1972 rn. Lietuviq kalbos ir
literahrros instituto iSleistame Lietuviq dainq katalogo I tome. Atskirai nurodomos
piemenq dainos, liudijandios gyvulininkyst6s bei ganymo svarb4 XIX ir XX a. pradZios lietuviq agrarineje kulffiroje. Dauge-

piemenims tarpusavyje signalizuojantis,

lis tq dainq atspindi

susiZinant.
Straipsnyje pateikiama tiriliavimo, rida-

kasdienybg, ypad piemen6liq patirtus vargus kendiant lietq, audras, 5alti. Ne veltui
jie dainose praSo saulutg, kad ji nuvytq
debeseli sustabdyte hett4: ,,Atvaiiuok, saulute, su baltais pyragais, nuvyk debeseli
su ilgais botagais!" Maldauja: ,,Saulute motin6le, uZtekek, uZtekekl Mes maZi piemen61iai, trumpi mrlsq kailineliai, mums la-

vimo, oliavirno pavyzdLi'q gaidr4 pavidalu. Teigiama, kad Siam tikslui naudotos
Svilpynes ir visoje Siaures Europoje, ir tai
yra patys seniausi signalizacijai bei ritualui naudoti muzikos instlumentai, tik kitur jau anksdiau i5nykg. llvarbiausia, kad
tai buvo padiq piemenq kmryba, ,,tarrravusi ir pokalbiui, ir estetiniams tikslams", baigia autorius.
M. Kleinas savo straipsni ,,Piemenq daina ,,Esk,mano karvyte,6sJs, raho!" (p.137*
160) pradeda TilZes kara.liSkosios gimnazijos mokytojo Louiso Nasto raSinio apie
lietuviq liaudies dainq tu:rini ir muzikalum4 citata: ,,Lietuviq dainos kalba apie tevq, vaikq ir artimqjq meilq, ilgesi, atsiskyrim4, apie Seimos laimq ir nelaimes, apie
iSejusiq i karo laukus vatg4, apie geles ir
sodq bei laukq medZius, aipie namq ir laukq Zveris, trumpai - apie visk4, kas gali
jaudinti paprast4 nuodaly nuo pasaulio
triuk5mo gyvenandi4 taut4" @. 137). Suminimi ir kai kurie kiti MaZosios Lietuvos

piemenavimo

bai Salta!"
Autorius raSo apie raliavimus, oliavimus * trumpas daineles, Suksnius, skirtus
gyvuliams raminti ar piemenq tarpusavio
signalizacijai, apie daineles, susijusias su
Zaidimais. Nepraeinama ir pro naktigoniq - kaimo jaunimo dainas, kupinas subtiliai reiSkiamq erotiniq mofiq. Daroma
iSvada, jog pastarosios ,,yra prieSingos kitq kaimo bendruomen6s grupiq dainuotoms dainoms, nes naktigoniq dainose reiSkiami subjektyvus meiles jausmai".
B. Kerbelytes straipsnfe ,,Slibinai ir
princesds - piemenys ir ganymas liaudies
pasakose" (p.1,61-179) labai kruopddiai supaZindinama su daugelio piemenavimq liediandiq pasakq ir sakmiq turiniu. Daugiau-
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sia pasakojama apie baisias mitines galy- raganas, slibinus, kuriuose savo su-

bes

manumu nugali paprastas piemenelis.
DaZniausiai tai ,,trediasis brolis", vyresniqjq laikomas kvaileliu. Kaip tik jie ifgelbsti i5 slibino nagq karalaites, jas vedh,
tampa karalystes valdovais, bet niekada
nekerSija savo ,,gudriesiems" broliams. Ne
kartq piemuo sutaiko susigindijusius, idvaduoja net galirfnus i5 raganq spgsttl pinkliq. Visais tokiais afvejais pasakose idryd-

keja piemenq iSmintis,

jq

moralines

savybes.

Pateikusi nemala pasakq, autore prielna prie i5vados, jog lietuviq pasakose piemenys yra idealizuojami kaip stiprhs, su-

mants, atliekantys kartais karZygiikus

darbus. Ypad jie iSsiskiria savo dorumu ir
iSmintimi. Tokia Zymiosios musq folkldristes ir ehrologes iSvada daro garbq lietuviq tautai, sugebejusiai savo pasakojamojoje tautosakoje taip realiai pavaizduofi
Zerniausiq kaimo bendruomenes sluoksnirg
netgi papraste piemeneliq dvasing didybq.
Leidini u1baigia bendras jo sudarytojq
M. Kleino ir G. Bauerio straipsnis ,,Ganyklos ,,nepador1rmai"" (p. 181-193). Kadaru
gi Siame leidinyje skelbiama, jog ganyklos
gyvenimo s4lygomis drauge su ganymxr
Lietuvoje susiformavo savita vaikq bei jaunimo kulhira, tai autoriai aptaria ir tai, kas
dainq kataloguose, jU teigimu, buvg nutyr
lima, bttent seksualinio pobodZio dainui,
kas. Pateikiama keletas f4pavyzdLiq. To|
kios daineles es4 atsirado naktinio ganymo
metu, bendraujant ganykloje augesniems
abiejq lydiq piemenims, kai nebuvo suaur

gusiqjq kontroles. Tai, kq ganydami 8-1,8
metq piemenys girdejo, patyr6, uisifiksa,
vo jq s4moneje, visa tai formavo jq elgesil,
pasauleZidrE. Teigiama, jog lietuviq kaimo bendruomeneje vengta vieSai demonst*
ruoti savo jausmus, todel visa, kas liedid
mergaidiq ir vaikinq meilq, buvo poetidkal
iSreiSkiama simboliniais veiksmiis, arba,
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kaip ganymo dainose, visiSkai nutylima.
Vis delto tam tikro obsceni5kumo,kiip galima nujausti i5 piemenq i,aidirnt;, esama
ir vaikq pasaulyje. Agrarineje visuomeneje tai kaip tik ir padejo bendram skirtingq

lydiq sugyvenimui.
Apibendrinerrt reikia paLymdtt, kad Biame leidinfie, ypad. jo sudarytojq straipsniuose, sprendZiant i5 pateikiamq nuorodq, yra gausiai pasinaudota Lietuvos
etnologq, folkloristq darbais, archyvine
medliaga. Tad profesorius Manfred4 Klein4 ir Gerhard4 Baueri galime pagrlstai vadinti lietuviq elb:rines kulttrros ambasadoriais Europoje! Adiii ir geriausios tolesnes
kurybines sekmes jiems!
Angeld Vydniauskaite

Lietuvos sakralin6 dail6 2: Lietuviq
liaudies menas. Dalia Bernotaite-Beliauskiene (suc[.). Vihrius: Lietuvos dailes muziejus, 2-003. 208 p., iliustr.
Lietuvos dailes muziejus pradejo leisti
serij4 knygq ,,Lietuvos sakraline daile,,,
skirtq supaZindinti pladiqjq visuomeng su
Taikomosios dailes muziej uje 1999-2003 m.

