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K r o n i K a

Folkloro šaltinių 
elektroninė duomenų
bazė Vytauto didžiojo 
uniVersitete 

2008–2010 m. Vytauto didžiojo univer-
sitete vykdomas projektas „tradicijų tęs-
tinumas ir kaita šiuolaikiniame lietuvių 
folklore: tyrimai ir sisteminimas“ (jo rėmė-
jai – lietuvos valstybinis mokslo ir studijų 
fondas, lietuvos mokslo taryba). Vienas 
svarbiausių projekte išsikeltų tikslų buvo 
elektroninės duomenų bazės sukūrimas. 
jos poreikį lėmė siekis gausią, per dvide-
šimt metų dėstytojų, doktorantų, studentų 
surinktą ir Vdu etnologijos ir folkloristi-
kos katedros rankraštyne saugomą rašytinę, 
vaizdinę, garsinę tautosakos ir etnografijos 
medžiagą, kurios šiandien suskaičiuojame 
beveik 250 tūkstančių vienetų, suskaitme-
ninti, suvesti į elektroninę duomenų bazę 
ir padaryti prieinamą lietuvių bei užsienio 
tyrėjams.

darbo pradžioje reikėjo parengti folk
loro (plačiąja prasme – tiek tautosakos, tiek 
etnografijos duomenų) klasifikaciją ir pri-
taikyti ją elektroniniam archyvui. moksli-
ninkai, projekto vykdytojai, svarstė įvairias 
jau esamų klasifikacijų panaudojimo gali-
mybes, peržiūrėjo pasaulio ir lietuvių folk
loristų, etnologų ir gretimų mokslo šakų 
(pirmiausia kultūrinės antropologijos) spe-
cialistų jau parengtas klasifikacijas. Pasta-
ruoju laiku lietuvoje vykdytas ne vienas 
projektas, kurio metu kurtos skaitmeninės 
etninės kultūros reiškinių duomenų bazės, 
todėl 2009 m. buvo surengtas susitikimas 

su šioje srityje dirbančių mokslo ir studi-
jų institucijų specialistais – folkloristais, 
etnologais, etnomuzikologais – ir pasidaly-
ta darbo patirtimi: pagal kokius principus 
ir kriterijus reikia klasifikuoti medžiagą, 
kad ji būtų paranki naudoti, kaip skirti 
pagal turinį tarp savęs susijusią medžiagą, 
kokiais terminais įvardyti sudarytas klasifi-
kacines grupes.

Galiausiai nuspręsta, kad Vdu etnolo-
gijos ir folkloristikos katedros rankraštyne 
turimos medžiagos, visų pirma orientuotos 
į šiuolaikinę kultūrą, pobūdis verčia kurti 
naują klasifikaciją, nes šiuo metu lietuvoje 
sukurtosios labiau tinka tradicinės kultūros 
reiškiniams ir tautosakos kūriniams klasi-
fikuoti. etninės kultūros reiškiniai pasta-
raisiais dešimtmečiais labai greitai keičiasi: 
nyksta tradiciniais laikyti papročiai, ištisi 
tautosakos žanrai, jų vietą užima nauji, iš 
kitų kraštų perimti dalykai, kurie, sumiš-
dami su pas mus gyvuojančiais reiškiniais, 
sukuria savitas formas. kaip rodo šiandien 
užrašoma medžiaga, dėl mūsų gyvense-
nos pokyčių, pasikeitusių folkloro sklai-
dos būdų, pateikimo galimybių atsiranda 
naujų žanriniųrūšinių atmainų ir žanrų, 
o jiems priklausančių kūrinių neįmanoma 
įsprausti į tradicinės sistematikos rėmus. 
tas pats kultūros objektas ar reiškinys 
gali priklausyti skirtingoms kultūros sri-
tims. be to, šiandieniniai tyrėjai žino, kad 
kultūrinis kontekstas, kultūros reiškinių, 
objektų sąsajos suteikia tiriamam objektui 
reikšmes. dėl to kuriamoje klasifikacijoje 
pirmą kartą buvo pamėginta rasti vietos ir 
naujiesiems žanrams ir reiškiniams.
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mokslininkams parengus klasifikaci-
ją, prie Vdu etnologijos ir folkloristikos 
katedros interneto svetainės (http://etno
logija.vdu.lt) sukurta elektroninė duomenų 
bazė. su informacinių technologijų specia
listais (bazę kūrė VšĮ „atviro kodo spren-
dimai“ darbuotojai, vadovas – justinas 
jaronis) pradėjus rengti specifikacijas duo-
menų bazei, iškilo ir keletas problemų. 

1) kaip smulkiai klasifikuojant reikia 
skirstyti medžiagą? šis klausimas išspręs-
tas taip: šiuo metu į klasifikaciją įtrauk-
ti a) jau nusistovėję tradiciniai žanrai ir 
etnologiniai reiškiniai, taip pat b) naujieji 
žanrai ir reiškiniai, apie kuriuos turime ži-
nių, nes jau turime surinkę apie juos duo-
menų. mūsų elektroniniame archyve yra 
numatyta galimybė įterpti naujas katego-
rijas visuose lygmenyse, todėl, po keleto 
metų atsiradus naujų reiškinių, šią klasi-
fikaciją galėsime papildyti. Gana patogus 
yra ir bazės valdymas – naujas kategorijas 
gali įterpti ir bazės administratorius hu-
manitaras, nes tam nereikia ypatingų in-
formatikos žinių.

Galimybė nuolat papildyti šią klasifi
kaciją mums bus naudinga ir kitu atve-
ju – atsiradęs kokio nors reiškinio rimtes-
nis tyrėjas galės smulkiau suklasifikuoti 
pasirinktą etnologinį reiškinį ar tautosakos 
žanrą. tiesa, jam iškils vienas uždavinys: 
turės juos perklasifikuoti rankiniu būdu 
(t. y. „įeiti“ į kiekvieną kūrinį / aprašą ir 
jį priskirti naujajai klasifikacijos katego
rijai).

2) susidurta ir su terminologijos sun-
kumais. kai kurie žanrai ar jų atmainos 
lietuvoje yra atsiradę arba mokslininkų 
pradėti fiksuoti tik pastaraisiais metais, to-
dėl folkloristai jiems įvardyti dar nėra su-
kūrę visuotinai priimtų lietuviškų terminų 
(pvz., miesto sakmės / šiuolaikinės sakmės / 
gandai). dėl to šiuo metu archyve palikti 
darbiniai pavadinimai.

elektroninis archyvas turi daug priva-
lumų. jame yra numatyta galimybė tą patį 
tautosakos kūrinį ar etnografinį aprašą pri-
skirti kelioms kategorijoms. Pavyzdžiui, 
anekdotai, trumpieji pasakymai ir jų paro-
dijos savo sklaidos būdu gali kursuoti kaip 
grandininiai laiškai. tokių kūrinių pri-
skyrimas keliems žanrams leis per paiešką 
rasti tą patį kūrinį keliose vietose – tai tu-
rėtų būti patogu nūdienos mokslininkams, 
savo tyrimus dažniausiai vykdantiems ne 
tik siauruose žanruose. elektroninis archy-
vas yra labai patogus vaizdo (statiškiems 
vaizdams – nuotraukoms, piešiniams, do-
kumentams – ir filmuotai medžiagai) bei 
garso medžiagai kaupti ir peržiūrėti.

Galime pasidžiaugti ir pasiektais re-
zultatais – skaitmeninimo ir duomenų 
suvedimo darbai sparčiai juda pirmyn. Į 
elektroninį archyvą jau suvesta maždaug 
25 tūkstančiai tautosakos kūrinių ir trys 
tūkstančiai etnografinių aprašų. kol kas tai 
nėra daug, bet tikimės, kad per ateinan-
čius metus sukursime išties gerai dabarti-
nę etninės kultūros situaciją atspindinčią 
duomenų bazę, kuria galės naudotis visi 
besidomintys lietuvių etnine kultūra. 

elektronine duomenų baze (http://etno
logijadb.vdu.lt) jau šiandien gali naudotis 
elektroniniu būdu prisiregistravę lanky-
tojai. neužsiregistravusiesiems atvira tik 
klasifikacija, iš kurios matyti, kiek kūrinių 
ar aprašų yra suvesta vienoje ar kitoje ka-
tegorijoje.

užsiregistravus lankytojo statusu, gali-
ma peržiūrėti elektroninėje duomenų bazė
je esamus aplankus ir kūrinius. Čia rasite 
pilnus tautosakos tekstus ir etnografinius 
aprašus. Paiešką galima vykdyti pagal šiuos 
kriterijus: klasifikacijoje išskirtas kategori-
jas, medžiagos užrašymo vietovę ir surin-
kimo metus, rinkėjo ir pateikėjo pavardes, 
raktažodžius ir bet kokį pasirinktą žodį 
ar teksto fragmentą, kūrinio tipą (tekstas, 
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nuotrauka, garso ar vaizdo įrašas). Paieškos 
sistema veikia suvedus vieną, kelis ar visus 
teikiamus kriterijus. 

kviečiame tiek mokslininkus, tiek vi-
sus mūsų dvasiniu ir materialiuoju paveldu 
besidominčius žmones naudotis naująja 
duomenų baze. 

