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Pratarmė

Monografijoje siekiama atskleisti pastarųjų dešimties metų tyrinėjimus, ku
riuos jungia bendra tema – šeima ir jos vertybių pokyčiai nuo XX a. 3 dešimt-
mečio iki šių dienų. Beveik šimtmetį aprėpiantis laikotarpis gana sudėtingas, 
kupinas išbandymų lietuvių tautai ir jos šeimos vertybėms. Rezistencinės ko
vos bei tremtys, pareikalavusios daugybės gyvybių, emigracija turėjo įtakos lie
tuvių tautos genofondui ir populiacijai, kartu ir lietuvių šeimai. Žmonės buvo 
atskirti vienas nuo kito, supriešinti, išblaškyti po pasaulį ar priversti „prarasti 
savo atmintį“, „nepažinti“ net mirusio artimiausio giminaičio, kad išsaugotų 
savo ar kitų šeimos narių gyvybę ir saugumą. XX a. išmokė lietuvius suprasti ir 
vartoti Ezopo kalbą, išmokė prisitaikyti bei išlikti bet kokiomis sąlygomis. Kita 
vertus, šis laikotarpis žavus savo polėkiais, dviem Lietuvos valstybės atkūrimais, 
laisvės protrūkiu iš už geležinių sienų, modernizacijos ir postmodernizmo idė
jomis. Kyla klausimas, ar per šimtmetį įgyta lietuvių tautos patirtis bei sufor
muotos vertybės šiandien išlieka ir perduodamos šeimoje per kelias kartas, ar 
jos praradusios tęstinumą nuolat kinta?

Lietuvos mokslininkai – etnologai, folkloristai, sociologai, edukologai – 
per pastaruosius dešimtmečius sukaupė ir susistemino gausią ir įvairią moksli
nę literatūrą apie Lietuvos kaimo šeimą, tačiau miesto šeimos tyrimai, susiję su 
vertybių transformacija, iki šiol nagrinėti tik atskirais aspektais.

Kompleksišką etnologinio pobūdžio veikalą apie Lietuvos miesto, mies
telių ir kaimo šeimą skatino poreikis geriau suprasti XX–XXI a. žmonių ver
tybes, tuo labiau, kad panašių darbų ligi šiol nėra. Ši monografija parašyta re
miantis autorės mokslinių tyrimų duomenimis, ankstesnių tyrinėtojų darbais, 
įvairių rūšių šaltiniais. Knygoje stengiamasi aprėpti šeimos kultūrinių tradicijų 
problemas. Daugiausiai dėmesio skirta mažiausiai tyrinėtoms sritims. Bandyta 
ne tik kuo detaliau perteikti tam tikru laiku gyvavusias šeimos ar bendruo
menės vertybes, bet ir apčiuopti vertybių pokyčius istorijoje. Vertybių, kaip 
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ir istorines mentaliteto, permainas „sukelia vienas ar keli itin įspūdingi arba 
(dažniau) daug nedidelių, viena kryptimi pamažu besirutuliojančių įvykių“1.

Pasauliui modernėjant, keičiasi ne tik civilizacijos elementai, bet ir nuo-
statos, socialinė žinija, bendravimo būdai. „Nuolat didėjanti modernizacija ir 
su ja susijusios socialinės permainos artina prie dabarties praeitį, kurioje tas ar 
kitas dabarties tarpsnis dar gali atpažinti save...“2 Praeityje ieškome naujų da
lykų pradžios, būsimų epochų užuomazgų, šiuolaikinės kultūros daigų, todėl 
nykstančios tradicijos verčia rūpintis sąmoninga jų konservacija. Nagrinėjant 
praeitį būtina laikytis tam tikrų taisyklių: nemėginti jos nei idealizuoti, nei 
paversti nesuvokiamu kitoniškumu arba senamadiškai apsirengusia dabartimi. 
Praeities tyrimai turėtų aprėpti tiek praeities, tiek tęstinumo kategorijas, tiek 
dabartines jų interpretacijas.

Monografiją sudaro trys dalys bei priedai (santraukos anglų, prancūzų ir 
rusų kalbomis). Pirmoje dalyje nagrinėjama nacionalinių vertybių ir mies
tietiškos sąmonės plėtra, antroje – etinių bei pasaulėžiūros vertybių sąsajos, 
trečioje dalyje aptariama globalizacijos įtaka šiuolaikiniams lietuvių šeimos pa
pročiams. Monografiją iliustruoja archyvinės bei šių dienų fotografijos, kuriose 
išryškėja pasirinkto laikotarpio vertybės ir kurios padės skaitytojui geriau su
vokti knygoje nagrinėjamus klausimus.

Esu dėkinga Lietuvos mokslo tarybai, Lietuvos mokslo ir studijų fondui 
už mokslinių tyrimų rėmimą ir Lietuvos mokslo tarybai už paskirtas lėšas šiai 
monografijai parengti ir išleisti.

Nuoširdžiai tariu ačiū recenzentams: Lietuvos istorijos instituto 
Etnologijos skyriaus vadovui dr. Žilvyčiui Šakniui, Vilniaus universiteto Lyčių 
studijų centro vadovei prof. dr. Daliai Leinartei, Vytauto Didžiojo universi
teto Religijos studijų katedros vedėjui prof. dr. (hp) Eugenijui Danilevičiui, 
taip pat VDU leidyk los darbuotojams, redaktoriams – Robertui Keturakiui 
ir dr. Renatai Endzelytei, korektorei Simonai Grušaitei, knygos dailininkei 
Rasai Švobaitei, maketuotojai Janinai Baranavičienei, vertėjams Vijolei Arbas, 
dr. Loïc Boizou, prof. Asijai Kovtun, mano pateikėjams ir VDU studentams, 
padėjusiems surinkti etnografinę medžiagą, kurių bendras darbas padėjo šiai 
monografijai išvysti pasaulį.

Autorė

1 Dinzelbacher P. 1998. Mentaliteto istorijos teorijos ir praktikos klausimu. Europos mentaliteto istorija: 
pagrindinių temų apybraižos. Sud. P. Dinzelbacher. Vilnius: Aidai. P. XXV.

2 Dinzelbacher P. 1998. Mentaliteto... P. XVI.
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Įvadas

Kiekvienai visuomenei ir kultūrai būdingos savitos vertybės – per šimtmečius 
sukaupta bendruomenės patirtis ir kultūros paveldas, perduodamas iš kartos 
į kartą. Laikui bėgant gali kisti požiūris į tas pačias vertybes tiek kultūros vi
duje, tiek išorėje. Vertybes galima pažinti įvairiai. Vienas pažinimo būdų – 
asmeniniai liudijimai, išreiškiantys bendruomenėje ar kolektyve paplitusias 
nuostatas. Taigi galima kalbėti apie individualias, asmenines ir bendruomeni
nes vertybes, atspindinčias pamatines visuomenės normas bei nuostatas. Ben
druomeninės vertybės daro įtaką visiems jos nariams, bet nėra vienalytės, nes 
tam tikram amžiaus tarpsniui, socialiniam sluoksniui, kultūrinei, etninei ar 
religinei grupei būdingos tam tikros vertybės.

Visuomenė neegzistuoja be vertybių – kaip ir pavienės asmenybės renkasi 
iš begalės alternatyvų, vienas priima, kitas – atmeta. Visuomenėje priimtos 
nuostatos, sudarančios dorovinių principų pagrindą, vadinamos vertybėmis. 
Jos laikomos svarbiu asmens tapatybės faktoriumi3. Atskiros kultūros teikia 
pirmenybę skirtingoms vertybėms – kolektyvinėms arba individualioms. In
dividualios asmens vertybės gali nesutapti su visuomenės kolektyvinėmis ver
tybėmis, todėl gali kilti konfliktų. Šiandien iškyla klausimas, kokioms verty
bėms – kolektyvinėms ar individualioms – prioritetą teikė skirtingų socialinių 
sluoksnių lietuvių šeima XX–XXI a. pradžioje.

Monografijos tyrimo objektu pasirinkome lietuvių šeimos vertybes. Tyrimo 
tikslas – remiantis XX–XXI a. pradžios lietuvių kultūrinėmis tradicijomis, at
skleisti vertybių sankirtą šeimoje. Užsibrėžtam tikslui įgyvendinti iškelti šie 
uždaviniai: 

• išanalizuoti lietuvių šeimos kultūrinį tapatumą ir vertybes, remiantis 
įvairiais šaltiniais, ankstesnių autorių darbais bei autorės atliktais etnografiniais 
lauko tyrimais;

3 Broom L., Bonjean C., Broom D. 1992. Sociologija: esminiai tekstai ir pavyzdžiai. Kaunas: Littera Uni
versitatis Vytauti Magni. P. 43.
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• išnagrinėti nacionalinių vertybių ir miestietiškos sąmonės reiškinius, 
kultūrines tradicijas tarpukario miesto kultūroje; 

• nustatyti etinių bei pasaulėžiūros vertybių sąsajas miesto ir kaimo gy
ventojų šeimos papročiuose;

• ištirti globalizacijos įtaką šiuolaikiniams šeimos papročiams; nustatyti 
lietuvių šeimos reikšmę ugdant ir puoselėjant etnines bei pasaulėžiūros verty
bes globalizacijos sąlygomis;

• išnagrinėti šiuolaikinės šeimos vertybių transformaciją postmodernioje 
visuomenėje.

Nagrinėjant vertybių pokyčius svarbu nustatyti, kas formuoja miesto šei
mos ir bendruomenės narių mentalitetą ir vertybes, svarbu išsiaiškinti sąmo
ningas, ypač nesąmoningas gaires, pagal kurias žmonės susikuria kiekvienai 
epochai būdingas vertybes, lemiančias jų jausmus ir veiklą. Taip pat svarbu 
nustatyti, ar vertybės yra pastovus, ar kintamas reiškinys, kuo praeities vertybės 
skiriasi nuo dabarties.