parodoje,,Krikbdionybe Lietuvos mene,'
eksponuotomis sakralinemis meno vertybemis. Pirmasis tomas buvo skirtas vaizduojamajai XIV-XX a. pradiios Lietuvos
dailei: tapybai, skulpfrirai, grafikai. Siais
metais pasirode antrasis tgstinio leidinio
tomas, skirtas lietuviq liaudies menui. parodoje,,Krikddionybe Liefuvos mene" eksponuotq ir Siame tome pristatomq liaudies
meno kuriniq pagrindE sudaro Lietuvos
dailes muziejaus rinkiniai. Tik nedidele dalis eksponatq yra skolinta i5 kitq muziel'q,
bainy diu,, privadiq asmenq. Leidinfl e pub-
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likuojami ir ne muziejuose esantys objektai, tod6l Sis leidinys yra puiki proga susipaZinti su daugeliui neprieinamais musq
tautos kulturos lobiais.
Leidinio sudarytoja - Liaudies meno
skyriaus muziejininke Dalia Bernotaite-Beliauskiene. Atskirus katalogo skyrius raSe
5io skyriaus darbuotojos, ivadinius straipsnius - ir kviestiniai autoriai. Leidinl sudaro lZanginis Lietuvos dailes muziejaus
direktoriaus Romualdo Budrio Zodis, leidinio sudarytojos Dalios Bernotaites-Beliauskienes i,odis, Povilo Spurgevidiaus
straipsnis,,Archetipai lietuviq liaudies mene" ir 8 skyriai: I. MaZoji liaudies architekhrra. V. Svirskio kryLiai II. K. Simonio
pie5iniai; III. Lietuviq lia,udies skulptDra;
IV. Lietuviq liaudies tapyba; V. Lietuviq
liaudies nriiriai; VI. ivairiis sakraliniai dirbiniai; VII. BaZnytines procesijos ir jq atributai; VIIL Verbos ir mar:gudiai. Leidinio
pabaigoje pateikiamos santrumpos, platus
panaudotq Saltiniq ir literaturos s4radas bei
asmenvardZiq ir vietovardZiq rodykles.
Leidinyje publikuojama per 300 liaudies
skulpturos, maZosios architektflros, grafikos, tapybos kuriniq, proc,esijq atributq bei
kalendoriniq Svendiq atributq. Kaip paLymi leidinio sudarytoja Dalia Bernotaite-Beliauskiene, parodoje,,Krikddionybd Lietuvos mene/' liaudies dailes,ekspozicija buvo
labai ivairi, eksponatai labai skirtinge medliag\, technikos, dydLio. Jie atspindejo
platq laikotarpi - nuo XVII a. iki 5iq dienq. Tadiau didliqjaparodos ir leidinio dali sudaro XIX a. kfiriniai.
Nedideleje albumineje dalyje pateikiamos vertingiausiq bei graZiausiq eksponatq i5 visq leidinio skyriq puslapines nuotraukos. Kiekvienas skyr:ius pradedamas
vienu ar dviem apZvalginiais straipsniais.
Eksponatq apraSuose yra iSsami metrika:
medLiaga, technika, matrrenys, servininkq
pavardes, daikto kilmes ar radimo vieta,
isigijimo bUdas ir laikas, nurodomas (jei
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Zinomas) autorius, Saltiniai, literahrra. Res-

tauruotq kUriniq metrikoje nurodomi restauravimo metai ir restauratoriai. Pateikiamas glaustas objekto apraias, kuriame
apibudinamas siuZetas, ikonografija, meninds ypatybes. Jei kurinys turi iraSq kitomis kalbomis, jie pateikiami kartu su vertimu i lietuviq kalba.
Apra5ai nera tolygfls. Vieni jq glausti,
lakoniSki, kiti prilygsta nedideliems
straipsneliams. Siuos skirtumus leme ne
tiek ktrriniq menine verte, kiek apie juos
turimos Zinios, taip pat individualus apraFq autoriq radymo stilius. NemaZa kflriniq
publikuojama pirm4 kart4.
{vadiniame straipsnyje,,Archetipai lietuviq liaudies mene" Povilas Spurgevidius
aptaria visq parodoje buvusiq eksponatttr
grupes/ bandydamas iSrydkinti senuosius
archetipus krikSdioniSkame liaudies mene.
Kaip vien4 i5 archetipU aptaria stulp4, atitinkanti pasaulio arba gyvybds medi, ir jo
variant4 - stogastulpi. Koplyteliq ir koplytstulpiq kilmg autorius sieja su rom6nq
namq ir bendruomenes dievq garbinimo
vieta - niSa name, kur bddavo statomi arba tapomi globejq atvaizdai. O lotyniSkas
kryZius, anot autoriaus, pratqse pagoniSkas tradicijas ir tapo gyvybes medZio
variantu.
Pirmasis leidinio skyrius skirtas mai,ajai liaudies architekturai ir Vinco Svirskio
kryZiams. [vad4 Siam skyriui paraie Zinoma Vinco Svirskio ktrrybos tyrinetoja Irena Kostkevidiflte. Autord trumpai pristato
Vinco Svirskio biografijq bei aptaria meninius jo kiirybos bruoZus: ,,Geriausiais savo paskutini-tljq metq k0riniais Svirskis pasiekd dvasines rimties ir iSaukStinto
poetiSkumo. lspDdingais, erdveje skamban-

diais pakeles ir laukq paminklais Vincas
Svirskis fvirtai li,engd i lietuviq dailes istorij4. Tautodailes tradicij4 sujunggs su profesinds plastikos uLmoju,jis tuo padiu nepateko i jokios mokyklos rutin4" (p. 61).

4no
azo

REcENzrJos rR ApZvn

dalle (,,Mediniai
koplyteles") sudetos parodoje
eksponuotq maZosios architekturos paminklq, tarp jq ir V. Svirskio lcryLln4, nuotraukos. Atskir4 grupelg sudaro geleZines ppminklq viritines.
Abejoniq kelia pasirinktas maZosios architekttros paminklq lvardijimas skulptf,ros siuZetq pavadinimais, kurie netgi pajuodinti. Tuo tarpu paminklo pavadinimas
nustumiamas i antr4 viet4 ir dar paraiOmas nerySkiu Sriftu, todel atsivertgs katalog4 skaitai: ,,Rupintojelis. Pieta su angelais" (kat. I, B), o matai koplytelg su iiq
siuZetq skulpttrromis (beje, Riipintojeliro
skulpturele mai,oje nuotraukoje vargiai
iZitrima). Ar nevertejo paprasdiausiai pavadinti ,,Koplytele su Rupintojelio ir Pietos skulptiiromis"? Antra vertus, dia pat
esanti stogastulpio su skulptlromis nuoKatalogineje 5io skyr,iaus

kryLiai

ir

trauka jau pavadinta,,Stogastulpiu,,

(kat. I, 1), nors matyti ir skulptflros. Vinco
Svirskio kryLiai irgi vadinami siuZetq pavadinimais, nors kai kuriose nuotraukose
tie siuZetai nelabai gerai iZitrimi, o puikiausiai matyti visas paminklas - kryZius
ar koplytstulpis.
Antrasis skyrius skirtas Kazio Simonio
pie5iniams. Spausdinama trumpa dailininko biografija. Nuo 1920 m. dailininkas keliavo po Lietuv4 ir pie5e bei fotografavo
memorialinius paminklus, etnografing ol-

