
Profesore Irena Regina Merkiene:
mokslininke ir mokytoja

PaZymedami profesores Irenos Reginos Merkienes jubiliej4, sulaukeme ger4 iini4.
Vos po keli4 dien4 * aasario 23-rSlq uZ mokslo darbus jai buao iteiktas Lietuai4
kataliktl moksh4 akademijos akademikes diplomas. 2007 met4 kooo 2 dienq uZ 1971-
2005 m, atliktt4 darb4 cikl4 ,,Lietuai4 etninis kultilros tipologiniai arealai ir regioninio
tapatumo iiraiika (xvl a. antroji puse - XX a.)" jai buuo jteikta 2006 m. Lietuaos
mokslo premija. Lietuaos Respublikos ayriausybes ruffiuose mokslininkei buoo suteikta
garbi pasalcyti kalbq ain12006 met4 Mokslo premij4laureat4 aardu. Todel saetingoje
Lietuaos nacionalinio muziejaus Etnines kultilros centro pastogeje paminejome net
kelias progas, o iikilmingam renginiui prasiddjus, mus pasitiko dar aiena gera Zinia -
dar daiais kaepiantis etnografiniams tyrimams skirtas I. R. Merkienes sudarytas me-
todinis leidinys. Tadel su uisais keturiais iaykiais nuoiirdlini saeikiname i{lcili4 etnologg.

,,Etnologija yra mano gyvenimas." Siuos Lodiius galetq iitarti ne vienas
mokslui atsidavqs viduriniosios ar vyresniosios kartos etnologas, vis4 savo ku-
rybini gyvenim4 skyrqs Siam mokslui. Tadiau sunku surasti Siai bendruomenei
priklausantiLrnogrs,, gywenanti ne tik rnoksliniq idejq akademiniame pasaulyje,
bet ir atkakliai besiverZiantl uL, jo ribq. Sukaupt4 patirti dalinantl jaunajam
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etnografui, dalyvaujanti karpiniq parodose, galq gale Trijq karaliq personazq
kaukemis pasidabinanti Lietuvos istorijos institute. Habilituotos dakiares, pro-
fesores, akademikes statusas Irenai Reginai Merkienei netrukdo kaip su lygiu
bendrauti su penkiolikameiiu moksleiviu, po sunkios ekspedicijos dilnos 

"iS 
-

nizuoti ratelius, vakarais pasakoti Siurpius nutikimus apie vaiduokligs. Savo
energija ji ulburia kitus, gebejimas akimirksniu pavirsti mergaite, mergina pa-
deda ne tik organizuoti ar atlikti lauko tyrimus, nusimesti sunkios dierios nad-
t4,bet ir iskiepyti meilg etninei kultflrai, etnologijai. pagalvojus... ir mane iios
profesores Irenos Reginos Merkienes savybes paskatino imtis jaunimo kulturos
tyrimr4, iSmokti nusileisti i jauno Zmogaus pasauli ir klaidZioii po jo labirintus
drauge su juo.'. Tadiau straipsnio skaitytojas,be abejo, tikisi profesores moks-
lines veiklos apLvaLgos. Tai yra sunkus uZdavinys.

Nera lengva atskleisti profesores Irenos Reginos Merkienes mokslinio gy-
venimo keli4. NeiSsenkanti jubiliates energija 16me moksliniq intererq gu,6{it
daugell etnologijos mokslo pletrai reik5mingq darbq. Net ir pavirdutirlidkai jq
ana.Iizei vargu ar uZtektq 5io mokslinio leidinio puslapiq. Siuo metu profesords
mokslini kraiti sudaro gausybe darbq. Seiios monografijos, beveik Simtas moks-
liniq straipsniq prestiZiniuose leidiniuose, keturi metodiniq priemoniq rinki-
niai, daugiau negu 30 praneSimq tarptautinese konferencijoru Ertiyolu, Molda-
vijoje, suomijoje, Armenijoje,Latvljoje, vengrijoje, Lenkijoje, vokietijoje ir kitur,
ekspedicijq metu Lietuv oje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijojte uir alyta apie 15 000
lapq informacijos (apie miesto tipo ir kaimo glruenviediq architektor4, gyven-
tojq maist4, audinius, mezginius, gyvuliq tki, beimos sudeti ir struktfli 4, pa-
prodius, tikejimus ir kt.), sukurtos etnologq mokyklos Lietuvos istorijos instilu-
te, Vytauto DidZiojo universitete - tai tik nedidelg profesores mokslines ir
pedagogines veiklos dali apibtidinanti statistika, toli grahu negalinti atskleisti
indelio i Lietuvos etnologijos,kartu humanitariniq bei socialinir4 mokslr4 raid4.
Ji dejo daug pastangq, kad etnologija nusimestq pagalbines istorijos mokslq
disciplinos skraistg ir taptq nepriklausomu mokslu, turindiu atskir4 doktoran-
ttrr4 ir viet4 humanitariniq bei socialiniq mokslq klasifikacineje sistemo;ie. Kaip
susiformavo i5kili mokslininke?