Lauko tyrimų charakteristika. Pagrindinis darbo šaltinis – empirinė lau
ko tyrimų medžiaga, surinkta 1998–2011 m. pagal autorės sudarytus klausi
mynus. Etnografinė medžiaga rinkta įvairiose Lietuvos vietovėse anketavimo, 
pokalbio, struktūruoto ir pusiau struktūruoto interviu, stebėjimo metodais. 
Lauko tyrimai atlikti pagal keturis autorės sudarytus klausimynus, kurie ne 
kartą buvo koreguoti ir papildyti. Pirmasis klausimynas parengtas 1998 m., 
vėliau praplėstas ir papildytas, skirtas tarpukario žmonių gyvenimo būdui ir 
vertybėms atskleisti. Interviu metodas atliktas atsitiktinės atrankos būdu, ku
riuo pasirinktos vyresnio amžiaus žmonių grupės. Vėliau iš jų buvo atrinkti 
gerai informuoti pateikėjai bei pakartotinai apklausti išsamiojo interviu būdu. 
Iš viso šiame tyrime dalyvavo 120 pateikėjų, gimusių nuo 1905 m. iki 1959 m.

2006 m. sudarytas antrasis klausimynas „Šiuolaikiniai vestuvių papročiai“ 
labiau orientuotas į jaunesnio amžiaus pateikėjus. Pagal jį apklausta 100 įvai
rių Vytauto Didžiojo universiteto fakultetų studentų, gimusių nuo 1981 m. 
iki 1988 m. Jį sudarė 34 uždaro ir atviro tipo klausimai apie lietuvių šeimos 
papročius. Uždari klausimai padėjo tiksliau susisteminti, klasifikuoti bei paly
ginti gautus atsakymus. Atviro tipo klausimai sudarė galimybę atsiskleisti pa
teikėjų saviraiškai, jų individualybei. Anketos klausimai suteikė informacijos 
apie pateikėjų vertybes, požiūrį į santuoką bei šiuolaikines jos formas, įvairių 
kartų motyvus kurti šeimą, į nesusituokusias poras ir priežastis, skatinančias 
šį reiškinį plisti dabartinėje visuomenėje. Pateikėjai atsakė į anketos klausi
mus apie šiuolaikines vestuves, mergvakarius ir bernvakarius, kuriuose patys 
dalyvavo, apie juose atliekamas apeigas, senuosius ir naujuosius papročius, 
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vestuvių veikėjus bei šventės organizatorius. Tyrimo metu užfiksuota dau
giau kaip 100 vestuvių, vykusių įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose, kuriose dalyvavo respondentai. Daugiausiai vestuvių vyko 1995–
2006 m.

Antrasis tyrimo etapas vykdytas – 2008–2009 m. Autorės sudarytą anketą 
užpildė 110 respondentų, kurių atsakymus padėjo surinkti VDU etnologijos 
specialybės studentai. Apklausoje dalyvavo VDU ir KTU studentai bei jų drau
gai, giminaičiai (80 moterų ir 30 vyrų), gimę nuo 1954 m. iki 1995 m. Lauko 
tyrimams buvo naudotas struktūruotas interviu ir pokalbio metodas. Anketo
se užfiksuotas 31 bernvakaris, kurie vyko 2001–2008 m., ir 77 mergvakariai, 
iš kurių du vyko sovietmečiu (1979 m. ir 1984 m.), o likę – 1998–2008 m. 
Anketos klausimai leido surinkti informaciją apie studentų vertybes, požiūrį į 
santuoką bei šiuolaikines jos formas, įvairių kartų motyvus kurti šeimą, į ne
susituokusias poras ir priežastis, skatinančias šį reiškinį plisti dabartinėje visuo
menėje. Respondentai atsakė į klausimus apie šiuolaikinių vestuvių struktūrą, 
atskiras vestuvių dalis, mergvakarių ir bernvakarių apeigas, senuosius ir nau
juosius papročius, jaunųjų aprangą, vestuvių veikėjus bei organizatorius.

Trečiasis tyrimas atliktas 2010 m. Surinkta empirinė medžiaga apdorota 
aprašomuoju ir komparatyvistiniu metodais, taip pat atlikta tyrimo duomenų 
procentinės išraiškos analizė. Tyrimui pasirinkta 100 Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentų, gimusių nuo 1980 m. iki 1991 m. Daugumą sudarė as
menys, gimę 1986–1988 m. (41 %), antra pagal gausumą grupė – gimusieji 
1983–1985 m. (24 %), trečia grupė – 1989–1991 m. gimę studentai (18 %), 
likę sudarė 15 %, o 2 % savo amžiaus nenurodė. Studentai apklausti nau
dojant 2010 m. autorės sudarytą klausimyną „Šeima ir vestuvių papročiai“. 
Jame pateikti klausimai apie šiuolaikinę šeimą, skirtingas partnerystės formas 
(konkubinatą, santuoką tarp skirtingos ir tos pačios lyties asmenų) ir jų ver
tinimą. Klausimynas orientuotas į šiuolaikinę kultūrą ir modernias paskuti
niojo dešimtmečio vestuves. Siekta išsiaiškinti šiuolaikinių vestuvių struktūrą, 
truk mę, pobūdį, bandyta nustatyti, kiek moderniose vestuvėse dar išlikę se
nųjų tradicinių papročių, kiek jų tiesioginės ar netiesioginės difuzijos būdu 
pasiskolinti iš kitų tautų ir kultūrų.

2010 m. taip pat buvo apklausta 112 respondentų pagal klausimyną „Šiuo
laikiniai vestuvių papročiai“, orientuojantis į etniškai mišrias šeimas. Šiam tyri
mui panaudoti ir autorės interviu su etniškai mišrių šeimų poromis.

Atliktais tyrimais mieste apklausti 542 pateikėjai, gimę nuo 1905 m. 
iki 1959 m., miestelių ir kaimų teritorijoje – 180 pateikėjų, gimusių 1900–
1975 m. Taigi iš viso tyrime dalyvavo 722 pateikėjai. Jų socialinė padėtis labai 
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įvairi – studentai, darbininkai, žemdirbiai, žvejai, tarnautojai, inteligentai. Pa
teikėjų išsilavinimas taip pat gana skirtingas – nuo pradinės mokyklos iki aukš
tojo išsilavinimo. Daugumą pateikėjų sudarė lietuviai, bet pasitaikė keletas kitų 
tautybių atstovų – lenkų, rusų, žydų. Surinkta etnografinė medžiaga saugoma 
Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros rankrašty
ne (VDU ER F. 1. B. 25–28; F. 1. B. 31–34; B. 209, 210, 249–253, 257, 258, 
260–262, 531, 532, 535, 1619, 1627, 1653, 1786, 2098, 2248, 2284). Dalį 
duomenų padėjo surinkti šios katedros studentai. Į ekspedicijas jie vyko kartu 
su autore arba individualiai, duomenis rinko pagal autorės parengtą metodiką.

Metodai ir metodologija. Surinktai medžiagai apibendrinti taikyta istorinis-
lyginamasis, etnografinių duomenų analizės bei interpretacinis metodai. Taip 
pat taikytas pavyzdinio atvejo (case study) metodas. Atliekant tyrimus ir stebint 
kultūrinę pateikėjų aplinką buvo fotografuojama. Šeimos vertybės nagrinėtos 
remiantis dviem kultūros tyrimo strategijomis: emine ir etine4. Eminis požiūris 
padėjo nustatyti vietinių žmonių aiškinimus ir reikšmės kriterijus, aptariamo 
reiškinio ir pateikėjų pasaulėžiūros atitikimą, t. y. kaip patys žmonės suvokia 
vertybes, kaip jas vertina, laikosi jų ar nepaiso. Etinis požiūris taikytas siekiant 
teoriškai pagrįsti stebėtojo aiškinimus, kategorijas ir reikšmės kriterijus. 

Renkant medžiagą pagal pirmąjį klausimyną atrankai taikytas „sniego ka
muolio“ metodas: gerai informuoti pateikėjai nurodė kitus, tai pačiai grupei 
(amžiaus, lyties, socialinio sluoksnio, gyvenamosios vietovės, religijos, tauty
bės atžvilgiu) priklausančius respondentus.

Analizuojant teorinius klausimus pasitelkti Lietuvos bei užsienio etnologų, 
antropologų, filosofų, sociologų Philippe Arièso, Arnoldo van Gennepo, 
Ernesto Beckerio, Roberto Jay Liftono, Erico Olsono, Antoniuso C. Robbeno, 
Bronislawo Malinowskio, Alfredo Kroeberio, Leonardo Broomo, Charleso 
M. Bonjeano ir Dorothy H. Broom, Marko Gottdienerio ir Leslie Budd, Johno 
Tomlinsono, Zygmunto Baumano, Johno Fiske’s, Alano Barnardo, Conrado 
Phillipo Kottako, Irmos Šidiškienės, Egidijos Ramanauskaitės, Akvilės 
Motuzaitės, Petro Kalniaus, Žilvyčio Bernardo Šaknio, Stanislovo Juknevičiaus, 
Alfonso Algimanto Mitriko, Broniaus Kuzmicko, Romualdo Grigo, Leonido 
Donskio, Lilijanos Astros, Anelės Vosyliūtės darbai.