namentik4, nes, kaip paLymi lvadinio

straipsnio ,,Kazio Simonio liaudies meno
pie5iniai" autore Daiva Beliiiniene, ,,liau'
dies menas Kaziui Simoniui, Salia indivi.
dualios kUrybos, vis4 gyvenima buvo svar,
bus paZinimo, puoselejimo ir meninio
ikvepimo daltinis" (p. 72).
Lietuvos dailes muziejaus Liaudies me,
no skyriuje saugomi 144K. Simonio pieii.
niai, sukurti 1919-1940 m. Parodoie buvo
pristatyti 36 pieSiniai, papildq memorialiniq paminklq ekspozicij4. jie visi pateikia'
mi katalogineje leidinio dalyje. K. Simonis

rcos

maZosios architekhrros paminklo vaizdE
stengesi perteikti kiek galedamas realistidkiau, fotografi5kiau, nevenge vaizduoti ir

nykstandiq paminklq bikles. paminklus
dailininkas vaizduqa autentiSkoje aplinkoje - sodybos dari,eIyle, prie tvoros, laukuose ir t. t. DailinLinko pieSiniq vertg taikliai
nusako D. Beliiiniene: ,,K. Simonio piediniuose atkartoti liaudies meno paminklai
yra vertingas arrtentiSkas dokumentas, kuris papildo me:morialiniq liaudies paminklq ikonograhjs, jU lvairovq tu paiinim4,
nes autorius ne tik perteike piediamus objektus, bet ir apibtr?ino viet4, kurioje jie
stovejo" (p.72).
Du skyrius.- ,,Lietuviq liaudies skulpttara" ir,,Lietuviq liaudies tapyba" sudare
ir ivadus jiems para5e Marija Kuodiene.
Lietuviq liaudies skulptiiros skyrius bene
didZiausias visame leidinfe. [vade autore
trumpai aptaria baroko architekhrros itakq liaudies architekturai, valstiediq pamaldum4. Atkreipia demesi i reikBmingiausius
parodos eksponatus, glaustai juos apibtrdindama. Didesne straipsnio dalis skirta
gausiausiai i5likusioms XIX a. pabaigos XX a. pirmosios puses skulptfrrelems.
Trumpai aptardLama fizines jU savybes, regioninius bruoi;us, iSskiria kai kuriq Zinomq ir neZinomq meistrq (Simono, Kantidkiaus, K. Danausko, J. Paulausko ir kt.)
darbus. Apibodina ir populiariausius siuZetus, nemaZai vietos skirdama Jezaus Nazarieiio, Rtpintojelio, Pietos, Marijos Maloningosios siuZetams. I5 Sventqjq siuZetq
iSskiriamas visoje Lietuvoje gausiaus iai pa-

plitqs 5v. Jono Nepomuko, aptariarni dventqjq Florijono, ]urgio, Antano, Juozapo,
Barboros, Agotos, Onos ir kt., paminimi ir
retai pasitaikantys siuLetai, kaip antai dv.
Rozalija, 5v. Apolonija.
Katalogineje dalyje publikuojamos 125
skulptfrrq nuotraukos, iSdestytos pagal
Sventqjq grupes, o Sios - pagal laikotarpius. Manydiau, kad toks grupavimas pa-
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gal dventqjq gyvenimo datas nelabai pasiteisina. Visq pirma apraduose nenurody-

tos Sventqjq gyvenimo dertos, nepateikiami jq trumpi gyvenimo apra5ymai. Netgi
specialistui sunku atsiminti visq dventqjq
gyvenimo datas, todel n()rint rasti viena
ar kit4 siuZet4, ypai rediau vaizduojarn1,
tenka pavargti. PavyzdZiui, 5v. Karolina
ar 5v. Martlnas Turietis bei keletas kitq
yra tikrai reti siuZetai ir jq kataloge tera
po vien4 pavyzdy tad juos atrasti gana keblu. Leidinys skirtas ne tik religijotyrininkams ir sakralinio meno fyrinetojams, bet
ir platesniam skaitytojq ratui, todel ar nevertdjo pasirinkti paprastesni siuZetq destymo bnd4, kad ir pagal abecelg, tuo labiau kad abecelinis principas yra iprastas
pladiajai visuomenei skirtuose leidiniuose,
Zinynuose, Zodlaruose, enciklopedijose.
Kataloge reiktq suvienodinti siuZetq pavadinimus. Dabar gi kai kuriq siuZetr4 pa-

vadinimai ivairuoja, pvz., SvL Mergele
Marija Skausmingoji vadinama net keturiais variantais: Sui. Dieoo Motina Sopulin-

goji, \r:i. Mergeld Marija Soputingoji, Sai.
Dieao Motina Sknusmingoji, Sai. Mergeld Marij a Sknusmingoj i... Marijos siuZetai ivardi-

jami ilgiausiais variantais, o jezaus siuZetai trumpinami, pvz., ]ezus Nazarietis
vadinamas tik Nazarieiiu.
Klausimq kyla ir del meistrq ivardijimo. NeZinomi skulptnreliq autoriai vadinami neZinomais liaudies skulptoriais, o Zinomas autorius jau tampa dieadirbiu arba
dieudirbiu ir kryZdirbiur pyz., dieadirbys Kazimieras Varnelis (p.91), dieadirbys ir kryldirbys Simonas Bevardis (p. 93). Tuo tarpu Vincas Svirskis ir Ksaveras Danauskas
nepavadinti niekaip. Atrodytq, kad Simonas Bevardis - tai jau ne liaudies skulptorius, o neZinomas liaudies skulptorius tai ne dievdirbys. Manydiau, vertejo pasirinkti vien4 - dieadirbio ar liaudies skulptoriaus terminE ir taikyti jl Zinomiems ir neZinomiems meistrams.
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Ketvirtas skyrius supaZindina su liaudies tapyba. jame pateikiami 28 k0riniai,
i5destyti chronologiSkai. [vade apibtrdinami reikSmingiausi kataloge publikuojami

kuriniai.
Penktaji leidinio skyriu, skirt4 liaudies
xaiZiniams, parenge M. Kuodiene, ivad4
jam para5e Vladas Gasiiinas. Autorius ivade pateikia trump4 istorinq liaudies raiZirriq apZvalg4, pagrindini demesi skiria
liaudies raiZiniq siuZetq ir menines rai5kos priemoniq aptarimui. Publikuojama 16
miiinhs,, tarp jq yra Zinomq raiZytojq Stepono Kuneikos, Kajetono Grigalausko,
Aleksandro Vinkaus darbq.
Se5taji skyriq ,,lvairus sakraliniai dirbiniai" parenge ir ivad4 para5e Irena Udraite. Sis skyrius vienas i5 kukliausie, jame
skelbiami tik 6 objektai. Tai taikomojo liaud.ies meno dirbiniai: altoriaus kolona, krikSiykIa, Zvakide, monstrancijos deklas, aukq deZe ir pastatomas kryZelis. I5siskiria
ypatingai retas dirbinys - monstrancijos
deklas, darytas 1886 m. ir priklausgs Liotriq baZnydiai (Kelmes r.).
Septintas skyrius skirtas baZnytindms
procesijoms ir jq atributams. {vadiniame
straipsnyje Dalia Bernotaite-Beliauskiene
pateikia istoring procesijU aplvalgq, procesijq atributus aptaria pagal grupes: procesijq kryZiai, neSiojami paveikslai ir altoleliai, Zibintai, veliavos. Kiekviena grupe
apra5oma istoriniame kontekste, paminint
ir parodoje eksponuotus objektus. Daugiausia vietos skiriama veliavoms, uLirrrandioms iSskirting viet4 procesijose. Papildo-

rrrai idetas ilgametes Lietuvos dailes
rnuziejaus darbuotojos Akviles Mikenaites
(1912 +001) straipsnis ,,Siuvinetos balnydiq v6liavos", jau skelbtas Lietuvos dailes
rnuziejaus metradtyje (1998. Lietuaos dailds
muziejus. Metradtis 2:206-212), kuriame aptartos Liaudies meno skyriuje saugomos
24 XIX a. antrojoje puseje siuvinetos baZnytines veliavos.
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Kataloging 5io skyriaus dali sudare dvi
autores: M. Kuodiene aprade procesijq kryLius ir altorelius, D. Bernotaite-Beliausklene

-

Zibintus, veliavas.