Laima Anglickienė

tautosakos rinkėjo 
kuniGo antano Valantino
GatVė

tautosakos rinkimą poeto kunigo antano 
Valantino (1916–2003) gyvenime nuro-
dė pats likimas. nuo šeduvos gimnazijos 
metų laikytas daug žadančiu poetu, kauno 
kunigų seminarijoje jau išleidęs pirmąją 
poezijos knygelę Jaunystė uždarame sode, 
žmogus, kuriam kunigystės pašaukimas 
užkirto kelius spausdinti savo kūrybą, kai-
mo klebono atskirties dienas įprasmino 
bendraudamas su vyresnio amžiaus parapi-
jiečiais, tautosakos pateikėjais. šio bendra-
vimo vaisiai – 13 148 įvairaus žanro tekstai, 
sudėti į 115 rinkinių, perduotų lietuvių 
tautosakos rankraštynui (plačiau žr. G. ka-
džytė. tautosaka šalia sielovados ir poezi-
jos, Tautosakos darbai, 2006, [t.] XXXii, 
p. 267–270). ypač ilgai ir nuosekliai jo 
darbuotasi Vadaktų parapijoje (radviliš-
kio raj.) ir gretimose vietovėse. už tai jis 
čia buvo labai mylėtas ir gerbtas.

2010 m. rugpjūčio 28 d., šv. juozapo 
kalasanto atlaidų išvakarėse, Vadaktuo-
se dar kartą prisimintas kunigas a. Va-
lantinas. Pamokslą sakęs kun. kęstutis 
švabinskas kvietė visus sunaudoti savo 
talentus taip, kaip kiekvienas bažnyčios 
šviesuolis – jam savitu būdu: kaip šv. au-
gustinas, šv. juozapas kalasantas ir kaip 
kunigas Valantinas.  Po mišių prie kunigo 
kapo Vadaktų jaunuomenė skaitė jo eiles, 

o ištikimi senieji choristai (jie – ir tautosa-
kos pateikėjai) pagiedojo keletą giesmių. 
klebonijoje, kurioje a. Valantino gyventa 
nuo 1957 m. gegužės iki 2004 m. rug-
sėjo, atidengta atminimo lenta. svečiai 
aplankė memorialinį kambarį, susipažino 
su tautosakos rankraščiais ir vėliau paties 
rinkėjo pastangomis ir pinigais išleistomis 
tautosakos knygelėmis.

Vėliau prie kultūros namų buvo ati-
dengta jo vardu pavadintos pagrindinės 
Vadaktų gatvės lentelė. nuo šioliai iš ku-
rios pusės beįvažiuotume į Vadaktus – vi-
sur mus pasitiks antano Valantino vardas, 
ne vieną paskatinsiantis pasidomėti, kas 
buvo tas vadaktiečiams svarbus žmogus, 
kuo jis nusipelnė? tarp kitų atsakymų bus 
ir toks: jo dėka Lietuvių liaudies dainyne 
ir kituose tautosakos mokslo leidiniuose 
įamžinti Vadaktų ir vadaktiečių vardai. ši-
tai labai gražiai įvardija sidabravo seniūnas 
Vidmantas blužas, itin daug pasidarbavęs, 
kad Vadaktų šviesuolio atminimas būtų vi-
sokeriopai įvertintas.

Gražina Kadžytė

muzikinės tradicijos.
atradimas, tyrimas,
interPretaVimas ir 
Pritaikymas

tenka maloniai girdėti, kad be lietu-
vos etnomuzikologų kasmetiniai europos 
etnomuzikologų seminarai (European Se
minar in Ethnomusicology) darosi nebeį-
sivaizduojami. šį rugsėjį pranešimus bu-
dapešte skaitė keturi lietuviai – ne tiek ir 
mažai bendrame kontekste (31 pranešėjas 
iš 15, daugiausia europos, šalių). tema šį 
kartą pasirinkta „tradicinė“ ir labai pla-
ti – žr. straipsnelio pavadinimą. konferen-
cijos kvietime klausta: „...kokie egzistuoja 
metodai atpažįstant ir dokumentuojant 
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muzikines tradicijas? kas muzikinių prak-
tikų rinkinį daro „tradicija“ ir kaip jos ri-
bos nustatytinos globalaus judėjimo ir ko-
munikacijos amžiuje? kokie analitiniai ir 
aiškinamieji tikslai glūdi už duomenų apie 
muzikines tradicijas rinkimo? Pagaliau, 
kur mūsų tyrimai galėtų būti pritaikomi? 
ar europos etnomuzikologai vis dar mąsto 
tradicijų išsaugojimo sąvokomis, jausdami 
pavojų muzikinei įvairovei? kaip suvokia-
me mūsų santykius su pateikėjais – kaip 
objektyvūs mokslininkai, dokumentuojan-
tys ir analizuojantys kultūrines praktikas, 
ar kaip partneriai, padedantys konkrečioms 
bendruomenėms rasti savo balsą vietinėse 
ir globaliose medijose ir pačioms stiprinti 
savo tradicijas?“

taigi kuo gyvena europos etnomuzi-
kologai? Čia pamėginsiu trumpai aptarti 
didesniąją konferencijos pasisakymų dalį.

keliuose pranešimuose buvo atsigręžta 
į esminius tradicijos sąvokos interpretavi-
mo klausimus. kas apskritai yra tradicija 
šiame didėjančiais pagreičiais kintančiame 
erdvėlaikyje („iki skausmo“ žinoma, ne 
kartą eksploatuota tema)? colinas Quigley 
(airija; „tradicija kaip generatyvinis pro-
cesas: europinio / euroamerikinio smuika-
vimo implikacijos“) lygino tradicijos sąvo-
kos ir jos raiškos (smuikavimo pavyzdžiu) 
niuansus europoje ir amerikoje. ilwoo 
Park (korėjaairija; „airių muzikinė sesija 
ir taisyklių laikymasis kaip socialinė prak-
tika“) nagrinėjo ludwigo Wittgensteino 
„taisyklių laikymosi“ ir tradicijos atitikme-
nis. zuzana jurková (Čekija; „Paradigma 
kaip (tradicijos) gyvybės ir mirties klausi-
mas“), tyrinėdama dabartinę kultūros si-
tuaciją Pietų moravijoje, atkreipė dėmesį, 
kad, „lyginant su istoriniais šaltiniais, atlie-
kami žanrai ženkliai pakito, bet kontekstas 
ir ypač funkcijos iš esmės liko tokie patys“. 
sarah ross ir britta sweers (šveicarija; 
„tuščias muzikos tradicijų laukas? etno-

muzikologijos (re)konstravimas šiuolai-
kinėje šveicarijoje“) nupiešė linksmą (?) 
šveicarijos muzikinį peizažą: tuščioje vie-
toje įvairiais būdais bandoma kurti nau-
ją nacionalinį muzikinį identitetą. austė 
nakienė („dainos kūryba ir tradicijos tą
sa. aš ir gyvenusieji praeityje“) įžvelgė 
paralelių lietuvių dainuojamosios poezijos 
ir folklorizmo reiškiniuose, jų raidoje.

kiti konferencijos dalyviai kalbėjo dau-
giau apie konkrečius kintančios ar „nau
jos“ tradicijos fenomenus. aušra žičkie-
nė („lietuvių himnai „tradicijos tvermės 
dėsnio“ paieškose“) ėmėsi pas mus dar 
neliesto objekto, nusipelnančio ne tik mu
zikologinio, bet ir platesnio sociologinio 
ir net psichologinio žvilgsnio. kartais iš 
tiesų kuriozinėse įvairių judėjimų, ben-
drijų bei organizacijų himnų istorijose 
atsispindi „muzikinės tradicijos atsinau
jinimo, transformacijų ir net mutacijos“ 
tendencijos. kitą, tradicijos požiūriu iš 
pirmo žvilgsnio kontraversišką reiškinį – 
pučiamųjų instrumentų orkestrus, ypač 
populiarius žemaitijoje – išsamiai išgvil-
deno rūta žarskienė („tradicijos kilmė, 
raida ir nunykimas: pučiamųjų instrumen-
tų orkestrai lietuvoje“). organologiniu 
aspektu lyg ir panašus reiškinys, bet iš tiesų 
visai kitoks sociokultūriškai panagrinė-
tas Floriano ballo (Vokietija) pranešime 
„Guggenmusik – importinė karnavalinė 
muzika pietvakarių Vokietijoje“. žiūrėda-
mi nuotaikingus vaizdelius ir klausydami 
linksmos muzikos („netikslus grojimas yra 
netgi pageidaujamas“) konferencijos daly-
viai turėjo progą atsikvėpti.