Šaltiniai. Monografijoje siekta aprėpti kuo įvairesnes šaltinių grupes 
(etnografinių lauko tyrimų duomenis, archyvinius, istorinius ir statistinius 

4 Plačiau apie šiuos kultūros tyrimo būdus, taikomus kultūrinėje antropologijoje, žr.: Rhum M. 2006. 
Emic and Ethic. The Dictionary of Anthropology. Ed. by T. Barfield. Malden-Oxford: Blackwell Pu
blishing. P. 148; Kottak C. Ph. 1991. Anthropology: The Exploration of Human Diversity. New York: 
McGraw-Hill. P. 47; Harris M. 1998. Kultūrinė antropologija. Vilnius: Tvermė. P. 14.
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šaltinius, gyventojų surašymo duomenis, periodiką, amžininkų prisiminimus, 
gyvenimo istorijas). Kaip minėjome, svarbiausias darbo šaltinis – etnografinė 
lauko tyrimų medžiaga, 1998–2011 m. surinkta autorės bei jos pagalbininkų – 
VDU studentų. Monografijoje panaudota tarpukario lietuvių bei užsie
nio periodika („Savivaldybė“, „Kauno naujienos“, „Naujas žodis“, „Lietuvos 
aidas“, „Židinys“, „Naujoji Vaidilutė“, „Moteris ir pasaulis“, „Motina ir vaikas“, 
„Deutsche Allgemeine Zeitung“), kurioje lietuvių bei užsienio autoriai aprašė 
laikinosios sostinės gyvenimo būdą ir vertybes. Remtasi archyviniais šaltiniais, 
iš kurių reikėtų išskirti vertingus rankraštinius duomenis iš Kauno apskrities 
viešosios bibliotekos Bibliografijos skyriaus Kaunistikos grupės fondų, iš jų – 
kraštotyrininko Prano Juozapavičiaus rankraštį „Kaunas ir jo apylinkės“5, Tado 
Ivanausko memorialinio muziejaus archyvo rankraštinę medžiagą (Ivanauskų 
šeimos laiškai, dienoraščiai), privačių asmenų rankraštinę medžiagą (Danutės 
Vailionytės asmeninis archyvas). Knygoje naudotos archyvinės nuotraukos iš 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvių literatūros ir meno archyvo, 
Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus fonotekos, Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Fototekos ir dokumentacijos skyriaus bei 
Liaudies meno skyriaus, Tado Ivanausko memorialinio muziejaus rankraštyno, 
VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros rankraštyno bei pačios autorės me
džiagos, surinktos etnografinių ekspedicijų metu.

Dar viena šaltinių grupė – tarpukario amžininkų prisiminimai. Iš jų rei
kėtų išskirti VDU profesoriaus Tado Ivanausko prisiminimus6 apie laikinosios 
sostinės ir jos priemiesčio (Obelynės) gyvenimo būdą, meno istoriko Povilo 
Viktoro Reklaičio vaikystės prisiminimus7, kuriuose jis aprašo Kauno sena
miesčio ir Aleksoto gyvenimą XX a. 3–4 dešimtmečiais. Prisiminimuose at
skleidžiamos to meto Kauno gyventojų vertybės, vartota kalba, lietuviškos sa
vimonės daigai, kuriuos skleidė šviesios tarpukario Kauno asmenybės.

Remtasi dar viena šaltinių grupe – statistiniais šaltiniais. Gana reprezentaty
vus XIX a. pabaigos šeimos studijų šaltinis – carinės Rusijos imperijos pirmojo 
visuotinio gyventojų surašymo, įvykusio 1897 m., duomenys8. Juose pateikta 

5 KAVB BS KF. Juozapavičius P. 1980. Kaunas ir jo apylinkės (rankraštis). Kaunas.
6 Ivanauskas T. 1994. Aš apsisprendžiau. Sud. R. Budrys. Vilnius: Vyturys.
7 Reklaitis P. V. 2000a. Mano vaikystės prisiminimai. 7 meno dienos. 07 21. P. 5; Reklaitis P. V. 2000b. 

Mano vaikystės prisiminimai. 7 meno dienos. 07 28. P. 4–5. 
8 Pervaja vseobščaja perepis naselenija Rosijskoj imperii 1897 goda. 1904. Kovenskaja gubernija. T. 42. Pod 

red. Trojnickovo N. Sankt-Peterburg: Centralnyj stat. komitet ministerstva vnutrenych del; Pervaja 
vseobščaja perepis naselenija Rosijskoj imperii 1897 goda. 1904. Suvalkskaja gubernija. T. 59. Pod red. 
Trojnickovo N. Sankt-Peterburg: Centralnyj stat. komitet ministerstva vnutrenych del; Volter E. 1901. 
Spiski naselionych mest Suvalkskoj gubernii, kak material dlia istoriko-etnografičeskoj geografiji kraja. Sankt 
Peterburg: Tipografija Imperatorskoj Akademii Nauk. 
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medžiaga apie to meto Lietuvos gyventojų skaičių bei etninę sudėtį. Surašymo 
duomenys grupuojami pagal gubernijas, miestus, gyventojų religiją, luomus, 
bet su šeima susiję duomenys nepateikiami pagal tautybę. Reikėtų pažymėti, 
kad minėti šaltiniai nėra visiškai patikimi. Nors juose pateiktas gan tikslus gy
ventojų skaičius, tačiau statistika apie gyventojų nacionalinę sudėtį yra tenden
cinga. Taip atsitiko dėl kelių priežasčių. Pirmoji jų ta, kad šio surašymo metu 
lietuviais buvo laikomi tik tie gyventojai, kurie šeimoje šnekėjo lietuviškai. An
troji priežastis – daugelis to meto lietuvių, norėdami susikalbėti su caro valdi
ninkais ir dvasininkais, turėjo mokėti rusiškai arba lenkiškai, todėl dalis jų buvo 
užrašyti ne lietuviais. Trečioji priežastis, nulėmusi mažą lietuvių skaičių, buvo 
ta, kad dalis pačių lietuvių neturėjo aiškios tautinės savimonės. Per surašymą jie 
sakėsi esą gudai arba lenkai, nes pastaruosius valdžia labiau toleravo9.

Vertingas miesto šeimos studijų šaltinis – Pirmojo visuotinio Lietuvos gy
ventojų 1923 m. surašymo duomenys10. Tai patikimas šaltinis, atliktas pagal 
tarptautinius standartus. Jame pateiktas smulkus gyvenamųjų vietovių suskirs
tymas pagal vietovės rūšį: miestą, priemiestį, miestelį, bažnytkaimį, sodžių, 
kaimą, dvarą. Gyvenamosios vietos pavadinimas užrašytas toks, kokį vartojo 
vietos gyventojai. Visi demografiniai duomenys nurodyti pagal gyvenamąją 
vietovę, tautybę, religiją. 

Vertingos statistinės medžiagos, tinkamos miesto šeimos studijoms, ran
dama 1924–1939 m. „Lietuvos statistikos metraštyje“11. Jame medžiaga gru
puojama pagal vietovę, socialinį sluoksnį, tautybę ir religiją. Metraštyje galima 
rasti vertingų duomenų apie vedybinį amžių, vaikų gimimus, tautiškai mišrias 
santuokas.

9 Vaitekūnas S. 1998. Lietuvos teritorija ir gyventojai. Vilnius: Alma littera. P. 136;  Gaučas P. 1993. Lietuvių 
gudų kalbų paribio etnolingvistinė situacija 1795–1914 m. Lietuvos Rytai. Sud. K. Garšva, L. Gruma
dienė. Vilnius: Valstybinis leidybos centras. P. 72.

10 Lietuvos apgyventos vietos. 1925. Pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. Kaunas: 
Leidėjas Centr. Statistikos biuras, Finansų ministerija; Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. 
visuotinio gyventojų surašymo duomenys. 1923. Kaunas: Leidėjas LR Finansų ministerija, Centr. statistikos 
biuras. 

11 Lietuvos statistikos metraštis 1924–1926 m. 1927. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 1; Lietuvos statistikos 
metraštis 1927–1928 m. 1929. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 2; Lietuvos statistikos metraštis 1929–
1930 m. 1931. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 3; Lietuvos statistikos metraštis 1931 m. 1932. Kaunas: 
Valstybės spaustuvė. T. 4; Lietuvos statistikos metraštis 1932 m. 1933. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 5; 
Lietuvos statistikos metraštis 1933 m. 1934. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 6; Lietuvos statistikos metraštis 
1934 m. 1935. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 7; Lietuvos statistikos metraštis 1935 m. 1936. Kaunas: 
Valstybės spaustuvė. T. 8; Lietuvos statistikos metraštis 1936 m. 1937. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 9; 
Lietuvos statistikos metraštis 1937 m. 1938. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 10; Lietuvos statistikos metraštis 
1938 m. 1939. Kaunas: Valstybės spaustuvė. T. 11; Lietuvos statistikos metraštis 1939 m. 1940. Vilnius: 
Centralinis statistikos biuras. T. 12. 



LIETUVIŲ ŠEIMA VERTYBIŲ SANKIRTOJE (XX A. – XXI A. PRADŽIA)18

Nagrinėjant šiuolaikinę šeimą remtasi Lietuvos gyventojų 2001 m. ir 
2011 m. surašymo duomenimis, paskelbtais Lietuvos statistikos metraščiuose12. 
2011 m. Statistikos metraštyje pateikti duomenys apie šalies gyventojų skaičių, 
jų mažėjimo tendencijas ir priežastis, apie gyventojų šeimyninę padėtį, santuo
kų ir ištuokų skaičių, tenkantį 1 000 gyventojų, vidutinė buvusios santuokos 
trukmė, gyventojų emigracijos ir imigracijos duomenys.

Deja, oficialioji valstybinė statistika neatskleidžia gyvenimo šeimoje ypa
tybių, asmenybės veiklos motyvų, vertybinių orientacijų, šeimos funkciona
vimą sąlygojančių veiksnių. Todėl svarbiausias šaltinis tiriant miesto šeimos 
vertybes – etnografinės apklausos, gyvenimo istorijų užrašymas, epistoliarinis 
palikimas.

