
Recenzijos ir aplvalgos

Dalia Marcinkevidiene. Ve-
dusiqiq visuomen6: Santuoka ir sky-
rybos Lietuvoje XIX amiiuje -
XX amiiaus pradZioje. Vilnius: Y aga,
1.999.221 p.

Per paskutini XX a. - Lietuvos valsty-
bingumo atkurimo - de5imtmeti nemaZai
visuomenes demesio buvo sutelkta i Sei-
m4. Radikali Seimos formq kaita moder-
nejant Lietuvos visuomenei, demografine
krize leme, kad 5i tematika sudomino Lie-
tuvos etnologus. Per trump4 laik4 buvo
publikuoti gana gausus A. Vydniauskai-
tes, P. Kalniaus, R. Radidnaites, P. Dun-
dulienes, R. Pauk5tytes ir kitq autoriq
straipsniai, studijos ir monografijos. Etno-
logq bendruomenes susidomejim4 sukele
etnologU, sociologU, psichologU, teisinin-
kq ir demografq tyrimus papildanti reik5-
minga Dalios Marcinkevidienes humani-
tariniq mokslq istorijos krypties daktaro
disertacijos pagrindu parengta monogra-
fija ,,Vedusiqjq visuomene: Santuoka ir
skyrybos Lietuvoje XIX amZiuje - XX am-
i,iaus pradLioje". NemaZas etnologijos
iSmanymas, pakankamai gausus Sios dis-
ciplinos atstovrl darbq ir etnografines me-
dZiagos panaudojimas ne tik leidZia, bet
ir ipareigoja 5l darb4 apZvelgti Lietuvos
etnologijos ir antropologijos Zurnale.

Darb4 sudaro dvi skirtingos, atrodo ne-
suderinamos, tadiau vykusiai i vien4 mo-
nografij4 integruotos studijos,,Santuoka,
meil€, Seima" ir ,,Skyrybos", jungiamos
ibendro ivado, iSvadq ir, ai5ku, darbo me-
todikos.

Istoriografineje monografijos dalyje ap-
Zvelgiamas tiek pasaulio, tiek Lietuvos
[vairiq mokslo krypdiq atstovq teorinis dei-
rnos tyrinejimq palikimas. Pasauliniai 5ei-
trnos istorijos tyrinejimai grupuojami i tris
problemines grupes: 1.. Istorines demogra-

fijos kryptis;2. Seimos dydlio ir struktfl-
ros tyrinejimai; 3. Seimos nariq tarpusa-
vio santykiq nagrinejimas. Lietuvoje pub-
likuoti tyrinejimai motyvuotai i minetas
tris kryptis neskirstomi. Analizuojant et-
nologq darbus, paminimi tik stambiausi
pastarqjq metq tyrinejimai, neaptariant lo-
kaliniq darbq ir smulkesniq studijq apie
vis4 Lietuv4, tadiau Zvelgiama i5 etnolo-
ges pozicijq, nes aptarti K. Gukovskio ir
J. Witarto darbai. Nepamiriti ir vertingi
pastarqjq metq V. Madiekaus paprotines
teis6s tyrinejimai, kuriuose ddmesys ski-
riamas ir Seimos teisei. To nusipelnytq ir
daugiau kaip pried pusg amZiaus publi-
kuoti ]. Baldausko darbai, tuo labiau kad
autore 5i etnolog4 cituoja. Skaitydami 5al-
tiniq apZvalg4 matome aiSkiai i 5eSias gru-
pes suskirstytus archyvinius ir publikuo-
tus Saltinius.

Pakankamai taikliai etnografine me-
dLiaga panaudojama studijos,,Santuoka,
meile, 5eima" pirmajame skyriuje
,,XW amZiaus atstumtieji". Derinant ar-
chyvinius Saltinius, prisiminimus, litera-
ttrros k0riniq analizg ir etnologq tyrineji-
mus, pagrindZiamos ir sustiprinamos
etnologU iSvados, kad valstietiSkoje ben-
druomeneje buvo vertinamas tik Seiminis
gyvenimo budas ir vedybiniai santykiai.
Vertingas, tolesniems etnologq ir kitq
mokslq atstovq Seimos tyrinetojams nau-
dingas antrasis skyrius ,,Katalikq balny-
dios pastoracine veikla ir moterystes sak-
ramento administravimas", kuris leidZia
suprasti, kad dvasininkai idealios krikS-
dioni5kos santuokos kriterijus daugiausia
tapatino su tuo metu visuomen6je vyrau-
jandiomis Seimos santykiq normomis. Pa-
gristas teiginys, kad patys dvasininkai,
daugiausia kilq i5 nkininkq 5eimq, san-
tuokE suvoke kaip tam tikr4 ekonomini
sanderi, t. y. priemonq atlikti flkio dar-
bus. { 5i skyriq gerai isilieja trediasis sky-
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rius ,,Tradicines Seimos konturai". Many-
diau, motyvuotai suabejojama teiginiu,
kad vienintelis santuokos mofias - eko-
nominiai santykiai. Svariai pagristas tei-
ginys, kad XIX a. antrosios puses - XX a.
pradiios pasoginiq vedybq negalima in-
terpretuoti kaip Svendiausiq ir intymiau-
siq Zmogaus jausmq niekinim4 del nau-
dos ir pelno, tadiau autores nuomone, kad
,,ukininkq vedybos, paremtos materialiai
tolygiais santykiais, savaime neeliminavo
meilds ir laimds lietuviq Seimose, o for-
mavo specifing (skirting4 nei XX a. pab.)
jausmq psichologij4 bei tam tikrq Seimy-
nines laimes ir meiles samprat4" @.64),
gal kiek kategoriSka. Reiketq palikti vie-
tos Rytq Lietuvoje gyvavusiems papro-
diams, kuriuose net iki XX a. vidurio iSlai-
kyti grieZti merginq moral6s, darb5tumo
reikalavimai (i5 dalies siejami su kraidiu).
Sie reikalavimai, bent jau ekstensyvios
Zemdirbystes rajonuose, tarp neturtingq
valstiediq turdjo ir ekonomini atspalvi.
Prastos reputacijos mergina (daZnai ir jos
seserys/ tam tikrais atvejais viso kaimo
merginos) kai kada negalejo pretenduoti I
tolygq (turtingumo atZvilgiu) vedybini
partneri. TE pati galime pasakyti (tik re-
diau) ir apie moralinius reikalavimus, ke-
liamus jaunikiui. Tadiau prieSprieia tarp
meiles ir turtiniq santykiq sudarant san-
tuok4, ypad tarp neturtingqjq valstiediq,
manydiau, yra diskusine ir gali bdti net
keliq monografijq tema. Be abejo, mineto-
je Dalios Marcinkevidienes iSvadoje yra
daug tiesos, bet i absoliudi4 ji negali pre-
tenduoti. Man atrodo, vartojant s4vokas
,,mei16" ir ,,turtas", gal reiketq kiek la-
biau pabreZti ir tredi4j4 - ,,moralines sa-
vybes". Pagiriamuosius ZodZius galima i5-
sakyti poskyriui,,Tradicines Seimos
atmintis" ir suformuluotai idvadai, kad
kiekviena tiriamojo laikotarpio santuoka
Ukininkq bendruomeneje sudare atskir4
trikinejandios Seimos istorijos etap4.
Trumpas, bet i europini kontekst4 neblo-
gai ivestas poskyris, skirtas vedybiniam
lietuviq amLiu| rodo, kad lietuviq san-

cENzrJos rn arZv,c,Lcog

tuokos buvo santykinai velyvos. Tolesni
skyriai iSsamiai atskleidZia tradicines Sei{
mos modernejimo ir luomq demokrateji+
mo tendencijas tautinio atgimimo Svieso-
je. Jie tolsta nuo etnologU labiausiai
iStyrindtos tradicines Seimos ribq, todel
Zvelgiant i D. Marcinkevidienes indeli anal
lizuojant Seimq galima teigti, kad tai pa,
daryta kvalifikuotai.

Skyrelyje,,Tradicines Seimos kritika
XIX a. pabaigoje - XX a. pradLioje" taik)
liai ir i5radingai atskleidZiami lietuviq in,
teligentq bandymai reguliuoti to meto vir
suomeneje vykusio tradicines SeimoS
modernejimo procesq ,,ivilkti" ji i ,,tautidr
kumo" r0bq. Jis skirtingas: liberalq lietu..i
ve - tautiSkai sqmoninga, katalikq kuni,
gq - religinga, socialdemokratq -J

lygiavertis politiSkai aktyvus Zmogus. Ski.
riasi ir tautines Seimos laimes, jos nari!
santykiq, vaikq auklejimo vizijos. Tradi-l
cines Seimos kritikai neapibreZe ir neiS-r
rySkino vyro reikSmes Beimoje. Tradicinid
ikininkes ivaizdis kaip neatitinkantis at-r
gimimo idealq - eliminuotas.

Tolesne tautines Seimos analize auto-
rei sukele istoriografiniq sunkumq, nes
XIX a. pabaigoje - XX a. pradZioje tauti-
nes inteligentijos domejimasis ir btsimo-
sios Seimos modeliavimas visi5kai neatsi-
spindejo jq padiq atsiminimuose ir
lai5kuose. Tai ir paskatino autorg skyriuje
,,Tautines Seimos projektai ir jq likimai"
aptarti specifing to laikotarpio lietuviq in-
teligentq vedybinio gyvenimo samprat4,
kuri neabejotinai paliko pedsakus ir dare
itak4 tolesnei Seimos raidai. ApZvelgda-
ma tautines inteligentijos ,,tobulos Zmo-
nos" paiegkas, autore taikliai idskyre bei
iSanalizavo du tokios Seimos modelius:
1. ,,Radikalusis" (esminis Zmonos tokioje
deimoje kriterijus - lietuvi5kumas);2. ,,Ba-
joriSkasis" (esminis Zmonos tokioje Seimoje
kriterijus - i5silavinimas). Tokia analize
pra3osi i5analizuoti paiiq ,,5eimos mode-
liuotojq" patirti. Teorija ganetinai skyrdsi
nuo realios padeties, del to ir buvo tokie
skurdtrs asmeniniai prisiminimai apie Sei-
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m4 dienoraddiuose ir laiSkuose. Gal kiek
per daug D. Marcinkevidiene suabsoliuti-
na prielaid4, kad tautines inteligentijos at-
stovai laike save visuomenes ir kulturos
veikejais, o ne Seimos dalimi. Tadiau au-
tore pastebejo, kad nors veliau - tarpuka-
riu tauti5kas vedybinio gyvenimo pama-
tas neteko aktualumo, tadiau Sie projektai
neiSnyko be pedsakq - jie modifikavo tra-
dicines deirnos vert5rbes: vedybq rnotyv4,
poZitri i Seimos laimq, meilq, vaikq auk-
lejim4 ir kfire Lietuvos visuomeneje nauj4
Seimos santykiq ivaizdi, veike lietuviq Sei-
mos raid4. T4 poveiki liudija paskutinis
studijos skyrelis,,Luomq demokrat6jimo
tendencijos", kur i5vados paremtos rep-
rezentatyviais statistiniais duomenimis.
Nykstant vedybq tarp skirtingq luomq
draudimams, iSliko tik konfesines ir tau-
tines vedybq klintys. Nepaisant statisti-
niq duomenq akivaizdumo, abejoniq ke-
lia tai, ar teritorine duomenq atranka gali
reprezentuoti vis4 LietuvE. Juk Viekdniai
ir Varniai priskirtini Zemaitijai, Ariogala
yra visai greta 5io etnografinio regiono ri-
bq. Visos trys statistinei analizei parink-
tos vietoves apima palyginti ma24 areal4.

Aptariant D. Marcinkevidiends Seimos
modernizacijos proceso tyrimus, galima
teigti, kad tos tendencijos atskleistos ra-
cionaliai, moderniai ir profesionaliai. Ta-
diau matant rei5kinio analizes ypatumus,
galima iZvelgti skirtumus tarp Seimq tyri-
nejusiq Lietuvos istorikq ir etnologq dar-
bq. Pirmieji stengiasi atskleisti procesq lai-
ke, maksimaliai iSrySkindami jo kokybines
pakopas ir maZiau kreipdami demesio i
regioninius to proceso kaitos savitumus,
antrieji - jo pletr4 teritorijoje ir laike, i5
dalies prarasdami istorikq darbuose toki4
ai5ki4 reiSkinio kait4laike. Todel, be abe-
jo, panaSiame darbe etnologai iZvelgtq la-
bai didelius skirtumus MaZojoje Lietuvo-
je ir DzUkijoje, abejotq, kad XX a. pradZioje
Seimos modernejimas labai paliete abso-
liudi4 daugum4 statistiniq Seimq (ypad Ry-
tq Lietuvoje), kurios gyveno gatviniuose
kaimuose bei maZuosiuose miesteliuose ir
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vertesi Zem6s ukiu. Tadiau D. Marcinke-
viiiends atskleistas procesas daugiausia re-
miantis lietuviq tautinds inteligentijos pa-
vyzdiiu, be abejo, turejo reikSmg ir veike
daugumq Seimq visoje Lietuvoje, pirmiau-
sia mieste, miesteliuose. Tai atsispindejo
ir regioniniu mastu: Klaipedos kraSte, Su-
valkijoje, Siaures Lietuvoje, kiek maZiau
kitq regionq kaime. I5ry5kinti Seimos mo-
dernizacijos regioninius aspektus bando-
ma etnologU darbuose, ir jiems bus nau-
dingas D. Marcinkevidienes tyrimas.

