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ANGELË
VYÐNIAUSKAITË:
„LIETUVIO NAMAI“
2004 m. iðleista iðkilios etnologës, habilituotos daktarës,
profesorës Angelës Vyðniauskaitës (1919-05-15 –2006-07-09)
knyga „Lietuvio namai“. Praëjus dviem metams nuo knygos
pasirodymo ði mokslininkë mirë. 2006 m. „Tautosakos darbø“
XXXII leidinyjeiðspausdintame jos kolegës Rasos PaukðtytësÐaknienës parengtame nekrologe raðë:„Daugeliui mûsø profesorë buvo ne tik mokslininkë, bet ir mokytoja. Kartu su savo
mokiniais ji ëjo jø mokslo keliu, vëliau dþiaugësi darbo rezultatais.“ Toliau autorë raðo, kad mokslininkë, ásigijusi lietuviø kalbos ir literatûros mokytojos specialybæ, „Visà savo gyvenimà
[...] paskyrë Lietuvos etnologijai ir Lietuvos istorijos institutui.
1948 m. Angelë Vyðniauskaitë pradëjo dirbti Mokslø akademijos Istorijos institute. Jau 1955 m. Maskvoje apgynë kandidatiná (dabar – daktaro) darbà „Lietuviø kolûkieèiø ðeimos buitis“.

„Jame daug vietos buvo skirta ðeimai, tai davë pradþià tolesniems lietuviø ðeimos tyrinëjimams Lietuvoje.
1964 m. Angelë Vyðniauskaitë redagavo ir kartu su kolegomis
raðë „Lietuviø etnografijos bruoþus“. [...] Daug energijos AngelëVyðniauskaitë atidavë vadovaudama MA Istorijos instituto Archeologijos-etnografijos sektoriuje etnografø grupei, o nuo 1961 iki
1971 m. – atskiram Etnografijos (dabar – Etnologijos) skyriui.
Lietuviø ðeimos tyrinëjimams profesorë paskyrë ne vienà darbà. 1965 m. Soviet Anthropology and Archeology leidinyje iðleista
jos studija „Lietuviø kolûkieèiø ðeima“. 1967 m. buvo publikuota
knyga „Lietuviø ðeimos tradicijos“, pirmoji skirta lietuviø gyvenimo ciklo paproèiø tyrinëjimams. Ðeimos paproèiø analizæ autorë
tæsë publikuodama darbus knygø serijoje „Ið lietuviø kultûros istorijos“ bei atskiruose Lietuvos regionø kaimo kultûrai skirtuose leidiniuose. 1981 m. pasirodë studija „Vestuvës Suvalkijos kolûkiniame kaime“ (knygoje „Ðiuolaikinis Suvalkijos kaimas“), o 1985 m. –
„Þemaièiø vestuvës“ (kn. „Ðiuolaikinis Þemaitijos kaimas“), jose
iðsamiai ir kvalifikuotai iðnagrinëti ðiø etnografiniø regionø vestuviø paproèiai.
Kita profesorës Angelës Vyðniauskaitës pasirinkta moksliniø
interesø sritis – lietuviø linininkystës tyrinëjimai. Jau pirmoji studija „Lietuviø valstieèiø linininkystë“ (kn. „Valstieèiø linininkystë ir
transportas“, 1977) pasiþymëjo moksliniu brandumu. Savo verte
nenusileidþia ir linininkystës paproèius analizuojanti studija „Lietuviø linininkystës paproèiai“ (kn. „Valstieèiø verslai“, 1985). Tarptautiná linininkystës tyrimø pripaþinimà lëmë gerai Europos etnologø bendruomenës áver tintas „Pabaltijo þemdirbystës atlasas“
(1985). Profesorë buvo skyriaus apie linininkystæ pagrindinë autorë
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ir redakcinës kolegijos narë. Ðia tema 1993 m. balandþio 16 d. buvo
apginta habilituoto daktaro diser tacija („Lietuvos linininkystë XVIII a. – XX a. pirmojoje pusëje: Inventorius ir paproèiai“).
1995 m. profesorë gráþta prie vestuviø paproèiø. Kartu su dviem
bendraautoriais ji iðleido ðeimos tyrinëjimams skirtà monografijà
„Lietuviø ðeima ir paproèiai“.
Svarbi knyga Lietuvos visuomenei yra kalendoriniø paproèiø
studija „Mûsø metai ir ðventës“ (1993).
Lietuvos etnologijos istorijai vertingas ir iðkilus istoriografinis
darbas „Lietuviai XIX a.–XIX a. vidurio istoriniuose ðaltiniuose“
(1994). [...]
Profesorë buvo ir stambiausio Lietuvos etninës kultûros leidinio – þurnalo „Liaudies kultûra“ redakcinës kolegijos narë ir produktyvi autorë. Daug laiko ir jëgø ji atidavë darbui Etninës kultûros
globos taryboje. Nuoðirdþià profesorës visuomeninæ veiklà labai
vertina ir Tëviðkei pagraþinti draugija. Profesorë viena pirmøjø moterø tapo aktyvi Lietuviø katalikø mokslo akademijos narë. 2000 m.
balandþio 15 d. jai buvo suteiktas Lietuviø katalikø mokslo akademijos akademikës vardas. 1996 m. Angelë Vyðniauskaitë buvo apdovanota Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio Gedimino 4-ojo laipsnio
ordinu, o 1998 m. jai paskirta Jono Basanavièiaus premija. [...]“
2004 m. iðspausdinta A. Vyðniauskaitës knyga „Lietuvio namai“ –
antrasis ðio knygos leidimas, iðspausdintas 800 egz. tiraþu. Knygà
iðleido Lietuvos liaudies kultûros centras. Kaip nurodoma ðio leidinio metrikoje, èia „detaliai, aiðkiai, kiekvienam suvokiama kalba
(t. y. ne specifiniais mokslo terminais) apraðomi XIX a. pab. – XX a.
pr. lietuviø namø aplinka, sodybos trobesiai, ypaè sutelkiant dëmesá á gyvenamàjá namà, jo vidø. Taèiau tai nëra vien buities, daiktø
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Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijos fragmentaI. Danutës Mukienës nuotraukos