Monografijos aktualumas, naujumas ir tyrimų perspektyvos. Iki šiol dau
guma lietuvių etnologų darbų buvo skirti kaimo šeimos tyrimams, todėl šiuo 
darbu siekiama atkreipti dėmesį į miestiečių šeimą, naujai užgimusias mies
to tradicijas tarpukario Lietuvoje bei jų transformacijas šiuolaikinėje miesto 
aplinkoje. Miesto šeimos tyrimai globaliame pasaulyje – aktuali ir nauja prob-
lema, padedanti atskleisti šiuolaikinio miestiečio tapatumą, mentalitetą, verty
bes postmodernioje šių dienų visuomenėje. Monografija turėtų paskatinti nau
jai pažvelgti į lietuvių šeimos papročius bei įvertinti miesto aplinkos poveikį 
miestiečių kultūriniam pliuralizmui.

Šiuo metu lietuvių šeimos papročiai tyrinėjami Lietuvos istorijos institu
to etnologų darbuose13, kurių svarbiausias tyrimo objektas – tradicinė kaimo 
šeima. Galima paminėti tik vieną kitą instituto etnologų darbą, nagrinėjan
tį šiuolaikinius miesto šeimos papročius14. Nuoseklių miesto šeimos papročių 
tyrimų stoka paskatino autorę monografijos tyrimo objektu pasirinkti miesto 
ir jo priemiesčių šeimą. Be to, knygoje akcentuojamas vertybinis aspektas, 
kuris suteikia darbui tarpdisciplininį požiūrį. Monografijoje pasirinktas gana 
ilgas tyrimo laikotarpis – nuo tarpukario iki šių dienų, apimantis skirtingas 

12 Lietuvos statistikos metraštis. 2011. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas; Lietuvos statistinis atlasas 
2010. 2011. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas.

13 Šaknys Ž. 2007. Jaunimo iniciaciniai ir kalendoriniai papročiai. Iš: Paukštytė-Šaknienė R., Savo
niakaitė V., Šaknys Ž., Šidiškienė I. Lietuvos kultūra: Aukštaitijos papročiai. Vilnius: LII. P. 65–116; 
Paukštytė-Šaknienė R. 2007. Vaiko gimties socialinio įteisinimo papročiai. Iš: Paukštytė-Šaknienė R., 
Savoniakaitė V., Šak nys Ž., Šidiškienė I. Lietuvos kultūra... LII. P. 17–64; Šidiškienė I. 2007 Kultūrinio 
tapatumo gairės. Simboliniai veiksmai vestuvėse. Iš: Paukštytė-Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž., 
Šidiškienė I. Lietuvos kultūra... LII. P. 117–161; Paukštytė-Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž., 
Šidiškienė I. 2009. Lietuvos kultūra: Dzūkijos ir Suvalkijos papročiai. Vilnius: LII.

14 Paukštytė R. 2003. Liaudies kultūra mieste. Vilniečių krikštynos. Lituanistica. Nr. 2 (54). P. 112–125; 
Paukštytė R. 2004. Lietuvių ir lenkų kultūra XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje: vilniečių krikštynos. 
Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Rok 2004. T. 3. Vilnius. P. 108–126; Šidiškienė I. 
2008. Miesto liaudiškosios kultūros kūrimas: vilniečių vestuvės. Liaudies kultūra. Nr. 4. P. 28–37. 
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miesto šeimos kultūrines tradicijas, paveiktas urbanizacijos, modernizacijos, 
sovietizacijos, globalizacijos reiškinių.

Skirtingai nei filosofų ir sociologų darbuose, šioje monografijoje į vertybes 
žvelgiama per šeimos papročių kontekstą. Siekiama nustatyti iki šiol beveik 
netyrinėtą miesto aplinkos įtaką miestiečių šeimos papročiams bei kultūriniam 
jų pliuralizmui, modernizacijos ir globalizacijos poveikį šiuolaikinės miesto 
šeimos vertybėms.

Ateityje planuojama praplėsti tyrimų lauką ir į tyrimų objektą įtraukti Lie
tuvos etninių mažumų šeimas, mišrias santuokas. Pastarosios globalizacijos są
lygomis tampa vis populiaresnės ne tik Europos šalyse, bet ir visame pasaulyje, 
tad šio reiškinio tyrimas tampa vis aktualesnis.

Tyrimai Lietuvoje ir užsienyje. Per paskutinius du dešimtmečius moksli
ninkų tyrimuose nemažai dėmesio skiriama kultūriniams Lietuvos visuomenės 
pokyčiams, kurie aprėpia ir gyventojų vertybių kaitą. 

Etnologų darbuose, susijusiuose su XX–XXI a. pradžios šeimos papro
čiais, vertybės nebuvo tiesiogiai tyrinėtos, bet vienu ar kitu aspektu apie jas 
užsiminta. Angelė Vyšniauskaitė, Irena Čepienė, Romanas Vasiliauskas, Rasa 
Račiūnaitė, nagrinėdami valstiečių šeimos vaidmenį jaunosios kartos socia
lizacijoje, atkreipė dėmesį į moralinio ir religinio auklėjimo sąsajas15. Rasa 
Paukštytė savo monografijoje pabrėžė krikšto reikšmę kūdikiui įteisinti religi
nėje ir kaimo bendruomenėje. Ji akcentavo šeimos, Bažnyčios ir bendruome
nės svarbą šiam procesui.16 Dar viename straipsnyje autorė gilinosi į moralės 
sampratą jaunimo bendravimo papročiuose17. I. Čepienė, nagrinėjusi vaikų re
liginį auklėjimą, pastebėjo, kad jis buvo grindžiamas kaimo žmonių religine 
patirtimi ir religine praktika. Autorė išskyrė religinę patirtį formavusius veiks
nius: religinių jausmų skatinimą, tikėjimo pažinimo perteikimą bei moralinių 

15 Vyšniauskaitė A. 1964. Šeimos buitis ir papročiai. Lietuvių etnografijos bruožai. Red. A. Vyšniauskaitė. 
Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla; Vyšniauskaitė A., Kalnius P., Paukštytė-
Šaknienė R. 2008. Lietuvių šeima ir papročiai. Vilnius: Mintis; Vyšniauskaitė A. 1996. Sužadėtuvių 
apeigų prasmė ir raida. LKMA suvažiavimo darbai. T. XVI. P. 329–335; Račiūnaitė R. 1989. Dorovinės 
vertybės krikštynų papročiuose. Lietuvių liaudies papročiai. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 
P. 137–144; Račiūnaitė R. Kai kurie XX a. žemaičių šeimos gyvenimo aspektai. LKMA Suvažiavimo 
darbai. T. XVI. Vilnius. 1996. P. 336–341; Račiūnaitė R. 2002. Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje: 
gyvenimo ciklo papročiai (XIX a. pabaiga – XX a. vidurys). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto 
leidyk la; Vasiliauskas R. 2006. Lietuvių liaudies pedagogika – jaunosios kartos socializacijos fenome-
nas (XIX a. ant roji pusė – XX a. pradžia). Vilnius: VPU leidykla; Čepienė I. 2008. Lietuvių etninė 
kultūra. Raidos įžvalgos. Vilnius: Alma littera.

16 Paukštytė R. 1999. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo gyvenime (XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje 
pusėje). Vilnius: Diemedžio leidykla.

17 Paukštytė R. 1990. Moralės samprata jaunimo bendravimo papročiuose XIX a. pab. – XX a. pr.: (bur
tai, prietarai). Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 m. Ats. red. V. Milius. Vilnius: Lietuvos 
mokslų akademija. P. 157–168.
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vertybių ugdymą.18 Pranė Dundulienė senuosius lietuvių šeimos papročius 
nag rinėjo kaip religinių, maginių, apeiginių, simbolinių, vaidybinių, teisinių 
ir ekonominių elementų kompleksą19. Žilvytis Šaknys monografijoje „Jaunimo 
brandos apeigos Lietuvoje“ minėtas apeigas susiejo su bažnytiniais ritualais. 
Anot autoriaus, „kai kur Vakarų Lietuvoje jaunimo brandos apeigos funkcijas 
atstovavo katalikų sutvirtinimo sakramentas, pietinėje krašto dalyje – jaunimo 
mišios“.20 Danguolė Svidinskaitė savo straipsniuose pabrėžė artimiausių šeimos 
narių, kaip pagrindinių asmens religingumą ir jo religinę tapatybę formuo
jančių asmenų, svarbą. Kaimo žmonių tikėjimą autorė apibūdino kaip mora
linę ir socialinę tvarką įkūnijančią ir laiduojančią sistemą.21 Stasys Yla studi
joje „Lietuvių šeimos tradicijos“ bei Aldona Vaicekauskienė straipsnyje apie 
Punsko krašto krikščioniškus vestuvių aspektus gilinosi į religinius tradicijų 
elementus ir liaudies religingumo apraiškas lietuvių šeimos papročiuose22.