Irena Regina TamoSiflnaite gime rgBT m. vasario L4 dien4 Kaune, ruriules
ir Vinco Tamo5iiinq Seimoje. Vartant iSkiliq etnologq biografijas, istringa fak-
tas, kad ji, kiek kitaip negu dauguma garsiq etnologq, gime mieste. Kas paska-
tino meilg etninei kultarai, pastnmejo imtis ehrologiniq tyrimq? Matyt, toles-
niam asmenybes formavimuisi buvo reik5mingas faktas, kad visiaras ji
praleisdavo Klangiuose (netoli Veliuonos) pas mamos seseri Liudovik4 Joku-
bauskienq. Miestelio kultorine aplinka, tevelio ir dedes Petro Jokubausko seka-
mos nuostabios stebuklines pasakos bei baugios mitologines sakmes jau nuo
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vaikystes formavo laki4 mergaites vaizduotq,
lliebe meilg ir pagarbq praeidiai - savybes,
kurios tokios svarbios ebrines kuituros tyri-
netojo darbui.

Atverskime vien4 i5 iSsamiausiq ,,Lietu-
vos valsdiq" serijos monografijoje Veliuona iE-
spausdintq studijq, daugiau negu 120 pusla-
piq apimties jubiliates darb4 ,,Kul.tfirinio
teritorinio tapatumo i5rai5ka ir tradicijq pavi-
dalai kaimo gyvenime (XIX a. antroji - XX a.

pirmoji puse)", iSspausdint4 Veliuonos vals-
diui skirtoje knygoje. Labai palankiai etnolo-
gq, istorikq ir kitq humanitariniq bei sociali-
niq mokslq atstovq ivertintoje studijoje
apreptas Zmogaus santykis su aplinka, san-
tuoka ir Seimos santykiai, kaimai ir sodybos,
socialiniai trkio valdymo aspektai, techninio
patyrimo raida, buitines tekstiles fo:rmos ir
funkcijos, drabuLiai. Daromos motyvuotos ir
originaiios iSvados, kad Veliuonos gyventojq tapatumas rei5kesi gamybos ir
vartojimo srityse, per tradicijos tgstinum4 tam tikrose arnliaus grupese. Senoji
karta kas kart4 tapdavo istorines etnines kulturos peremeja ir tgseja bei tradi-
cijos perdaveja, jaunoji - inovacijq diegeja tradicijose ir jq perneSeja i5 vienos
i kita. Kulturinis tapatumas tradiciniq ir inovaciniq kulttrros pavidalq vartoji-
mo poZiuriu kiekvienu konkrediu atveju budavo tik dalinis ir nuolat kintantis
visuomenes bruoZas. Kaip paraiytas bis darbas? Saltiniq aplvalgoje iraiyti i,o-
dliai:,,iia visq pirma remiuosi arti:mqjq, seniai paZistamq Zmoniq suteikta
informacija bei daug kartq girdetais pasakojimais apie tuos padius ivykius,
daiktus ir darbus..." Klangiq gyventojq Uriules Tamodiinaites, Liudovikos Jo-
kubauskien6s, Petro Jokubausko pasakojimai buvo uLraiyti 1.958, 1963-1965,
1975-1976 m., daliai ulrairs, pasimetus, ,,teko pasikliauti ir savo atmintimi bei
patikslinti ilgamediais kasdienio Klangiq ir Sventinio Veliuonos gyvenimo ste-
bejimais..." Taigi vasaros dioje vietoveje i5 dalies buvo mokslininkes kurybinio
darbo laboratorija ir lkvepimo 5altinis. Posttrmi mokslininkes darbui, be abejo,
dave ir ketveriais metais vyresnis brolis (veliau irgi dirbgs Lietuvos istorijos
institute), busimasis humanitariniq mokslq daktaras Mindaugas Tamoiiunas.
Jubiliate, budama i5 prigimties smalsi ir Zingeidi moksleive, be vargo susido-
rojusi su pamokomis, nu.olat smalsauclavo, k4 skaito Mindaugas .Iqypai i,avdjo
lliada, odisdja, visuotine literatora. Kad nesusipainiotq klaidZioje graikq dievq