Santuok4, 5eim4 nagrinejo nemaZai Lie-
tuvos istorikq ir etnologq, bet skyryboms
nebuvo skirta stambesniq darbq. Pirma-
sis skyrius ,,Teisinis katalikq skyrybq re-
guliavimas" vertingas ne tik etnologams,
istorikams, bet ir teises tyrinetojams. La-
bai retas i5tuokas katalikq Seimose liudija
knygos autores apskaidiavimai, kad 1863-
1904 metais Kauno gubernijoje vidutini5-
kai ttrkstandiui santuokq teko tik 0,4 i5-
tuokos. Tadiau remdamasi tuo metu
nemaZu pavainikiq kudikiq skaidiumi, au-
tore pagristai mano, kad eiliniai valstie-
diai ir bajorai nesprende savo deimos pro-
blemq dvasiniame teisme, o visuomeneje
plito savavaliSkos neteisetos skyrybos bei
neteisetos Seimos. Skyriuje aptariamos tei-
sines katalikq santuokos anuliavimo prie-
laidos ir jq taikymas gyvenime. Pasiebe-
ta, kad nuo XX a. pradZios modernejant
Lietuvos visuomenei, vis labiau didejo vi-
si5kq juridiniq skyrybq poreikis. DaZniau
nei anuliuoti santuok4 katalikai naudojo-
si teise gauti separacij4, kuri buvo sutei-
kiama ddl santuokines neiStikimybes,
Ziauraus elgesio ar vieno i5 sutuoktiniq
lkalinimo, tadiau jos neiSsprgsdavo Seimos
santykiq problemq. Antrame skyrelyje au-
tore analizuoja ir teisetq skyrybq alterna-
tyvas - pab6gim4, katalikq religijos pa-
keitim4, sutuoktinio nuZudym4 ir
nesantuoking 5eim4. Ra5ydama apie ne-
santuokinius vaikus, autore atskleidZia
skirting4 pavainikiq (gimusiq ne faktine-
je santuokoje) ir nesantuokinese Seimose
gimusiq vaikq (gimusiq faktiskoje, bet ju-
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ridiSkai neiteisintoje santuokoje) socialinq
padeti (nors abi kategorijas turbtt remian-
tis iradais krikdto knygose reiketq vadinti
,,pavainikiais"). Nesantuokines Seimos te-
vas savo vaiko nepalikdavo likimo valio-
je, stengdavosi surasti jam bent menk4 ga-
limybg iSgyventi, o ne juos ,,legalizuoti".
Kalbant apie poZitri i nesantuoking 5ei-
m4 pabreZiama, kad neretai artimiausi
kaimynai ir vietos gyventojai, apklausia-
mi kaip liudininkai, Sias Seimas gindavo.
Ilgainiui tokiq Seimq daugejo. Ypad daug
jq buvo tarpukario Lietuvoje.

Monografija baigiama i5vadomis ir de-
talia Elizabeth Demarest i anglq kalb4 i5-
versta santrauka. Knygos vaizd4 pagyvi-
na gausios ir kokybiSkos fotonuotraukos,
skoningas virielis, profesionalus dailinin-
ko ir maketuotojo darbas.

Apibendrindami pastabas apie D. Mar-
cinkevidienes darb4,,Vedusiqjq visuome-
ne: Santuoka ir skyrybos Lietuvoje XIX
amZiuje - XX amZiaus pradZioje", galime
teigti, kad jis sklandus, iSvados logi5kos,
tinkamai sufvarkytas mokslinis aparatas,
o tai rodo auk5tE autores moksling kva-
lifikacij4, sugebejim4 operuoti daugelio
mokslo Sakq tyrinejimais ir teoriniu pali-
kimu.

Ras a P aukitu t e - S akniene

Roots and Rituals. The Construction
of Ethnic Identities. Ton Dekker, ]ohn
Helsloot, Carla Wijers (eds.). Amster-
dam: Het spinhuis, 2000. 806 p.

Kryga,,Saknys ir ritualai. Etniniq iden-
titetq konstravimas" sudaryta remiantis
Amsterdame 1998 m. vykusios 6-osios
SIEF (Soci6t6 Internationale d'Ethnologie
et de Folklore) konferencijos ,,Saknys ir
ritualai: valdant etniSkum4" (Roots and
Rituals: Managing Ethnicity) medZiaga.

cENzrJos IR ApZvALGod

Knygos sudarytojai Tonis Dekkerisj
Johnas Helslootas ir Carla Wijers ivade
apLv elgia etniBkumo problematikos kaitQ
XX a. antrosios puses etnologijos moksle.
Esminis lnZis ivyko 1950 m. Iki tol etnolo.r
gai, analizuodami tradicines kulturos ele-l
mentus Siuolaikineje kultiroje, ie5kojo jt!
iStakq senosiose Europos etniniq grupir!
ar gendiq kulturose. Nuo 1960 m. del so..t

cialiniq, kulttrriniq pokydiq kito etnologi:
niq tyrimq pobfldis. Pagrindiniais tyrimais
tapo kulhlriniq procesq esm6s, jq lanks-
tumo ir kintamumo, nulemto specifiniq is-
toriniq, geografiniq ar socialiniq aplinky-
biq, aiSkinimas. XX a. pabaigoje Europoje
i5ryikejo fenomenas - ivairioms regioni-
nems ar lokalinems grupems ar bendruo-
menems iSreik5ti save simboliSkai, ypad
ivairiais ritualais ir kalba, apranga, mais-
tu. Prie esamos kulturines mozaikos ir di-
namikos prisidejo ekonominiai migrantai,
emigrantai, pabegeliai ir prieglobsdio ie5-
kotoiai, daZniausiai buve ne i5 Europos.
Sios gr.rpes taip pat sieke btrti kulmriikai
savitos. Etnologai, kaip ir istorikai, antro-
pologai ir sociologai, siekia analizuoti ir
interpretuoti naujai atsiradusi kulhfros fe-
nomenE, iSskleisdami sociokulturinio
identiteto koncepcij4, kuri suvokiama ne
kaip nekintanti bdtis (fixed entity), bet
kaip veiksmas, turint galvoje tokius pro-
cesus kaip derybos (negotiation), pasisa-
vinimas (appropriation), nepastovumas
(fluidity), instrumentalizacija, iSradimas
(invention). Pagrindiniai argumentai bu-
vo tai, kad Sie ritualai ar artefaktai gali
biti nagrinejami kaip specifiniq grupiq
identitetq iSrai5ka ir kaip sudedamieji
veiksniai, konstruojant etninq, tauting, re-
gioning idtikimybg (loyalties). Tai rei5kia,
kad etnologiniu poZinriu kultaros Zenklai,
tokie kaip ritualai ir simboliai, laikomi
problemiSkais (abejotinais), bet ne duotais.

Kultflrq etnizacijos procesais praddta
dometis XX a. paskutini deSimtmeti. Tam
buvo skirta S-oji SIEF konferencija 1994 m.
Vienoje. Prie Siq procesq tyrimq buvo
grlLta 1998 m. konferencijoje Amsterda-
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me. Joje, kaip paZymi Sios knygos suda-
rytojai Tonis Dekkeris, Johnas Helslootas
ir Carla Wijers, vyko tarpdisciplinine dis-
kusija apie etniSkum4, io formas ir pras-
mes, padeti ir itakas. Pagrindinis keliamas
klausimas, kodel Zmones puoseleja ir igy-
vendina tokias lsivaizduojamas bendruo-
menes/ saistomas bendrq saknq, ritualq
suvokimu, ir kaip tai,,valdoma" tiek kul-
tflrineje praktikoje, tiek etnologijos moks-
le. ZodLiai,,Saknys",,titualai" vartoiami
metafori5kai be jokiq sEsajq su esencia-
listq ar primordialistq suvokimu.

Ne maZiau kaip 140 pranedimq buvo
pateikta,konferencijoje, kurioje dirbo 30
sekcijq. Siai knygai sudarytojai atrinko 60
straipsniq. Ji sudaryta i5 B skyriq, atitin-
kandiq konferencijos sekcijas.

Knygos pirmojo skyriaus,,EtniSkumas
ir etnologija" straipsniuose nagrinejamas
politikos poveikis etni5kumo sampratai ir
etnologijos mokslo poveikis tautiniams ju-
dejimams. E. ir O. Bockhornai sitrlo vietoj
termino ,,etninis", kuris asocijuojasi su
politikq sukompromituotu i,odi,iu
,,volkisch", vartoti neutralesni termin4
,,grupe". Sudetingus santykius tarp poli-
tikos ir etnologijos nagrineja W. Olszew-
skis savo istoriografineje studijoje apie tai,
kaip XX a. besikeidiantis politinis klima-
tas atsispindejo etninese studijose (kurse
ir turinyje) Lenkijoje. M. Caisson, atvirkd-
tiai, paliedia etnologijos tyrimq itak4 tau-
tiniams (nationalist) judejimams Korsikoje.

Antrojo skyriaus ,,Etnines grupes, ma-
Zumos, regioniniai identitetai" praneiimq
autoriai i5deste bendr4 nuostat4, kad gru-
piniai identitetai yra ne prigimtiniai, duo-
ti, o ivairuojantys ir susijg su istorinemis
situacijomis.1960 ir 1970 m. maZumos su-
lauke demesio ir teisiq gynimo pasira5ius
tarptautines konvencijas ir sutartis Jung-
tiniq Tautq Organizacijoje ir Europos Ta-
ryboje. Straipsniuose nagrinejamas elito
vaidmuo apibreZiant naujas maZumas vy-
raujandioje kultnroje. Suvienodindami vi-
dinius tq maZumq skirtumus ir sukurda-
mi mitus, apibreZiandius jq etnini
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identitet4, elitas stengesi igyti materiali-
nes ir teisetos naudos, paZadetos rnaLu-
moms tarptautindse sutartyse ir konven-
cijose.

Trediajame skyriuje ,,Etnines grupes ir
tautine valstybe" nagrinejama, kaip ku-
riamas etninis identitetas santykle su tau-
tine valstybe. Tautines valdiios jega ir po-
litika padeda skirtingoms grupems
identifikuoti save kaip atskir4 kultdring
terpq. Straipsniuose parodoma, kaip ivai-
riose Salyse etninds ir regionines grupes
del didesnes ar maZesnes erdves. del skir-
tingq prieZasdiq save pastato pried tauti-
nq valstybg.

Tautinio identiteto konstrukcijos, jo kU-
rimas nagrinejamas ketvirtojo skyriaus
,,Tautinis identitetas" autoriq. Jie irodine-
ja, kad tautinis identitetas labai priklauso
nuo istoriniq s4lygU, jo raiBka ivairuoja,
keidiasi, jis gali biti kuriamas ne tik poli-
tinio elito, bet ir etnologU, menininkq.
DaLnai tautinis identitetas konstruojamas
etniSkumo pagrindu, tadiau gali bdti ir kiti
i5eities taSkai, kaip, pvz., Danijoje iSkelta
,,gero piliedio" koncepcija.

Imigrantq, ivairiq maZumq grupiq et-
ni5kumo raiSka ar asimiliacija aptariama
penktajame skyriuje,,Derybinis etniSku-
mas (negotiating ethnicity), asimiliacija, et-
nizacija". Autoriai, tyrinedami daugiau-
sia imigrantq, apsigyvenusiq naujoje
Salyje, patfuti svarsto etninio identiteto ne-
pastovumus, sudetingumus, iedkant jo i5-
raiSkos ar pasirenkant identiteto pavi-
dalus.

I5 Se5tojo skyriaus ,,Etniniai gaminto-
jai: simboliai ir ritualai" straipsniq maty-
ti, kokia gali bdti skirtinga s4veika tarp
gerai apgalvoto ritualq, simboliq konstra-
vimo ir skirtingU jq isisavinimo bUdq.
Nagrinejami kaukiq ritualai Senegale, Ka-
ledq Sventes Rumunijoje ir lenkq imigran-
tq Anglijoje, kaip etnines grupes identifi-
kuojasi emigracijoje: per arbatos gerimo
ceremonij4 japonai Brazllijoje, per graikq
restoranus graikai Briuselfe, per mariq
tautinius drabuZius Rusijoje atskirose
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moterq kartose. Parodoma nacionaliniq
simboliq emocine jega, j,4 dinamika: ser-
bq prisiriSimas prie gimtosios Zemes, lie-
tuviq tautine veliava (Zr. eepaitiene A.
Lithuanian national symbols. Creation,
meaning and power, 465476.), turkiq mo-
terq 5ydas, d6vimas veidui uZdengti.