Etnosociologiniu aspektu Lietuvos kaimo gyventojų dvasinę kultūrą XX a. 
7–8 dešimtmečiais tyrinėjęs Jonas Mardosa monografijoje23 atkreipė dėmesį 
į to meto šeimos religines vertybes. Jis pastebėjo, kad tarp kaimo gyventojų 
didesnis procentas tikinčiųjų yra vyresnio amžiaus ir moteriškos lyties; aukštąjį 
išsilavinimą turintys ir protinį darbą dirbantys kaimo gyventojai reiklesni kul
tūrinei aplinkai, pasižymi platesniais kultūriniais interesais, dažniau pasirenka 
sudėtingesnio pobūdžio vertybes negu fizinį darbą dirbantys žmonės24. Regina 
Merkienė, atlikusi tyrimus pusiau proletarinėje aplinkoje – Grigiškėse (Trakų 
rajone), 1965 m. straipsnyje25 nustatė XX a. 3–7 dešimtmečių darbininkų 
šeimos kūrimosi bruožus: renkantis sutuoktinį vis mažiau paisyta socia linių, 
materialinių ir tautinių skirtumų, todėl daugėjo etniškai ir socialiniu požiū
riu mišrių santuokų, bet pagal išsilavinimą ir vedybinį amžių daugėjo panašių 
porų. Ištyrusi Grigiškių darbininkų šeimas, mokslininkė pastebėjo darbininkų 
šeimos vystymosi tendencijas: šeimų struktūrinių tipų paprastėjimą, asmenų 

18 Čepienė I. 1997. Vaikų religinis auklėjimas Lietuvos kaime XX a. pirmojoje pusėje. LKMA Metraštis. 
T. 11. P. 75–82.

19 Dundulienė P. 2002. Senieji lietuvių šeimos papročiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 
20 Šaknys Ž. B. 1996. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. Vilnius: 

Pradai. P. 167. 
21 Svidinskaitė D. 2002. Religingumas, tapatumas ir istorinis laikas. LKMA metraštis. T. 21. P. 213–239; 

Svidinskaitė D. 2008. Religinės tapatybės formavimas: atvejis Laukuvos parapijoje. Laukuva. II dalis. 
Vilnius: Versmė. P. 252–269; Svidinskaitė D. 2007. Tikėjimo kasdienybės trikdymai: religija, asmuo ir 
moralės konstravimas. Lietuvos etnologija. 2006. Nr. 6 (15). P. 155–185.

22 Yla S. 1978. Lietuvių šeimos tradicijos: Šeimos kūrimo vyksmai. Chicago: Amerikos lietuvių b-kos leidy
kla; Vaicekauskienė A. 1997. Krikščioniškieji Punsko parapijos vestuvių aspektai XX a. LKMA Metraš-
tis. T. XI. P. 97–105.

23 Mardosa J. 1988. Socialistinio Lietuvos kaimo gyventojų dvasinė kultūra. Vilnius: Mokslas. 
24 Mardosa J. Socialistinio Lietuvos kaimo... P. 64–65.
25 Merkienė R. 1965. Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis ir kultūra. (2. Šeimos 

sudėtis ir organizacija). MADA. Nr. 1 (18).
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ir vaikų skaičiaus mažėjimą, santuokų jaunėjimą26. Iš autorės pateiktų apiben
drinimų išryškėja ir to meto šeimos vertybės.

Sovietmečiu daugiausia dėmesio miesto šeimos tyrimams skyrė Antanas 
Daniliauskas ir Petras Kalnius. Savo atliktus tyrimus, susijusius su pramo
nės darbininkų kultūros ir šeimos etnografinėmis problemomis, jie aptarė 
kolektyvinėje monografijoje27. A. Daniliauskas savo studijoje „Etninės dar
bininkų kultūrinio gyvenimo problemos“28 labai į darbininkų vestuvių pa
pročius; išskyrė du miesto darbininkų vestuvių tipus (tradicines vestuves ir 
vestuves-pobūvius), vyravusius tarybiniais metais. Jis pastebėjo sovietmečiu 
atsiradusius naujus vestuvių reiškinius: senųjų tradicijų nykimą (nunykusius 
suguldytuvių ir keltuvių papročius) bei transformavimąsi, vestuvių sienlaik-
raščių, plakatų, „telegramų“ naujoves, vestuvinių automobilių puošimą lėlė
mis ir vestuvinių žiedų simboliais, tarptautinių elementų gausą vestuvių mu
zikoje, šokiuose, vaišėse29. Minėti reiškiniai liudijo to meto miesto gyventojų 
vertybių pokyčius.

P. Kalnius etnosociologiniu aspektu nagrinėjo Lietuvos pramonės darbi
ninkų šeimą30. Autoriaus pasirinktas objektas – Vilniaus, Kauno ir Elektrėnų 
sovietmečio darbininkų šeimos. P. Kalnius atskleidė to meto šeimos struktū
rinius tipus, šeimos sudėtį, jos susikūrimo ypatybes, šeimos narių tarpusavio 
santykius, šeimos vaidmenį etninių procesų raidoje. Autorius pastebėjo, kad 
mieste vyrauja mažosios individualios, daugiausia branduolinės šeimos; kei
čiasi vyro ir moters santykiai šeimoje – moters autoritetas auga ne nykstant 
vyro autoritetui, o didėjant šeimos narių lygybei. Daugeliu atvejų šeimos galva 
yra tik formali ir savo funkcijomis nesitapatina su tradicine, ikisocialistinio lai
kotarpio šeimos galva31. Analizuojant šeimos vaidmenį etniniuose procesuose, 
pastebėta, kad asimiliacijai atspariausios lietuvių ir rusų tautybės.

1988 m. pasirodė studija „Šiuolaikinė Lietuvos TSR miesto šeima“32, ku
rioje P. Kalnius etnosociologiniu aspektu tyrinėjo Vilniaus ir Kauno mies
to negamybinių tarnautojų šeimas. Joje autorius daugiau dėmesio skyrė šei
mos etnodemografinėms ypatybėms, jos vietai etnokultūriniuose procesuose. 

26 Merkienė R. Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato... P. 172.
27 Daniliauskas A., Kalnius P. 1983. Lietuvos TSR pramonės darbininkų kultūros ir šeimos etnografinės proble-

mos. Vilnius: Mokslas.
28 Daniliauskas A. Etninės darbininkų kultūrinio gyvenimo problemos. Iš: Daniliauskas A., Kalnius P. 1983. 

Lietuvos TSR pramonės darbininkų kultūros ir šeimos etnografinės problemos. Vilnius: Mokslas. P. 4–66. 
29 Daniliauskas A. Etninės darbininkų kultūrinio gyvenimo problemos... P. 46–61.
30 Kalnius P. Lietuvos pramonės darbininkų šeima socializmo laikotarpiu. Iš: Daniliauskas A., Kalnius P. 1983. 

Lietuvos TSR pramonės darbininkų kultūros ir šeimos etnografinės problemos. Vilnius: Mokslas. P. 67–130.
31 Kalnius P. Lietuvos pramonės darbininkų šeima... P. 121–122.
32 Kalnius P. 1988. Šiuolaikinė Lietuvos TSR miesto šeima. Vilnius: Mokslas.
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Autorius atkreipė dėmesį į skirtingų tautybių santuokos ir šeimos charakteris
tikų vienodėjimą. Pastebėta, jog pagal sutuoktinių socialinę padėtį tarp nega
mybinių tarnautojų, kaip ir pramonės darbuotojų, vyrauja homogeniškos san
tuokos, tačiau negamybiniai tarnautojai sudaro mažiau mišrių santuokų nei 
pramonės darbininkai. Negamybiniai tarnautojai tuokiasi vyresnio amžiaus 
negu pramonės darbuotojai. Tam įtakos turi aukštesnio išsilavinimo ir kva
lifikacijos poreikiai. Išsiaiškinta, kad etniškai mišriose šeimose nacionalinės 
savimonės ugdymui skiriama kiek mažiau dėmesio negu vientautėse, o labiau 
ugdomos jaunosios kartos internacionalinės vertybės33. 

Vestuvių papročius tarybiniais metais daugiausia tyrinėjo Angelė 
Vyšniauskaitė ir Irena Čepienė34. Lietuvių vestuvių papročiai įvairiapu
siškai aprašyti knygoje „Lietuvių etnografijos bruožai“. Viename sky
riuje A. Vyšniauskaitė apžvelgia tradicinėje kaimo kultūroje vyravusį tradicinį 
piršlybų ir vestuvių laiką, įprastą vedybinį amžių, pragmatinį vedybų po
būdį35. Vieni išsamiausių XX a. 8–9 dešimtmečių šeimos papročių tyrinėjimų 
Lietuvoje – A. Vyšniauskaitės studijos, paskelbtos leidinyje „Iš lietuvių kul
tūros istorijos“. Pirmojoje studijoje36, remiantis gyventojų apklausa ir civili
nės metrikacijos skyrių archyvų duomenimis, nagrinėjamos 1960–1979 m. 
Suvalkijos kaimo vestuvės. Autorė daro išvadą, kad suvalkiečių vestuvėse ap
tinkamos pagrindinės tradicinių liaudies vestuvių apeigos, bet užmiršus sakra
linę prasmę išlieka tik žaidybiniai jų elementai. Antrojoje studijoje „Žemaičių 
vestuvės“37 autorė atskleidžia to meto vestuvių pokyčius: vestuvių ciklas so
vietmečiu sutrumpėjo, kai kurios apeigos išnyko ir pakito, tačiau išliko seno
sios apeigų prasmės ir net terminologijos tapatumas. 1977 m. pasirodžiusioje 
I. Čepienės monografijoje38, skirtoje vestuvių veikėjų funkcijoms, taip pat 
atkreiptas dėmesys į pokyčius, įvykusius sovietinės santvarkos metais. Autorė 
netiesiogiai užsiminė ir apie to meto vertybes – vestuvių apeigų sakralinio ir 
maginio turinio nykimą. Knygoje kritiškai vertinti ir kai kurie sovietmečiu 
atsiradę vestuvių reiškiniai, padiktuoti mados bei konjunktūriškumo veiksnių. 

33 Kalnius P. 1988. Šiuolaikinė Lietuvos TSR miesto šeima. Vilnius: Mokslas. P. 85–88.
34 Vyšniauskaitė A. 1967. Lietuvių šeimos tradicijos. Vilnius: Mintis; Vyšniauskaitė A. 1964. Šeimos buitis 

ir papročiai. LEB. Red. A. Vyšniauskaitė. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. 
P. 448–526; Vyšniauskaitė A., Kalnius P., Paukštytė R. 2008. Lietuvių šeima ir papročiai. Vilnius: Mintis; 
Čepienė I. 1977. Lietuvių liaudies vestuvių veikėjai. Vilnius: Mokslas.