L R. Tamodiiinaite. 1956 m.
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Ekspedicija. Ii kaires M. Miliuoiend, A. Vydniauskaite, L R. Merkiene (Tamoiiftnaitd,
I. Nauickaiti, S. Ikamas, K. Zimblyte. 1959

sistemoje, mergaite netgi i5siradydavo ju vardus, nurodydama, kokias funkcijas
jie atlieka, juos lygino. Jos bendraamliai tokios galimybes jau nebeturejo. 

-po

keleriq metq sovietine cenzura visuotinE literatiirE tiesiog i$brauke iJ mokymo
programq.

sekdama brolio Mindaugo Tamoiitrno pedomis, Zingeidi mergina pravere
Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto vartus. Jau tia atsiskleide pa-
Saukimas etnologijai. Pranes Dundulienes, Broniaus Dundulio, Juozo lurginio,
Vacio Miliaus, Adolfo Tautavidiaus paskaitos subrandino vaiki5kas ,rru1o.rur.
Dar studijq metais pradeta ir moksline veikla. Atlikusi lauko tyrimus Veliuo-
noje, ji 1958 m. mokslinio personalo ir str-rdentq mokslineje konferencijoje pers-
kaite prane5im4 ,,Petro Cvirkos gimtosios apylinkes etnografini ai LiuoZui,'.
1959 m. destytojui Vaciui Miliui tarpinirLkaujant, jijau dalyvavo Lietuvos isto-
rijos instituto etnografineje ekspedicijoje, o lauko tyrimq duomenis panaudojo
diplominiame darbe. Gabi ir perspektyvi studente dar studijq metais pakvie-
diama dirbti laborante I Lietuvos MA Istorijos instituto Archeologijos ir etno-
grafijos skyriq. Atsivere dar platesni vartai i mokslo ir Linl.T pasauli.

Apgynusi diplomini darb4 ,,Zemaidiq liaudies tekstile XX a. antrojoje -
XX a. pirmojoje puseje", jubiliate 1960 m. sekmingai baige Vilniaus universite-
tE ir pasiliko dirbti Lietuvos MA Istorijos instituto Archeologijos ir etnografijos
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skyriuje. Nuo 1961 m. gabi laborante tampa jaunesni4ja moksline bendradarbe
(nuo L983 m. - vyresnioji, nuo 1993 m. - vyriausioji moksline darbuotoja).
1962 m. ji emesi daugiatautes Grigi5kiq miesto tipo gyvenvietes darbininkq
buities ir kulturos tyrimq. SSSR ir visoje Rytq Europoje tai buvo nauja tyrimq
sritis. Pasirinkti tyrimai liudijo i5 kaimo kilusiq darbininkq geografinq kilmg,
Seimos struktiir4, etninq orientacij4 ir 1925-1965 m. ivykusius medZiagines kul-
trlros formU pokydius naujojoje kulturineje terpeje.

Nors pradejusi tyrimus ji suktire 5eim4 (vyras - taip pat garsus mokslinin-
kas, istorikas akademikas, profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Merkys)
ir susilauke sunaus, darb5ti etnologe jau 1966 m. Istorijos institute apglme di-
sertacij4 istorijos mokslq kandidato laipsniui gauti ,,GrigiSkiq bandomojo po-
pieriaus kombinato darbininkq buitis ir kultura 1925-1965 metais" (nostrifi-
kuota kaip humanitariniq mokslq daktaro disertacija). Jos vertg ir autores
moksling kvalifikacijq liudija net Seii 5ia tema paskelbti straipsniai prestiZi-
niuose ,,Mokslo Akademijos darbuose": GrigiSkiq bandomojo popieriaus kom-
binato darbininkq buitis ir kulhira (1. Kadrq formavimasis, jq kilme ir sudetis;
2. Seimos sudetis ir organizacqa; 3. Maistas; 4. Gyvenamieji namai; 5. Butq
interjeras; 6. DrabuZiai) (1965-1967). Kaip rodo vien disertacijos temq iSdesty-
mas, darbas apima ivairias kulturos sritis nebreZiant takoskyros tarp materia-
laus ir socialinio jq aspektq.