Septintame skyriuje,,Etniniai kirejai:
muzika, dainos, kalba" parodoma, kaip
kalbos skatina politines savigynos veiks-
mus, daro itak4 ne tik politikai, bet ir pa-
diai kalbai, kaip iS lokalinds tampa valsty-
bine, nacionaline kalba.

Paskutinis skyrius -,,Kulturos prezen-
tacija: muziejai (musealisation) ir turiz-
mas". Muziejines veiklos ir liaudies kul-
tflros kontekste analizuojamas regioninis
ar tautinis,identitetas, parodoma, kad mu-
ziejai vaidina svarbq vaidmenl konstruo-
jant etnini identitet4. Siq procesq analizd
rodo, kad pakeitus lokalizacij4 (i5 natrlra-
lios kultlrinds terp6s perkelus objekta i
muziejq) pasikeidia objektq ir tradicijq
Prasme.

- x.,.-, ,

Irma bldtsKrcne

Balys Buradas. KryZdirbystd Lie-
tuvoje. Antanas Buradas ir Antanas
Stravinskas (sud.). Vilnius: Seimo lei-
dykla,,Valstybes 1inios", 1999. 637 p.

Lietuviq memorialiniai paminklai yra
viena i5 liaudies sakralinio meno Sakr{, su-
silaukusiq ir tebesusilaukiandiq itin daug
demesio. Jais domisi teologai ir etnologai,
menotyrininkai ir kulttrologai - kiekvie-
nas Zmogus gali juose atrasti krisleli peno
savo dvasiai. BOta gana daug ir sekmingq
bandymq ivertinti lietuvi5kq kryZiq archi-
tekhlring-meninq ivairovg, apibddinti re-
gioninius savitumus, iSaiSkinti viet4 liau-
dies tradicijose ir paprodiuose, bandant
suvokti ar bent apdiuopti viding jq pras-
mq, atskleidZiandi4 kaimo Zmogaus san-
tyki su sacrum. Rezultatai buq kur kas
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kuklesni, o galbtt net ir skurd0s, jei ne
XX a. pradLioje ir vdliau liaudies meno
gerbejq, puoseletojq ir tyrinetojq deka su-
kaupta neikainojamos vertes medLiaga,
dar nattroje uZfiksavusi tai, kuo Siuo me-
tu galime pasigroZeti ir pasigirti tik nau-
dodamiesi fototekq fondais bei vartyda-
mi liaudies menui skirtas knygas ir
albumus. Todel kruopSdiai 5i4 medLiag4
sukaupe ir iSsaugojg Zmones nusipelno ne
maZesnes pagarbos nei joje uZfiksuotus 5e-
devrus suktrrusieji.

Albume,,KryZdirbyste Lietuvoje" pa-
teikiama nemaZa Zymaus kraitotyrininko
Balio Burado (7897-1972) nuotraukq (apie
1200 fotografijq), jo autobiografija, publi-
kacijos ir autenti5ka, dar niekur neskelbta
rankradtine medZiaga apie Zymiausius
Lietuvos kryZdirbius, dievdirbius bei jq
darbo vaisius pakeliq, kryZkeliq, sodybq
ir kapiniq puoSmenis - kryZius ir koply-
teles. Kaip knygos iZangineje dalyje raSo
vienas jos sudarytojq Antanas Stravins-
kas, ,,leidinfe bandoma suderinti B. Bu-
raio tekstus ir jo nuotraukas, tqsiant jo pa-
ties sumanymE suformuoti kiek imanoma
vientisesni Lietuvos dievdirbystes ir kryZ-
dirbystes vaizd4" (p. 9). Sis"tikslas tapo
pagrindiniu medZiagos atrankos knygai
kriterijumi ir pamatiniu jos sudarymo
principu.

Pirmojoje (tekstineje) albumo dalyje
pristatomi B. Burado surinkti duomenys
apie to meto dievdirbius ir kryZdirbius:
jq biografijq ir kurybos faktai, vietiniq
Zmoniq prisiminimai ir pasakojimai apie
Siuos liaudies meistrus bei jq ktrrinius/ pa-
teikiamos padiq dievdirbiq ir jq darbq
nuotraukos. Nemaiai demesio skirta diev-
dirbiui Vincui Svirskiui, kurio asmenybe
B. Buradas itin domejosi. Todel 5is auto-
rius pristatytas gana iSsamiai, ne tik i5-
rydkinant savitus jo asmenybds ir klrry-
bos bruoZus, bet ir bandant atskleisti tai,
kas sudaro V. Svirskio ktrrybos savitumo
pagrind4. Be V. Svirskio, Sioje knygos da-
lyje pamineti dar 23, daugiausia Zemaiti.
joje dirbg memorialiniq paminklq ir jq
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skulpttrrq autoriai. Vieni jq pristatyti kiek
pladiau, kitus primena vos keletas kukliq
eiludiq. Priei minetq knygos dali ideta
trumpa visos joje pateiktos medZiagos
anotacija, kurioje A. Stravinskas pateikia
lakoniSk4 5io B. Buraio palikimo vertini-
mE, precizi3kai suformuluodamas tai, kas
sudaro neabejotin4 jo vertq.

Antroji (iliustracin6) albumo dalis skir-
ta B. Burado palikimui. Joje sudetos uni-
kalios nuotraukos, kuriose savo autentiS-
koje aplinkoje dar buvo suspreti uZfiksuoti
dabar jau sunykg XVIII-XX a. pradZios lie-
tuviq kryZiai, koplyteles ir jq dievukai. Re-
miantis memorialiniq paminklq tyrineji-
mais, P. Galaunes, K. Cerbuleno ir
K. SeSelgio sudarytomis paminklq tipiza-
cijomis, nuotraukos i5destytos atsiZvel-
giant i paminklq ruiis, tipus, taip pat
laikantis paties B. Burado abecelinio su-
grupavimo pagal kryZiq ir kitq paminklq
paplitimq ivairiose Lietuvos vietose. Sios
albumo dalies (kaip ir pirmosios) sudary-
mo principai yra pristatyti iZangineje da-
lfe, juos pagrindZia ir papildo priei kiek-
vien4 poskyri ideti ivadiniai A. Stravinsko
straipsneliai apie stogastulpius, koplytshrl-
pius, koplyteles, kryZius bei krikitus,
trumpai pristatantys vieno ar kito tipo pa-
minklq kilmes prielaidas, formq raidq, ar-
chitektflrinius ir meninius ypatumus. At-
skirais poskyriais i5skiriami stogastulpiai,
vienapakopiai ir daugiapakopiai koplyt-
stulpiai, ant Zemes stovindios ir medZiuo-
se kabandios koplyteles, ivairus mediniai
kryLia| MaZosios Lietuvos krikStai, taip
pat geleZiniai ir akmeniniai memoriatiniai
paminklai. Gausi4 iliustracinq rnedliag4
pagyvina vaizdingai B. Burado uZradytos
paminklq istorijos:,,Slepiningos Zemaidiq
koplyt6les",,,Kq rupintojeliai pasakoja",
,,Rozalimo koplyt6le",,,Pagerbtieji me-
dLiai", ,,KryLius - sodybos papuodalas",
,,KryZkeliq kryZiq paslaptis",,,Jaunimo
kryZiai", ,,Krikgtai". Jose drauge su kai-
mo Zmoniq pasakojimais ir atsiminimais
apie paminklus, jU statybos paprodius ir
stebuklingai gydandius, nuo nelaimiq sau-
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gandius medinius dievukus pateikiami ir
paties B. Burado pam4stymai bei pastebe-
jimai. Ne viename i5 jq paliediama ir tuo-
met aktuali omamentuotll kryZiq nykimo
problema.

Jau tradicija tampa memorialinill pa-
minklq pristatymq pradeti stogastulpiais,
kurie rikiuojasi ,,bene ardiausiai senqjq
memorialiniq ir sakraliniq stulpU" @.7a7).
Laikantis kai kuriq ikikrikSdioniSk4 me-
morialiniq paminklq kilmq grindZiandiq
teorijq nustatytos hierarchijos, keliaujama
,nrto ,,pagoniSko" sakralinio stulpo iki
krik5dioniSko kryZiaus Zenklo" (p. 1a5).
Tokia galb0t diskutuotina ir iki Siol galu-
tinai nepagrista medZiagos sisteminimo
tvarka vis delto turi logikos, padedandios
aprepti paminklq ivairovg ir nepaklysti jq
tipologijos labirintuose. Kadangi memo-
rialiniq paminklq meniniq formq ivairo-
vd yra labai didele, kartais gana sunku
paminklq priskirti tik vienam kuriam nors
tipui ar parinkti tikslq termin4 jam pava-
dinti. Todel grupuojant leidinio iliustraci-
jas taip pat nebuvo i5vengta tam tikrq ne-
tikslumq. Nors knygos ivade sudarytojai
perspeja apie galimus niuansinius nukry-
pimus nuo grieZtos sisteminimo fvarkos,
kartais sunku suprasti, kodel itin raiSkiais
tipo poZymiais pasiZymintys paminklai at-
siduria lyg ir ne visai tarp savo bendra-
vardLfu,ir ar btrtent Sis nukrypimas laiky-
tinas tuo, ddl kurio buvome perspeti.

Skirtumai tarp koplytstulpiq ir stoga-
stulpiq kartais buna labai subtiltrs, ypad
kai pastarqjq pastogeliq ornamentika at-
rodo lyg mediniai neriniai. Tadiau Siq ti-
pq i5skyrimo kriterijai, suformuluoti dar
Pauliaus Galaunes, tobulinti Klemenso
eerbuleno ir Kazio $e5elgio, gana aiSkiis
ir paprasti - esminis jq skirtumas yra ap-
diuopiam4 tlri turindios koplyteles, pri-
tvirtintos prie stulpo, uZkeltos ant jo ar
i5skobtos jame, buvimas arba ne. Bitent
Sis koplytstulpiq konstrukcijos elementas
savo formq ivairove ir sudaro daugiausia
painiavos. Todel koplytstulpiu reiketq lai-
kyti paminkl4, kurio stulpo vir50neje yra
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aiSkq erdvini t0ri turinti koplytele - ,,fld-
melis" Sventajam. O stogastulpiu - stulpo
vir5flneje irengt4 paprastA ar atramelemis
paremt4 pastogelg, pritaikyt4 daZniausiai
NukryZiuotojo figflrelei priglobti.

Tam tikrq neaiSkumq kyla ir su kop-
lytelemis bei koplytstulpiais. Populiario-
joje, o kartais ir mokslindje literattrroje
koplytstulpiai ir koplyteles, stogastulpiai
ir net kryZiai su koplytelemis kryZmose
pavadinami apibendrintai - koplytelemis.
Tai nera didele klaida, nes maZesng ar di-
desnq, raiSkesng ar visai kukli4 koplytelg
jie visi turi. Esme ta, kad nuo to, kurios
paminklo dalies svarba padiq ktrrejq ar jq
savininkq budavo labiau akcentuojama, ir
priklausydavo paminklo pavadinimas, ku-
ri galbtrt nes4moningai, siekdami auten-
tiSkumo ar paprasdiausiai neisigilindami
i terminij4, ir mes pereme savo kalboje
vartojame. Taiiau paminklus klasifikuo-
jant ir tipologijos pagrindu laikant pamin-
klo konstrukcing sandar4, skirtumai tarp
koplytstulpio ir koplytel6s iSskiria juos ne
tik i atskirq ru5iq, bet ir atskirq tipq pa-
minklus (pagal: eerbulenas K. 1960. Liau-
diSkq memorialiniq paminklq kilme ir jq
architekttrrind-menind charakteristika. Lie-
tuaos TSR architektilros klausimai 3: 106-
118), kuo ir buvo grindZiama leidinio
strukhrra. Todel nors suprantamas albu-
mo leidejq noras subtiliai perteikti atski-
rq paminklq tipq susiliejimo niuansus, su-
jungiant tarpusavyje skirtingq tipU
pavy zdlius, maliau patyrusiam skaityto-
jui gali buti neaiSku, kodel 6.3 skyrelle
stulpines konstrukcijos koplytstulpiai va-
dinami koplytelemis/ nors prie5 tai 6.2 sky-
relis buvo skirtas analogiSkiems pamin-
klams, vadintiems koplytstulpiais.