Ii

viso iiame skyriuje publikuojamas 31 objektas, kuriu
didliaja dali (21) sudaro veliavos.
Paskutinis - aituntasis skyrius skirtas
verboms ir margudiams. {vade ,,Vilniaus
verbos" Irena Udraite aptaria idskirtini reidkini - Vilniaus verbas, kurios savo forrna
ir paskirtimi skyr6si nuo tradiciniq verbq.
]os paplitusios nedideleje teritorijoje, kaimuose i Siaures vakarus nuo Vilniaus.
Trumpai apibiidinami verbq meistriq Sofijos Tupikovskajos, Janinos Tomadevid,
Jadvygos Stankevid, fadvygos Kunickajos,
Genes Stankevid ir kitq kiirybos ypatumdi.
Leidinyje publikuojamos 58 verbos, kuri0s
buvo eksponuotos ir parodoje.
Straipsnio apie margudius autor6 - iinoma margudiq fyrinetoja Aldona Stravinskiene. Autor6 trumpai apLvelgpa ankstlz-

formacijos teikianti iSsami metrika, kurioje atsispindi objekto charakteristika nuo fi-

ziniq savybiq iki platesnio konteksto, kaip
antai nurodoma, jei yra Linoma, tiksh mjZosios architektAros paminklo ar skulphlros stovejimo vieta (,,prie kelio", ,,milko
pakra5tyje",,,murinio koplytstulpio nidoje"), pateikiamos trumpos Zinomq meistrq
biografijos. Be to, dvipusiq objektq, kaip
V. Svirskio ktyiit4, procesijq altoreliq, veliavq, pateiktos abiejq pusiq nuotraukos,
o tai visapusiSkai dokumentuoja objekt4.
Sis gausiai iliustruotas, vertingos informacijos teikiantis leidinys puikiai pristato
lietuviq tautos krtrybinl palikim4 ir turetq
sudominti ne vien tik menotyrininkus ir
etnologus. Be to, visq leidinio straipsniq
i5samiis vertimai I anglq kalb4 padidina jo
vertg bei daro jl prieinam4 krik5dioni5kuoju menu besidomintiems uZsienio skaitytojams.
Skaidre Urboniene

viausius margudiq paminejimus ir

radinius, LDM margudiq rinkinio formavim4si. Aptaria du pagrindinius marginimo btdus: vaiku ir skutinejant. Autore
daugiausia demesio skiria margudiq ra5tams, aptardama juos paprodiq ir tikejim,e
kontekste. Straipsnio pabaigoje autore pamini netradici5kais bOdais marginamus
margudius.

Katalogine adtuntojo skyriaus dalis sudaryta L Udraites (verbos) ir D. Beliunienes (margudiai). Jos pabaigoje pagal gyvdnamus rajonus iSvardyti margudiq autoria!,
kuriq darbai neitraukti I katalog4, bet buvo eksponuoti parodoje. Tadiau kriterijai,
kodel vieni itraukti, o kiti neifrautti i Lal4oga, nenurodyti. Kadangi kataloge publikuojamos ne visq margudiq nuotiauko$,

todel pateikiami visq margudiq, kurie buvo eksponuoti, inventoriniai numeriai.
Apibendrinant reikia paLymdti, kad didZiausia leidinio verte yra ne tik puikiob
kokybes nuotraukos, bet ir vertingos in-

Dalia B e rno ta i te-B e 1i a u s kie n e. Lietuviq moterq drobul6s. Katalogas. Vilnius: Lietuvos dailes muziejus, 2004. 136 p.: iliustr.
Dliugu, kad pagaliau sulaukeme pries
ir del finansavimo problemr4 uZtrukusio leidinio. {vairus taLlogai, parengti i5 muziejq fonduose esandiq
eksponatq rinkiniq, yra labai svarbus dal15 metq parengto

tinis moksliniam.s tyrimams, paranki dvie-

timo priemone. Sis dailus katalogas svarbus dar ir tuo, kad iSsamiai pristato ivairius

ra5ytinius Saltinius apie vien4 id lietuviq
aprangos sudetiniq daliq ir vien4 id meniSkesniq baltosios tekstiles dirbiniu. Iis susideda i5 trijq pagrindiniq daliq: studiios
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apie lietuviq drobules, Lieluvos dailes mu-

ziejaus drobuliq rinkinio iliustracijq

ir jq

metrikq katalogo. Darbe pateiktas literatfiros ir Saltiniq s4ra5as/ vietovardZiq
rodykle. Katalogo eksponatai sugrupuoti
pagal jq priklausym4 atskiriems etnografiniams regionams, o regionq viduje

-

eiles

tvarka pagal eksponatr4 inventoriaus numerius, t. y. pagaljq isigijimo laik4. Kataloge yra 86 drobules ir 97 la fotonuotraukos bei piediniai, prideti 4 drobuliq pinikai
ir 3 perdrobuliai (i5 pastarqjq pateiktos 2
iliustracijos).
Kodel autore pasirinko i5 visq moteri5kq skraisdiq, skarq bitent drobules? Pati
Dalia Bernotaite-Beliauskiene pratarmeje
paLymi, kad jos ne tik maZai tyrinetos, palyginti su kitomis lietuviq moterq drabuZiq dalimis, bet ir tapo ,,baltu liaudies kulhrros stebuklu". Tenka paLymdnir tai, kad
po Antrojo pasaulinio karo, kai buvo intensyviai kaupiami daugumos muziejU
fondai, Sios aprangos dalies Dailes muziejus turejo vos kelet4, o 1965-1966 m. ekspedicijose Suvalkijoje, kaip raie A. Stravinskiend, isigijo net 12 drobuliq. Tuomet
i5 pateikejq lnpq dar buvo uZradyta apie
tai, kad drobules buvo perduodamos i5
kartos I kartE dukterims ir dar XX a. pradLioje buvo naudotos baZnydioje ivesdinimo paprodiuose (Stravinskiene A. 1969.
Kur bega Seiup6..., Muziejai ir paminklai
1969.12,p.54). Vis rediau ekspedicijose ap-

tinkamos drobules, jq s4saja su moteriSkumu, gyvenimo ciklo apeigomis, apsauginemis prasmemis ne vienarn muziejininkui
ar fyrinetojui kele ypating4 susidomejim4.
Pratarmeje Dalia Bernotaite-Beliauskiene apibreZia, kad drobules - tai baltos linines stadiakampes skaros, ddvetos daZniausiai iStekejusiq moterq Siltuoju metq
laiku (p. 6). Manydiau, jog neverta akcentuoti, kad jos devetos Siltuoju metq laiku,
kadangi ir pati autore tolieru ra5o, kad jos
praktine prasme buvo skirtos apsisaugoti