Disertacijai pasirinkta lokalaus tyrimo metodika, kartu ir neiSsenkanti jubi-
liates energija, idejq gausa leme platq I. R. Merkienes interesq spektr4. Per
kelerius metus pasirodo straipsniai apie linamynio talkas, bitininkystq, anke-
tos, skirtos rinkti medZiag4 apie traukiam4j4 jeg4, pastatus gyvuliams laikyti,
gyvulininkystq, vasaros virtuves. Kita vertus, kompaktiSkoje vietoveje atlieka-
ma iSsami kulturos reiSkiniq analizd jau netenkino mokslininkes. Naujq idejq
igyvendinimui reikejo platesnes geografines erdves, naujq patyrimq. ,,Grigi5-
kiq laboratorlja" buvo Suolis i daugeli sridiq apimandius arealinius tyrinejimus
visoje Lietuvoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, veliau leidusius ivertinti moks-
lininkes darbus kaip teorinius, kartu paremtus itin iSsamiais asmeniniais etno-
grafiniais lauko ir archyviniais (siekiandiais net XVI a.) tyrimais.

1966 m. ji isitrauke i vien4 reikSmingiausiq Lietuvos etnologijos projektq.
Pradeta rinkti rnedLiaga Pabaltijo Zemdirbystds ir architekturos etnografiniams
atlasams rengti. Manau, 5ie tyrimai ir leme tolesnes profesores mokslines veik-
los gaires, dabartinl jos poZiuri I etnologij4 ir leido suformuoti atskir4 mokykl4.

Savaranki5ko mokslinio kelio pradiioje daugiausia demesio skirta gyvuli-
ninkystes tyrinejimams. Praplediant Lietuvos istorijos institute vykdyt4 pro-
gramA ,,Lietuviq valstiediq materialines kultrfros raida", pradetas tyrineti dva-
ro ir kaimo kulturos santykis. I. R. Merkiene pirmoji i5 Lietuvos etnologq pladiai
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naudojosi ir XVI-XIX a. archyviniais Saltriniais. ISnagriineta XVI-XX a. gyvuliq
skaidiaus ir bandos sudeties dinamika bei jai itak4 dir:iusiq veiksniq tJirptet<-
sas Lietuvoje, sudarytos gyvulininkystes inventoriaus, pastatq, pieno ir mesos
produktq konservavimo budq klasifikacijos, tipologines sistemos, nustatyta ti-
!a ir variantq geneze, paplitimo arealai bei jq analogijos gretimose tautose.

Jokia tyrimo kryptis sudare gatimybq iSskirti istoriSkai-susiklosdiusiq etnogra-
finiq gyvuliq ukio sridiq -Zemaittjos, Suvalkijos, Centrines Lietuvos (pieniJniq
ir Upytes pavietai) ir rytines Lietuvos pakraSdio, XIX a. priklausiusio Vilniaus
gubernijai, - esminius bruoZus. sukaupta. gausi mediiaga, analitinio m4stymo
savybes leido etnologei teori5kai apm4styti etnines ktrliaros procesus, mode-
liuoti jos kaitos desningumus. Sudarytas vertikaliai, horizontaiiai ir trajektorii-
kai sklindandios gamybines patirties elem.entu perimamumo ir tipologiniq are_
alq susidarymo to paties flkinio kult[rinio tipo mikroaplinkoje ir makro-apiinkoje
(teritorijoje) modelis. Darbo rezurtataibuvo paskelbti r9T9 m. i5leistoj" iia"t"ju
studijoje ,,Gyvulininkystes inventorius Lietuvoje xlx-xx amhiuje" (R. Merkie-
ne, v. Milius, Zemes ikio inventorius, serija ,,Id lietuviq kulmros istorijos,,,
t. 10), 1989 m. publikuotoje monografrjoje Gyautit4 nkis Lietuaoje xvl a. _ xX a.
pirmojoie puseje: etnines patirties i{takos (serija ,,I5 lietuviq kulhrros istorijos,,,
t. 14), bendrame su garsiu estq etnologu Antsu Viiresu straipsnyje pabaltijo
istoriniame-etnografiniame atlase Zemdirbyste ir straipsniuose Lietuvo s ir ui,-
sienio (rusq, anglq, vengrq kalbomis) recenzuojamuose mokslo leidiniuose.
Paminetina straipsniq serija ,,Tvartq raida Lietuvoje xvl-xvll a. (1. Terminija
ir tvartq genezds tyrinejimai), (2. Namas ir jo ukinis panaudojim as),' (1976),
studijos: ,,Lietuvos valstiediq tvartq jungirno su kitomis patalpomis ,uodu tgzz_
1940 m." (1971),,,Lietuvos valstiediq r}6t-1940 m. wartq t.rpai,, (rg7g),,,Vals-
tiediq tvartai ir jq tiprl paplitimas Lietuvoje 1g6r-1940 m., 119781, ,,Tvartu, pla_
no raida Lietuvoje kapitalizmo raikotarpiu (1g61-1,940 m.),, (t97s),
,,Gyvulininkystes inventorius Lietuvoje ir, vakarq Baltarusijoje (XIX a. pab. _
xx a:)l tipologines paraleles" (1980),,,Gyvulininkystes pastaiq evoliucija Lietu-
voje XVI-XX amliuje" (r99r),,,Gyvulininkystgs produktai ir jq laikymis Lietu_
voje XVI a. - XVil a. I puseje" (19g3) ir kiti. Siq darbq pagrindu rqgg m. vou
ir LII sudarytame habilitaciniame komitete apginta humanitariniq moks14 et-
nologijos habilitacine disertacija,,Gyvuliq ukis XVI-XX a.: etnines patirties iita-
kos". Tai pirmoji habilitacin6 etnologine disertacija nepriklauro-oi" Lietuvoje.