AlbumE ulbaigia jos sudarytojq Anta-
no Stravinsko ir Antano Burado baigiamo-
sios mintys, pabrdlianiios ir iSrySkinan-
tios Balio Burado palikimo vertg, bei
kultirologo Algirdo GaiZudio Zvilgsnis i
gyvEj4 Lietuvos kryZdirbystes tradicij4,
pristatantis SiE dvasines liaudies kultflros
rai5kos medinio kryZiq ir jq dievukq pa-
vidalo formE.

lENzIJos rn apZvltcos

SElyginiu albumo pavadinimu,,Kryi,"
dirbyste Lietuvoje", nesureik5minant vier
tik B. Burado nuopelnq fiksuojant liaudies
smulkiosios architekttrros palikim4, ati-
duodama pagarba visiems liaudies meno
tyrinetojams ir kryZdirbiams, kuriq var'
dai bei nuopelnai galbut niekada nebug
iamZinti ir pagerbti taip, kaip jie to tikrai
yra nusipelnq.

llona Burinskaite

Mixacr P a u a H ro K, Ee.napycrcir:
HapoAHbrs Kpbrxbr. lloru. De.sHic Pa:
MaHroK. Binnu.s: Haura Hiea. 2000,
221 c.: vn.

Dzianis Ramaniukas galutinai parengd
spaudai ir 2000 m. Vilniaus baltarusiq
leidykla,,Naia Niva" iSleido monografij4-
album4,,Baltarusijos liaudies kryLiai" . Jos
sudarytojas ir tekstq autorius, menotyri-
ninkas ir dailininkas Michalas Ramaniu"
kas (1944-7997). Minima knyga ir prasi-
deda jo gyvenimo apraSymu.

1,975 m. M. Ramaniukas apgyne kan.
didatinq disertacij4,,Baltarusijos Palieses
liaudies kostiumas (XIX a. pab. -
XX a. pr.)". 1996 m.jis surenge personali.
nq parodq ,,Baltarusijos nacionalinis kos"
tiumas", parade ir i5leido keletE leidinit;
sukure 10 paSto Zenklq, nuo 1,970 m.
dalyvavo daugelle etnografiniq ekspedi-
cijq. Jo etnografiniai radiniai ir rinkinial
sudaro daugiau kaip 100 000 saugojimo
vienetq. Sunki ir nepagydoma liga j[
uZklupo 1997 rn., bebaigiant dia aptariam4
albumq-monografijq.

{vadineje albumo dalyje autoriub
pabrdLia, kad kryZiai (kad ir kokie jie
butq - medZio, akmens, muro ar metalo)
yra svarbrls ir saviti Baltarusijos meistn4
ktrrybos paminklai. )ie paplitq visoj€
Baltarusijos teritorijoje, tadiau vyraujaniio
katalikiSko (lotyniSko) kryZiaus pavidalo
daZniau sutinkami Vakarq Baltarusijoje.
Cituodamas XIX a. keliautojo P. Spilevskio
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ispddZius, jis tarsi lygina Lietuvos
(Zemaitijos) ir Baltarusijos kryZdirbystq,
pvz., NesvyZiaus region4 taip pat pavadino
,,ktyi.it4 kra5tu". Zinoma, autorius
akcentuoja ne tiek sen4 krik5dioniik4
paproti statyti kryLius, kiek tq kryiir4
baltarusi5k4 liaudies estetik4 ir baltarusiq
meistrq pomegi statyti ivairaus pavidalo
bei paskirries kryZius. Daugeliu atvejq tai
buvo didelio meistrq kolektyvo (medZio
ta5ytojq, skobejq, margara5diq lininiq
drobiq aud6jq, siuvinetojrl kalviq kflrybos
ir bendradarbiavimo) vaisius.

Autorius apgailestauja, kad 5i unikali
mirusiqjq atminimo antkapiniq paminklq
plastika ir jq pagerbimo atributika daugeli
metq nebuvo fiksuojama ir tyrinejama. Sia
prasme teigiam4 vaidmeni suvaidino ypad
viduramZiq (ir ne tik viduramZiq) pamin-
klq tyrinejimai, t. y. archeologq kasineji-
mai ir jq moksliniai darbai.

Apie kryZiq statym4 Baltarusijoje yra
ra5q E. Ti5kevidius, minetasis P. Spilevskis,
A. Asiandovskis, A. SerZputovskis ir kiti.
Akademikas M. Tolstojus vienas pirmqjq
pateike grafini mediniq profiliuotq
antkapiniq paminklq vaizd4 nuo Juodo-
sios iki Baltijos jflros. Siuos kad ir negau-
sius tyrinejimus papildo Rusijos geografq
draugijos sukaupta medZiaga, kurios dalis
saugoma ir Vilniaus universiteto biblio-
tekoje.

Visas tas Zinias svariai ir dokumen-
itiSkai praturtino Sios knygos autorius per
etnografinius lauko tyrinejimus rasta nauja
medZiaga. Visa tai leido jam parengti BiE
iSties ldomi4 ir vertingE knyg4.

Monografij4 sudaro trys skyriai:
1. BaltarusiSkq kapq kryLl4 klasifikacija
ir jq ivairumas; 2. Kapq kryLil4 semantika
ir jq funkcija; 3. Apeiginiai kryliai.
Didum4 Baltarusijos kyZitlsudaro ivairtrs
antkapiniai paminklai, tadiau albume
pateikiami istoriniai, memorialiniai ir
kitokie. Kaip Lietuvoje, taip ir Baltarusijoje
juos lvairiomis progomis state tai kaimq
bendruomenes, tai vienas sodZius ar
atskiros Seimos. Vienus kryZius state prie
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keliq ir kryZkeliq, kitus - sodybose,
laukuose ar palaukese (mi5ko kirtavietese)
prie lvairiq vandens telkiniq. Vis d€lto
dauguma kryLiq pastatyti kapinese ar
kapavietese, todel turi ne tik svarbi4
mirusiqjq t6vq ir proteviq atminimo, bet
ir jq pagerbimo (apeiginq) prasmg. Butent
todel beveik visi Baltarusijos kryLiai
btrdavo apgaubiami (tam tikra paprotine
tvarka, kurios aptarimui autorius skiria
nemaZai demesio) baltomis lininemis
drobulemis, rankSluosiiais, juostomis ir
prijuostemis. Autorius jU semantik4 sieja
su senovinemis maginemis vaiko gimimo,
vestuviq, moterq vaisingumo ir pagaliau
mirties apeigomis bei paprodiais.

Etnografinese ekspedicijose buvo uZfik-
suoti labai lvairis ir i5 ivairiq medZiagU
statyti laidojimo paminklai. Siam (laidoji-
mo) tikslui autorius priskyrd ir senovinius
(archeologinius) antkapinius pilkapius
(kurganus p. 40, 41), kiek pailgus akmenis
(Lr.p. 62, 63), raudq akmenis (p. 6U71).
Vieni jq buvo nahrralds lauko rieduliai, o
kiti turejo i5kaltq ar i ji ir6Lt4 kryLiaus
Zenkl4 (p.19,20).

Apskritai akmenq (ir medZiq) kultas
(veliau sukrikSdionintas) tiek baltarusiq,
rusq, tiek baltq tautq gyvenime, matyt,
siekia akmens amZiq. eia pasakysime tik
tiek, kad knygos autorius neapeina ir 5io
klausimo (p.5945), taip pat atskirai aptaria
paminklams panaudotas girnapuses (p. 6T).

Bene svarbiausia pagonybes liekana
autorius laiko mediniq, akmeniniq ir kalto
bei lydyto metalo (ketaus) kryLilair Sven-
tqjq medZiq apsupim4 baltomis lininemis
drobemis, rankiluosdiais ir prijuostemis. To
iSties labai seno, archaiSko paprodio lie-
kanq esama ir Lietuvoje (pvz., Dzikijos
kryLirl ir medZiq apriSimas maZomis
prijuostemis ir audeklq skiautemis, kas-
pinais, o Zemaitijoje koplyteliq vidaus
puo5yba).

Ypad isptrdingai atrodo mediniai
antkapiniai,,sarkofagai" (npurcna|ut), i
kuriuos galvugalyje istatomi nedideli
kryZeliai. {domios medinds profiliuotos ir
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raiZytos lenteles, primenandios Pietrydiq
Lietuvoje paplitusias verpstes. Jos bdna
iSdabintos segmentinemis saulutemis,
kartais ir lotyniSko kryZiaus Zenklais
(p. 89, 91). Nedideli mediniai kryZiai su
trikampiais stogeliais pana6us i labai
savitus Nidos krikStus.

PaZymetini kaltiniai geleZiniai kryLiai.
Jie vainikuodavo ir puoidavo Baltarusijos
bai,nyd.ias, cerkves ir kitokius kulto
pastatus. Gerokai maliaujie buvo kalami
kaip antkapiniai paminklai. Jq statymo ir
gamybos populiarum4 autorius nukelia i
XIX a. antr4j4 pusq. Daugiausia jq buvo
statoma Vakarq, labiau kataliki5koje,
Baltarusijos dalyje. GeleZiniai antkapiniai
paminklai bndavo neaukSti (vos 30-
60 cm). Jie bddavo lmontuojami (kaip ir
Lietuvoje) i akmens ar cemento pagrind4,
o kartais pastatomi ant 3-jq ar 4-it-1

4Zuoliniq ar metaliniq ,,kojtl". Didesni
geleZiniai kryLiai (- 2 m aukSdio) btrdavo
imontuojami i Zemus akmenis arba tiesiai
i Zemg. ]ie btrdavo kalami i5 plokSdiq ar
apvaliq metalo gabalq (veliau - i5
varnzdLl4 ar kitokiq metalo atliekq). jq
konstrukcija budavo gana paprasta: arba
vienastiebiai, arba kalami ir montuoiami
i5 dviejq juostq. Stiebq i5ore ir ypad vidus
daZniausiaibuvo puoSiami S ir C pavidalo
iSlankstymais. KryZmq galai daLnai
suplojami ir lankstomi ivairiai juos
profiliuojant. Kartais naudojama vyta ar
spirale sukta geleZis. Tokia geleZiniq
kryZiq visuma, jq lengvumas ir dekora-
tyvumas sutinkamas ne tik visoje Baltaru-
sijoje, bet ir Lietuvoje. Sia (puodybos)
prasme tq kryZiq analogija yra akivaizdi.
Tad galb0t per dr4su btrtq sakyti (bet tai
leidZia tvirtinti beveik absoliuti tq kryZiq
analogija p. 1,18, 119, 120), kad visq jq
bendras ,,vardiklis" galejo btti artima
kaimynyst6 su krikSdioniSkosios Lenkijos
kryZiais ir kryZdirbiais. Be to, galimas dar
vienas jq atsiradimo Saltinis - tai atgabe-
nimas i kaimo vietoves didesniuose mies-
tuose (Minske, Baranovidiuose, Gardine ar
Vilniuje) nukaltq paminklq. PanaSi versija
ypad btrtq priimtina aiSkinant lietiniq
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ketaus krylil4 paplitim4. Tadiau 5is
klausimas tebelaukia naujq tyrinejimq in'

lyginimq. Tuo labiau kad minetoje geleZi-
niq kryZiq puo5ybos klasifikacineje lenteleje
(p. 118), deja, detaliau nenurodytos jq
radimvietes.

XX a. vidurle i kaim4 atejus elektrai
ir dujoms, pasikeite kalviq profesines
galimybes. Dabar kaimo mechanizatoriai
daLnai taiko mechaninius geleZies kalimo,
grqZimo ir metalo sujungimo budus.
Atsiradus metalo suvirinimo siulems ar
kitokioms sujungimo Zymems, prisieina
jas slepti ir kryZius dalyti juoda spalva.
Todel dabartiniai antkapiniai geleZiniai
l<ryLiaipraranda savit4 vaizd4 bei kolorit4,
o kapines - savo meninq-esteting visum4
bei tradicini liaudi5k4 stiliq.

Recenzuojamoji knyga yra svarus inde-
lis ne tik i Baltarusijos, bet ir I gretimtl
Saliq liaudies kult[ros tyrinejim4. K.yga
turi mokslini aparat4: dalykinq ir geogra.-
finiq vietq rodykles, 302 nuotraukq metri'-
kas, panaudotos literaturos s4radE ir:
trumpas santraukas baltarusiq ir anghil
kalbomis. Spaudos ir nuotraukq kokybe
gera, ir tai didina vertg.

Antanas Straoinskas

Jurgis Gimbutas. Lietuvos kaimcr
trobesiq puo5menys. Vilnius: Moks-
lo ir enciklopedijq leidybos institutas,
1,999.259 p., iliustr.

Lietuvos namotyros tyrinetojo
dr. J. Gimbuto parengtas fundamentalub
veikalas reik5mingas tuo, kad jame pirmtl
kart4 imta sisteminti gausius kaimo troi-
besiq ornamentus (pasiremta net 3430
skirtingq puoSmenq pavyzdLiais i5 ivai.
riq Lietuvos etnografiniq sridiq bei lietu-
viq etniniq Zemiq). ISskirtos Sios trobesiul
puo5menq grupes: stogo skydai, vdjalen-
tds ir kamizai, lekiai, kolonos, tvoreles, sie-
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:nq papuo5imai, langai bei durys. Knygoje
,dar pateikiami varteliq bei Suliniq puo5-
:menq pavyzdLiai,kai kas pasakoma apie
polichromijq - ne per senas trobesiq da-
Zymo tradicijas Lietuvoje. Pabaigoje pa-
teikiamas,,Ornamentq iodynelis", kuria-
me paaiSkinti tarptautiniai terminai ar
ikurio nors motyvo prasme.