nemažai pranešėjų dalijosi įspūdžiais, 
pastebėjimais ir įžvalgomis iš savo lauko 
tyrimų: jacekas jackowskis (lenkija; „ma-
zovijos regiono muzikinės tradicijos. isto-
rinis reliktas ar gyva tradicija?“), ursula 
Hemetek (austrija; „sugrįžimas į lauką 
po 25 metų: kintančios tradicijos?“), ar-
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leta nawrockaWysocka (lenkija; „silezi-
jos cieszyno liuteronų muzikinė tradicija. 
objektas ir tyrimų metodai“) ir kiti. ale-
xandra balandina (Graikija; „kūnas už ty-
rėjo: įkūnytas muzikinių tradicijų suprati-
mas“), remdamasi asmenine lauko tyrimų 
patirtimi, daugiau dėmesio skyrė pačiai 
lauko tyrimų metodikai, ypač „atlikimo 
mokymuisi kaip „įkūnytam“ tyrimo me-
todui“. mums įdomi sławomiros Żerańs-
koskominek (lenkija; „lenkijos lietuvių 
mažumos muzikinė kultūra po dvidešimt 
penkerių metų“), tyrusios lenkijos lietu-
vių autochtonų muzikinę kultūrą, patirtis: 
po ilgo laiko grįžusi į Punskoseinų kraš-
tą, ji konstatavo, kad bendrame kultūrinės 
veiklos spektre labai išaugo transformaci-
jų – naujoviškų „išrastų tradicijų“ – dalis. 
tą patį, matyt, galėtume pasakyti ir apskri-
tai apie visą lietuvą.

šį kartą tiksliųjų mokslų metodus etno-
muzikologijoje reprezentavo bene vienin-
telis zoltánas juhászas (Vengrija; „auto-
matinis motyvų identifikavimas 25 liaudies 
dainų rinkiniuose“). mokymosi algoritmo 
strategiją (SOM – Self Organising Map; 
metodas žinomas kaip suvokimo proce-
sų imitatorius) pritaikęs dideliam kiekiui 
melodijų notacijų iš 25 muzikinių kultūrų 
(nuo airių vakaruose iki kinų rytuose), jis 
sukonstravo ryšių tarp šių muzikinių kul-
tūrų schemą. tiesa, po tokių tyrimų visa-
da lieka klausimų, ar tiriamieji parametrai 
notacijose pateikiami adekvačiai ir ar pasi-
rinkti parametrai yra esminiai, lyginant tas 
kultūras.

du vengrų mokslininkai – katalin lá
zár („tradicinė muzika dvidešimt pirmojo 
amžiaus pradžioje“) ir Pálas richteris („nau
ji tradicijos atnaujinimo kanalai – liau-
dies muzika aukštajame moksle“) – aptarė 
edukacines tradicinės muzikos perėmimo 
problemas. k. lázár nuomone, Vengrijoje 
sėkmingiau plėtojasi liaudies šokių klubų 

judėjimas, o tradiciniu dainavimu do-
mimasi mažiau. P. richteris supažindino 
su etnomuzikologijos studijomis Feren-
co liszto muzikos universitete: vienodai 
dėmesio skiriama ir teorijai, ir praktikai; 
magistrų specializacijos dvi – atlikėjai ir 
pedagogai. tradicinio dainavimo lavini-
mo metodus apžvelgė rytis ambraze-
vičius („Vokalo lavinimas „tradiciškai“: 
veiklieji etnomuzikologijos metodai“); 
remtasi daugiausia etnomuzikologų prak-
tikų, žinomų folkloro ansamblių vadovų 
iš kelių rytų ir Vidurio europos šalių pa-
tirtimi.

natūrali a. nakienės paliesto „bardiš-
kojo“ folklorizmo tąsa – jau ne vieną de-
šimtmetį šalia popmuzikos mainstream’o 
gyvuojantys muzikinių stilių deriniai, api
bendrintai įvardijami tiesiog kaip folk. ne
maža pavyzdžių galime rasti ir lietuvoje, 
na, o ewa dahligturek papasakojo apie 
lenkų folk’ą („Naujoji tradicija ir tradicija. 
radijo festivalis ir jo poveikis lenkų liaudies 
muzikai“). jau ne kartą girdėtą vertinimą 
pakartojo ir ewa: džiaugiamasi, kad tokia 
muzika skatina domėjimąsi „senuoju“ folk
loru, o kartu populiarina ir folkloro archy-
vus, tačiau nuogąstaujama, kad tą „seną-
jį“ folklorą ji iš dalies ir „užstoja“. Gerda 
leichleitner (austrija; „ar gali archyvai 
prisidėti prie tradicijų palaikymo?“) toliau 
rutuliojo folkloro archyvų temą, pažymė-
dama abipusę įtaką: archyvų – tradicijos 
formavimui ir išorinę (medijų, institucinę 
ir t. t.) – archyvų strategijai. Grįžtamąją 
mokslinės minties įtaką natūraliam tra-
dicijos vyksmui shai burstynas (izraelis; 
„etnomuzikologas kaip muzikinės tradici-
jos išradėjas – izraelio pavyzdžio tyrimas“) 
pailiustravo ambicingais utopiniais (bet, 
deja, nebemoksliškais) praeito amžiaus 
izraelio etnomuzikologų edith Gerson
kiwi ir Herzel shmueli projektais atkurti 
„autentišką“ tradiciją, neva siekiančią bib
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lijos laikus, ir atmesti „netinkamą“ gyvąją 
tradiciją. Pietiečiui sh. burstynui tarsi at-
sišaukė erkkis Pekkilä iš šiaurės (suomija; 
„suomių kantele. tradicijos ir mito sukū-
rimas XViii–XiX a.“), nuvainikavęs „kul-
tūrinį herojų, kantelės išradėją“ Veinemei-
neną, kaip įdomiai susiklosčiusių istorinių 
ir kultūrinių aplinkybių produktą.

Paskutinę konferencijos sesiją užbai-
gė miroslavas stojisavljevićius (australija; 
„tradicijos vijimasis: gusle ir serbų imigran
tai melburne“), papasakojęs apie gusle kaip 
identiteto žymenį australijos serbų dia
sporoje.

Pabaigoje reikėtų pridurti, kad esem’as 
yra svarbiausias (europoje), bet ne vienintelis 
tarptautinis periodinis etnomuzikologijos 
įvykis. Pavyzdžiui, šį rugsėjį sardinijo-
je įvyko daugiabalsės muzikos tyrimams 
skirtas simpoziumas (ICTM Study Group 
on Multipart Music), kuriame iš lietuvių 
pranešimą skaitė vienintelė daiva Vyči-
nienė („saviti lietuvių sutartinių atlikimo 
bruožai: giedojimas kaip paukščio gies-
mė“). šių eilučių autorius dar dalyvavo 
tarpdalykinės muzikologijos konferenci-
joje (Conference on Interdisciplinary Mu
sicology) šefilde, didžiojoje britanijoje 
(„Paukščių pamėgdžiojimai lietuvių tra-
dicinėje muzikoje: gamta ir kultūra“; pra-
nešimas parengtas kartu su d. Vyčiniene, 
ir „ieškant „gamtinės“ simetrinių dermių 
kilmės: tradicinės daugiabalsės setu dai-
nos“; pranešimas skaitytas kartu su žanna 
Pärtlas iš estijos) ir tarptautinėje muzi-
kos suvokimo ir pažinimo konferencijoje 
(The 11th International Conference on Mu
sic Perception and Cognition) sietle, jaV 
(„Fonetinis instrumentinių garsų suvoki-
mas: bažnyčios varpo pavyzdys“; praneši-
mas parengtas kartu su ž. Pärtlas). abie-
jose šiose periodiškai vykstančiose (aišku, 
platesnio profilio) konferencijose visada 
galima sutikti ir būrelį etnomuzikologų, 

dirbančių platesnėse muzikos psichologi-
jos, akustikos, semiotikos ir kitose tarpda-
lykinėse erdvėse.