Kita profesores nagrineta sritis - paprodiq bei tikejimq sandaros ir simbo-
likos studijos. Jos pagristos gausiais Lietrrvoje ir kito;e Salyse atliktais lauko
tyrimais. Nagrinejamos temos apima kalendoriniq, agrariniq, bendruomeniniq
ir net gyvenimo ciklo paprodiq sritis. Paminetini straipsniai ir studijos: ,,Ka-
lendoriniai paprodiai Vakarq ir Pietq Lietuvoje: etnines kuitoros bendrybes ir
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Istorijos instituto Etnogrffios slcyrius. Pirmoje eileje ii kairds J. Mork niene, L R. Merkie-
nd, A. Vy{niauskaite, V. Morkfinas, V. Kulikauskienr!, V. Milius. Antroje eileje id kaires
S. Gutautas, R. Paukdtlate, L. Kazlauskiend, P. Kalnius, M. Miliuoiene, R. Butt:iliene.

L Mardosa. 1984

savitumai" (1997), ,,Atmosferos ,,valdymo" bidai Lietuvoje XX a. pirmojoje
puseje: etnokulturinio tapatumo savybes" (1999),,,Paprodiai ir laiko dimensi-
jos" (1999), ,,Velykiniai pavasario Zenklai: Baltijos regiono kultara XX amZiuje"
(1999),,,Augalai XX a. lietuviq pasaule.jautoje: realija simboliq sistemoje" (1999),

,,ApaStalo Andriejaus Sventes paprodiq savitumai. Baltq ir slavq merginq ini-
ciacijq XIX a. - XX a. pirmojoje puseje pedsakais" (2001),,,Veles XX a. pabaigos
pasaulejautoje (Pietrydiq Latvijos lietuviq memoratai)" (2002),,,Tarpusavio pa-
galba ir isipareigojimai XX a. Lietuvos kaimo bendruomeneje" (2002). Sie tyri
mai apima etnografijos ir folkloro duomenimis pagrist4 kaimo dvasines kultu-
ros pragmating struktrlring analizq, ie5koma realijq paplitimo, funkcijos ir jq
suvokimo iStakq. Ukiniq ir kalendor:lniq paprodiq bei tikejimq tyrimuose at-
skleisti lietuviq etnineje kulturoje per pasaulio paZinim4 ir jo siedinim4 su
metafiziniais reiSkiniais lygiagrediai frrnkcionuojantys ir susipinantys krik5dio-
niSkos, parakrik5dioniSkos ir ukines kilmes klodai. Realijq arealai susieti su
administraciniu teritoriniu suskirstymu, etniniais kulturiniais rySiais, lietuviq

4ry
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ir kitq tautq etniniu kultflros paveldu, Zemenauda, Svietimu ir konfesines raid-
kos aplinkybdmis, o tradicijq tqstinumas ir transformacija - su pasaulejauta,
realijq funkcionalumu ir kalendoriaus dimensijq aktualumu amZiius grupems.