I5 autoriaus turdtos gausios medZiagos
louvo atrinkti budingesni pavyzdli,ai - fo-
tonuotraukos bei pieSiniai. Ta vertingiau-
sia darbo dalis pateikta pagal Lietuvos et-
nografines sritis (Auk5taitija, Dzikija,
)Zemaltlja, MaZoji Lietuva, kai kur dar lter-
piant ir Suvalkij4).

Atskiroms trobesiq puo5menq gru-
pems apibtdinti tureta nevienodai me-
dZiagos. Autoriaus tiksliai nurodomas tu-
netos medZiagos kiekis liudija ir nevienod4
atskirq puoSmenq populiarum4 Lietuvos
i:radiciniame kaime. Antai lekiai apibddi-
rrami pagal 440 pavyzdZiq, tvoreies (ba-
Iiustrados) - pagal 155, o langai - net pa-
gal 823 pavyzdLius.

Prie trobesiq puo5menq kai kuriq gru-
piq dar priduriami jq papildymai bei at-
skirq detaliu, pavyzdLiai. Taip prie gau-
siq durq pavyzd1i4 dar pateikiami durq
vyriq ir vart4, apyrakdiq ir rankenq pie5i-
niai. Prie langq ornamentq dar pateikia-
mi langiniq bei langq stiklq puo5menq pa-
vyzdLiai, prie kolonq (gal Lietuvos kaimo
trobesiq tokias puoSmenas labiau tiktq va-
dinti stulpeliais?) - jq spyriq, sparneliq ir
arkudiq tarp kolonq pavyzdLiai. Bendru
pavadinimu,,sienq puo5menys" apibndi-
namos sienq kertes, sijq ir gegniq galai
(gal skirtini prie pastoges puo5menq), pa-
gegniq skydeliai ir sienq apmu5alai - t. y.
ir padiq sienq papuo5imai, ir su stogo kon-
strukcija susijq dalykai.

Sie nelygumai rodo autoriui iSkilusiq
problemq mastA, kai pasiryZus pirmajam
nuosekliai suklasifikuoti turimE medZiagA
susidurta ir su jos-spragomis, ir su didelio
darbo pradininkui bldingais sunkumais.

Daugeliui 5io veikalo naudotojq btrtq
buvqs labai naudingas linijinis mastelis
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prie kiekvieno pieSinio, parodantis, kokio
plodio lentomis buvo apkalamos trobos,
kokie buvo langq dydZiai,lekiq aukSdiai,
atskirq omamentq stambumas ir t. t. De-
ja, to padaryti nebuvo imanoma - daug
iliustracijq perpie5ta i5 fotonuotraukq,
naudotasi labai ivairia medZiaga i5 skir-
tingq Saltiniu.

Autoriui atlikus didZiuli medZiagos
sisternintojo darb4, pirmajam pasiryZus i5-
versti nauj4 vag4 Lietuvos namotyros dir-
vonuose/ ne visur pavyko turimE gausi4
medLiag4 visapusiSkai apibtrdinti apraSy-
muose. Tadiau tai vel btrtq buvqs nepake-
liamas uZdavinys vienam Zmogui, istori-
jos lUZiq atskirtam nuo tevynes, kur
sovietmedio suniokota tradicinio Lietuvos
kaimo architektira baigia savo dienas.

Svarbiausia, kad Lietuva jau turi i5ties
fundamentalq veikal4, atskleidusi senojo
kaimo buvusi groZl, senqjq meistrq bei
sodZiaus gyventojq sugebejimus bei po-
linkius. Si knyga turetq tapti naudinga
chrestomatija ne vien negausiems lietuviq
namotyros tyrinetojams, bet ir visiems
rimdiau besidomintiems lietuviq etnine
kultflra. Tie senqjq trobesiq puodmenys
iZvalgesniems gali atskleisti daugeli dar
menkai Zinomq dalykq - senq laikq so-
diediq pasaulejaut4 bei jq siekius, gyven-
senE anuometiniame kaime, kur buta ne
vien menkq samanotq baktrZiq bei nei5-
brendamo skurdo.

Pateikiamq pavyzdZh:,gausa (daug di-
desne nei kitose ligSiolinese publikacijo-
se) bei pastangos nuosekliai apibUdinti vi-
s4 didZiuli bar4 - Lietuvos kaimo trobesiq
puo5yb4 5ia knyga padare iSties reikSmin-
ga gaire ne vien lietuviSkoje namotyroje,
bet ir kur kas platesnese srityse.

J. Gimbuto veikalas iadina viltis, kad
ir toliau bus judama ikandin kulturingq
Vakarq kraStq, jau seniai surinkusiq savo
etnines kulturos lobius i tflkstandius kny-
gU, leidZiamU jau ne vien4 Simtmeti. Ten-
ka priminti, kad pavyzdLiui, didZiulis
daugelio autoriq parengtas veikalas apie
kaimo trobesius Vokietijoje buvo i5-
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spausdintas dar 1906 m. - bent 60 metq
pralenkiant Lietuv4.

Tolesniais Zingsniais J. Gimbuto pra-
detqja vaga galetq btrti veikalai apie tra-
dicinio kaimo trobesiq puo5menas atski-
rose Lietuvos etnografinese srityse.
Praverstq ir iSties nuoseklos bei visapu-
si5ki atskirq vietoviq tyrimai Siuo aspek-
tu. Jie parodytq iki Siol menkai apibtdin-
tus dalykus: ivairiq meistrq bei jq grupiq
veiklos pedsakus, vietines madas bei jq
pokydius per deSimtmedius. Dar prie5 ket-
virti amZiaus visa tai buvo galima regeti
senuosiuose Lietuvos kaimuose. Gal kada
nors pavyktq parengti ir kaimo trobesiq
puo5menq atlas4, kur atskiry mofyvq, ele-
mentq ir t. t. kartografavimas atskleistq
idomiq dalykq tradicinio Lietuvos so-
dZiaus etnokultfrroje.

Daugelio barama rinka savaip parod6
J. Gimbuto veikalo vertg - nepigi k ygu
neilgai gulejo krygytr.t lentynose. Gal ka-
da atsiras galimybiq pakartoti Sios
svarbios knygos tirai,4 Q999 m. jos buvo
i5spausdinta tik vienas tukstantis egzem-
plioriq), kad ja galetq isigyti visi norintys:
ir senoves myletojai, ir projektuotojai (pri-
valantys i5manyti Lietuvos etnografiniq
sridiq ypatybes), ir kaimo turizmo pradi-
ninkai, sumane savo trobesius paversti i5-
ties Zemaiti5kais ar aukStaitiSkais.

Martynas Purainas

Martynas Purvinas. Bfidingi tra-
dicinris architektdros pavyzdZiai Ne-
muno deltos regioniniame parke.
Kaunas: Mi5kq ir saugomq teritorijq
departamentas prie Aplinkos minis-
terijos, 7999.1,43 p.

MaZosios Lietuvos tradicines materia-
lines kultiiros paveldo tynimams pasiBven-
tqs stropusis M. Purvinas Siuo atveju skel-
bia duomenis apie 63 Nemuno deltos
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gyventojq gyvenamuosius ir Ikinius pa-
status. Darbo tikslas nurodytas ivade: pa-
teikti pavyzd Lis,, pagalkuriuos turdtq bdti
statomi ar perstatomi 5io parko teritorijo-
je esantys trobesiai. Remtasi nuo 1980 rrir.
autoriaus atliktais lauko tyrimais-apra5ais,
nuotraukomis, pieSiniais, breZiniais. To-
liau raSoma apie Sioje teritorijoje vykstan-
ti trobesiq nykimq (deja, tai savaiminis
procesas), naikinim4, specifines gamtines
s4lygas ir gyventojq verslus, formavusius
,,savit4 kaimq bei sodybq strukffir4, pa-
statq dydZius ir pavidal4", vietiniq gyven-
tojq netekim41944 ir pokario metais, kitq
atsikdlimq, naujq netradicinio pavidalo
statiniq ir jq kompleksq atsiradim4. No-
rint patraukti turistq akl, siflloma statant
naujus pastatus nors iSorg daryti pana5i4
i senuosius, kad iSliktq bendras tradicinio
kraStovaizdZio ispfldis.

Del Sioje teritorijoje buvusiq nevieno-
dq gamtiniq s4lygq, gyventojq skirtingq
verslq (Zemdirbyst6, Lvejyba arba abu)
skyresi Zemdirbiq ir Zvejq kaimai. ISski-
riama net 15 skirtingq statybos zonq. Sa-
vo ruoZtu Sios zonos sujungtos i 4 grupes
(abiem atvejais autorius vartoja zonq tetr-
min4): A) Pelkininkiq kolonijos, kirimai ir
sodybos didZiosiose aukStapelk6se;
B) Laukininkq kaimai ir sodybos pakilu-
mose; C) Pievininkq ir laukininkq kaimai
uZliejamuose plotuose; D) Zvela kaimai
ir sodybos. ISvardijant zonas nurodomi ir
joms priskiriami kaimai. Ar ne per daug
zonq idskirta tokioje nedideleje teritorijo-
je? Juk vien pervertus leidini krinta i akis
pastatq iSores panaSumas. Pateikiamas tq
zonq paplitimo Zemelapis (p. 9). Toliau
kiekvienos zonos pavyzdlitt pradZioje vel
pateikiama po vienspalvi Zemelapi, nurd-
dant, kur toji zona yra. Bntq uZtekq pir-
mojo bendro Zemelapio, nes jame aiSkiai
matyti 4zonos. Po pirmojo Zemelapio idd-
ta 215 informatyviq spalvotq piediniq lr
nuotraukq, kuriose pavaizduotos sodybo$,
gyvenamieji ir flkiniai trobesiai. Prie 5iq
iliustracijq kiekvieno puslapio virdutinio
pieiinio nurodyta, kuriam pavyzdLiui jtts
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priklauso tolesniame apra5yme. O apra-
Syme vel pakartotas tas pats piedinys, tik
vienspalvis. Bdtq uZtekg pradLioje pateikti
Fpalvotq pieSini ir tolesniame tekste nuro-
dyti i ji. Be to, spalvotq pieSiniq tvarka
gumai5yta. Toliau pagal A, B, C, D zonas
pateikiant pavyzdLius apibtrdinami kai-
mai ir sodybos, iSvardijami btdingi tro-
pesiq bruoZai: stogo forma ir medZiaga,
sienq medZiaga, j\ apkalimas lentomis,
langq dydis, pastoge, puo5yba, padetis so-
dyboje, statybines medZiagos. Kiekvienas
pavyzdy s iliustruojamas apibendrinta pla-
no schema, nurodant jo konfignracij4, sto-
go formq, pastato ilgi, ploti (nuo-iki).
Mokslui vertingiau bUq buvq, jei b0tq pa-
teiktas konkrediq pastatq planas, nurodant
jq iSdestym4, durq ir langU vietas. Po kiek-
vieno pavyzdLio apraSymo nurodytas
knygos leidejas, pavadinimas, autorius.
Kam to reikdjo, juk dia ne palaidq lapU
rinkinys.

ISvadq vietoje siuloma Nemuno delto-
je statyti ar perstatyti trobesius pagal pa-
teiktus atskirq zon'4pavyzdZius. Norai ge-
ri, tadiau ar dabartinis, tuo labiau i5 kitur
atsikelgs gyventojas benores statyti ilgus,
kartais prie Zemes priplotus auk5tais sto-
gais gyvenamuosius namus. Juk ir tarpu-
.kario Lietuvos kaime jau buvo pereinama
prie kompaktinio plano namq. Tuo labiau
kad didZiqjq potvyniq metu uZliejamuo-
se plotuose tiktq statyti aukdtesnius pa-
status. Siuo atveju tiktq vienas Sio regio-
rno elementas - artyke.