Rytis Ambrazevičius

šiuolaikinio Folkloro
tyrimų Patirtis ir 
PersPektyVos

2010 m. rugsėjo 23–24 d. Vytauto didžio-
jo universitete įvyko mokslinė konferen-
cija „šiuolaikinio folkloro tyrimų patirtis 
ir perspektyvos“, skirta naujiems etninės 
kultūros reiškinių tyrimams, klasifikaci-
jos ir skaitmeninimo problemoms aptarti. 
ją surengė Vytauto didžiojo universitetas 
kartu su lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutu. renginio rėmėjas – lietuvos 
mokslo taryba.

konferencija subūrė šiuolaikinės etni-
nės kultūros tyrėjus, kurie pasidalijo pas-
taraisiais metais nuveiktų darbų patirtimi, 
taip pat aptarė tolesnes veiklos kryptis ir 
perspektyvas. savo tyrimus pristatė ne tik 
mokslininkai, bet ir studentai. konferen-
cijos metu universitete atidarytos keturios 
su šiuolaikiniu folkloru besisiejančios pa-
rodėlės: „mokinių piešiniai: nuo fantazijos 
iki mitologijos“, „skaičiuotės vaikų pie-
šiniuose“, „šiurpės vaikų piešiniuose“ ir 
„itališkos atminimo arba padėkos dovanė-
lės Bomboniere“.

iš viso konferencijoje buvo perskaitytas 
trisdešimt vienas pranešimas. Pirmiausia 
pristatyti 2008–2010 m. vykdyto projekto 
„tradicijų tęstinumas ir kaita šiuolaikinia-
me lietuvių folklore: tyrimai ir sistemini-
mas“ rezultatai (projektą finansuoja lietu-
vos valstybinis mokslo ir studijų fondas ir 
lietuvos mokslo taryba). Projekto vadovė 
doc. dr. laima anglickienė ir doc. dr. da-
lia senvaitytė apžvelgė, kaip buvo kuria-
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ma nauja folkloro ir etnografinių šaltinių 
klasifikacija, apimanti visus tradicinius 
ir neseniai atsiradusius etninės kultūros 
reiškinius, taip pat atskleidė problemas, 
su kuriomis susidurta ją kuriant. Povilas 
krikščiūnas nagrinėjo virtualaus šiuolai-
kinio folkloro klasifikacijos galimybes. dr. 
Giedrė barkauskaitė ir elektroninės duo-
menų bazės kūrėjų vadovas informatikos 
specialistas justinas jaronis (VšĮ „atviro 
kodo sprendimai“) pristatė Vdu etnolo-
gijos ir folkloristikos katedros sukurtą duo-
menų bazę, kurioje sudėta katedros turima 
rašytinė, vaizdinė, garsinė tautosakos ir 
etnografijos medžiaga. duomenų bazė jau 
prieinama visiems, kas domisi tiek tradici-
ne, tiek šiuolaikine lietuvių etnine kultūra 
(jos adresas http://etnologijadb.vdu.lt/, įeiti 
pasirinkus nuorodą Archyvas).

lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
tituto bei lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos mokslininkės pakvietė į diskusiją 
apie lituanistinio paveldo programų ateities 
perspektyvas ir archyvavimo klausimus. 
dr. daiva Vaitkevičienė pristatė is aruo-
dai ir folkloro skaitmeninės saugyklos vi-
ziją, o doc. dr. dalia urbanavičienė papa-
sakojo apie visiems archyvams iškylančias 
bendras nematerialaus paveldo saugojimo 
ir kaupimo problemas. dr. asta Venskienė 
supažindino su Vdu etnologijos ir folklo-
ristikos katedros rankraštyne sukaupta tau-
todailės medžiaga.

kitas pluoštas pranešimų buvo skir-
tas šiuolaikinio folkloro tyrimams. dalia 
zaikauskienė nagrinėjo lietuvių paremijų 
funkcijas nūdienos kontekstuose, o prof. 
dr. Gražina kazlauskienė – lingvistinį žai-
dimą šiuolaikiniuose erzinimuose, anek-
dotuose ir kt. dr. jūratė šlekonytė, pasi-
telkdama kelių pavyzdžių analizę, nušvietė, 
kaip gimsta šiuolaikinės sakmės. dr. dovilė 
kulakauskienė nagrinėjo mitines būtybes, 
dvasinį pasaulį ir magiją vaizduojančius 

mokinių piešinius, taip pat supažindino 
su vizualinio folkloro tyrimų galimybė-
mis. du pranešimai buvo skirti naujiems 
vestuvių papročiams pristatyti ir nagrinėti. 
doc. dr. rasa račiūnaitė gilinosi į vizu-
alinį vestuvių papročių tyrimo aspektą, o 
dr. jurgita macijauskaitėbonda išryškino 
naujosios vestuvinių atminimo arba padė-
kos dovanėlių tradicijos bruožus ir sąsajas 
su senaisiais lietuviškais vestuvių papro-
čiais. doc. dr. arūnas Vaicekauskas aptarė 
teminių vakarėlių tyrimų siekius, rezulta-
tus ir ryšį su karnavaline kultūra. dr. rita 
repšienė, pranešimą skyrusi tapatumo na
ratologijai, kultūros paveldui ir naujajai 
retorikai, gvildeno aktualią lietuviško ta-
patumo problemą.

temų įvairove ir originalumu pasižy-
mėjo konferencijoje dalyvavusių Vdu 
etnologijos ir folkloristikos katedros stu-
dentų pranešimai. doktorantės pristatė su 
jų disertacijų temomis susijusius darbus. 
eglė savickaitė nagrinėjo šiuolaikinę sėk
mės sampratą, ingrida šlepavičiūtė paly-
gino mitinio mąstymo atšvaitus interneto 
pasakojimuose ir tradicinėje tautosakoje. 
živilės dapšauskaitės pranešimas buvo 
skirtas vaikystės įvaizdžiui mokykliniuose 
atminimuose, o rimutės Garnevičiūtės – 
giesmėms, gedulingų stendų pranešimams 
bei vainikų užrašams šių dienų katalikų 
laidotuvėse. monika balikienė aptarė lie-
tuviškojo blogos akies komplekso tyrimų 
patirtis ir perspektyvas. turku universiteto 
doktorantė akvilė motuzaitė apibendrino 
etniškai mišrių šeimų (lietuvių moterų ir 
suomių / graikų vyrų) kultūrinių patirčių 
tyrimą ir konstatavo, kad tokiose šeimose 
stereotipai ištirpstantys. 

daugelio magistrantų ir bakalauran-
tų konferencijoje pristatytų darbų tyrimo 
objektai – nauji ir dar beveik netirti lietu-
vių etninės kultūros reiškiniai. justė Va-
silionytė pristatė šiuolaikinių šimtadienių 
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folklorą, daiva kuncaitė – jaunimo gimta-
dienių, miglė bagučanskytė – šiuolaikinių 
mergvakarių, o Gintarė dusevičiūtė – nau-
jųjų pagonių švenčiamos jorės šventės tra-
dicijas. skaistė Višinskaitė atskleidė blon-
dinės įvaizdį anekdotuose, akvilė stankutė 
gilinosi į gana naują literatūrinių autorinių 
dainų žanrą – mokyklų himnus, o rokas 
sinkevičius ieškojo „pranašiškų ženklų“ bu
vusių tremtinių atsiminimuose. rasa Gra-
žytė aptarė kai kuriuos burtininkavimo tra-
dicijos kaitos aspektus. aktuali ir iš esmės 
dar netirta rolando Petkevičiaus tema – 
XXi a. lietuvių etnopsichiatrija. klausytojų 
dėmesį patraukė ir dvi labai intriguojan-
čios „vyriškos“ pranešimų temos: arvydas 
Griškus aviacinį folklorą nagrinėjo lakūno 
dvasinio pasaulio kontekste, o martynas 
Vingrys aptarė kai kuriuos šiuolaikinius 
rūkymo folkloro aspektus. apskritai galima 
teigti, kad studentai etnologai, skatinami 
katedros dėstytojų, neretai pirmieji paste-
bi ir ima rinkti šiuolaikinį folklorą, o savo 
baigiamųjų darbų objektais drąsiai renkasi 
naujus ir kol kas netyrinėtus lietuvių etni-
nės kultūros reiškinius. 

Jurgita Macijauskaitė-Bonda

konFerencija 
„etnoloGija:
istorija, dabartis 
ir PersPektyVos“

2010aisiais sukako šimtas metų nuo žymios 
lietuvių etnologės, Vilniaus universiteto 
profesorės Pranės dundulienės gimimo. ta 
proga šių metų spalio 8–10 dienomis lie-
tuvos istorijos instituto, lietuvos naciona-
linio muziejaus etnologų ir švenčionių sa-
vivaldybės Viešosios bibliotekos iniciatyva 
Vilniuje surengta tarptautinė konferencija 
„etnologija: istorija, dabartis ir perspekty-

vos“. šiam renginiui buvo gauta lietuvos 
mokslo tarybos parama (nacionalinės litu
anistikos plėtros 2009–2015 m. programos 
projektas „tarptautinė konferencija Etno
logija: istorija, dabartis ir perspektyvos“, re-
gistracijos nr. lit10013).

Pirmoji konferencijos diena prasidėjo 
teatro salėje. ją mums maloniai užleido 
Vilniaus universitetas, kuriame daugelį 
metų dirbo profesorė Pranė stukėnaitė 
dundulienė. Po registracijos susirinku-
sius svečius pasveikino lietuvos istorijos 
instituto direktorius rimantas miknys, 
Vilniaus universiteto istorijos fakulteto 
dekanas zenonas butkus ir konferencijos 
organizacinio komiteto pirmininkas žil-
vytis šaknys. 