nuo nepalankiq gamtiniq sAlygq (dulkiq,
lietaus ir kita), devetos ir ant kailiniq
(p. 26). Autore pastebi, kad kiekvienas tarfininis pavadinimas paLymi uisupalo (skaxos, skraistes) form4, ra5t4, audini ir panadiai. Autord pasirinko drobules pavadinima
kaip bendrini, kuris Zodynuose fiksuojamas jau nuo XVII a. vidurio (p. 8). Pagal
,,Pabaltijo istoriniame-etnografiniame atlase. Apranga" pateiktq ,,Pediq skraisdiq ir
skarq pavadinimai" (28 karta: Nazvanija
naplednych pokr1,.val i platkov. (Vtoraja poIovina XIX v.)), t. y. i5 jq tarminiq pavadinimq paplitimo Zemelapi, matyt| kad labiausiai paplitg Sios formos skraisdiq buvo
drobulir4 ir plotkt4 pavadinimai. Visas jas sieja pagrindinis dalykas - lininis (rediau su
medviLeiniais metmenimis) audinys. Todel
pasirinktas terminas, sakydiau, yra tinkarhas, o jo pakaitalu, paaiSkinamuoju terminu galetq bdti ne uisupalas (,,Dabartinds lietuviq kalbos lodqe" dio ZodZio nera
nurodyta), bet skraiste (2000. Dabartinds lietuai4 knlbos iodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijq leidybos institutas, p. 707). Gai-

lp, bet ,,Drobuliq rinkinio kataloge" nei
padiame ,,Kataloge" nera nurodyti tarmi4iai drobuliU pavadinimai (galbut jie ne4urodyti ir inventorinese knygose?). To-

del galima tik speti, kad, pavyzdLiui,

vlienpales drobules buvo vadintos panuonpeiiais (kat. 9, 11., 13, 14, 1-6, 25?), o kvadrptines skraistes - plotkomis. Turint iSsa-

rnesnius duomenis galima btrtq atsekti,
kaip kito skraisdiq funkcijos mainantis,
nors ir l6tai, madoms.Pavyzdiiui, alc:aizQLios yra pnnuomeiio, palmeiio ir nuometo
sqsajos. M. BrenSteinas, aidkindamas lietuviq aprangos raid4, mane, kad peiiq skraistds evoliucionavo i nuometus, o Vidunas,
kad margintos skraistds (margines) - i sijo-

nus ir tuo metu pradetos deveti atskirai
baltos linines drobules (Zr.: SidiSkiene
hrna. 2004. Buti lietuae. Etninio stiliaus
apranga XIX a. pabaigoje - XX n. pirmojoje
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p. 58, 6[).

Tadiau mados vystesi ne vien tik nuo pa-

prastq formq iki sudetingesniq, bet, kaip
rodo istoriniq kostiumq madq tyrimai, ir
atvirk5diai, t. y. cikliSkai - nuo labai pladfq,
ilgq ir iStaigingq-iki siaurq, trumpq pa-

prastq drabuLi'4. Zinoma, kaimo kulturgie
mados maindsi lediau nei aukStoji Europos mada, be to, kaimo gyventojq bendruomeninis gyvenimas, kuriq trkis paremtas
namr4 pramones gamyba, netoleravo aprangos spardios kaitos, atvirkSdiai, jq kElhiroje buvo reik5mingos ir paprotines nurostatos, ilgainiui igijusios ivairiq simboliq
prasmes. Taigi drobuliq naudojimas ivesdinimo, vestuviq apeigose ir laidotuviq bei

gedulo paprodiuose padejo joms ilgai

iB-

likti kaimo kultiiroje. Jq naudojimas mo-

ters ktno dengimo prasme galejo kiEti
pagal madingum4, pavyzdLiui, galvos
dangos i pediq, o iSejus i5 mados - tik kaip
simbolis ivairiose apeigose, perduodar{ra
kaip relikvija i5 kartos I kart4 arba panatr-

straipsneli, kur apibiidinama plotka, jo

ii-

niomis, buvusi jaunamardiq galvos papuo5alas, pailga austa skara su iSsiuvinetomis
abiejuose kampuose margaspalvemis gelemis (Girenas. 1894. tleber littauisches
Volkstum und littquische Volkstracht. Tilzit,
5.44).Yru tikimybe, kaip jau minejau, kad
Zauerveinas raSe apie seniau buvusi4 galvos dang4, kuri XIX a. pabaigoje galejo btti
devima kaip drobule (ar skara). Analizuodama drobules, Dalia Bernotaite-Beliaus-

kiene pateikia trumpq J. Venciaus Linutg,
tadiau nepilnai: Zemiau minetame paminejime buvo paZymdta, kad ,,plotkas - ta
pati drobule tik su kvietkomis" (Vencius J.
1936. MarijanLpoliSkiq senoves nedysta,
Gimtasai lcraitas

24,p.570). Kaip tik gi Zi-

nute rodo, kad pavadinimas susiSaukia su
Zauerveino pateiktos plotkos apibndinimu.
Ikonografija taip pat pateikiama nuosekliai ir iSsamiai, kas svarbiausia, skelbia-

dotos kitoms namr4 reikmems. Galbut ga-

mos reprodukcijos. Ypad reik5minga, jog
knygoje randame ir muziejaus fonduose

lima daryti prielaid4, kad, pakitus mAdoms, nuometai nebebuvo riSami aht
galvos, o jie pradeti deveti ant pediq bei
vadinti panuomeiiais. Ant galvos galbfrt

cijq metu. Siose penkiose fotonuotrurkor"
yra uZfiksuotos, ma$rt, pateikejos, kurios
ekspedicijos dalyviams pademonstravo sa-

daLniau ri5ti nuometeliai. Kitas pavyzdTts:
MaZojoje Lietuvoje plotkas vienu metu (ap[e
XIX a. pradii{ riStos ant galvos ,,kaip tufbanai", o XIX a. pabaigoje jos devimos kalp
skaros ant pediq. Veliau, kaip jau ra5o Da-

lia Bernotaite-Beliauskiene, netekus pirrriines paskirties, drobules naudotos vietolie
staltiesiq (p. 10).Atkreipkime demesi, kad
drobules tarmiSkai vadino ir skotertis (-cis)
(p. 9), - tai ir staltieses tarminis pavadinlimas. Vadinasi, tarminiai pavadinimai art-

spindi drabuZio dengimo ir jq prasmtis
raidq.

Knygoje labai kruop5diai surinktos
smulkiausios Zinut6s i5 ivairiq radytinitq
Saltiniq, kur tik yra ivairiq baltq, lininiq
skraisdiq, t. y. drobuliq, paminejimas. Verta
buvo prisiminti G. Zauerveino (Gireno)

esandiq fotonuotraukq, fiksuotq ekspedi-

vo turimus (iSsaugotus i5 savo jaunystes
ar jq motinq) dlrabuZius. Kiek galima spdti, bent dvi i5 Siose nuotraukose uZfiksuotq drobuliq pateko i muziejaus fondus: a)
kat. 13, it. 14-15 ir fotonuotrauka, esanti
11 p. de5ineje; 1b) kat. 10, il. L0 ir fotonuotrauka, esanti 33 p. kaireje. Gaila, kad tai
tera spejimas.