Dar viena profesores Merkienes tyrimr-t sritis - kultdros tapatumo ,rni r".-
saliq savybiq ir lokalines specifikos analize. Etnines kultaros tapatumas, jos
universalios savybes ir lokaline specifika nagrineta ieikant atsakymo, kokia yra
tautos kultdros sandara, kaip reiSkesi lietuviq kultiros etniSkumas ir tautiiku-
mas besikeidiant politinei ir religinei situacijai, kaip jis atsiskleide vyrq ir mo-
terq darbineje veikloje, lokalineje ir regiono buityje, meno ktrybojl, asmeni-
niuose i5gyvenimuose. Tyrimai paremti visoje Lietuvoje ir lietuviq etnineje
teritorijoje vykdytais etnografiniais lauko tyrimais ir paskelbti monografijose:
Lietuoininkr4 pir{tines: lokaline kultara Europos kontekste (1998), Kultnrinio teritori-
nio tapatumo iirai{ka ir tradicijr4 paaidalai knimo gyoenime (Xlx a. antroji - xx a.
pirmoii puse) (2001), Asmeni{kai idgyaentas etninis kultnrinis patyrimas naratyae:
Pranas Virakas apie Serediiaus apylinkes (XIX a. pabaiga - XX a. 6-as dedimtmltis)
(2003), Pietryiit4 Lataijos lietuaiai: tapatumo i{raiika, etnines kultilros orientacijos
(2005); studijose: ,,Kultrlrq s4veikos ir tautinis tapatumas Rytq Lietuvos ir va-
karq Baltarusijos kaime (XIX a. pab. - XX a. pirmoji puse)" (1997),,,Vilrijos
liaudies kulttra XX a. pirmojoje puseje" (1998),,,Latvijos lietuviai etnineje ir
kulhlrineje konvergencijoje" (2001),,,punsko ir Seinq kradto lietuviq Kfrdios
etnokulttrriniame kontekste" (2006), ir straipsniuose: ,,Tautos kultgros sanda-
ra" (1990),,,Kultu.ra: jos etniSkumas ir tautidkumas" (\990,1iet. ir rus.), ,,Etnine
kultura ir lietuvybes simboliai" (1994), ,,Dzttkts,trkio inventorius (XIX a. pab.-
XX a. I puse)" (1987),,,Baltieii mezginiai Lietuvoje XIX a. pab. _ XX a.,jq raitai
ir panaudojimas" (1994) ir kituose.

Tadiau moksliniai tyrimai nera vienintele profesores Irenos Reginos Mer-
kienes, kaip mokslininkes, darbo sritis. 1983 m. ji buvo paskirta Lietuvos mokslq
akademijos Baltq etnogenezes komisijos sekretore ir prisidejo prie 3 konferen-
cijq organizavimo ir jq medZiagos idleidimo (1981, 19gs, r9gz), tadiau kur kas
daugiau jegq ateme administracinis darbas. 1991 m. jubiliate tapo Lietuvos
istorijos instituto Etnografijos skyriaus vedeja. Jos riipesdiu skyrius pagal euro-
pinq mokslq klasifikacijq buvo pervadintas Etnologijos skyriumi. Ji vadovavo
skyriui iki1997 m. Jos iniciatyva buvo sukurta pirmoji etnologiniq monografijq
ir dideliq studijq serija ,,Lietuvos etnologija" (1996-2002). profesores redaguo-
jami i5ejo 9 tomai. NemaZai Sirdies ideta redaguojant etnografiniq tyrinefimq
tomus, Zumalq ,,Lituanistica", ,,Pro Ethnologija" (Estija) ir kitus begalinius moks-
linds organizacijos darbus.