Pirmoji sekcija buvo pavadinta „dun-
dulienė ir lietuvos etnologijos istorija“ 
(pirmininkavo auksuolė Čepaitienė ir el-
vyda lazauskaitė). Pranešimus joje skaitė 
lietuvos respublikos kultūros ministerijai 
atstovavusi irena seliukaitė (pranešimas 
„etninė kultūra ir valstybės politika“), Vy
tauto didžiojo universitetui – romualdas 
apanavičius („etnologijos studijos stepo-
no batoro universitete Vilniuje“) ir šiau-
lių universitetui – aldona Vasiliauskienė 
(„Pranė dundulienė: atminimo įamžini-
mas“). Pranešėjai apžvelgė etninės kultū-
ros padėtį, atskleidė P. dundulienės stu
dijų specifiką ir būdus, kuriais įamžinamas 
ir būtinas įamžinti jubiliatės atminimas. 
taip pat buvo perskaityti pranešimai, skir-
ti vienai ar kitai profesorės tirtos kultūros 
srities analizei. lietuvos istorijos institutui 
atstovavo keturi pranešėjai: Vytautas tu-
mėnas („etninės kultūros vaizdinių semi-
otika ir tautinės tapatybės simbolių paieška 
P. dundulienės darbuose“), Vida savonia-
kaitė („Bendrija etnologijoje“), ž. šaknys 
(„mokslininkas ir režimas. kalendorinių 
papročių tyrinėjimai sovietų lietuvoje“) 
ir rasa Paukštytėšaknienė („kultūrinė 
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lyties specifika P. dundulienės šeimos pa-
pročių tyrinėjimuose“), Vytauto didžiojo 
universitetui – arūnas Vaicekauskas („Per
sirengimo paprotys P. dundulienės dar-
buose“).

antroji sekcija – „europos šalių etolgijos 
istorija“ (pirmajai jos daliai pirmininkavo 
r. apanavičius ir johnas Helslootas). tartu 
universiteto ir estijos nacionalinio muziejaus 
atstovė nõmmela marleen perskaitė pra-
nešimą „tapimas etnografu. Ferdinando 
linnus lauko tyrimai XX a. 3iajame de-
šimtmetyje“, latvijos universiteto istorijos 
instituto etnologė lilita Vanaga – pranešimą 
„regiono identifikacija: istorinės įžvalgos 
ir šių dienų latvijos etnologija“. XViii a. 
pabaigos ir XiX a. pradžios bei sovietmečio 
etnologijos būklę įvertino a. Čepaitienė 
ir irena regina merkienė (lietuvos isto-
rijos institutas), perskaičiusios pranešimus 
„Valstiečio kaip „kito“ atradimas lietuvo-
je XViii a. pabaigoje–XiX a. pradžioje“ 
ir „sovietinės lietuvos etnologija mokslo 
politikos ir ideologijos kontekste“. 

antrajai sekcijos daliai pirmininkavo 
rimantas balsys ir lina Petrošienė. bul-
garė ekaterina anastasova (etnologijos ir 
folkloro institutas su etnografiniu muzie-
jumi sofijoje) pateikė pranešimą „bulga-
rijos etnologija: nuo etninio nacionalinio 
iki europinio mokslo“. rusijos ma uralo 
skyriaus udmurtijos istorijos, kalbos ir 
literatūros instituto direktorius alekse-
jus zagrebinas savo pranešimą „udmurtų 
etnografija – finougrų etnologijos dalis“ 
paskyrė udmurtijos etnologijos analizei. 
sekciją užbaigė irma šidiškienė (lietuvos 
istorijos institutas) su pranešimu „tapatu-
mų tyrimai XXi a. lietuvos etnologijoje“. 
Prie etnologijos istorijos dar buvo grįžta ir 
galutinėse diskusijose. taip pat diskusijos 
vyko ir pirmosios dienos pavakaryje, kon-
ferencijos dalyviams persikėlus į lietuvos 
nacionalinį muziejų.

muziejuje konferencijos dalyviai susi-
pažino su čia esančia etnografine ekspozi-
cija ir parodomis. muziejininkė e. lazaus-
kaitė perskaitė pranešimą „P. dundulienės 
etnografinių ekspedicijų metodika. jos pri
taikymas šių dienų etnografiniuose tyri-
muose“, kuris sukėlė diskusijas dėl lauko 
tyrimų metodikos.

antroji konferencijos diena prasidėjo 
sekcija „teoriniai ritualo aspektai“ (pir-
mininkavo svetlana ryžakova ir a. Vaice-
kauskas). buvo perskaityti trys pranešimai: 
j. Helslootas iš karališkosios nyderlandų 
menų ir mokslo akademijos meertens ins-
tituto (amsterdamas) perskaitė pranešimą 
„ritualas ir stresas. Gruodžio mėnesio šei-
mos tradicijos šiuolaikinėje olandijoje“, 
etnologijos ir kultūrinės antropologijos 
instituto (Poznanė) atstovas Waldemaras 
kuligowskis – pranešimą „nuo „maišto ri-
tualų“ iki naujų socialinių judėjimų. etno-
loginė pasipriešinimo ir sukilimo analizė“ 
ir karolio universitetui (Praha) atstovavęs 
janas rychlikas – pranešimą „karnavalo 
ratų transformacija į teatrą zahorės regio
ne (Vakarų slovakijoje)“. 

didelio susidomėjimo sulaukė ir sek-
cija „senųjų ritualų raiška“ (pirmininka-
vo j. rychlikas ir a. zagrebinas). net du 
pranešimus perskaitė lietuvos kultūros 
tyrimų instituto mokslininkai – elvyra 
usačiovaitė („lietuvių papročiai XVi a. 
m. strijkovskio duomenimis“) ir rolan-
das kregždys („Velionio išlydėjimo pa-
pročio, aprašyto Sūduvių knygelėje, veri-
fikavimo klausimu“). Viešniõs iš rusijos 
ma etnologijos ir antropologijos instituto 
(maskva) s. ryžakovos pranešimas buvo 
lietuviams aktualia tema: „Šventi miškai 
latvijoje ir lietuvoje: tradicijos sukūri-
mas ir perkūrimas“. r. balsys iš klaipėdos 
universiteto skaitė pranešimą „Dievo stalas 
XVi–XVii a. lietuvių ir prūsų rašytiniuose 
šaltiniuose“.
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sekciją „etniškumas ir tradicija“ (pir-
mininkavo V. savoniakaitė ir i. šidiškienė) 
sudarė tik svečiai iš užsienio. katia michai-
lova (etnologijos ir folkloro institutas su 
etnografiniu muziejumi sofijoje) perskaitė 
pranešimą „lenkai bulgarijoje. etnologi-
nis požiūris į jų etninį, kultūrinį ir religinį 
tapatumą“, siarhei sakuma (baltarusijos 
ma menotyros, etnografijos ir folkloro 
institutas minske) – „etninė ir socialinė 
korėjiečių adaptacija baltarusijoje“. etniš-
kumo problemoms buvo skirtas tik vienas 
pranešimas – akvilės motuzaitės (turku 
universitetas, suomija) „šiuolaikinės tau-
tiškai mišrių porų vestuvės lietuvoje kaip 
etninio identiteto išraiška“.

 Paskutinė sekcija pavadinta „liaudies 
žinija, kūryba, menas ir tradicija“ (dviem 
jos dalims pirmininkavo e. anastasova 
ir W. kuligowskis, taip pat r. Paukštytė
šaknienė ir V. tumėnas). joje pranešimą 
„žiemos šaukimo ritualas aukštaitijoje“ 
perskaitė lietuvos istorijos institutui ir 
Vytauto didžiojo universitetui atstovavusi 
regina Čičiurkienė (beje, neatvykus pir-
mą dieną turėjusiai pranešimą skaityti pra-
nešėjai, jos pranešimas buvo perskaitytas 
pirmąją dieną). monika balikienė (Vytau-
to didžiojo universitetas) pateikė prane-
šimą „nužiūrėjimo diagnostika šiuolaiki
nėje lietuvoje“, Veronika Gribauskaitė 
(lietuvos istorijos institutas) – „liaudies 
medicinos tradicijų tęstinumas šiuolaiki-
nėje kultūroje“. liaudiškajai magijai skirtas 
dovilės kulakauskienės iš Vilniaus uni-
versiteto Humanitarinio fakulteto (kau-
nas) pranešimas „moksleivių būrimai: nuo 
likimo sampratos iki horoskopų“. tau-
tosakos mokslui atstovavo l. Petrošienė 
(klaipėdos universitetas) ir Gražina ska-
beikytėkazlauskienė (Vytauto didžiojo 
universitetas). jų pranešimai: „žemaičių 
kalendorinė tautosaka: užgavėnių dainos“ 
ir „šiuolaikiniai lietuvių tostai: tarp ap-

eigos ir pramogos“. etnologams atstovavo 
paskutinės konferencijos pranešėjos asta 
Venskienė (Vytauto didžiojo universite-
tas) ir aušra zabielienė (lietuvos istorijos 
institutas). jų pranešimai – „liaudies meno 
samprata šiandienos visuomenėje“ ir „Folk
loro ansambliai kalendorinėse šventėse: 
reikalingi ar įgrisę?“ 