35 Vyšniauskaitė A. Šeimos buitis ir papročiai....
36 Vyšniauskaitė A. 1981. Vestuvės Suvalkijos kolūkiniame kaime. ILKI. T. 11. Šiuolaikinis Suvalkijos 

kaimas. Vilnius: Mokslas. P. 100–155.
37 Vyšniauskaitė A. 1985. Žemaičių vestuvės. ILKI. T. 13. Šiuolaikinis Žemaitijos kaimas. Vilnius: Mokslas. 

P. 122–189.
38 Čepienė I. 1977. Lietuvių liaudies vestuvių veikėjai. Vilnius: Mokslas.
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Minėtų autorių tyrimus vestuvių tematika XXI a. pradžioje toliau tęsė Irma 
Šidiškienė, Akvilė Motuzaitė, R. Račiūnaitė-Paužuolienė39.

Istorikė Dalia Marcinkevičienė savo darbuose į šeimą pažvelgė per istorinę 
prizmę. Monografijoje „Vedusiųjų visuomenė: santuoka ir skyrybos Lietuvo
je XIX amžiuje – XX a. pradžioje“40 nagrinėjo santuokos sudarymo normas, 
vedybų motyvą, meilės ir laimės sampratą tradicinėje šeimoje, vedybų amžių, 
lietuvių šeimos modelio pokyčius, skyrybas bei nelegalius santuokos nutrau
kimo būdus. Leidinyje išryškėjo Lietuvos gyventojų vertybės kuriant šeimą ar 
siekiant ją nutraukti. Kitoje knygoje41 autorė gilinosi į 1945–1970 m. moterų 
biografijas, kuriose atsispindėjo to meto istorinė atmintis, nulemta konkrečių 
politinių, socialinių ir ekonominių aplinkybių. Remiantis moterų patirčių ana
lize, pastebėta: jų vertinimus ir sprendimus veikė to meto propagandinės klišės. 
Ypač tai susiję su romantinės meilės samprata, motinystės įvaizdžiais, darbo ir 
šeimos įsipareigojimų suvokimu. Autorės pastarųjų metų šeimos tyrimai api
bendrinti habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalgoje42, kurioje 
taip pat užsimenama apie šeimos vertybes.

Pagrindiniai duomenų šaltiniai, kuriais šiandien remiasi sociologai, at
likdami vertybių pokyčių Lietuvoje analizę, – tarptautiniai projektai „Euro
pos vertybių tyrimas“ (European Value Surveys), „Pasaulio vertybių tyrimas“ 
(World Value Surveys). Sociologų gyventojų apklausos, taikant Europos tyrimų 
metodiką, Lietuvoje atliktos 1990 m., 1999 m. ir 2008 m. Šie tyrimai padėjo 

39 Šidiškienė I. 2006. Institucinės santuokos apeigos: socialinės tvarkos įteisinimas Lietuvoje XIX a. II pu
sėje – XXI a. pradžioje. Lituanistica. Nr. 68 (4). P. 84–99; Šidiškienė I. 2007. Kultūrinio tapatumo 
gairės. Simboliniai veiksmai vestuvėse. Iš: Lietuvos kultūra: Aukštaitijos papročiai. Sud. Ž. Šaknys. Vil
nius: LII leidykla. P. 117–169; Šidiškienė I. 2002. Lietuvės nuotakos simboliai Europos šalių kontekste. 
Realijų ir prasmių kaita XIX–XX a. Lituanistica. Nr. 4 (52). P. 69–97; Šidiškienė I. 2012. Lietuviškų 
vestuvių interpretacijos internete. Liaudies kultūra. 2012. Nr. 2. P. 25–32; Šidiškienė I. 2006. Lietuvių 
vestuvės XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje: etniškumo diskursas. Punsko ir Seinų krašto lietuviai: 
etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai. Punskas: Aušros leidykla. P. 106–137; Šidiškienė I. 2008. Mies
to liaudiškosios kultūros kūrimas: vilniečių vestuvės. Liaudies kultūra. Nr. 4. P. 28–37; Motuzaitė A. 
2011. Mišrių porų vestuvės Lietuvoje kaip tautinio tapatumo išraiška XXI a. pr. Liaudies kultūra. Nr. 2. 
P. 37–50; Motuzaitė A. 2005. Šiuolaikinės lietuvių vestuvės Vilniaus mieste. Liaudies kultūra. Nr. 6. 
P. 36–45; Račiūnaitė R. 2002. Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje: gyvenimo ciklo papročiai (XIX a. pa-
baiga – XX a. vidurys). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla; Račiūnaitė R. 2004. Krikščio
niškos vertybės lietuvių šeimos papročiuose. Soter. Nr. 13 (41). P. 209–226; Račiūnaitė-Paužuolienė R. 
2011. Tradicijos ir modernumo paralelės bulgarų ir lietuvių vestuvėse. Res Humanitariae. T. 9. Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla. P. 30–49; Račiūnaitė-Paužuolienė R. 2006. XIX a. pabaigos – XXI a. 
pradžios gyvenimo ciklo papročiai. Papilė. Lietuvos valsčiai. Kn. 11. D. 2–3. P. 164–182.

40 Marcinkevičienė D. 1999. Vedusiųjų visuomenė: santuoka ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiuje – XX a. pra-
džioje. Vilnius: Vaga.

41 Prijaukintos kasdienybės, 1945–1970 metai. Biografiniai Lietuvos moterų interviu. Sud. D. Marcinkevičie
nė. 2007. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 

42 Marcinkevičienė D. 2009. Lietuvių šeimos ideologijos: nuo XIX a. tradicijos ir nacionalizmo iki sovietinės 
šeimos politikos 1944–1970 m. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
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nustatyti pastarųjų dviejų dešimtmečių vertybių pokyčius ir palyginti juos su 
kitų Europos ir pasaulio šalių tyrimų duomenimis.

Lietuvos gyventojų vertybes sociologiniu aspektu tyrinėja Kultūros, filosofi
jos ir meno institutas, šeimos vertybių tyrimams daug dėmesio skiria Socialinių 
tyrimų instituto mokslininkai: nagrinėja jaunimo vertybes43, santuokos kaip ver
tybės devalvacijos bei socialinės dezintegracijos klausimus44, socialines-politines 
bei religines vertybes45. L. Astros46, B. Kuzmicko47, G. Maniukaitės48, S. Jukne
vičiaus49 straipsniuose tyrinėtos moralinės ir tautinės lietuvių vertybės. 

Sociologų paskelbtose publikacijose nemažai aptariama gyventojų am
žiaus įtaka, skirtingų kartų vertybinė orientacija. Pavyzdžiui, Rūtos Žiliukaitės 
straipsnyje50 siekiama atskleisti, kaip įvairiose gyvenimo srityse matomi ver
tybių skirtumai tarp Lietuvos gyventojų kartų atspindi bendresnę vertybinio 
virsmo iš tradicinių į sekuliarių-racionalių vertybių dimensiją, susijusią su 
XX a. Lietuvos visuomenės politine, socialine ir ekonomine raida. Autorė 
prieina prie išvados: Lietuvos gyventojų kartų vertybinių skirtumų analizė 

43 Vosyliūtė A. 2005. Studentai ir socialinė tvarka. Iš: Čiužas A., Ratkevičienė V., Stanevičius P., Vosy
liūtė A. Akademinis jaunimas: Gyvenimo būdas ir vertybės. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto 
leidykla. P. 188–223.; Maniukaitė G. 1994. Pastabos apie kai kuriuos tradicinius ir netradicinius jaunimo 
vertybinių orientacijų skirtumus. Kelias. Vilnius: FSTI. P. 28–33; Jaunimo vertybinės orientacijos. 2003. 
Red. A. Vosyliūtė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas. 

44 Mitrikas A. A. 2000. Šeimos vertybių pokyčiai. Kultūrologija. T. 6. Vilnius: Gervelė. P. 295–323; Mit
rikas A. A. 2003. Šeimos vertybių kaita: pagrindinės tendencijos ir bruožai. Besivienijanti Europa: ver-
tybinis aspektas. Sud. S. Juknevičius. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. P. 19–39; Mitri
kas A. A. 2006. Šeimos gyvenimas: vertinimai ir tikroji padėtis. Kultūrologija. Kultūra globalizacijos 
sąlygomis. T. 13. Sud. S. Juknevičius. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. P. 154–182; Mit
rikas A. A. 2007. Lietuvos šeima: vertybiniai pokyčiai 1990–2005 metais. Dabartinės Lietuvos kultūros 
raidos tendencijos: vertybiniai virsmai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. P. 70–88. 

45 Žiliukaitė R. 2000. Lietuvos gyventojų religinių vertybių kaita 1990–1999 metais. Kultūrologija. T. 6. 
Vilnius: Gervelė. P. 213–251; Žiliukaitė R. 2007. Vertybiniai pokyčiai Lietuvos visuomenėje: nuo tradi
cinių link sekuliarių-racionalių vertybių. Sociologija. Mintis ir veiksmas. Nr. 1 (19). P. 116–130; Juknevi
čius S. 2010. Tarp inercijos ir tradiciškumo: lietuvių religingumo bruožai. Kultūrologija. Istorinės vietovės, 
atmintys, tapatumai. T. 18. Sud. V. Berenis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. P. 31–44.

46 Astra L. 1996. Šiuolaikinės lietuvių vertybės. Iš: Kuzmickas B., Astra L. Šiuolaikinė lietuvių tautinė 
savimonė. Vilnius: Rosma; Astra L. 2006. Tautiškumo ir lietuvių tapatumo problemos globalioje moder
nybėje. Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai. Ats. red. A. Andrijauskas. Vilnius: 
Kultūros, filosofijos ir meno institutas. P. 130–140. 

