
In Memoriam

I_.ietuvos etnologq bendruomene paty-
re skaudZi4 netekti: 2006 m.liepos 9-4i4,
eidama 88-uosius metus, mire viena idki-
liausiq lietuviq tradicinds kultriros tyrine-
tojg to akfiiausia jos propaguotoja bei po-
puliarintoja, habilituota daktare, VDU
profesore, Lietuviq katalikq mokslo aka-
demijos akademike, valstybines Jono Ba-
sanavidiaus premijos laureate Angele Vyd-
niauskait6. Jos netiketas iSejimas mums
atrodo lyg koks neteisybes Zenklas ar ne-
laimingas atsitikimas, nes dar pavasari j4
mateme darbing4 ir gerai nusiteikusi4. Jau
pried keliolika metq formaliai iSejusi ii Lie-
tuvos istorijos instituto Etnologijos sky-
riaus, ji ir toliau vis4 laik4 buvo dalia mrf-
sq: be Profesores neapsieidavo ne viena
tradicines kultdros konferencija ar kitas et-
nokulturininkq organizuotas renginys. pas-
taraisiais metais ypad akfii buvo visuo-
menineje veikloje. Mego nusiskqsti, kad
i5ejusi i,,uZtarnaut4 poilsi" laisvo laiko turi
dar maLiau negu dirbdama institute.

Nors Profesore nugyveno ilgq turinin-
gq gyvenim4 ir paraie daug i5liekam4j4
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vertg turindiq darbq, jos biografija kol kas
Sykddiai nuSviesta tik enciklopedijose ir jos
darbq bibliografijose. jos asmenybe ir jos
nueitas kelias verti pladios biografines apy-
braii,os. Tad tebus atlaidus skaitytojai ir
5iq eiludiq autoriui del kurio nors galimo
netikslumo, nes nueit4 beveik devyrriq de-
Simtmediq rySkios asmenybes keli4 nuo-
sekliai ir nesuklydus surikiuoti butq ne-
lengvas uZdavinys ir jos atminimui
skirtame radinfle.

A. Vydniauskaites kelias I etnologij4 ne-
buvo tiesus, tadiau humanitarine veikla ga-
na anksti atsiskleidd kaip jos padaukimas.
Veikiausiai tam reikSmes turejo vaikystes
aplinka - Profesores gimtasis SkriaudZiq
baZnytkaimis niekada nestokojo Eviesiq,
kulttirinei veiklai atsidavusiq Zmoniq. Ne-
buvo tamsuoliai ir bflsimosios etnologds
tevai iikininkai. PaZiiirq, vertybiniq orien-
tacijq ir estetiniq skoniq brandai neabejo-
tinai reikSmes turejo ir vaikysteje bei ani<s-
tyvoje jaunysteje j4._ugdZiusios mokyklos:
Sintautq pradine, Sakiq ir Marijampoles
RygiSkiq fono gimnazijos. Pastar4jq baigu-
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si,1939 m. istojo i Vytauto DidZiojo uni-
versiteto Humanitariniq mokslq fakultet4
studijuoti literatflr4. Antrojo pasaulinio ka-
ro metais universitetE perkdlus I Vilniq,
studijas tgse Siame mieste. Gyvenant to-
liau nuo tevq ir artimq giminaidiq, nepa-
Zlstamame mieste, be to, karo s4lygomis,
opus tapo pragyvenimo klausimas, todel
darbiti studente dar studijuodama isidar-
bino Vilniaus vaikq namuose aukletoja.
1943 m. naciams uZdarius universitet4, stu-
dijas jame tgse nelegaliai, V. Mykolaidio-
Putino vadovaujama paraie ir apgyre di-
plomini darb4 ,,Gamtos pradai V. Kreves
kiiryboje". Gavo VDU DidZiuoju antspau-
du patvirtint4 diplom4. Tadiau griZusi so-
vietine valdiia turimo diplomo nepripaLi-
no, veikiausiai todel ji negalejo nei destyti
literaturos, nei dirbti mokslinio darbo. Ke-
let4 metq darbavosi leidykloje, o nuo
1948 m. pradejo dirbti Mokslq akademi-
jos Istorijos institute redaktores bibliografes
pareigose. Norint patvirtinti turim4 kvali-
fikacij4, reikejo igyti sovietini aukdtojo
mokslo diplom4. Teko Vilniaus valstybi-
niame pedagoginiame institute perlaikyti
apie 40 ivairiq disciplinq egzaminus, o po
to ekstemu laikyti valstybinius. Pagaliau,
iveikusi visas klirltis ir tapusi moksline
bendradarbe, pasinere i lietuviq Seimos ty-
rinejimus. A. VySniauskaite buvo antroji
po V. Miliaus lietuviq tradicines kultiros
tyrinetoja, sovietiniu laikotarpiu igijusi et-
nologijos srityje mokslini laipsni - 1955 m.
Maskvoje apgyne kandidatinq disertacij4
tema ,,Lietuviq kolukiediq Seimos buitis".
Viename spaudai duotame interviu Profe-
sore aiSkino, kad disertacijos pavadinimas
buvo formalus, nes renkant medZiag4 di-
sertacijai, koliikiediq dar nebuvo daug, o
ir apie jq buities bruoZus dar nebuvo ga-
lima kalbeti. Todel toki budrius ideologus
tenkinanti disertacijos pavadinim4 pade-
jgs suformuluoti vadovas profesorius
P. Kuineris pats skatino darbe daugiau-