Po pranešimų vyko baigiamoji dis-
kusija „europos šalių etnologijos ar eu-
ropos etnologija? mokslo perspektyvos“. 
ž. šaknys nušvietė etnologijos situaciją 
lietuvoje, šio mokslo institucijų įvairovę 
ir iš to kylančias problemas. svečiai buvo 
paprašyti pristatyti savo šalies etnologijos 
sampratą (mokslo santykį su tautosaka, is-
torija, antropologija ir pan.) ir jos būklę. 
diskusija parodė, kad vienodos etnolo-
gijos sampratos europos šalyse nėra, ski-
riasi ir ateities vizijos, tačiau prieita prie 
išvados, kad, nors ir yra skirtybių, įvairių 
etnologijos krypčių atstovai turi būti tole-
rantiški vieni kitų atžvilgiu.

trečioji konferencijos diena buvo pa-
skirta išvykai į P. dundulienės gimtinę – 
švenčionis (koordinatorė r. Čičiurkienė). 
aplankę profesorės gimtąjį Pilypų kaimą, 
konferencijos dalyviai ir svečiai susirinko 
švenčionių savivaldybės Viešojoje biblio-
tekoje. Čia profesorės kraštietis, cirkliškio 
bendruomenės pirmininkas bronius la-
zaraitis išsamiai prisiminė P. dundulienės  
gyvenimo kelią, švenčionių papildomo 
ugdymo centro mokyklinės kraštotyros 
veiklos vyr. specialistė ana Pilipavičienė 
atkreipė dėmesį į kraštotyros problemas 
mokyklose. Visus ypač sužavėjo profeso-
rės dukters ievos pasakojimas apie moks-
lininkę mamą. bibliotekoje buvo atidaryta 
ir P. dundulienei skirta paroda. ją apžiū-
rėję, konferencijos dalyviai bei svečiai nu-
vyko į mėžionis. šiame gatviniame kaime 
ir baigėsi profesorei P. dundulienei skirta 
konferencija. švenčionių krašto grožis pa-
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vergė ne tik svečių iš užsienio, bet ir lietu-
vaičių širdis. manyčiau, kad jau vien dėl to 
ši konferencija pavyko.

Žilvytis Šaknys

2009 m. kuriama tradicija praturtinta 
dar vienu akcentu: trečiajam nominacijos 
laureatui geologui doc. dr. Vytautui skuo-
džiui apdovanojimas įteiktas Vilniaus mo-
kytojų namuose, miesto publikai kartu 
pristatant ir instituto folkloristus, jų dar-
bus ir naujausius leidinius.

2010 metų pasirinkimas tautosakos ar-
chyvo skyriaus darbuotojus nuvedė į lei-
palingį (lazdijų raj.). ten gyvena pedago-
gė ona alesiūtėbleizgienė (g. 1930 m.), 
ne tik pati didžiąją gyvenimo dalį atidavusi 
tautosakai, bet išugdžiusi ir daug moks-
leivių, puikių tautosakos rinkėjų. Pirmojo 
rinkinio, įteikto lietuvių tautosakos archy-
vui 1958 m. kovo mėnesį, įžangoje ji rašo:

aš esu užrašiusi nemaža liaudies dainų. 
man užrašinėti padeda mokiniai, kurie pri-
klauso jaunųjų literatų būreliui. būtų gera, 
kad mes gautume smulkesnių informacijų, 
kokias dainas daugiau užrašyti, ar užrašinėt 
pasakas ir t. t.

dabar siunčiu kelias daineles ir prašau, 
jei tai neapsunkintų, parašyti bent trumpu-
tį atsiliepimą apie jas. jei jos būtų įdomios 
ir vertingos, atsiųsiu ir daugiau.

be to, man teko atsitiktinai susipažin-
ti su vienu liaudies dainininku zalansku 
Petru iš mardasavo km., rodaukos apyl., 
Varėnos r. jis sakėsi mokąs daug dainų ir 
jaučiasi lyg ir nuskriaustas, kad juo niekas 
nesidomi ir neaplanko – nieks jo dainų ne-
užrašo. jam geriau patinka dainas išdainuo-
ti, o ne diktuoti. taigi, būtų galima užrašy-
ti ir dainų melodijas (ltr 3066).

rašyta iš leipalingio. dainuojamoji 
tautosaka rinkta Veisiejų ir Varėnos rajo
nuose. rinkinyje pateiktos dvi P. zalans-
ko dainos („oi tu berne bernužėli, tu 
manim dabojai“, „ mes mislinom, martelė 
labai darbinykė“), pačios rinkėjos tėvų 
jono („Par šilalį jojau“) ir onos („oi se-
niai seniai pas motułį buvau“) bei dar ke-
lių to krašto dainininkų padainuotų dainų 
tekstai. 

„tautosakos medaus 2010“ nominacijos laureatė 
su tautosakos archyvo darbuotojomis. iš kairės: 
edmunda rusteikienė, eligija Garšvienė, andželika 
jakubynienė, mokytoja ona bleizgienė ir Gražina 
kadžytė. Rimos Visackienės nuotrauka, 2010

lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
tautosakos archyvo skyrius 2007 metais, 
minėdamas garbaus tautosakos rinkėjo jur-
gio dovydaičio 100ąsias gimimo metines, 
sumanė kasmet spalio 19 dieną, peržvelgus 
geriausių, darbščiausių tautosakos rinkimo 
talkininkų darbus, sukauptus lietuvių tau-
tosakos rankraštyne (ltr), išrinkti „tauto-
sakos medaus“ nominacijos laureatą ir jam 
įteikti simbolinį saldų apdovanojimą.

2007 m. „tautosakos medaus“ nomi-
naciją laimėjo sūduvis iš kazlų rūdos jau-
nius Vylius, 2008 m. – daugelio tautosakos 
ekspedicijų dalyvis, aktyviai organizavęs 
kėdainių rajono akademijos vidurinės mo
kyklos moksleivius, pedagogas rytas ta
mašauskas.

onos bleizGienės
tautosakos medus
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nuo tada prasideda nuolatinis, daug 
metų trukęs bendravimas, kurio rezulta-
tas – keturiasdešimt solidžios apimties, 
kruopščiai metodiškai parengtų rinkinių. 
beje, vartant juos vieną po kito, labai gra-
žiai atsiskleidžia, kaip augama besidarbuo-
jant. Gražiai, tinkamai apipavidalinta, visur 
yra turiniai, viskas perspausdinta mašinėle, 
yra pateikėjų nuotraukos ir trumpi jų gy-
venimo aprašymai: kaip augo, iš kur išmo-
ko dainų, kur gyveno, kokį įspūdį paliko 
rinkėjams, kaip vertina savo dainas, kaip 
sekasi bendrauti... mokytojos įvertintas 
kiekvieno moksleivio konkretus indėlis.

nuo 1972 m. rinkiniai jau pateikiami 
su garso įrašais.

lazdijų r. leipalingio vidurinės mokyklos 
tautosakininkai jau daugiau kaip 20 metų 
renka tautosaką. <...> ankstesnieji rinki-
niai dažniausiai būdavo dainų, smulkiosios 
tautosakos, spėjimų, burtų, raudų ir žai-
dimų tekstai. tik nedaugelį dainų pavyko 
įrašyti į magnetofono juosteles.

nuo 1971 m. leipalingio tautosaki-
ninkai pasiryžo surinkti visą savo apylin-
kių tautosaką ir kuo daugiau tekstų įrašyti į 
magnetofono juostas <...>. tekstai užrašo-
mi klausant pateikėjų. Vėliau patikslinami 
ir įrašomi. Įrašus paruošia mokytojos pade-
damas 9 klasės mokinys Valdas bleizgys.

didžiausia kliūtis – magnetofono juostų 
stoka. Provincijoje jų gauti beveik neįmano-
ma. iš rankų gautos būna blogos kokybės. 
be to, mokykla jų išpirkti galėtų tik labai 
nedidelį kiekį. aš gi norėčiau įrašus pasilikti 
ir literatūros kabinetui. taigi prašyčiau, jei 
galima, prisiųsti juostelių (ltr 4390). 

ltr 4887 – dainas iš  motinos onos 
Večkytėsalesienės (g. 1900 m.) užrašė 
dukra ir anūkas Valdas, tada, 1976 metais,  
jau lietuvos žemės ūkio akademijos stu-
dentas. Prie dainos „dėkui motulai“ pri-
dėta jautri pastaba:

šią dainą išmoko iš savo motinos rožukai-
tėsVečkienės rožės. šią dainą dainuoda-
ma visada verkdavo. matyt, apdainuojamas 
vargas primindavo jos sunkią dalią... 

natūralioje aplinkoje užrašyta rauda 
„dukrela mano...“ su komentaru:

rauda prie dukters ir vyro kapo. rauda ilgai, 
negarsiai, o ašaros upeliais teka per išvargusį 
veidą. rauda graudžiai, pati sau, ne kitiems, 
lyg šnekasi su tais, kurie žemėje guli.