Lietuviq moterq drobulds apib0dintos
pagal Lietuvos etnografinius regionus,
stengiantis pary5kinti savitas jq audimo
radtq, puodimo elementq (ui,aud1,iami
spalvoti ruoleliai, siuvinejami motyvai ir
pinikai, mezgirLiai) kombinacijas. fiip paZymi autord, Sios ribos, ypai tarp Dznkijos

ir Suvalkijos, susipina, nera aiSkiai

at-

skiriamos (tieJ< audimo technikos, tiek
radtai ir vienur, ir kitur buvo tie patys).

6t4
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Pakankamai nuosekliai laikomasi raStq
pavadinimq. Sioje ivairoveje autorei padeda tiek pagal audimo technik4 (t. y. siUlq
pynime) vartojami ivardijimai: austa dimais, ruoZeliu ar atlasu, tiek pagal motyvq formas: langeliai, ronrbeliai, L:ryieliat
ir kiti. Antai grupes, kurios sudaro rait4 i5

motyvq ar spalvq

ir

i5destytos skersai

drobules, vadinamos dryZeliais, o iSdestytos iSilgai - juostelemis. RaStq pavadinimai vartojami liaudiSkU pavadinimq pa-

grindu (ne kaip tarminiai, kurie turetq bdti
iSskirti kabutemis ar kursyvu) kaip bendriniai pavadinimai pladiai vartojami ir etnografineje literatnroje. Visi autores apibiidinti paplitq radtai su nuorodomis i
iliustracijas labai padeda susigaudyti Sioje
jq ivairoveje. Pravartu bhtq, jei tarminiai
radtq pavadinimai brltq pateikti prie kiekvienos iliustracijos arba drobulds metrikos.
Tai galetq bflti pradZia nustatant bendrinius raitq pavadinimus, kuriq vartojimas
etnografineje literat0roje dar nenusistovejqs. Dalia Bernotaite-Beliauskiene pateike
raStq pavadinimus labai nuosekliai, kryptingai, ir tik igudusia akimi autore galejo
ivardyti vos besiskiriandius, pavyzdliu| i6tisinio tinklelio ir rombeliq ra5tus. I5 pateiktq apibldinimq vis delto kyla neai5kumq, nes kai kurie suhtilumai kartais
atrodo ne tokie saviti, kad juos reiketq skirtingai ivardytt. PavyzdLli, vartojami pavadinimai radto formoms nusakyti: langeliai, langudiai (abu nesiskiria tarpusavyje?),
langai (vieni ir kiti skiriasi dydi:iu) ir kvad-

ratai (kyla klausimas, kuo skiriasi langai
(-udiai) nuo kvadrafq?) arba kvadratiniai
langai (p. 34). Kuo skiriasi slanksteliai
(i1. 8-10) nuo stulpeliq (il. 33, 46,58 ir kitos) ir ilgq stadiakampiq? AiSkiau atskiriami raStai rombeliai, Zvaigidutds, katpedeles, kryZiukai. Kartais sunkiai atskiriama
aZiiro imitacija nuo smulkiq langudiq ir
katpedeliq sudetinga fiveIgn subtilius niuansus tarp vingelir4 ir krypudiq (gal tai tik

skfutingi tarminiai pavadinimai?), pastebeti

skirtum4 tarp vingeliu iSdestytq langeliq

ir dimq

ruoZelio.

Tekste apibDdintos kapsiq ir zanavykiq drobules, tadiau kataloge jos nebeatskirtos, il. 1 nurodomi drobulds pinikai, ta-

diau Sioje iliustracijoje nera pinikq.
Praverstq katalogo metrikose nuorodos,
kurie kuteliai pinti speju (kat. 4,7,53?),
riSti (kat. L2) ar kitokie. Kartojamas apradyrnas, kaip drobules buvo lenkiamos ir de-

vimos Dzukijoje (p. 30 ir 31). Pasitaiko
korekturos klaidq: p. Lt9 nuorodq numeracijos nesutampa, o kat. 34 ir 84 drobuliq
rnetrikose nenurodyta, at tai vienpale ar
dvipale drobule. I(as, kada nufotografuota virdelio skaidreje? (moterys-manekenes
aprengtos Zemaitds (kaireje) ir dztrkes
(dedineje) XIX a. tradiciniais kostiumais,
sukomplektuotais i5 muziejaus rinkiniq, ar
kostiumq kopijos?). Nepaisant 5iq netiks[umr4 Dalios Bemotaites-Beliauskienes,,Liertuviq moterq drobules" yr a labai reikdmingas ir naudingas ne tik mokslo tiriamajam
darbui, bet ir liaudies meno populiarinimui.
'tai

Irma Sidiikiend

Ruta S i m o ny t d-Z a r s k i e n e.
Skududiavimas Siaurds Rytq Europoie. Vilrrius: Lietuviq literaffiros ir tautopakos institutas, 2003. 212 l2l p.: iliustr.
Nesuri5tos daugiavamzdes grupines
Sndeles - reti archajiSki instrumentai ne
tik Europoje, bet ir visame pasaulfe. Lietuviq skududiai (plg. komiq kuima dipsanai
ir pioliandzai, rusq kuaikles ir kugikles) ir
originali polifonine jrl muzika jau seniai
domina ne tik lietuviq, bet ir kitq tautq
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muzikus bei kitq sridiq specialistus. Etnoinstrumentolog6s Riitos Simonytes-Zars-

kienes tarptautinese etnomuzikologq
konferencijose Lietuvoje ir uZsienyje pastaraisiais metais skaitomi pranedimai ivairiais skududiavimo tyrimq aspektais sularh-

kia taip pat didelio susidom6jimo. Ne
maZiau laukta ir 2003 metais pasirodZiubi

solidi Sios autores moksline monografija
,,skududiavimas Siaures Rytq Ewipoje'l',
kurioje ji apibendrino savo ilgamedius lyginamuosius lietuviq skududiq ir giminirrrgq rusq/ komiq, i5 dalies ir kitq pasaulilo
tautq, instrumentq tyrimus.
Straipsniuose ir disertacijose, monografijose, Zinynuose, kUriniq rinktinese, jq ivdduose Siuos instrumentus, jq muzik4 dau-

giau ar maLiauyra tyrinejg Stasys paliulis,
Algirdas Yyiintas, Marija Baltrdniend, Juozas Antanavidius, julius Juzeliunas, Daiva
Radiiinaite-Vydiniene, Martinas Boiko, Kllmentas Kvitka, Levas Kulakovskis, Ana

Rudneva, Konstantinas Vertkovas, Prometejas iistaliovas, Tatjana Starostina, OIga
Velidkina, NadeZda Zulanova ir kiti. Naujausius darbus aprepiandioje tyrinejimq ap-

Lvalgoje autore pabrdLia Stasio paliulio
1959 m. publikuotos instrumentines muzikos antologijos ,,Lietuvirtr liaudies instrumentine muzika: pudiamieji instrumentai,,
vertq - Siame leidinyje paskelbti paties
S. Paliulio 192+-1937 m. i5 klausos natomis uZraSyti skududiq ktrriniai bei pakar.
totinai paskelbta Adolfo Sabaliausko XIX-I