47 Kuzmickas Br. 2008. Lietuviškasis tapatumas: kultūra ir valstybė. Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir 
savikūra eurointegracijos sąlygomis. Sud. A. Andrijauskas, V. Rubavičius. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir 
meno institutas. P. 166–183; Kuzmickas Br., Astra L. 1996. Šiuolaikinė lietuvių tautinė savimonė. Vilnius: 
Rosma.

48 Maniukaitė G. 1995. Vertybinės orientacijos. Vilniečio portretas: sociologiniai metmenys. Vilnius: FSTI, 
1995. P. 102–124. 

49 Juknevičius S. 2000. Lietuvių moralinės vertybės tarp Dievo ir Mamonos. Kultūrologija. Sud. A. Ma
tulionis. T. 6. Vilnius: Gervelė. P. 192–212; Juknevičius S. 2006. Postmodernistinės visuomenės link: 
europinė Lietuvos gyventojų moralės dimensija. Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities 
iššūkiai. Vilnius: KFMI. P. 141–154. 

50 Žiliukaitė R. 2007. Vertybiniai pokyčiai Lietuvos visuomenėje: nuo tradicinių link sekuliarių-racionalių 
vertybių. Sociologija. Mintis ir veiksmas. Nr. 1 (19). P. 116–130.
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patvirtina Ronaldo Ingleharto įžvalgą, kad „perėjimas iš tradicinės agrarinės 
visuomenės į industrinę visuomenę yra susijęs su pasaulėžiūrų kaita, atsispin
dinčia vertybiniame poslinkyje nuo tradicinių vertybių, pabrėžiančių nuo
lankumą tradiciniam autoritetui, tikėjimo, šeimos ir bendruomenės svarbą, 
link sekuliarių-racionalių vertybių, akcentuojančių individo savarankiškumą 
ir autonomiją“51.

Pastarąjį dešimtmetį pasirodo etnologų darbų, nagrinėjančių šiuolaikinių 
šeimos papročių kaitą, kuri iš dalies susijusi ir su vertybių pokyčiais. Akvilės 
Motuzaitės straipsnyje52 aptariamos XX–XXI a. sandūros vilniečių vestuvės, 
kuriose ritualinių veiksmų ir simbolių požiūriu išryškėja akivaizdi vakarietiškų 
tradicijų įtaka. Vestuvių papročiai nagrinėjami pagal Arnoldo van Gennepo 
perėjimo ritualų teoriją. Autorė išskiria keturis dabartinių vilniečių vestuvių 
tipus: 1) minimalistines, 2) „tradicines“, 3) vestuves su senaisiais liaudies pa
pročiais ir 4) novatoriškas originalias vestuves. Miestiečių vestuvėms autorė 
priskiria šiuos esminius bruožus: svarbų estetinį aspektą, etninių ir „skolintų“ 
vakarietiškų papročių sąveiką, hibridizacijos bei kreolizacijos reiškinius. 

Kitas panašaus pobūdžio tyrimas – Irmos Šidiškienės straipsnis „Miesto 
liaudiškosios kultūros kūrimas: vilniečių vestuvės“53, kuriame autorė pastebi 
tarpkultūrinę sąveiką, formuojamą aplinkos konvergencijos bei etninio tapa
tumo skirtybių. Dar dviejuose straipsniuose54 autorė nagrinėja vestuvių apeigų 
vertinimą lietuviškuose interneto forumuose. Nustatyta, kad sinkretinis apeigų 
pasirinkimas parodo naujai konstruojamą tapatumą. Kitame straipsnyje „Lietu
vių vestuvės XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje: etniškumo diskursas“55 
autorė atskleidžia etninių kultūrinių elementų pokyčius Punsko krašto lietuvių 
vestuvėse. I. Šidiškienės atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvoje ir Punsko kraš
te gyvenančių lietuvių vestuvių apeigos skiriasi interpretacija. Vieni elementai 
padiktuoti bendrų Europos (tarp jų ir Lenkijos) šalių tendencijų bei madų, 
todėl Punsko krašte interpretuoti kitaip nei Lietuvoje. Kiti lokaliniai vestuvių 
elementai išlieka saviti arba integruojami nauji, iš Lietuvos atėję, elementai. 
Straipsnyje autorė išskiria bendrus etninius vestuvių bruožus: iškilmingumą, 
gimtosios lietuvių kalbos vartojimą, lietuvių muzikantų dalyvavimą vestuvėse, 
Romos katalikų bažnytinės santuokos būtinumą, tautinių simbolių naudojimą. 
51 Žiliukaitė R. Vertybiniai pokyčiai.... P. 129.
52 Motuzaitė A. 2005. Šiuolaikinės lietuvių vestuvės Vilniaus mieste. Liaudies kultūra. Nr. 6. P. 36–45.
53 Šidiškienė I. 2008. Miesto liaudiškosios kultūros kūrimas: vilniečių vestuvės. Liaudies kultūra. Nr. 4. 

P. 28–37.
54 Šidiškienė I. 2010. Vestuvių apeigų vertinimas lietuviškuose interneto forumuose: tapatumų identifika

vimas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 33. P. 173–191; Šidiškienė I. 2012. Lietuviškų 
vestuvių interpretacijos internete. Liaudies kultūra. 2012. Nr. 2. P. 25–32.

55 Šidiškienė I. 2006. Lietuvių vestuvės XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje: etniškumo diskursas. 
Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai. Punskas: Aušros leidykla. P. 106–137.
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Dar viename autorės straipsnyje aptariami lietuvės nuotakos simboliai XIX–
XX a. Europos šalių kontekste. I. Šidiškienė pažymi, kad „XX a. Lietuvoje kar
tu su madomis ypač sparčiai plinta nauji dalykai: baltos suknelės ir nuotakų šy
dai, vainikėlio dėjimo vyriausiajai pamergei ir jo deginimo apeigos. Vieni iš jų 
prigyja ir tampa tradiciniais elementais (apranga), kiti nyksta ir vietoje jų grįžta 
senų papročių fragmentai (vainikėlių ir kitų vestuvinių atributų laikymas)“56.

Dviejų autorių – Alinos Tomaševič ir Jono Mardosos – straipsnyje57 na
grinėjamas pietryčių Lietuvos lenkų vestuvių modelis. Tyrimo analizė atsklei
džia, kad XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje lenkų vestuvių apeigose Dzūki
jos vestuvių tradicijos kaip substratinis reiškinys susipina su kitiems Lietuvos 
regio nams būdingais papročiais. Greta šių aptinkama iš Lenkijos teritorijos 
perimtų papročių elementų, pavyzdžiui, kvietimas į vestuves su specialiais 
tekstais, suteikiančiais vestuvėms išskirtinių bruožų, jaunosios palaiminimas 
su Aušros vartų Švenčiausiosios Mergelės atvaizdu. Autorių tyrimų duome
nimis, pietryčių Lietuvos vestuvėse išryškėja dvi tendencijos: 1) sauganti, 
puoselėjanti, net atkurianti tradicinius Dzūkijos vestuvių papročius; 2) juos 
modernizuojanti. 

Šiuolaikinių šeimos papročių kaitos problema nagrinėta ir monografijos 
autorės straipsniuose58. Viename jų59 pastarojo dešimtmečio vestuvių papročiai 
aptarti dviem aspektais: kaip tautinio tapatumo išsaugojimo bei papročių trans
formacijos išraiška. Tyrimas atskleidė, kad šių dienų miesto ir kaimo vestuvės 
pasižymi didele išraiškos įvairove, vestuvių ritualai yra daugialypiai, jų veiksmų 
ir elementų prasmė gerokai nutolusi nuo senosios tradicinės ir įgijusi naujų 
reikšmių. Šiuolaikinėse vestuvėse išryškėja skirtingi žmonių santykiai ne tik su 
moderniais reiškiniais, bet ir su jau susiformavusiu tradicijų paveldu. Kituo
se straipsniuose60 gvildenama Lietuvos jaunimo vertybių kaita šiuolaikiniame 
pasaulyje. Dvi skirtingos vertybių orientacijos pastebėtos šių dienų vestuvėse: 
orientavimasis į Vakarų Europos kultūrą ir globalizacijos proceso nulemtus 
reiškinius bei tautinio tapatumo paieškos.

56 Šidiškienė I. 2002. Lietuvės nuotakos simboliai Europos šalių kontekste. Realijų ir prasmių kaita XIX–
XX a. Lituanistica. Nr. 4 (52). P. 95–96.

57 Tomaševič A., Mardosa J. 2007. Pietryčių Lietuvos lenkų vestuvės XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje: 
tarpkultūrinio tyrimo aspektai. Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Nr. 67. P. 12–28.

58 Račiūnaitė R. 2004. Krikščioniškos vertybės lietuvių šeimos papročiuose. Soter. Nr. 13 (41). P. 209–226; 
Račiūnaitė-Paužuolienė R. 2006. XIX a. pabaigos – XXI a. pradžios gyvenimo ciklo papročiai. Papilė. 
Lietuvos valsčiai. Kn. 11. D. 2–3. P. 164–182; Račiūnaitė-Paužuolienė R. 2008. Šiuolaikiniai lietuvių 
vestuvių papročiai: transformacija ir tautinio tapatumo išsaugojimas. Soter. Nr. 25 (53). P. 175–188.