sia demesio skirti lietuviq tradicines 5ei-
mos apeigoms ir paprodiams.

Vertinant Sios iSkilios etnologes nueit4
mokslini keli4, nedvejojant galima sakyti,
kad nuo 1948 iki 1993 metq dirbdama Lie-
tuvos istorijos instituto Etnologijos skyrirr-
je, padare tiek, kiek tikrai ne kiekvienas
pajegtq padaryti. Jiyra11. monografijq arr-
tore ir bendraautore, daugiau kaip 700 ivai-
riq moksliniq bei mokslo populiarinimo
publikacijq autore, daugybes mokslo vei-
kalq atsakingoji redaktore, sudarytoja, re-
cenzente, buvo disertacijq oponentd.

A. VySniauskaites mokslinio akiradjo
platum4 labiausiai patvirtina svarbiausiq
jos autoriniq darbq ivairove. 1962rn.kan-
didatines disertacijos pagrindu parengtas
darbas ,,Lietuvos valstiediq Seimos buitis"
buvo paskelbtas SSRS MA N. Miklucho-
Maklaujaus instituto ,,Darbt4" 77-ame to-
me, o 1965 m. tas pats darbas iSverstas i
anglq kalb4 ir atspausdintas ]AV leidinle
Soaiet Anthropolory and Archeology, li yra
1964 m. i5ejusio veikalo Lietuair4 etnografi-
jos bruoEni dvasin6s kultUros dalies autore
ir atsakingoji redaktore. Tais padiais me-
tais ,,Pasaulio tautq" serijoje rusq kalba at-
spausdinta jos studija ,,Lietuviai" ,1967 rn.
pasirode monografija Lietuai4 deimos tradi-
ciios, 7977 m. - Valstieiiu linininkaste ir
tiansportas (bendraautore), tg8t 
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Iaikinis Suztalkijos kaimas (bendraautore),
1985 m. - Siuolaikinis Zemnitijos kaimas @en-
draautore), 1993 m. - MtLsU metai ir iuen-
tes, 1994 m. - Lietuaiai istorijos ialtiniuose,
1995 m. - Lietuoir4 ieima ir paprodiai @en-
draautore), 1999 m. - Lietuaio namai. Kartu
su V. Miliumi A. Vy5niauskaitei teko di-
dZiausias darbo krUvis iSgryrrinant lietu-
viq tradicinds kult0ros atspindejimo vizi14
P abaltij o istoriniame etno gr afiniame atlase ir
rengiant spaudai Sio atlaso I-ojo tomo lie-
tuvi5k4j4 dali (i5ejo 1985 m.).