Gale pateiktame rekomenduojamos li-
lteraturos s4ra5e nurodyti 36 autoriaus
straipsniai ir straipsneliai, skirti Nemuno
deltos, viso Klaipedos kraito ar MaZosios
llietuvos architektUrai nagrineti, ir po vie-
n4 R. Detlefzeno bei J. Gimbuto knyga. I5
XIX a. pabaigos ir XX a. pradZios reikejo
nurodyti A. Cveko hyge (Zweck Adal-
bert. 1898. Litauen. Eine Landes- und Volks-
lcunde. Stuttgart), kurioje yra skyrius apie
Nemuno delt4, A. Kurdaidio i5samq
straipsnf (Kurschat Alexander. 1907. Haus
und Hausgeriit im preussischen Litauen,
iVlitteilungen der Litauischen Literarischen
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Gesellschaft 29: 423443), o i5 XX a. antro-
sios puses - L Butkevidiaus straipsni @ut-
kevidius I. 7977. Klaipediediq lietuviq so-
dybos, Tarybines Klaipedos istorijos klausimai
12+-140), j. Gimbuto studij4 bei dar tris
to paties autoriaus straipsnius (Gimbutas
|urgis. 1958. Lietuviq sodZiaus architek-
tiira MaZojoje Lietuvoje, Mnioji Lietuaa:
151-313. New York.; Tas pats. 1946. Lte-
tuviSkoji architektUra MaZojoje Lietuvoje,
Aidai 3: 3841; 4: 58-60; Tas pats. 1948.
Ukininko sodyba MaZojoje Lietuvoje, Ai-
dai 18: 374177; Tas pats. 1958. Lietuviq
sodZiaus architektura MaZojoje Lietuvoje:
kaimas, Keleiais 5/6: 3\. Leidinvs uLbai-
giamas angli5ka ir voki5ka santiaukomis.
Tokia redakcine pastabele: titulinio lapo
apadioje nereikejo suraSyti duomenq apie
Nemuno deltos regioninio parko pletotes
projekt4, nes tas pats tekstas paZodZiui i5-
ry5kintu Sriftu pakartojamas ivado pa-
baigoje.

ISvada tokia: Siuo darbu M. Purvinas
pateike mokslui verting4 Saltini tiek pasi-
rinkto regiono, tiek viso kra5to etninei kul-
hlrai tyrineti.

Vacys Milius

Magdalena Zow czak. Biblia ludo-
wa. Interpretacje w4tk6w biblijnych
w kulturze ludowej. Wroctaw: Fun-
na, 2000. 538 p., ill.

LiaudiSkoji religija buvo ir tebdra ivai-
riq mokslq apie ZmogU tyrinejimq objek-
tas. Magdalenos Zowczak, dirbandios Var-
Suvos universiteto Etnologijos ir kulf[rines
antropologijos katedroje, hyga,,Liaudi5-
koji biblija. Bibliniq motyve interpretacija
liaudi5koje kulturoje" Lietuvos etnologi-
jos ir tautosakos mokslo darbq kontekste
galima bnQ pavadinti etnologiniu, i5 da-
lies tautosakiniu darbu. Si darbe vadinti
etnologiniu verdia tradicinis etnologijos
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mokslo siejimas su lyginamuoju ir istori-
niu kulhlrq ar tautq tyrimu. Taiiau i kny-
g4 reiketq paZvelgti ir kaip I religijos et-
nologijos ar net tekstus (naratyvus)
analizuojandiq darbq pavyzdi.

Autor6s keliamas darbo tikslas - re-
konstruoti liaudiSkosios biblijos modeli,
t. y. surasti principus, kuriais vadovavo-
si ar tebesivadovauja liaudiSkosios bibli-
jos ktrrejai (p. 5).Ia domino liaudiSkoji bib-
liniq mofiq samprata ir tekstai, kuriuose
tie mofiai sutinkami. Del to, jos teigi-
mu, ji labiau sieke pateikti s4lyginq liau-
diSkosios biblijos tipologij4, o ne parodyti
mofiq geneze. Tyrinetoja r6mesi S.Czar-
nowski, J. Krzyianowski, E. Mieletinski,
K. Moszyriski, F. Sielicki, L. Stomma,
W. L Thomas ir F. Znaniecki, R. Tomic-
ki, J. S. Wasilewski, taip pat G. Dum6zil,
E. Durkheiffi, M. Eliade, A. J. Greimo,
E. R. Leach, C. L6vi-Strauss, R. Otto,
V. Turner ir daugelio kitq tyrinetojq (tai
rodo gausi naudotos literaturos biblio-
grafija) darbais.

Darbe pateikiama daugybe liaudiSko-
sios religijos kaip tikro, autentiSko, savito
religingumo rai5kos (Meslin Michel. 1988.
L'exptrience humaine du diain. Fondements
d'une anthropologie religieuse. Paris: Les gdi
tions du Cerf, p. 271) tekstq pavyzdLi,4.
kyga sudaro keturios dalys: ,,Bibliniq
mot/ve interpretacija kaimo kultUroje",
,,Dievas ir ,,pasauliai": veikejai, laikas, erd-
ve", ,,Keistuoliq ir burtininkq kilme" ir
,,Savqjq kilme". Ji iliustruota, tadiau pasi-
gendama spalvotqjq nuotraukq susiejimo
su knygos tekstu. Autores teigimu, liau-
di5koje sampratoje daugiausia vyrauja Se-
nojo testamento motyvai, tadiau Senojo ir
Naujojo testamentq mofiai daLnai yra
sumi5g. Kas bfrdinga Siai sampratai? Ga-
lima butq pamineti dalnai persidengian-
dias Biblijos veikejq funkcijas (pavyzdLiui,
Dievo Tevo ir Stnaus funkcijos), paiiq tiek
to paties, tiek skirtingq testamentq veike-
jq pakeidiamum4 (Adomo, Nojaus ir Jd-
zaus kaip pirmqjq Zmoniq), ivykiq eili5-
kumo nepaisym4 Siuose tekstuose,
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gretimai funkciomrojandius skirtingq ivy-
kiq veikejus (Moz,e ir Jezus). LiagdiSkoje
biblijoje Kristus kaip iSskirtinis veikejas
funkcionuoja Die,iro gimimo, vaikystes,
prisikelimo temose. Tadiau biblines temos
susilauke nevienodo demesio liaudi5koje
sampratoje. P avyzdliu| megstama Sven-
tosios Seimos keliones i Egipta tema. Ly-
giai taip pat paplitqs Dievo vaikSdiojimo
Zemeje motyvas keLrtais funkcionuoja kat-
tu su Dievo Motinos vaik5diojimu. Tyri-
netoja pastebi, kad liaudiSkoje biblijoje srn-

reikBmintas jos kaip globejos vaidmuo.
Autores pateikiamLi pavyzdLiai iliustruo-
ju, iog,,liaudiSkoji religija i5 tikrqjq sui-
mogina dievybq, kad ji taptq artimesne ir
Zmogaus i5rastomis priemonemis galima
btrtq geriau i5 jos pasisemti galybes" (Mes-
lin 19BB: 266). Todel ir Zmonijos netobu-
lumas aiSkinamas kdrejo apsileidimur.
Gimtoji nuodeme siuprantama kaip pirnri-
nio pakenkimo pasekme. Draudimas ar s4-
moningas pasirinkimas yra daug maZiaur
akcentuojami. Pagaliau likimas ar atsitik-
tinumas turi didesng gali4 nei pats kfrre-
jas. Liaudi5koje biblijoje megstamas Svett-
tqjq kaip nusidejeliiq vaizdavimas. Matyti,
kad liaudi5k4j4 sarnprat4 veikd ir etniniai,
religiniai stereotiperi (pavyzdLiui, Lydo, dfl-

gono lvaizdZius), iiio Simtmedio antrosios
puses politiniai-so'cialiniai ivykiai. Pasa-
kojimuose atsiranda tokie veikejai kaip
Stalinas, Hitleris, vokiediai, koltrkio pir-
mininkas, Gorbadiovas, KaSpirovskis, Je-
hovos liudytojai, lcaro, melioracijos, juo-
dos volgos, AIDS vaizdiniai.

Pagrindinis Bio darbo Saltinis, arba ty-
rinetojos i5eities ta5kas, yra 7989-7996 r4.
iraSytq 900 pokaltriq tekstai, kuriuos au-
tore drauge su pagalbininkais studentais
surinko geografiniame areale, kurio pasi-
rinkimas i5 dalies motyvuotas etninio ir
religinio tapatumo paieSka. PaZymdtina,
jog darbe gausiai pateikti pokalbiq frag-
mentai iradyti ne tik centrineje ir rytineje
Lenkijoje, bet ir, Icaip rodo pateikiamos
tekstq surinkimo vietos, Lietuvoje, Balt4-
rusijoje, daugiausia priedkarinio Vilniaus
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kraSto ribose. Darbe ne vien4 kart4 pa-
breZiami Vilniaus kra.5te, Lenkijoje, Lietu-
voje ar Baltarusijoje surinktq tekstq liau-
diSkosios lokalinr!s interpretacijos
skirtumai ar pana5umai. MedZiaga rinkta
kaimuose ir maZuose miesteliuose. Apie
707" inforrnacijq pateiikusiq asmenq buvo
kataliku tikyba i5paZ[stantys lenlai. o ki-
ti - lenkai, ukrainiedi.ai, baltarusiai, lietu-
viai, rusai, digonai, totoriai, atstovaujan-
tys katalikq, graikq lkatalikq, staiiatikiq,
sentikiq, musulmonq tikyboms. Autore
pasirinko ivairiq padlios ir ankstesniq au-
toriq (M. Davainio-Silvestraidio, M. Fede-
rowski, L. A. Jucevidiaus, J. Karlowicz,
O. Kolberg, W. Siarkowski ir kt.) pateik-
tq Zodinio pobUdZio tekstq variantq gre-
tinimo btrd4, pateikdama juos ivairiq Eu-
ropos tautq Zodinei bei ra5ytinei tradicijai
atstovaujandiq tekstq, i5 dalies ikonogra-
fijos analogq ir paprodiq kontekste.

Pagrindiniu darbo Saltiniu autore pa-
sirinko daugiausia r;akytinio pob0dZio
tekstus, kurie tautosakiniu poZidriu gale-
tq bUti apibddinti kaip etiologines sakmds,
padavimai, legendos, pasakojimai, atsimi-
nimai, tikejimai, gies:mes, maldos, uZkal-
bejimai ir kt. Tai lerne jos uZduotis su-
rinkti liaudiSkosios biblijos tekstus. Padioje
darbo pradZioje teigiama, jog ,,liaudiSka-
sis Biblijos variantas firnkcionuoja iSsibars-
diusiq motyvq ir vaizrliniq pavidalu, dau-
giausia valstiediq tradicijoje, visq pirma
Zodineje, taip pat paprodiuose ir vaizduo-
jamajame mene" (p.5). Siuos Biblij4 inter-
pretuojandius, keidiandius, papildandius
tekstus ji pavadino liaLudiSk4ja biblija. As-
muo gali biti visisk€Li neskaitgs Biblijos,
girdejqs tik atskirus fragmentus, ta(iau2o-
dine tradicija ir savo interpretacija pateikti
pasakojim4. Pasak autores, liaudiSkoji bib-
lija susijusi ne tik su valstieti5k4ja kultd-
ra. Be Biblijos kanono, ji taip pat siejama
su apokrifq, Europos viduramZiq litera-
turos tradicija. Tadiaru darbe pirmiausia
siekta parodyti ivairius 5iq tekstq funk-
cionavimo bfldus liatrdiSkoje kulttrroje.

2t]9

Autore lygiaverdiai naudoja ivairius
tekstus, kuriuos galima b0tq ivardyti ir
kaip literat0rinius tautosakos i,ann4 pa-
vyzdLius, ir socialines kult[rines informa-
cijos turindius tekstus. Kadangi ir jos pa-
dios surinkti tekstai yra saviti tautosakinio
i,anro poLi!.riu, pavyzdZiui, etiologines
sakmes ir atsiminimai, ivelgiant id etno-
logijos mokslo perspektyvos, kartais ver-
tetq tekstus aptarti rnetodologiSkai. I5 kai
kuriq pateikiamq tekstq pavyzdLit4 ma-
tyti, jog pati autore pasitikslinandiu klau-
simu leidZia pasakotojo pasakojimui ru-
tuliotis toliau, tuo bfldu praplesdama
murns iprasto tradicinio tautosakinio teks-
to ribas ir pateikdama pasakotojo santyki
su jo pateikiamu tekstu ir su jame atsklei-
dZiama medZiaga (p. 1,24,130). Be to, kai
kurie pateikiami tekstq pavyzdLiai aiSkiai
iliustruoja asmening pasakotojo patirti. Tai
gali bdti pasakotojo ar jo paListamq as-
menq gyvenime atsitikq ivykiai, prakti-
kuojami paprodiai, kalbamos maldos, uZ-
kalbejimai. Taigi id kai kuriq pavyzdLl4
aiSkiai matyti pasakotojo santykis su teks-
tu, kitais atvejais ji galima nuspeti. Tai lei-
dZia pery',engti klasikines tautosakinio
teksto interpretavimo ribas. Tekstas tam-
pa ne tik i,odZio meno irodymu, akivaiz-
du, jog jis turi ir socialines informacijos.
Todel galima kalbeti apie autores etnolo-
gini (antropologini) poZitrri.