kita rauda užrašyta iš kaimynės onos 
Valiukonienės, kurios vyras išvyko į ame-
riką ir negrįžo, palikęs ją su dviem mažais 
vaikučiais:

Verkaudavo dažniausiai uogaudama. iš pra-
džių verkdavo be ašarų, o paskui įsiverkda-
vo. Pravirkdavo ir visos uogautojos.

daugelio rinkinių prieduose surašyti iš 
žodingų dainininkų kalbos išrankioti prie-
žodžiai, patarlės, frazeologizmai. 

ltr 5226 rodo, kad mokytoja ragina 
vaikus pastebėti savo senolius ir kitus arti-
mus žmones. iš domininkos derliūnienės 
dainas užrašo kęstutis derliūnas ir dalia 
bleizgytė (1982 m.). jaunaisiais tautosa-
kos rinkėjais pasitikima – jiems atiduoda-
mi ilgai saugoti dainų sąsiuviniai, užrašų 
originalai (ltr 5894–1990). antai „šeta 
knika visokiu dainu 9to p. l. k. Veteno 
pulko 2tro batalijono 5tos kuopos dū-
džiui broniui, seta kniga kauni išrašita 
1922 m. 29/iii“,  pasak b. dūdžio dukters 
aldonos misevičienės, saugota kaip di-
džiausia brangenybė („laikė dėžutėj labai 
pagarbiai“), mokytojos prašymu atiduoda-
ma tautosakos archyvui – „gal tautosaką 
tiriantys žmonės ras jame kai ką įdomaus 
ir vertingo?“

moksleivių užrašyta tautosaka – ltr 
5893. Pati mokytoja net per motinos laido-
tuves lieka ištikima kraštotyros pasirinki-
mui: natūralioje aplinkoje įrašo leipalingio 
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bažnyčios choristų šermeninius giedojimus 
su aplinkybių aprašais (ltr 5935).

tais pat metais sudarytas didelis rinki-
nys (ltr 5892), dedikuotas motinos atmi-
nimui. jo įvade rašoma: 

nors šiame krašte tautosaką užrašinėjame 
labai seniai, nuo 1952 metų, bet vis dar pa-
vyksta rasti žmonių, kurie dar nebuvo pra-
kalbinti. <...> kaip galėtume apibūdinti tą 
vietovę, iš kurios, nepaisant visokių gyve-
nimo pasikeitimų, lyg iš šaltinio tebeplūs-
ta tokie gaivūs tautosakos kūriniai? <...> 
žmonės labai užimti, skuba, žiūri televizi-
jos laidas, klausosi radijo, mažiau lieka lai-
ko tam ramiam tradiciniam kaimo žmonių 
bendravimui. Vis dėlto dažnas buvęs daini-
ninkas ar pasakorius mielai sutinka perteik-
ti tai, ką prisimins. labai mielai vyresnieji 
dainuoja pakviesti į mokyklą arba į kultū-
ros namus, džiaugiasi, jei apie juos parašo 
rajoniniame laikraštyje. <...> ir daug vargų 
patyrę, jie yra pilni gyvenimo džiaugsmo, 
betarpiški, nuoširdūs ir patiklūs.

mokytojai ir mokiniams atsiskleidžia 
skaudžios pokario biografijos. jie tampa 
kone tautosakos reporteriais – 1990 m. kon
certo seirijuose metu įrašo nijolės lepeš-
kienės vadovaujamo ansamblio dainuotas 
tremtinių ir partizanų dainas. 

Perėjusi į senjorų rangą, mokytoja kitu 
žvilgsniu pažvelgia į savo bendraamžes ko-
leges – rinkiniuose  ltr 6521 ir  6962 daug 
vietos skiria marijai Grėbliūnienei, ricielių 
kaimo mokytojai, dainininkei, folklorinio 
ansamblio „nendrelė“ kūrėjai ir vadovei. 
Paskutiniai o. bleizgienės „palaiminti“ lei
palingio moksleivių tautosakos rinkiniai 
datuoti  2000aisiais metais (ltr 6969).

taigi per kone penkiasdešimt metų 
prasmingo darbo surinkta išties daug tau-
tosakos medaus, kuris supiltas į lietuvių 
tautosakos rankraštyno korius.

šių metų spalio 19 dieną tautosakos ar-
chyvo skyriaus darbuotojos Gražina kadžytė, 
andželika jakubynienė, eligija Garšvienė, 

edmunda rusteikienė ir rima Visackienė 
leipalingio pagrindinėje mokykloje kartu 
su mokytoja ona bleizgiene vedė atvirą 
tautosakos pamoką. sveikindamos ketvirtą-
ją nominacijos laureatę, sugiedojome sutar-
tinę  „skrido bitė žalian sodan... ir prinešė 
pilnus korius“.

buvo miela sužinoti, kad dabartinė 
mokyklos direktorė asta Černiauskienė 
taip pat yra buvusi tautosakininkų būre-
lio narė. Įdomu buvo stebėti, kaip suža-
vėti įvairaus amžiaus mokiniai pagarbiai 
klausosi aštuoniasdešimtmetės mokytojos 
kalbėjimo. sutarta dėl atsakomojo vizito į 
lietuvių literatūros ir tautosakos institutą 
kitų metų pavasarį ir tolesnio bendravimo 
tautosakos baruose.

Gražina Kadžytė

FOLkLORAS IR 
FOLkLORISTIkA 
šiandien – ilGametės 
Patirties ir naujų idėjų
aruodas

kaip ir kasmet, šiemet jau aštuoniolik-
tą kartą folkloro tyrėjai rinkosi į lietuvių 
literatūros ir tautosakos institute sureng-
tą konferenciją. ji buvo skirta akademiko 
leonardo saukos, žmogaus, beveik šešis 
dešimtmečius besidarbuojančio folkloris-
tikoje, aštuoniasdešimtmečiui*. konferen-
cija prasidėjo šio mokslininko darbų paro
da, kurią surengė lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto mokslinės bibliotekos 
ir tautosakos archyvo skyriaus darbuo-
tojai. straipsniai, studijos, monografijos, 
parengti paties įvairiausio pobūdžio tauto

∗ XViii folkloro konferencija „Folkloras ir folklo-
ristika šiandien: įžvalgos ir metodologijos (leo-
nardo saukos 80mečiui), vykusi Vilniuje, lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institute 2010 m. 
spalio 21–22 d. 
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sakos šaltinių, mokslo darbų leidiniai ir 
ištisos jų serijos, tautosakos ekspedicijų 
medžiaga – rankraštiniai rinkiniai, nuo-
traukos, kiti darbai užėmė visą archyvo 
skaityklos salę – milžinišką posėdžių sta-
lą, ekspozicinius stendus ir net palanges. 
Pasak akademiko l. saukos, institute sau
goma toli gražu ne visa jo surinkta ir ap-
dorota ekspedicijų medžiaga, dalis jos yra 
išsibarsčiusi po kitas lietuvos įstaigas. jis 
pasidalijo prisiminimais ir įspūdžiais iš 
pirmųjų savo tautosakos ekspedicijų. su-
sirinkusieji, pagerbdami jubiliato indėlį į 
humanitarinių mokslų aruodą, negailėjo 
gražių žodžių akademiko „minkštam“, ty-
rimo objektą palengva prisijaukinančiam 
mokslinio darbo stiliui ir tuo pat metu 
„kietam“, bekompromisiam kovos dėl litu
anistikos, o kartu ir folkloristikos išlikimo 
būdui. buvo pabrėžta, kad ši paroda – vie-
nas tų laimingų atvejų, kai nėra dedamas 
taškas, nors darbų gausa išties įspūdinga. 
štai ir dabar akademikas rašo naują knygą, 
skirtą tautosakos mokslo baruose dirbu-
siems žmonėms. kaip šio ir tolesnių sėk
mingų darbų palinkėjimas, nuo instituto 
administracijos leonardui saukai buvo 
įteiktas plunksnakotis.

darbinius konferencijos posėdžius pra-
dėjo įžanginis jubiliato pranešimas „tau-
tosakos mokslo erdvės lietuvoje vakar, 
šiandien ir rytoj“, kuriame buvo apžvelgta 
visa, kas skatino, kūrė, palaikė, keitė ir te-
bekeičia šios srities branduolį, jos objekto 
sampratą, formavo ir tebeformuoja kryp-
tis. buvo pateikta nepaprastai plati tauto-
sakos mokslo panorama ir galimos raidos 
gairės. be abejo, pranešimo tema yra ver-
ta atskiros monografijos, tad nenuostabu, 
kad l. saukos mintys baigėsi daugtaškiu, 
kurio prasmių paieškas nejučiomis tęsė 
kiti konferencijos pranešimai.