XX amtiv, sandiiroje, kai

lietuviq

skududiavimo tradicija dar gyvavo, surinkrtamedLiaga. Autore nurodo, kad tai - be"
veik visas mus pasiekqs skududiq repertuaras, instrumentq rinkiniu garsynai ir kiti
duomenys. Tenka konstatuoti, kad gyvoj[
lietuviq skududiavimo tradicija jau ibnyf

kusi, tuo tarpu Kursko kugikliavimo if
Briansko kuvikliavimo tradicijos teberusef
na ir Siuo metu. AutentiSkq iietuviq skududiq muzikos iraSq turima visiSkai nei

daug: Lietuviq literahTros ir tautosakos instituto Lietuviq tautosakos rankraityno fonotekoje saugomi vos trijU 1937 m. ir septyrul41966, 1974 m. igrorq kdriniq lra5ai,
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos
skyriaus fonotekoje - septyniq 1973 m.
igrotq khriniq iraSai.
Monografij4 iliustruoja L8 nuotraukq,
44 nafi4 pavyzdLiai (kai kurie transkribuoti autores), 7 tem|lapiai (4 parengti autores) ir 2 instrurnentq garsynq lenteles. Su
atliktais tyrimais gali susipaZinti ir uZsienio skaifytojai, kadangi i anglq kalb4 idversta pakankamai pladios apimties
kiekvienos dalies santrumpa, turinys,
iliuskacijq apraiai. Lietuviq skududiq muzikos iraSus auitor6 jau yra paskelbusi ke-

Iiuose savo parengtuose leidiniuose

(Zarskien6 Riita (sud.). 1997. Puiinmieji instrumentai (Wind Instruments) / Lietuoir4 liaudies muzika (Lithuanian FoIk Music) 2. Vil-

nius: Etnomuz:ikos institutas, Lietuviq
literatiiros ir tautosakos institutas (garso
juostele; 1935-1939 mefq iraiai); Nakiene

Auste, Zarskier6 Rflta (sud.). 2004. Aukdtaitijos dainos, sutartinis ir instrumentint) muzika. 1935-1941 met4 fonografo iraiai (Songs,
Sutartines and Instrumental Music from Aukitaitija. Phonograph records of 1g3S-19aD.
Vilnius: Lietuviq literahrros ir tautosakos
institutas). Atitfurkamos rusq ir komiq muzikos iraSai Lieluvos, o gal ir Vakarq Europos besidomintiems dar mai,ai Linomi,
todel monograifij4 butq svariai papildq.
Taip pat ja bfittq praturtinq ankstyvqjq,
1"909 metais Eduardo Volterio
JuZintq apylinkese (dab. Roki5kio r.) iradytq dviejq kuriniq, saugomq Berlyno fonogramq archyve, transkripcijo,s. Autord tik nurodo, kad
pirm4 kart4 jie buvo publikuoti iio archyvo Simtmediui skirtame leidinle (2000),
M. Boiko straipsnfe, kaip tik ir skirtame
Siems dviem kuriniams.
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Priei dedimt metq (1993), R. Simonytei-Zarskienei baigus etrromuzikologijos
studijas Lietuvos muzikos akademijoje (dabartineje Lietuvos muzikos ir teatro akadernijoje), buvo iSleista diplominio darbo
pagdndu jos parengta knyga ,,Skuduiiai
ir jq giminaidiai. Lyginamieji tyrtmar".
(Zarskiene Ruta. 1993. Skuduiiai ir ja giminaitinL Lyginamieji tyrimai. Vilnius: Ebromuzikos institutas). Si4 idomi4 ir perspek$rvi4 tem4 tyrineti lyginamuoju metodu
Siaur6s Rytq Europos konltekste autorei pasiflle jos specialybes destytojas, o veliau ir

doktoranturos studijq vadovas, iZymus instrumentologas, habilituotas daktaras, profesorius Romualdas Apanavidius. 1993 m.
leidini sudaro ivadas, trys skyriai (I. Insffumentq rinkiniai ir putimas, II. Repertuaras, IIL Muzikavimo paprodiai) ir pabaigoje pateikiamos tyrimq iSvados. 2003
m. monografijoje autore, {jalima sakyti, i5laike ankstesniojo leidinio strukttir4: pratarme, ivadas, tyrinejimq apLva\ga,I. Siau-

res Rytq Europos skududiq tipo
instrumentai (paptitimas, gamyba, rinkiniai, derinimas ir garsynai, atlikimas), II.
Lyginamoji repertuaro analize, III. Muzikavimo paskirtis ir paprodiai. Zinoma, autore pirmuosius tris skyrirrs gerokai papilde, be to, prid6jo nauj4, ketvirt4ji, skyriq,
kuriame gilinamasi i skududiavimo kilmes
klausimus, atskleidZiant s4sajas su paukSdiais, paukddiu-totemu, instrumentq rinkiniq ivardijimo ry5ius su pi:rmykdtemis skaidiuotemis, s4sajas su etnine istorija.
Skaitytojas pastebes, kad pirmojoje knygoje autore skududius ir kitus tiriamus
Siaures Rytq Europos instrumentus, kurie
pagal bendriausius poZymius paprastai
priskiriami Pano, arba daLugiavamzddms,
fleitoms, ivardija kaip pa:nadius, giminingus. Antrojoje knygoje visi 5ie instrumentai apibendrintai vadinami skududiais, muzikavimas jais - skududiavimu (Zr. knygos
pavadinim4). Taip tarsi pabrdLiamas lie-
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tuviSkasis tyrimq atspirties taikas: iSties
lietuviSkoji mediiaga dominuoja, ypad trijuose pirmuosiuose leidinio skyriuose. Kita
ivertus, autore Siems instrumentams ivardyti taiko ir neutralesnl terrnin4 - nesuriStos daugiavamzdes grupinio atlikimo dfldeles (plg. knygos anka5tes vertimq i urrglra
kalb4, angl. multi-pipe whistles). Suskirsdius
Fano fleitas i keturias grupes, tyrimo objektu pasirenkami bUtent Sios grupes (nesuriSti grupiniai) instrumentai ir grojimas
jais. Du-penki ar daugiau atlikejq, vienu
rnetu p0sdami keturias-vienuolika tarpusavyje nesufvirtintq dddeliq, atlieka polifoning muzik4. Vargu ar teisingas autores
vartojamas terminas daugiabalse (dvibalsd ir pan.) melodija (p.8-9,1.6-17), kadangi melodija gali blti tik vienbalsd, o poli-

fonijoje kiekvienas balsas yra atskira,
pavarankiSka melodija. Autore ir pati taiko polifonines muzikos termin4 (p. 124),
ra5o, kad kiekvienas sutartines balsas turi
savo melodij4, nors ir labai paprast4
(p. 86).
Rusq

