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 „...IR NEPAMIRŠKITE... JŪS YPATINGA!“
(Moterys apie moteris elektroninio pašto laiškuose)

„Tautosakos darbų“ XXXV tome Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė paskelbė pluoštą 
paauglių mergaičių nusirašinėjamų meilės istorijų1. Aptardama skelbiamus tekstus, ren-
gėja nurodo, kad „meilės istorijas persirašinėja 10–16 metų mergaitės, tačiau herojai pa-
prastai yra kiek vyresnio amžiaus – tokio, kada dažniausiai išgyvenama pirmoji meilė“. 
Tai anaiptol ne vienintelis ciklas, vienijamas amžiaus, socialinės, profesinės grupės, tos 
pačios lyties kūrėjų, skleidėjų ar vartotojų. Lietuvių folkloristų dėmesio tebelaukia dauge-
lis moksleivių folkloro atmainų, studentų, kareivių, biurų tarnautojų, konkrečių profesijų 
atstovų kūryba.

Šioje publikacijoje pateikiami kūriniai – moterų saviraiškos produktas. Tai elektroniniu 
paštu siuntinėjamos įvairialypės terpės bylos, tekstai, iliustruoti piešiniais, nuotraukomis ar 
be jokių priedų. Mokslo ir populiariojoje spaudoje kartą rašyta apie vyrų ir moterų elgsenos, 
mąstymo, pasaulio suvokimo, netgi juokavimo ypatumus ir skirtumus2. Tekstai, kuriuos ras 
skaitytojas, jų iliustracijos bei kiti komponentai tik patvirtina minėtų tyrimų išvadas. Tai 
pasakojimai, samprotavimai ar tiesiog variacijos žinomų siužetų temomis apie moters sukū-
rimą, jos išskirtinumą, vietą visuomenėje. Čia iš tikrųjų daug sentimentalumo, egzaltacijos, 
ilgo ir gražaus kalbėjimo, kartais nė nesigilinant į sakomų žodžių prasmę ir apibrėžtumą 
(pvz., ką galėtute pasakyti apie moterį, apdovanotą „kregždutės kuklumu“?). Tai būdinga 
ne vien tekstams. Dažnai tokios pat saldžios būna iliustracijos ir tekstą lydinčios melodijos. 
Natūralu, kad tokia hipertrofuota stilistika susilaukia drastiškų parodijų.

Tačiau šiuolaikinio folkloro proceso stebėtojams svarbu ne vien kūrinio raiškos ypatumai, 
bet ir kūrybinės motyvacijos paskatos. Matome kaip niekad anksčiau išaugusį, klasikinei tau-
tosakos tradicijai nebūdingą asmenybės saviraiškos ir įsitvirtinimo visuomenėje, tarpusavio 
palaikymo poreikį, daug kur įžiūrėtume ir tam tikrų psichoterapinių siekių. Šie bruožai paste-
bimi ir bendruosiuose šiuolaikinės folklorinės ar folklorėjančios kūrybos kloduose.

Publikacijos rengėjas sąmoningai atsiribojo nuo pristatomam ciklui labai giminingų kū-
rinių apie lyčių skirtumus, moterų požiūrį į vyrus. Tokios medžiagos turima tikrai daug ir 
įvairios. Akivaizdu, kad, norint išsamiai atspindėti objektą, tikslingiau yra parengti atskiras 
konkrečiai temai skirtas publikacijas.

Skelbiamos skaidrės kopijuotos iš PPS ir PPT formato rinkmenų. Vaizdams pavadinti pa-
sirinktas konkretaus laiško priedo (attachment) pavadinimas. Rengiant spaudai, vaizdai gero-
kai sumažinti, pašalintos spalvos. Gaila, kad šitaip ne tik prarandama dalis informacijos, bet 

1 Meilė ir mirtis: rašytinės istorijos apie meilę, parengė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Tautosa-
kos darbai, 2008, [t.] XXXV, p. 293–306.

2 Pavyzdžiui, Eeva-Liisa Kinnunen. Women’s Humour, Studia Fennica: Folkloristica, 1998, vol. 4, 
p. 403–427. 
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nukenčia ir vaizdo kokybė. Ypač sunku išsaugoti vienspalvių tekstų kontrastingumą margame 
buvusių spalvotų vaizdų fone. Deja, visą įvairialypės terpės bylų informaciją galima perduoti 
tik elektroniniuose leidiniuose. Poligrafinėje spaudoje kol kas to padaryti negalima.
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LTR 7643(30)

Parengė Povilas Krikščiūnas

Publikacija parengta vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamą 
mokslinių tyrimų projektą „Tradicijų tęstinumas ir kaita šiuolaikiniame lietuvių fol-
klore: tyrimai ir sisteminimas“.
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