apraðymas. Pasitelkiant paprotinæ medþiagà, másles, patarles, prieþodþius, dainø citatas, knygoje atskleidþiamas giluminis namø,
tëviðkës, kaip dvasios tvirtovës ir ðventovës, suvokimas, paþástamos, savos ir drauge paslaptingos vietos, kuriose gimë, ramiai ir
saugiai gyveno iðtisos kartos, globojamos protëviø ir visatos Kûrëjo.
Knyga skirta plaèiajai visuomenei, kiekvienam, kas uþsibrëþæs
sukurti savo namus, ir, þinoma, pedagogams, kultûros darbuotojams, etninës kultûros puoselëtojams, ji gali bûti naudinga ir architektams bei dizaineriams.
Leidinys iliustruotas, gale pateikiamas literatûros sàraðas bei
reziumë anglø kalba.“
Autorë knygos pratarmëje raðo:
„Malonusis skaitytojau, nesitikëk ðioje knygelëje rasti iðkiliø
teorijø, filosofiniø svarstymø. Autorë neturëjo tikslo paþerti tarptautiniø þodþiø, giliamintiðkø apibendrinimø, pagaliau metrikuotø citatø ið kitø autoriø veikalø. Èia norëta þvilgterëti á paprasto Lietuvos
þemdirbio dar taip neseniai, gal tik XX a. pirmaisiais deðimtmeèiais, gal vienu kitu deðimtmeèiu anksèiau buvusià aplinkà, jo sodybà, tos sodybos trobesius, pagrindiná dëmesá sutelkiant á gyve-

namojo namo, seniau vadinto troba, pirkia, gryèia, vidø, á tai, kas
buvo tiesiogiai susijæ su þmogumi, ðeima, jos buitimi ir siekiais.
Daugelis èia aptariamø sodieèio trobos árenginiø, vidaus daiktø
jam buvo ðventi, nes já saugojo nuo galimø negandø, padëjo gyventi, auginti vaikus, atlikti kiekvienam gyvenime skirtà uþdaviná. Juose mitinës pasaulëjautos áprasminta màstysena jungiasi su krikðèioniðkøjø sakralijø panaudojimu, magiðkieji þmogaus veiksmai
glaudþiai susijæ su maldomis á Dievà – Visatos Kûrëjà ir Valdovà, á
Ðvè. Mergelæ Marijà, ðventuosius. [...]
Knygelëje pateikiama ir viena kita patarlë, prieþodis. Yra èia ir
másliø, kuriose mûsø protëviai sugebëjo labai vaizdingai uþkoduoti
ávairiø paprastø daiktø prasmæ. [...]
Taigi mûsø protëviams gyvenamoji namø aplinka buvo sava,
rodos, gerai paþástama, bet kartu ir paslaptinga. Atskleisti tuose
daiktuose paslëptas prasmes ir yra ðios knygelës tikslas.
Darbe naudotasi kraðtotyrine, kita literatûra, taip pat Lietuviø
literatûros ir tautosakos instituto Tautosakos rankraðtyno bei Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus, Lietuvos nacionalinio
muziejaus archyvine medþiaga. Aèiû!“

Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijos
fragmentas. Danutës Mukienës nuotrauka
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