Pladius A.Vydniauskaites mokslinius in-
teresus rodo ir tai, kad atkurus Lietuvos



valstybe, kai Lietuvos etnologai igijo teisg
be Maskvos palaiminimo sprgsti, kas gali
tapti habilituotu daktaru, ir teisg Vilniule
ginti ir pasitvirtinti visas disertacijas, Pro-
fesorei teko net dvejoti, i5 kurios temos jai
gintis habilitacini darb4. Buvo pajegi iai
padaryti net pagal kelias temas. Pasirinko
linininkystes paprodius ir inventoriq, nes
l:ai, matyt, buvo jai brangi tema, kaip sun-
kios vaikystes prisiminimas.

Profesore beveik dvideSimt metq vado-
vavo Efnologijos padaliniui Lietuvos isto-
rijos institute, buvo keliolikos mokslo dak-
tarq disertacijq vadove, keliq moksliniq
leidiniq redkolegijq, Vilniaus miesto savi-
valdybes Pavadinimq suteikimo komisijos
nare, ilgE laik4 buvo Etnines kultaros glo-
bos tarybos prie LR Seimo nar6 ir eksper-
te, dokumentiniq filmq,,Senov6s kupi5ke-
nq vestuves", ,,Yakat ir visados", ,,2ol6s
Saknys" bei Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus konsultante. Sunku nesuklysti vardi-
jant visuomenines organizacijas ir sambfl-
rius, kuriq veikloje reidkesi Profesore. Bene
rydkiausi4 pedsak4 ji paliko Kra5totyros,
Lietuvai pagraLinti, TeviSkes paZinimo,
,,Ethos" draugije, Karaliaus Mindaugo ko-
legijq veikloje. ]os nuopeL:rus mokslui Lie-
tuvos valstybe ivertino Gedimino IV laips-
nio ordinu.

Reikia didesnio aiSkumo ir pasitaikan-
dioms jos mokslines veiklos soviefnediu in-
terpretacijoms, nes kaip tik tuo metu, kai
ji vadovavo Etnografijos skyriui, jos darbq
Lietuait4 ieimos tradicijos gana grieltai kri-
tikavo kai kurie lietuviq iSeivijos atstovai.
Kad buvo uZsipuolama neisigilinus i esa-
rn4 pad6ti, galime sprgsti ir pagal tai, kad
po to, kai A. VySniauskaite jau nevadova-
vo Etnografijos skyriui, jo veikla dar ma-
Ziau tenkino iSeivijos ltrkesdius. Ir vadovai
dia buvo niekuo deti: skyriaus moksling
ktipti formavo ne skyriq vedejai, juo la-
biau - ne moksliniai bendradarbiai. Kita
vertus, Lietuvoje 5i etnologe neturejo moks,
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lines karjeros perspekfiq, nes nepriklau-
se komunistq partijai. Todel ir Siandien
keistai atrodo pasitaikantys meginimai su-
menkinti sovietmediu dirbusiq etnologq
darbus, nes tuo metu A. VySniauskaite ir
jos vadovaujami etnologai (beje, ir kiti hu-
manitarai) turejo labai nedideli pasirinki-
m4. Viena vertus, jie galejo eiti i tam tik-
rus kompromisus ir, tuo pasinaudojq,
surinkti ir uZfiksuoti daugybg i nebUti pa-
sitraukiandiq mtrsq tradicines kulttiros reiS-
kiniq, idleisti turindiq i5liekam4j4 vertg
mokslo darbq. Jie taip ir padare. Bet gale-
jo jie kompromisq nedaryti, marksizmo
,,klasikais" nesiremti, jq necituoti, ir brftq
buvg iSvaikyti, o efirologijos ,,moks!4" to-
kiu atveju bfltq ,,vystgs" koks nors vienas
Zmogelis tuometiniame Socialistines visuo-
menes istorijos skyriuje, kaip kad panaSiai

ivyko Estijoje. Todel nebus per dr4su pa-
sakyti, kad ne vienas kuris atskiras moks-
Iinis veikalas ir netgi ne jq visuma, o Etno-
grafijos skyriaus iSsaugojimas kritiSku
laikotarpiu yra rydkiausias Svietalas pro-
fesords A. Vydniauskaites mokslineje biog-
rafijoje.