Tadiau pasakotojo poZitrris i jo paties
tekst4 ne visais atvejais yra aiSkiai patei-
kiamas skaitytojui. Pavyzdliui, lieka ne-
ai5ku, ar pasakotojas pateikia tik kaZkur
girdet4, nebtrtinai sutampantl su jo asme-
nine nuomone tekst4, ar tai pasakotojo po-
ii!.ri ir patirti atskleidZiantis pavyzdys.
Pastar4jl variant4 puikiai iliustruoja tebe-
funkcionuojandiq maldq aptarimas viena-
me i5 paskutiniq darbo skyreliq ,,Malda
kaip gyvieji i,odiiai". Ar pasakotojas tiki
tuo, k4 sako, ar Zinri i tai skeptiSkai? Kar-
tais 5is klausimas lieka neatsakvtas. Pla-
tesnis pasakotojo santykio su paties pa-
teikiamu tekstu aptarimas neturi itakos
autores atliekamai motyvq analize| tadiau
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tai pladiau atskleistq tekstq, kuriuose tie
motyvai sutinkami, funkcionavimo liau-
diSkoje kulttrroje aplinkybes ir praverstq
potradicinei etnografijai. Socialini liaudiS-
kosios biblijos funkcionavimo kontekst4
labiau atskleistq ir pasakotojq pasirinki-
mo kriterijq, pokalbio uZmezgimo ir vys-
tymosi aplinkybiq, pasakotojq reakcijos,
padiq pasakotojq (pavyzdLiui, su kokio
amZiaus, lyties, i5silavinimo asmenimis
kalbeta ir kt.) apibddinimas.

Galbut Siek tiek per daug demesio skir-
ta siekiant pakoreguoti ankstesniqjq len-
kq tyrinetojq poLiiti, kai lenkq liaudiSka-
jam religingumui buvo priskiriami
sensualizmo, ritualizmo, magiSkumo
bruoLai, teigiant, jog tai bndinga ir kitq
tautq religingumui. Tadiau, manydiau, ne-
maZos apimties ir ivairiq temq interpre-
tacijas analizuojantis darbas galetq bUti
papildytas iSvadomis, nepaisant esandio
apibendrinandio skyrelio,,Ar egzistuos
,,liaudiSkoji" teolo gija? "

Autores poLiuriu, rekonstruotos liau-
diSkosios biblijos Saknys siekia europinq
ra6ytinq tradicij4, tadiau jai btrdingos sa-
vybes siejamos su Zodine tradicija. Tyri-
netoja visq pirma parode liaudiSkosios
biblijos lsi5aknijim4 lokalineje tradicij oje,

ineSandioje savitq bruoZq i jos samprat4.
Pagirtina, jog ji pateike ivairius Siai loka-
linei tradicijai atstovaujandiq tekstq pa-
vyzdLius, atskleidZiandius liaudi5kaja bib-
liniq motyvq samprat4 ir parodandius,
kaip liaudiSkoji biblija funkcionuoja vieti-
neje kulttrroje. Kadangi, pateikdama liau-
di6kosios biblijos modeli, autore sieke ap-
repti daugybe temq, nei5vengiama, jog jos
kartais aptartos prabegomis. Beje, ir pati
autore raSo, jog ji stengesi ,,pateikti bibli-
niq temq interpretacines schernas (rnetme-
nis)" (p. 510. Si knyga, be tyrinetojos
M. Zowczak analizes, turtinga ir XX a. pa-
baigoje gyvenusiq Zmoniq pasaulejautos,
m4stymo, kalbos, gebejimo pasakoti ir ki-
tokios informacijos pateikiandiq pavyz-
dZiq, atveriandiq keli4 ateities tyrineii-
mams.

:ENzIJos TR APZVALGoS

Dalia U rb an a v i d i e n e. Lietuvirl
apeigin6 etnochoreo grafija. Vilnius:
Lietuvos muzikos akademiia, 2000.
460 p.

Choreografijos tyrinejimai Lietuvoje
nera gausus. Tai J. Lingio, K. Poikaidio,
E. Morkdnienes, kiq maZiau Zinomq cho-
reografq darbai, kuriuose daug demesio
skirta ne tik lietuviq Sokiq ir Zaidimq kil-.
mes bei raidos problematikai, bet ir jq sce-
ninei raiSkai bei tobulinimui. Neseniai su-
laukeme dar vir:nos choreografijos
studijos - tai Dalios Urbanavidienes mo-
nografija,,Lietuviq apeigine etnochoreog-
rafija" (2001 m. vasario 28 d. apginta kaip
menotyros-muzikologijos daktares diser-
tacija). Atrodytq, k.ad D. Urbanavidienes
pasirinktas tyrimo objektas nedidelis, ap-
siribojantis tik apeigine choreografijos da-
limi. Tadiau autore gerokai praplete padi4
apeigines etnochoreografijos sqvokq, su-
teikdama jai ne tik apeiginiq Sokiq bei Lai-
dimq, bet ir tam tikrq apeiginiq veiksmq,
o kartais ir visq apeigq reikimq. Be to,
D. Urbanavidiene pirmoji iS lietuviq cho-
reografq emesi tyrineti ne tik judesio, bet
ir muzikos kalb4. Taigi autore pasiryl,o
tyrineti labai platq, suddtingQ sinkretini
rei5kini, kuriam reikalingas ivairiapusiS-
kas - etnologinis, tautosakinis ir muziko-
loginis - pasiruo5irnas.

ISsamioje studijoje (jq sudaro 8 skyriai
bei 4 priedai) aprepita gausybe ivairios me-
dZiagos. { vienE viet4 sukaupti istoriniq
Saltiniq duomenys, etnografiniai apradai,
archyvine ir rankradtine medZiaga kele
D. Urbanavidienei daugeli klausimq, siu-
le gvildenti sudetingas etnochoreo6rafijos
problemas. Daugell jq paskatino sprqsti ir'
autores naudota literatura lvairiomis kal-
bomis (anglq, lenkq, rusq, baltarusiq ir'
kt.). Kitq tautq choreografijoje pastebdti
analogiSki rei5kiniaLi padejo autorei pasi-
daryti iZvalgesnei, pagristi kai kurias
keliamas prielaidas, kartais - s4lygiSkai
uZpildyti lietuviq etnochoreografijoje
trtrkstamas grandis.Danguoli Saidinskaitd
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Monografijoje kel.iamas tikslas - re-
konstruoti apeigines etnochoreografijos
sistemq, nustatyti jos ry5i su pasauleZitr-
ra. Cia tarsi isipareigcrjama tqsti A. J. Grei-
mo ir N. Veliaus pradetus senoves baltq
pasauleZifiros rekonstrukcijos darbus.
Kaip Zinoma, beveik neimanoma atkurti
darnios senosios pasauleiiiros sisternos,
tik galima iZvelgti nery6kius tos sistemos
kontrfrus ir bandyti juos interpretuoti (taip
yra raSqs N. Velius). lfodel ir minetq tyri-
netojq darbuose daug hipotetiniq dalykq,
bandymq kai kuriuos faktus isprausti i su-
sikurtos sistemos remus. Dar daugiau
tokiq pavojq slypi tyrinejant gerokai ap-
trupejusi4 lietuviq apeiging etnochoreog-
rafij4, kuri, pasak monografijos autores,
yra senoves baltq pas;auleZiiros sistemos
dalis (sistemos, kurios;, deja, turime tik lie-
kanas). D. Urbanavi<Iiend, apsiemusi re-
konstruoti 5i4 sudetinq senoves baltq pa-
sauleZiiros dali, nusiteike optimisti5kai:
ji pasiremia kitq tyrirretojtl nuomone, jog
v6lyvosios formos kartais geriau atsklei-
dZia semanting prasme negu ankstyvosios.
Taigi monografija grindZiama paleontolo-
giniu (introspektyviniu) metodu - nuo
naujo i sena.

Autore bando atkrrrti ebrochoreografi-
jos sistem4 i5 ivairiausiq apra5q, taip pat
skirtingo laiko ir etnografiniq regionq pa-
vyzdLit4. Todel ne vienas kurios nors siau-
resnes srities (vestuviq, laidotuviq, kalen-
doriniq Svendiq bei kitq) paprodiq bei
folkloro Zinovas Sioje studijoje galetq at-
rasti netikslumq ar spragq - tai neiSven-
giama vienam Zmogui bandant aprepti
tokiE pladi4, suddting4 ir ivairi4 proble-
matik4. Antra vertus, skirtingU apeigq pa-
Zinimas bei analizd leido autorei daryti
kai kurias prielaidas, naujai interpretuoti
tam tikrus apeiginius momentus arba
veiksmus, atkreipiant demesi i jq desnin-
g4 pasikartojim4 skirtingose apeigose,
pvz., nuotakos akiq rrZriSimas (dia iZvel-
giamas ry5ys su laidotuviq apeigq mo-
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mentais), Slubavimas Sokant svetimoje gi-
mineje (ai5kinamas jaunosios virsmo bu-
sena, artima anapusiam pasauliui), veZe-
jo 5uolis ant kreslo (veiksmas b0dingas
iniciacijoms, susijgs su Sokinejimo auk5-
tyn semantika, uZtikrinantis vaisingumq)
ir daugelis kitq. Tokia interpretacija yra
galirna tik iisarniai susipalinus su papro-
diq ir apeigq visuma. D. Urbanavidiene
kelia minti, kad ,,tie patys senesnds kil-
mes Sokiai ar Zaidimai skirtingose apei-
gose galejo atsirasti ne vien del apeigq
pletros ar degradacijos. <...> etnochore-
ografijos ry5ys sqlygotas ne paprodiq rai-
dos ar atsitiktiniq sutapimq, o yra senos
kilmes apeigq sistemos reliktas" (p. 69.
Remdamasi etnochoreografijos duomeni-
mis ir originaliai juos interpretuodama,
autore gana daZnai polemizuoja su
I. R. Merkienes,2. Saknio, A. Vyiniaus-
kaites ir kitq etnografq mintimis.

Pasteb6jusi, kad kai kurie reiSkiniai
kartojasi daugelle paprodiq, autore atsi-
sake tradicines grieZtos apeigq klasifika-
cijos i kalendoriniq Svendiq, Seimos ir dar-
bo (beje, pana5us skirstymas btrdingas ir
kitq tautq choreografijos klasifikacijoms).
Tai matyti ir i5 kai kuriq skyriq pavadini-
mq: I skyrius - ,,Apeiginis veiksmas, 5o-
kis, Zaidimas Zmogaus gimimo ir mirties
ritualuose; II skyrius - ,,Irriciacines paskir-
ties etnochorcograhja"; IV skyrius - ,,Per-
sirengeliai: jq Sokiai, vaidinimai ir kiti
veiksmai" ir t. t. Daugeliu atvejq toks, at-
rodytq, skirtingq apeiginiq momentq gru-
pavimas ir kompleksi5kas tyrinejimas
pasiteisina (nors kai kur neiSvengta pasi-
kartojimq).

Autore, remdamasi dviejq poliq sis-
tema (jq senoves baltq pasauleZitrroje
iZvelge N. Velius), kalendorinius metus
suskirste i du laikotarpius - vasaros ir Zie-
mos (jiems priskyre ir Seimos bei darbo
pabaigtuviq apeigas).

Etnochoreografijoje Siuos laikotarpius,
pasak D. Urbanavidienes, atitinka du
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pagrindiniai simboliai - ratas (vasaros) ir
prie5prieSinis judejimas (Ziemos). Pirma-
sis jq iSreiSkia darnos bei gyvybingumo
skatinim4 ir apsaug4, antrasis - prieSprie-
54, virsmo b&sen4. Dualistinio principo pa-
sirinkimas leido autorei sugrupuoti bei su-
sisteminti vis4 gausi4 choreografijos
medLiag4 ir j4 interpretuoti sukurtos sis-
temos remuose. Antra vertus, daugelio la-
bai skirtingq reiSkiniq (apeiginiq veiksmq,
vaidinimq, rateliq, Zaidimq, sutartiniq, ga-
na velyvq Sokiq ir kt.) suvedimas i vien4
,,tobul4" sistem4 gali ne visuomet pasitei-
sinti. Kartais atsiranda vienq faktq bei
duomenq ,,pritempimo", kitq - nepaste-
bejimo ar ignoravimo pavojus (beje, Sios
sistemos ,,netobulumE" kartais pastebi ir
pati autore, pavyzdliui, sakydama, kad
,,kai kurie tos padios formos veiksmai,
pvz., judejimas ratu, pasitaiko ir vienoje,
ir kitoje grupeje, kadangi jq prasme ivai-
riose apeigose gali btrti skirtinga",p.3B9).
Pvz., advento - Kaledq Zaidimo ,,Ar ner
dia mano jaunos paneles" aptariami tik
prie5prie5os variantai, nors kai kurie va-
riantai LaidLiami ratu; teigiama, kad ves-
tuviq Sokiq didZioji dauguma - rato for-
mos (tuo tarpu yra daug Zaidimq ir
sutartiniq, Sokamq prie5prie5iais). Kai ku-
rie autores teiginiai atrodo pernelyg kate-
goriSki:,,Manytume, kad persirengimas
per vestuves vis delto buvo privalomas,
nes persirengeliai turedavo dalyvauti vi-
suose svarbiausiuose virsmo ritualuose"
(p. 199); ,,Nors ir trflksta duomenq, ta-
diau Sokis tikriausiai buvo privalomas per-
sirengeliq apsilankymo pradZioje ir pabai-
goje. Sis desningumas dar i5liko rusq
paprodiuose ..." (p. 214) ir pan. Pasitaiko
ne visuomet pakankamai pagristq, irody-
tq samprotavimq, spejimq ir hipoteziq.
Antai dauguma tyrinetojq arklio vedZio-
jimo paproti Lietuvoje kildino i5 Vokieti-
jos. D. Urbanavidiene tam prieStarauja
teigdama:,,Persirengimo,,arkliu" papro-
tys nebltinai galejo brlti perimtas i5 kitur.
jo kilme yra archajiSka ir siekia tuos lai-