59 Račiūnaitė-Paužuolienė R. Šiuolaikiniai... P. 175–188. 
60 Račiūnaitė-Paužuolienė R. 2010. Vertybių kaita šiuolaikinėse lietuvių vestuvėse. Kultūrų dialogas ir 

asmenybė. Sud. D. M. Stančienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. P. 75–85; Račiūnaitė-Pau
žuolienė R. 2009. Globalizacijos įtaka lietuvių vestuvių papročiams: šiuolaikiniai mergvakariai ir bern
vakariai. Liaudies kultūra. Nr. 2. P. 40–50. 
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Užsienyje šiuolaikinių šeimos papročių tyrimuose galima išskirti atskirą 
grupę, susijusią su pasaulėžiūros vertybėmis. Kanados antropologas Gediminas 
Lankauskas žurnale „Ethos“ 2002 m. anglų kalba publikavo straipsnį61 apie 
naujųjų Lietuvos krikščionių bendruomenių nacionalinio identiteto vertybes 
posovietinėje Lietuvoje. Tyrinėdamas neokrikščioniškų bendruomenių vestu
ves, autorius gilinosi į šiuolaikinio jaunimo vartotojiškas nuostatas, kurios ypač 
patrauklios jaunajai kartai. Anot G. Lankausko, šiuo pereinamuoju laikotarpiu 
jaunoji karta savo individualumą stengiasi išreikšti naujomis išraiškos priemo
nėmis. Modernūs tapatumai, reiškiami naujomis formomis, gali būti traktuo
jami kaip reakcija į destabilizuotą postsocialistinį perėjimą.

Lenkijos lietuvių vestuvių papročius Punsko ir Seinų krašte nagri
nėjo A. Vaicekauskienė knygoje „Punsko ir Seinų krašto vestuviniai papročiai“62. 
Autorė detaliai aptarė senųjų ir šiuolaikinių vestuvių papročių struktūrą nuo 
jaunimo susipažinimo iki paskutinės vestuvių dalies – atgrąžtų ir perprašų. 
Atgrąžtai buvo švenčiami praėjus savaitei po vestuvių jaunosios namuose, o per
prašos – savaitei po atgrąžtų jaunikio tėvų namuose. A. Vaicekauskienė pastebi 
savitus Punsko ir Seinų krašto perprašų ritualus, per kuriuos visi susirinkusieji 
vyro pusėje stengėsi vienas kito atsiprašyti63. Įdomu, kad minėti papročiai yra 
išlikę ir šiuolaikiniuose Punsko ir Seinų krašto vestuvių papročiuose.

Amerikos lietuvių emigrantų vestuvių papročius tyrinėjusi Liucija Baš
kauskaitė savo straipsnyje „Kokios yra tikrosios lietuviškos vestuvės“64 pateikė 
trijų lietuvių vestuvių tipų – XIX a. valstiečių, sovietinės Lietuvos kaimiečių 
ir Amerikos lietuvių miestiečių – aprašymus. Išanalizavusi trijų tipų vestuves, 
autorė bandė atsakyti į klausimą, kokie būtini papročių elementai daro lietu
vių vestuves lietuviškas. Pastebėta, kad Amerikos lietuvių vestuvėse tautinė 
orientacija yra stipri, bet ji reiškiasi ne tiek vestuvių papročiais, kiek pabrėžiant 
etninę kilmę ir priklausomybę, vartojamą lietuvių kalbą ir lietuvišką atributiką. 
Danutės Brazytės-Bindokienės mokslo populiarinamajame darbe „Lietuvių 
papročiai ir tradicijos“65 taip pat nagrinėjamos lietuvių vestuvės Amerikoje. 
Tai – taikomasis darbas, skirtas išeivijoje gyvenantiems lietuviams, norintiems 
surengti vestuvių šventę pagal lietuviškus papročius.

61 Lankauskas G. 2002. On ‘Modern’ Christians, Consumption, and the Value of National Identity in Post-
Soviet Lithuania. Ethnos. Vol. 67. Issue 3. November. P. 320–344. 

62 Vaicekauskienė A. 1995. Punsko ir Seinų krašto vestuviniai papročiai. Punskas: Aušra.
63 Vaicekauskienė A. Punsko ir Seinų krašto... P. 162.
64 Baškauskaitė L. 1979. Kokios yra tikrosios lietuviškos vestuvės. Lituanistikos instituto 1977 metų suvažia-

vimo darbai. Par. J. Reklaitienė. Chicago: Lituanistikos institutas. P. 263–280.
65 Brazytė-Bindokienė D. 1989. Lietuvių papročiai ir tradicijos. Chicago, Illinois: Pasaulio lietuvių bend-

ruomenė.
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Britų ir JAV antropologus ypač domina istoriniai gyvenimo ciklo papro
čių aspektai, susipynę su religiniais ritualais66, šiuolaikiniai prietarai, susiję su 
vestuvių papročiais67. Nagrinėdami laidotuvių papročius, mokslininkai patei
kia mirties ir pomirtinio gyvenimo šiuolaikinius modelius68, atkreipia dėmesį 
į mirties įprasminimo ir simbolinio nemirtingumo paieškas69, mirtį vertina 
kaip kolektyvinę reprezentaciją70, pateikia maginę, mokslinę, religinę mir
ties koncepcijas71. Ukrainiečių vedybų tradicijų gyvybingumą Kanadoje ana
lizuojanti Svetlana Kukharenko savo tyrimuose72 gilinasi į ukrainiečių vedybų 
magijos veiksmus skirtingų tikėjimų sistemų kontekste. Vestuvinių ritualų 
bei ritualinių objektų semantiką, funkcijas tradicinėse ir šiuolaikinėse bulga
rų vestuvėse nagrinėjo Radost Ivanova73, Rozalia Gigova74, Vania Nikolova75, 
Galin Georgiev76. Šeimos struktūros ir giminystės ryšių pokyčių problemas 
posovietinėje kultūroje sprendžia Balkanų kultūros tyrinėtojai77. Olandijoje 
autorių grupės (R. Robinson, Ch. Hermans, P. Scheepers, H. Schilderman) 
atliktas šeimos papročių tyrimas78 atskleidžia, kad šiandien vykstantys vedybų 
ritualai iki šiol yra prasmingi modernioje sekuliarizuotoje visuomenėje gyve
nančiam žmogui.

66 Cressy D. 1999. Birth, Marriage and Death: Ritual, Religion, and the Life-Cycle in Tudor and Stuart Eng-
land. Oxford: Oxford University Press; Kligman G. 1990. The Wedding of the Dead: Ritual, Poetics, and 
Popular Culture in Transylvania. Studies on the History of Society and Culture. Berkeley: University 
of California. 

67 Mordecai C. 1999. Weddings, Dating, and Love Customs of Cultures Worldwide, Including Royality. Phoe
nix, Arizona: Nittany Publishers; Spangenberg L. M. 2005. Timeless Traditions a Couple’s Guide to Wed-
ding Customs Around the World. New York: Universe Publishing. 

68 Douglas D. 2008. The Theology of Death. London: T &T Clark.
69 Lifton R. J., Olson E. 1974. Symbolic Immortality. Death, Mourning and Burial: A Cross-Cultural 

Reader. Ed. by A. C. G. M. Robben. Malden-Oxford: Blackwell Publishing Ltd. P. 32–39.
70 Hertz R.  2010. Contribution to the Study of the Collective Representation of Death. Death, Mourning 

and Burial: A Cross-Cultural Reader. Ed. by A. C. G. M. Robben. Malden-Oxford: Blackwell Publishing 
Ltd. P. 197–212.

71 Malinowski B. 2010. Magic, Science and Religion. Death, Mourning and Burial: A Cross-Cultural 
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29Įvadas

Monografijos struktūra. Monografiją sudaro pratarmė, įvadas, trys dalys 
ir išvados. Autorės atlikti tyrimai grupuojami į tris dalis pagal tyrimų proble
matiką. Dalių antraštėse nurodomas apibendrintas analizės objektas: 1. Nacio-
nalinių vertybių ir miestietiškos sąmonės plėtra tarpukario miesto šeimoje; 
2. Etinių ir pasaulėžiūros vertybių sąsajos miesto ir kaimo šeimoje; 3. Šiuo
laikinės šeimos vertybių transformacija postmodernioje visuomenėje. Knygos 
pabaigoje pateiktas literatūros ir šaltinių sąrašas, monografijos santrauka tri
mis užsienio (anglų, prancūzų, rusų) kalbomis, asmenvardžių ir vietovardžių 
rodyk lės. Monografiją iliustruoja nuotraukos, autorės surinktos įvairiuose Lie
tuvos archyvuose ir rankraštynuose bei etnografinėse ekspedicijose.

Įvade pristatomas darbo tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai ir metodolo
gija, šaltiniai ir tyrinėjimai. Pirmoje monografijos dalyje nagrinėjamos tarpu
kario laikinosios sostinės ir jos priemiesčių gyventojų vertybės. Į miesto šeimos 
vertybes žvelgiama per skirtingų socialinių sluoksnių gyvenimą, atskleidžiamas 
miestiečių mentalitetas, tautinės saviraiškos formos. Antroje dalyje aptariamos 
etinių bei pasaulėžiūros vertybių sąsajos miesto ir kaimo šeimoje, nustatytas 
tautinis tapatumas šeimos papročiuose, kuris apibrėžiamas kaip kultūrinė vi
suma, pasireiškianti kalba, tikėjimu, vertybėmis, papročiais ir pasaulėžiūra. 
Trečioje dalyje gilinamasi į šeimos vertybių transformacijas šių dienų visuome
nėje, atskleidžiama modernizacijos ir globalizacijos įtaka šeimos papročiams. 
Remiamasi gausia empirine medžiaga, kuri atskleidžia naujas kultūrines reikš
mes: globalizacijos reiškiniai naikina lietuviško tapatumo bruožus ir kartu at
veria naujas galimybes permąstyti bei naujai interpretuoti lietuviškąjį tapatumą 
globaliame pasaulyje.
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