1993 m. ,,Liaudies kulturos" Lurnalo
ketvirtajame numeryje pristatydamas vi-
suomenei jau habilituot4 daktarg Angelg
Vydniauskaitg, Zurnalistas L. Giedraitis ra-
5e: ,,Etnines kulttros ,,neprieteliq" mflsq
Lietuva niekada nestokojo, ir etnografo
darbas visada buvo artimas pasiaukoji-
mui... Mokslines tiriamosios medZiagos,
pakankamos habilituoto daktaro laipsniui
igyti,bl0il.ajau prieS 10-15 metq, bet auto-
rei tebuvo primenama: ,,Dirbk ir tylek".
DarbSdiam Zmogui tai, pasirodo, laiminga
uZuomina. ,,Ad ir dirbau, - sako, - dirbau
ir nieko nepra5iau..."

Prasidejus chru5diovin iam,,atIy dLiui",
A. VySniauskaite viena i5 pirmqjq pakele
bals4 pried buvusio Vilniaus kraSto lenki-
ntm4.1957 m. kartu su Vaciu Miliumi, rem-
damiesi ankstesniq etnografiniq ekspedi-
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cijq metu surinkta medLiaga apie lietuviS-
kq mokyklq naikinim4 konkrediose Vil-
niaus kraSto vietovese ir suradq tai ra5tu,
iteike rait4 tuometiniam Lietuvos SSR MA
viceprezidentui J. Ziugid.ai, kuris savo
ruoZtu Siuos duomenis perdavd tuometi-
niam Svietimo ministrui M. Gedvilui. Yra
Zinoma, kad A. Vy5niauskaites, V. Miliaus
bei Lietuviq kalbos ir literafriros instituto
moksliniq bendradarbiq surinktais duome-
nimis apie nepagrist4 lietuvi5kq mokyklq
uZdarinejim4 Vilrriaus kradte pasinaudojo
ir radytojas A. Zukauskas-Vienuolis, 1956
m. LSSR AukSdiausiosios Tarybos sesijoje
pasakgs visq Lietuv4 sudrebinusi4 kaltina-
m4jE kalb4 del Vilnijos lenkinimo.

Profesore gerai valde plunksn4, rady-
dama mokejo subtiliai ir spalvingai per-
teikti lietuvio valstiedio pasauldjaut4, Iai-
ko tekmes ir gamtos kalendoriaus kaitos
refleksijas liaudies s4moneje. Tai ypad ry5-
kiai matome jos knygose Mtis4 metai ir
iaentes, Lietuaio nnmai, daugelyje populia-
riq straipsniq, atspausdintq ivairiuose Lie-
tuvos laikraddiuose per pastaruosius du

deSimtmedius. Ryikus buvo jos daugeliui
suvalkiediq bfldingas lip5numas, susilaiky-
mas nuo storZieviSkq igelimq kitam Zmo-
gui, nors kartais ir turejo tam pagrindo.
Gyvenimas jai padiai nepadykStejo ivairiq
sunkiq iSbandymq, vargo ir skriaudq. Bet
netgi uZkopusi i mokslo Olimp4, netapo
iSdidi ir abejinga kiq rUpesdiams ir be-
doms. Tiesa, jautriai iSgyveno kai kuriq
jaunesni-r1jq kolegU, kuriems buvo padeju-
si, nedekingum4 ir arogancij4, kai pasta-
rieji jau fvirtai stov6jo ant kojq. Visi, kurie
bendravo su Profesore, yra jautg jos skati-
nanti ir padr4sinanQ Lodi, Lrnojo, kad sun-
kiais atvejais galima ja pasiremti ir ne kar-
t4 tokios pagalbos i5 jos yra sulaukg. Todel
ne atlikdami prievolq, bet jausdamipagar-
b4 gausiai susirinkq etnokulterininkai pa-
lydejo Profesorg i smelio kalneli jos gim-
tuosiuose SkriaudZiuose. Vaiski4 liepos
dien4 tarytum pati Gamta bylojo: atsisvei-
kiname su skaidrios sielos ir giedrios iyp-
senos bendradarbe ir mokytoja. Tokia ji pa-
siliks m0sq atmintyje.

Petras Kalnius