kus, kai r""" rrrr;;;"i-:t
proteviq kultas, atsispindintys bldinguo-
se kaukes pavidalo archetipuose. <...>,
skirtingU tautq ,,alklio vedZiojimo" vai-
dinimo semantika yra bendra, susiforma-
vusi dar totemizmo laikais" (p.225-226)"
I5 menkos uZuominos apie raudojim4 gi.
mus kudikiui (,,kai naujagimis ateidavo i
pasauli, uZgimdavo, tai labai verkdavo
jau, kad, rei5kia, lalbai jau ant vargo atei-
na...") keliama prielaida, kad ,,gimtuviq
raudos, matyt, i5 tikrqjq gyvavo Salia
krikitynq linksmytriq, kaip ir laidotuviq
Sokiai, Zaidimai - Salia laidotuviq rau-
dtl..." (p.36).Manydiau, kad Sioje vietoje
D. Urbanavidiene remiasi jau krikSdioniS-
kos ideologijos nuostata (,,gime - atejo i
pasauli vargq vargti, mire, paliko 5i pa-
sauli - uZbaige Zenni5kus vargus"), trak-
tuodama ja kaip itin archajiSk4, taigi tarsi
pati sau prieStarauja. Tokiq nevisidkai pa-
gristq ar nelogiSkul interpretacijq yra ir
daugiau. Del to autorei negaletume smar-
kiai priekai5tauti - kiekvieno tyrinetojo
bandymas prasiskverbti pro naujesnl -
krikidioniSkos pasarrleZilros - sluoksni iki
senosios baltq pasaulio sampratos (o pri-
siminkime, kad ir ji nebuvo vienalyte ir
nekintanti: antai gr,eta dualistines pasau-
leZitros bita ir trinares) gelmiq yra be
galo sunkus, reikalaujantis didelio kruop5-
tumo ir i5manymo, ivairiq religijq paZini-
mo. Tokio bandymo rezultatai - daZniau-
siai ir yra hipotetiner; iSvados ar prielaidos,
kurios arba i5 karto itikina skaitytojq, ar-
ba skatina ji kitaip paZvelgti i analizuoja-
m4 reiSkini bei polemizuoti su autoriumi.

Ypad sudetinga tyrineti lietuviq apei-
gines etnochoreografijos muzikine kalba.
J4 sudaro ivairtrs seg;mentai - skirtingo lai-
ko, etnografiniq regionq bei muzikiniq sti-
lir4 pavyzdLiai. Aki.raizdu, kad tyrinejant
tokius skirtingus da.lykus kaip ankstyvoji
monofonija, poliforLija, velyvoji monofo-
nija ir homofonija, beveik neimanoma tai-
kyti tq paiiq analizds bei klasifikavimo
kriterijq. Vis delto pr:iede ,,Lietuviq apeigi-
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nes etnochoreografijos muzikines savy-
bes" (p. 40H14) D. tlrbanavidiene paban-
de nustatyti kai kuriiuos apeigines etno-
choreografijos melodijq desningumus,
analizuodama formos, metro, ritmo bei
dermes ypatybes. Autore pastebejo, kad
muzikos savybes dalnai priklauso nuo
choreografijos tipo, K,artais judesio ir mu-
zikos ry5ys beveik nepastebimas (apeigi-
niuose veiksmuose, statiSkuose Zaidi-
muose ir kt.), o kari:ais - labai glaudus
(grupiniuose-poriniuose Zaidimuose ir 5o-
kiuose). Matyt, dar ry5kiau 5ie apeigines
choreografijos melodi.kos desningumai at-
siskleistq, aprepus didesnl melodijq kie-
kl, patyrinejus ne tik tas melodijas, kurios
turi detalius apeigq apra5us, bet ir jq va-
riantus, neturindius apeigiSkum4 patvirti-
nandiq apraiq (tadiarr apeiginiai bruoi,ai
gludi padioje jq melodikoje). Galbtt tada
galima bttq i5skirti tiikrqjq apeiginiq me-
lodijq grupg ir nustatyti tik jai bfrdingas
savybes. Galima tiketis, kad daug dides-
nis melodijq kiekis pades autorei ateitfe
sukurti tvirtesng apeiginds etnochoreolo-
gijos melodijq sistematik4.

Nepaisant kai kuriq nevisiSkai itikina-
mq interpretacijq ar kitq nedideliq triku-
mq: regioniniq chor,eografijos savitumq
,,nutrynimo", netikslumq cituojamos lite-
rattros nuorodose (kartais nurodomi ne
tie knygos iSleidimo metai, pvz., Fra-
zer J. - 1962 vietoj L978), D. Urbanavi-
dienes monografija laikytina reik5mingu
darbu tiek medZiagor; sukaupimu (tai sa-
votiSka etnochoreografijos chrestomatija),
tiek kruopSdia jos analize, naujq dalykq
iZvelgimu bei originarliq hipoteziq iskeli-
mu. Tai i5sami etnoc.horeologijos studija,
kurioje, anot filosofo K. StoSkaus, ,,lietu-
viq Sokiai virsta baltiSkosios kulturos -
pirmiausia baltq pasauleZidros - kinetine
kalba". Gilesnis ir platesnis autores Zvilgs-
nis i apeigas (bei vienitr svarbiausiq jos ele-
mentq - judesi) svariai papildo lietuviq
etninds kulturos tyrirLejimus.

D aiaa Raiifrnait e-Vy [iniene
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Lietuviq tautodailds institutas iSeivi-
ioje. Redagavo Nora Kulpavidiene.
Toronto: Lietuviq tautodailes institu-
tas, 2000. I74 p.: iliustr.

1977 m. Antano ir Anastazijos Tamo-
Saidiq sodyboje Kingstone, Ont., 18 mote-
rq ir vyrq bUrelis ik0.re Lietuviq tautodai-
lds institutq (LTI, Lithuanian Folk Art
Institute).

Jo veiklos kryptys: 1) tautodailes puo-
selejimas, 2) leidiniq apie lietuviq tauto-
dailg rengimas ir leidimas. ISleistos Sios
knygos-albumai: Lithuanian N ational Cos-
tume (1979), Lithuanian Easter Eggs (1,982),

Lithuanian S qshes (1988).

Praejgs instituto veiklos deiimtmetis
buvo palydetas straipsniq rinkiniu. [vade
A. Tamoiaitis prisimena savo ir Zmonos
vykdyt4 tautodailes ktriniq rinkim4 ir ty-
rim4 XX a. ketvirtajame de5imtmetyje, api-
bddina atskiras sodZiaus meno Sakas.
Publikuojama A. Tamoiaitienes kalba, pa-
sakyta instituto steigimo proga. Pasirodo,
kad Kanados kitataudiai mego uZsiimine-
ti rankq darbais, buvo susiburg i dailiqjq
amatq draugijas, klubus. Ir TamoSaidiai
buvo kviediami papasakoti apie lietuviq
tautodailq. Tarp lietuviq irgi pasitaikyda-
vo pavieniq asmenq/ ktrrusiq keramik4,
papuoSalus, audinius. ,,Todel ir yra bati-
na lsteigti Lietuviq tautodailes institut4,
kuriame, visq pastangomis butq megina-
ma suburti draugen tautodailes myleto-
jus bei jos puoseletojus, skatinti lietuviq
liaudies meno studijas, pagyvinti susido-
mejim4 tautodaile bei praplesti jos gamy-
b4, o ypa( i t4 veikl4 itraukti mnsq jauni-
mq" (p. 7-8). Skelbiamos to instituto
lk0rimo akto bei laikinosios valdybos po-
sedZio protokolo faksimiles.

Noros Kulpavidienes straipsnf e ,,Tau-
todailes kelias" (p. 15-20) pateikta lietu-
viq tautodailes reprezentacija nuo 1900 m.
tarptautines ParyZiaus parodos, XX a. pa-
dioje pradZioje Vilniuje organizuotq dai-
l6s parodq su tautodailes skyriumi iki
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ketvirtpjo de5imtmedio. RaSoma apie tar-
pukario metais ivairiq institucijU vykdyt4
tautodailes eksponatq rinkim4, pie5im4,
fotografavim4,,kradte ir uZsienyje rengtas
parodas, apie Zemes ikio rimq orgini-
zuotus kursus,,,Marginiq" kooperatyv4,
prekiavusi dirbiniais.

Aldonos MaZeikienes-Veselkienes
straipsnf e,,Lietuviq tautodailes instituto
ikhrimas ir veikla" (p. 15-20) i5samiai nag-
rinejami tokie dalykai: TamoSaidiq kflry-
bines veiklos pradZia Kanadoje, instituto
isteigimas, pirmasis visuotinis susirinki-
mas, skyriq steigimas, knygos,,Lithuanian
National Costume" iSleidimas, lietuviq
kulttrros savait6 Pietq Amerikoje 1980 m.,
Tamoiaidiq kilimq paroda, surengta
L981 m.,,leidiniq rengimas spaudai, LTI
deiimtmedio jubiliejine paroda, surengta
1.987 rn., instituto veikla antrajame de-
Simtmetyje, paskutine Tamoiaidiq sody-
boje surengta tautiniq drabuZiq ir audi-
niq paroda.

Aktyviosios nares nudviedia LTI sky-
riq istorij4: Lile NekroSiene - Toronto, Sau-
le Satiene - Bostono, Genovaite Macirlnie-
ne - Filadelf!'os, Danut6 ToliuSyte-
Bendikiene - Cikagos, Lile Milukiene -
Niujorko, Elvyra Vodopaliene - Vaiing-
tono, Jadvyga Reginiene - Rodesterio, Gil-
ma Zinkuviene ir Ruta Popiene ra5o apie
lietuviq tautodailes rai5k4 DidZiojoje Bri-
tanijoje. Skyriq veikla rei5kesi tautodailes
paZinimu per susib0rimus, kursq, ypad
audimo organizavimu itraukiant ir jauni-
m4, savo kirybos parodq organizavimu,
LTI iSleistq hygq aptarimu, bendradar-
biavimu lietuviq periodineje spaudoje, da-
Iyvavimu savo gyvenamo miesto mul-
tietniniuose renginiuose ir amerikiediq
televizijos laidose, paskaitq skaitymu tau-
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tiediams ir kitataudiams. Parodose parda-
vineti sukurtieji darbai.

Irena Lukodevidiene aptaria Monrea-
lio skaudiq, sukurusiq ,,Vaivoryk5tes" pro-
jekt4 tautodailei puoseleti, veikl4. Kaip Li-
nome/ Kanados federaline valdZia remia
savo kraite gyvenandiq tautq etning raiS-
k4, tad 5is projektas sulauke finansines
paramos. Bronius Krokys raSo apie Fila-
delfijoje veikianti lietuviq liaudies dainq
kvartet4,lsijungusi i Ln. Sis kvartetas dai-
nuodavo tautiediq susiburimuose, ameri-
kiediq festivaliuose, dainas bei giesmes ira-
5e i garsajuostes.

Knygos pabaigoje pateikiama LTI
7977-1999 metq veiklos kronika, abeceli-
nis 392 naritl sqra5as (dalis jU jau i5elq
Anapilin), kuri sudare Irena Sernaite-
Meiklejohn, leidiniq, filmq, vaizdajuosdiq,
skaidriq katalogas, JAV, Kanados, DidZio-
sios Britanijos, Argentinos, Brazilijos,
Australijos ir Lietuvos periodineje spau-
doje paskelbtq straipsniq bibliografija, pa-
rengta Marijos Vasiliauskienes, pavardZiq
rodykle, santraukos anglq ir prancuzq kal-
bomis. Paskelbta 275 vienspalves ir spal-
votos nuotraukos, vaizduojandios institu-
to nariq susiburimus, veikliausius narius,
parodas, ivairiq rhdiq knrinius. Kai ku-
riose nuotraukose iSkilmingais atvejais
moterys ir merginos apsirengusios tauti-
niais drabuZiais.

Sis leidinys liudija lietuviq i5eiviq ir jq
atZahs, etninq raiSk4, tautodailes populia-
rinim4 savo gyvenamq kraitq kitatau-
diams, pagaliau, iamZina nuveiktus
darbus. Kartu prisideta prie lietuvybes i5-
laikymo. Lieka instituto narems ir nariams
palinketi tolesnes sekmingos veiklos, kad
naujausi ideiviai isitrauktq i tautodailes
puoselejimq.

Vacys Milius