Tadiau mokslininko portretas neatsiejamas nuo pedagogines veiklos - pa-
mainos ruoSimo ir tolesniq mokslo krypdiq formavimo. ypad didelg param4
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jubiliate suteike atsikuriandiam Vytauto DidZiojo universitetui. Profesore sva-
riai prisidejo prie ,,Etnologijos ir folkloristikos" katedros kurimo Vytauto Di-
d1iojo universiteto Humanitariniq mokslq fakultete. Taip buvo padeti pamatai
etnologijos mokslui Kaune. eia1-9gt-t992m.ji dirbo destytoja, I992-I99i m. -
docente, 1993-1994 m. ejo profesores pareigas, o 1995 m. jai buvo suteiktas
profesores mokslo vardas. Profesore parenge ir skaite kursus bakalaurams ir
magistrantams: ,,Etnologijos kryptys ir metodai", ,,ELtopos kalendoriniai pa-
prodiai", ,,PabaItijo verslai", ,,Lietuvos etnografijos ivadas", ,,Lietuviq dvasine
kultfira", ,,Lietuvos etnografija: visuomene ir kultara", ,,Etnografines medZia-
gos rinkimo pagrindai". I. R. Merkiene skaite kursus ir doktorantams. Dokto-
rantai gerai ivertino 45 valandq kursus ,,Lietuviq kalendoriniai paprodiai",
,,Etnologijos teorija ir istorija", teiktas konsultacijas i5 kursq ,,Etnologijos teorija
ir metodologTja", ,,Etttinis ir kultUrinis tapatumas". Jai vadovaujant, sekmingai
apgintos Zilvydro Saknio, Vidos Savoniakaitds, Ariino Vaicekausko, Irmos 5i-
diSkienes, Astos Venskienes, Ingos Nenienes, Doviles Kulakauskiends daktaro
disertacijos. Taip pat ji buvo daktaro disertacijq komitetq nare, oponentd, prof.
Vacio Miliaus, prof. Romualdo Apanavidiaus, prof. Alfonso Motuzos habilita-
ciniq komitetq nare. Destydama Vytauto DidZiojo ir Vilniaus universitetuose,
ji vadovavo ir bakalauro bei magistro darbq gynimui.

1993-1996 m. mokslininke buvo LII ir VDU Etnologijos krypties doktoran-
turos studijq ir habilitacijos komisijos nard (1996-1997 m. - pirmininke), LII ir
VDU Istorijos krypties doktoranhrros studijq ir habilitacijos komisijos nare,
1998-2003 m. LII ir VDU Humanitariniq mokslq Etnologijos krypties habilita-
cijos komisijos pirmininke ir Etnologijos krypties doktoranttrros studijq komi-
sijos pirmininko pavaduotoja.

Etnologijos mokslo pletr4 profesore skatina ir kitomis kryptimis. Nuo
2005 m. ji yra prie Lietuvos Respublikos Seimo veikiandios Etnines kulttrros
globos tarybos pirmininko pavaduotoja, daug demesio skiria Svietimo ir moks-
1o reikalams. PavyzdLiui, vien per 2006 m. ji vadovavo dviem - Svietimo ir
mokslo bei regione pletros - laikinosioms ekspertq grupems, atliko Etnines
kulturos ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje koncepcijos projekto eksperti-
zg, vertino XIX Nacionalineje jurrrr4j,-l kraitotyrininkq konferencijoje ekspo-
nuotus kradtotyros darbus. Taip pat ji yra Etnines kultrfros globos tarybos in-
formacinio leidinio ,,Etnine kultura" redakcines kolegijos nare.

Labai daug jos nuopelnq gali nurodyti ir ,,Lietuvos valsdiq" serij4 publi-
kuojanti ,,Versmes" leidykla. Tadiau jubiliate prie Sio Lietuvos valsdiq kultflri-
nio s4judZio prisideda ne tik teoriniais, kulturos kitimo dinamik4 analizuojan-
diais darbais, bet yra ir viena i5 jo organizatoriq. Ji yra ne tik vienos i5
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monografiju (Valkininkai) sudarytoja,bet ir monografijq serijos ,,Lietuvos vals-
diai" Mokslo darbq komisijos pirmininke.

DidZiulius jubiliates nuopelnus etnologijos mokslui liudija ir aktyvi mokslo
populiarinimo veikla. Tai ne tik gausfls straipsniai periodineje spaudoje,
paskaitos radijo ir televizijos laidose. I. R. Merkiene yra pirmosios ii"trrrol"
Etnografq mokyklos prie Lietuvos istorijos instituto ir ]aunimo turizmo stoties
(nuo 1988 m.) steigeja, organizatore ir vadove. Dabar iubiliate nuoiirdZiai ir
pasiaukojamai dirba jau su septint4ja jaunqjq etnografq laida. Daug triuso at-
ima ne tik paskaitos, bet ir mokomqjq ekspedicijrs, organizavimas, lektoriq pa-
ieSka, raito darbr4 analize. NemaZai jos moksleiviq plsirinko etnologiios isio-
rijos, lietuviq kalbos ir kitq humanitarinir4 mokilq studijas aulitosiose
mokyklose. Profesores rflpesdiu buvo parengta netgi metodine m ediiaga- trys
etnografiniq kiausimq rinkiniai: ,,Kaimo gyvenviete ir paprodiai', 1r9gd1, ,,Lie-
tuvos kaimo papro(iai" (1989) ir ,,Kaimo paprodiai ii zin!a,, (rggr). 2007 m.
pasirode dar vienas, kur kas didesn6s apimties etnografiniq klausimynq rinki-
nys ,,Siokiadieniq ir Sventadieniq etnografija. Efirografiniq duomenq rinkimo
pagrindai", skirtas tiek moksleiviq, tiek ir suaugusiqjq kraitotyrininkq etno-
grafiniams tyrimams.