ir komiq skududiavimo tradicijq
faktai leido autorei nauju Zvilgsniu paZvelgti i lietuviq skududiavim4, sp6ti kadaise gyvavus tokius jo bruoZus, kurie dapar jau beveik neiSlikq. Visos tiriamos
tautos skududiq tipo instrumentus gamin$avosi i5 sketiniq augalq (komes ir i5 rugiq Siaudq), tik lietuviai - i5 medZio ir Zieves. Todel autor6 sp6ja, kad pastarasis
skududiq gamybos budas pakeite senesniji gamybos i5 sketiniq augalq gamybos bud4. Lyginamieji tyrimai leido autorei tvirtinti, kad anksdiau lietuviai galejo daZriau
pnsti keturiq, o ne, kaip dabar {prasta, penkiq skududiq komplektus. Labai aiSkiai atskleidZiamos skududiq s4sajos su paukSdiais (jq balsq pamegdZiojimu, paukSdiq
viliojimu, totemine kauke). Autore novatoriSkai palygino savo transkribuotus natomis paukddiq balsus su skududiq kfrriniq
partijomis. Tik kodel su gana skirtingais
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tutudio ir kurdiosios gegutes ,,balsais" palygintos tos padios skududiq ritminds formules (Lr. 28, 32, 33, 36 pavyzdlius)? Taip
pat polifonines skududiq muzikos iitakas
ji iZvelge nahiraliame paukddiq balsq susipynime ir 5i4 minti gra1iaiiliustravo karveliq purpleliq,,pokalbiu". Monografijoje
ypad akcentuojamos skududiavimo sqsajos
su tutudiu (dududiu, kukudiu ir pan. vadinamu paukddiu). Blankiau atskleistas vandens paukddiq poros anties ir antino
ivaizdis, nors skududiavime jis taip pat nepaprastai svarbus. [domi ir autores lZvalga, kad skududiavimas galetq bflti matristines kultUros palikimas.
Lietuviq ir rusq, komiq skududiavimo
tradicijas sieja bendri onomatopejiniai df,deliq ir jomis atliekamq partijq pavadinimai. Tadiau komiai ir rusai neivardija dddeliq skiemenimis, kaip tai daro lietuviai,
o lietuviai jq neivardija pirdtq pavadinimais. Pastebima ir daugiau skirtumq. Lietuviai skududius pudia trise-5eiiese, kiekvienas pntejas atlieka atskirq partijq, ti[<
giedam4sias versijas turindias sutartines
pudia dviese, pasidalijg po dvi tris dtrdeles. Pastarasis bUdas siejasi su komiq ir rusq tradicija grupuoti dadeles i vadinam{sias poras, sudarytas i5 vienos-penkiq
diideliq. Lietuviq dtdeliq rinkinfe nera
vienodo aukSdio dodeliq, komiq ir rusi4
rinkiniuose jLL yra po kelet4. Lietuvianas
neZinoma Permes komiq praktika, smatkiai perpudiant gana ilgas dtdeles, i5gauti
virSgarsius (savotiSkus flaZoletus). Be tg,
komes i5 karto prlsdavo ne tik I vien4, bet
ir dvi ar net tris dudeles, i5gaudamos paralelines tercijas. Autore palymi, kad toks
putimo btrdas yra labai retas visame pasaulyje.

Charakteringas skududiavimo bruo- isimenama skiemenine-ritmine ,,notacija". Pasak autores, skiemeninis lietuu
viq ir Permds komiq atliekamos muzikos
ivardijimas, rusiq ir komiq zyriq Srlkdioji.
Zas
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mas aiSkiai roclo bendras atlikimo skududiq tipo instrunnentais Saknis. Rusiq bei ko-

miq skiemenq Stkdiojimas pudiant dtdeles paskatino arutorq speti, kad ir lietuviq
skiemenines formules kadaise galejo buti
iStariamos pudiant skududius. Autore taikliai pastebejo, lkad 5ie skiemenys nulemia

ir pudiamo garso artikuliacijos savitumus.
Tam tikri balsiai instinktyviai sieiami su
i5gaunamo garso auk5diu', pavyzdZiui, su
balsiu I gretinaLmi aukdtesni, o su u ir a Zemesni garsai.. Beje, lietuviq skiemenys
daZniausiai pradedami priebalsiu f, o
rusiq - priebalsiais f, ch, rcdiau g (p1g.

p. 86,121.-124',t.

Sveikintinas autores Zingsnis - pagal turimus garso ira5us moderniau ir tiksliau
i5matuoti skudrrdiq garsynus. Etnomuzikologo Rydio Ambrazevidiaus kompiuterine
akustine programa patikslinti garsq auk5-

diai (intervalai tarp jq) centais paiymdti
autords transkribuotuose kuriniuose (4, 13,
18 pavyzdLiai). Autore nustate, kad visose trijose pasirinktose Siaures Rytq Europos tautose vyrauja diatoniniai ir ypad anhemitoniniai (be pustoniq) skududiq
garseiliai. Galbiit perspekfiu bttq ir skududiq piitimo a.rtikuliacij4 patyrineti akustinemis programomis, taip pat Siuo metodu, o ne natomis transkribuoti paukddiq
giesmes.

Gana glaustai analizuodama skududiq

tipo instrumenlq reperfuar4, autore aprepia ir ivairius kj.tus dalykus: muzikos ypafybes (ritmik4, rnelodik4, dermikq, temp4),
atlikirno specifiJk4 @alsq istojirn4, j.l srpynimo biidus), apib0dina kai kuriuos ktrriniq atlikimo sinlaetiSkumo aspektus it pat.
Rusq ir komiq:medZiaga paryBkina ir lietuviq skududiavimo s4sajas su ejimo (galbut apeigines eisenos ar 5okio, ratelio) judesiu. Pasitaiko ir gana juokingq neai5kumq,
pavyzdZiui, i 69 puslapi skaitant kilus{
klausim4, koks lKursko srities rateliq-Jokiq
ritmas patogus Sokti ,,trimis kojomis,,, o
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koks -,,dviem kojomis", skaitytojas ras pa-

aiSkinim4 tik

puslapfe: pasirodo, vienq rateliq-5okiq metras yra trijq daliq, o
kitq - dviejq daliq.
Bfrtent komparatyvistiLniai tyrimai, atlikti nuosekliai lyginant lietuviq skududius
ir i juos pana6ius Siaures Rytq Europos
instrurnentus daugeliu ivairiq aspektra skiBB

ria 5i4 mono$afij4 nuo kifq moksliniq publikacijq apie diuos instrumentus. Svarbus
autores ulsibrdLtas tikslas - pagristi prie-

laid4, kad lietuviq skududiai ir atitinkami
rusq, komiq instrumentai, muzikavimas
jais yra labai archaiSkas, turintis daugiau
bendry ar net tapadiq negu skirtingq bruo-

Zq reiSkinys, kadaise suformuotas Siaur6s
Rytq Effopoje gyvavusios panaiq ehromu-

zikini ir etnokultlrini pamatq turindios
bendrijos. Etnomuzikologijos duomenimis
siekiama praplesti Siaur6s Rytq Europos
tautq (baltq, rytq slavq ir Permes finq) etnogenezds tyrimq galimybes. Apibendri-

nusi tyrimq rezultatus, autor6 daro iSvad4, kad skududiq tipo instrumentai Siaures
Rytq Europoje buvo naudojami nuo akrnens amZiaus. fie galejo br1ti paplitq visoje Sios Europos dalies miSkq zonoje, kurioje kaZkada gyvavo panaSq etnokultDrin{
pamat4 turinti bendrija, i5 kurios veliau
susidare ivairios etnines grupds ir tautos.
Gaila

Krdieni