Etnologe taip pat yra viena i5 Lietuvos mokslq akademijos folklorinio an-
samblio ,,Dijuta" kurejq ir akfiiq dalyviq. Konsultacijq pas kolegas, itemto
darbo rankraitynuose, muziejaus fonduose, bibliotekos e rezultatas buvo tas,
kad I. R. Merkiene pirmoji Lietuvoje sukure autenti5kus drabuZiq modelius,
rupinosi jq gamyba. Profesores rtrpesdiu kiekvienas ansamblietis pasipuode sa-
vo arba tevq gimtosiose apylinkese devetais rtrbais. 5i igyvendinta ideja Lietu-
voje - pirmoji. Anksdiau rengtasi vienodais vieno regiono arba keliems etni-
niams regionams budingais riibais, ne tiek kreipta demesio I jq autenti5kum4.
1999 m. uZ iniciatyv4 kuriant Lietuvos mokslq akademijos ansambli ,,Dijita,, ir
nuoSirdq kurybini darb4 jubiliatei buvo iteiktas Lietuvos mokslq akajemiios
prezidiumo padekos rastas. Taip pat I. n. Merkiene suteike moksling param4
ir Termoizoliacijos instituto folkloriniam ansambliui.

Profesore yra ir karpiniq puoseletoja. Nuo 19g1 m. yra aktyvi Lietuvos
tautodailininkq s4jungos (buvusios Liaudies meno draugijos) nare, nuo
7987 m' - vilniaus bendrijos karpytojq ir grafikq sekcijos pirmininke. Dalyva-
vo respublikinese ir tarptautinese parodose (pavyzdiliui, Pasaulio popieriaus
karpiniai'89, Pasaulio popieriaus karpiniai'94) Lietuvoje ir kitose ialyse, prisi-
dejo organizuoiant Vilniaus bendrijos karpiniq parod4 Lenkijos lietuviams p.rnr-
ke. 1987 m. ji surenge pirmEj4 personalinq popieriaus karpiniq ir tapybos pa-
rod4. Taip pat tyrineta ir popieriaus karpiniq istorija (pivyzdhiui, siraipsnis
,,Popieriaus karpiniai Lietuvoje", 799s, ,,ornamento motyvq raida,,,2006), ios
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karpiniais iliustruotos knygos. 2005 m. jai suteiktas meno krlrejo statusas.
2006 m. Lietuvos tautodailininkq s4jungos Vilniaus bendrijos konferencijos nu-
tarimu jai buvo suteiktas Lietuvos tautodailininkq s4jungos Vilniaus bendrijos
Garbes nario vardas.

Tadiau mokslininkes pareigos turi btrti derinamos su Seimos gyvenimu.
Net ir tokioje Seimoje, kurioje gyvena du Zymus mokslininkai, be moksliniq
diskusijq, be abejo, yrafu buitis. Nesibaigiandios etnografines ekspedicijos, kon-
ferencijos, skubtis, naktimis raSomi darbai, be abejo, neui,gozia zmonos, moti-
nos ropesdiq. Tadiau, nors tokiose Seimose iSkyla laisvalaikio problemq, dia
vyrauja tarpusavio supratimo dvasia. Kitaip gal ir nebUtq daugelio etrologijos
ir istorijos mokslus nuspalvinandiq reikimingq darbq... Stinus Algimantas sek-
mingai baige Vilniaus universiteto Fizikos fakultet4, vaikaitis Andrius - Viriu-
liSkiq gimnazijos abiturientas, vaikaite Ieva - Seitos klases moksleive.

O kiek dar daug nepaminetq pomdgiq, atliktq darbq... Sunku patiketi, kad
juos nuveik6 vienas Zmogus. Palinkekime, kad jubiliate butq tokia energinga ir
ateityje ir iSsipildytq jos siekiai, lflkesdiai, svajon6s.

Zitaytis Saknys
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