Pranešėjai rinkosi itin platų temų ratą, 
gražiai pildydami šiandienos folkloro ir 

folkloristikos įžvalgų klausimo, glūdinčio 
konferencijos idėjoje, erdvę. Pranešimuo-
se, susidėsčiusiuose grupelėmis, buvo na-
grinėjamos ir gyvosios, palaikomos, puo-
selėjamos šių dienų tautosakos problemos 
(Gražina kadžytė, rytis ambrazevičius), ir 
mėginama atkurti senosios pasaulėžiūros 
fragmentus (elvyra usačiovaitė, rolandas 
kregždys, miglė lebednykaitė). metodo
loginėms paremiologijos problemoms bu
vo skirtas Giedrės bufienės pranešimas. 
Vis dėlto didžiausio klausytojų susidomė-
jimo susilaukė dviejų gausiausių grupių 
pranešimai – tie, kuriuose buvo bandoma 
iš naujo aktualinti folkloristikos objektą, jį 
perinterpretuoti, pamatyti savaip, išplėsti, 
įžiūrėti naują, netikėtą jo prasmę, o galbūt 
pažvelgti į jį remiantis nauja metodika, 
bei tie, kuriuose buvo aptariama ir inter-
pretuojama naujausių folkloro lauko tyri-
mų medžiaga. abi šios pranešimų grupės 
buvo glaudžiai susijusios, nes neretai nau-
jausių lauko tyrimų rezultatai provokuoja 
ir kitokį, nei lig šiol buvo įprasta, požiūrį 
į surinktą medžiagą; ir atvirkščiai – nau-
ji visuomenės raidos iššūkiai reikalauja 
naujo požiūrio į tiriamos bendruomenės 
realybę ir kiekvieno kalbinamo žmogaus 
vertybes. Pranešimų idėjos neretai balan-
savo ant tarpdalykiškumo ribos, sukeldavo 
tokius esminius paklausimus, kaip „ar tai, 
ką jūs tiriate, yra folkloras?“

akivaizdu, kad pasirinktos temos neiš-
vengiamai atspindi kuo toliau, tuo labiau 
šiuolaikinėje folkloristikoje ryškėjančią ten
denciją į folklorą žiūrėti kaip į procesą, per 
jo pažinimą ir supratimą mėginant suvokti 
kertinius folkloro gyvavimo momentus ir 
detales, šitaip susiejant praeitį su dabarti-
mi. Viename pranešime kaip gyvas proce-
sas buvo nagrinėjama tradicija, jos buvimo, 
atsinaujinimo, perdavimo prielaidas aiški-
nant pasitelkus filosofės jurgos jonutytės 
mintis (austė nakienė). Pasak pranešėjos, 
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tradicija – tai ypatingas istorinio laiko su-
vokimas, ji egzistuoja ritmiškai pulsuoda-
ma; ritmo atkarpos nebūtinai yra tolygios, 
o vienu metu gali gyvuoti nebūtinai viena 
linija. tai polifoninis, poliritminis reiški-
nys. kaip tik taip galima paaiškinti XiX a. 
gyvavusios autorinių dainų tradicijos ir 
XX a. pab.–XXi a. pr. bardų kūrybos arba 
XX a. pr. suvalkijos kanklininkų ir XXi a. 
pr. folklorinio kankliavimo paraleles. jos 
atsiranda ne tiesioginio perėmimo būdu, 
bet atgimsta ieškant, gaivinant, permąs-
tant, interpretuojant, o mūsų laikais nere-
tai vienu metu pastebimi keli tokių perin-
terpretavimų sluoksniai, esantys greta.

jau nieko nebestebina ir virtualių tra-
dicijos formų, glaudžiai susijusių su masi-
ne kultūra, tyrimai (Povilas krikščiūnas). Į 
masinę kultūrą nejučiomis augte įaugę, taip 
pat ir kitoms kultūros formoms nesvetimi 
paremijų klodai šiandien pildomi naujai 
atsirandančiais, paremijomis virstančiais 
posakiais. kaip tai vyksta, kaip vertinti 
tokius „naujagimius“, ar verta juos skelb-
ti kartu su tradicinėmis paremijomis – tai 
klausimai, į kuriuos atsakymo buvo ieško-
ma dalios zaikauskienės pranešime.

kaip iki šiol menkai pažintas ir pri-
pažintas objektas, į lietuvių folkloristikos 
areną pamažu žengia autobiografiniai pa-
sakojimai, arba kitaip – asmeninės patirties, 
gyvenimo pasakojimai, kuriuose atsispindi 
ne tik pasakotojo patirtis, bet ir kertiniai 
bendruomenės istorijos momentai, tam 
tikri kolektyvinės sąmonės nulemti temų, 
motyvų pluoštai, giluminiais ryšiais susi-
ję su sakmių struktūra (lina būgienė). Į 
folkloro tyrimo lauką, kaip autobiografi-
nio pasakojimo dalis, patenka ir pasako-
jimai apie pranašingus vedybų tematikos 
sapnus, atkreipiant dėmesį į asmeninės bei 
kolektyvinės patirties atspindžius juose ir 
sąsajas su tradicinėje kultūroje reikšmingu 
tikėjimu pranešimo prasme (Vita ivanaus-

kaitėšeibutienė). Į šiuolaikinį žmogų (be 
abejo, tradiciškai kalbinami pagyvenę, t. y. 
įgiję išminties), kaip folklorinės tradicijos 
perėmėją, žiūrima jau ne per folkloro rū-
šių ir žanrų sistemos prizmę, bet per to 
žmogaus pasaulėžiūrą, atsispindinčią tiek 
paprastame kalbėjime, pasakojime, sam-
protavimuose, tiek jo aplinkoje, elgesyje, 
santykiuose su aplinkiniais, bendruome-
ne, visu supančiu pasauliu. dėl to labai 
svarbu suvokti visą kultūrinio kraštovaiz-
džio, kaip tam tikro metanaratyvo, struk-
tūrą (bronė stundžienė). 

kaip tokio požiūrio papildymas, kon-
ferencijoje net kelių mokslininkų buvo 
pabrėžiama vaizdinė folkloristikos objek-
to pusė. Pasak daivos Vaitkevičienės, iki 
šiol tautosaka tradiciškai buvo suprantama 
kaip žodinė kūryba, o folkloristika labiau-
siai susijusi su teksto (kalbos ar muzikos) 
analize. tačiau vizualinis tyrimo medžia-
gos fiksavimo būdas – tai papildomas ar 
net pagrindinis tyrimo įrankis, atveriantis 
naujus ir folkloristikos, ir tarpdalykinių 
tyrimų horizontus, susiejantis atskirus fik-
sacijos būdus į bendrą folklorinę visumą 
arba, pasitelkus tekstą, vizualinės antropo-
logijos užmačių projektuose išryškinantis 
vaizduojamų žmonių tradicinį folklorinį 
pasaulį. Pranešėja mano, kad vizualinio 
folkloristikos objekto paieškos bus bene 
artimiausia folkloristikos problema ir už-
davinys.

tarsi priimdama iššūkį, Giedrė šmi-
tienė ėmėsi konkretaus tokios problemos 
sprendimo. savo pranešime išeities tašku 
ji pasirinko asmeninę patirtį, susidūrus su 
pateikėja, garbaus amžiaus kaimo moteri-
mi, kuri tarsi ir negalėjo pateikti nė vieno 
tautosakos kūrinio, tačiau aiškiai buvo tra-
dicinės laikysenos, tradicinės kultūros ats-
tovė. mėginant atsakyti, kuo paaiškinamas, 
kaip įrodomas toks ikiteorinis suvokimas, 
buvo pasitelkta elgsenos, kalbėjimo, gy-
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venamosios aplinkos kūrimo, bendravimo 
stiliaus analizė, neatsiejama nuo vaizdinio 
medžiagos fiksavimo būdo. 

besiplečianti folkloristikos koncepcija, 
jos išsišakojimo tendencija, matyt, lėmė, 
kad konferencijoje sulaukėme svečių – vi-
zualiųjų menų atstovų, kurie aktualiais 
rakursais pakreipė renginio įžvalgų visu-
mą. dailininkas kazys kęstutis šiaulytis ir 
fotografas arūnas baltėnas, dalyvavę kon-
ferencijos darbe, jau kuris laikas darniai 
įsilieja ir į etnokultūrinės veiklos barus, ir 
į mokslininkų idėjų realizavimo projektus, 
ir į lauko tyrimų praktiką.

dailininko k. šiaulyčio pãtirtis, vaiz-
diškuoju matmeniu papildančias visiškai 
kitokį tradicinės kultūros regėjimo lauką, 
kartu su folkloristais minat miestelių, kai-
mų ir kaimelių kelelius ir bekeles, drąsiai 
galima vadinti lauko tyrimų eksperimen-
tu. akvarelėse, portretuose, draugiškuo-
se šaržuose užfiksuota švenčionių krašto 
gamta ir žmonės (vietiniai ir lauko tyrimų 
dalyviai) – tai dar viena galimybė bandyti 
pagauti realiai neapčiuopiamą savitumą, 
kurį sukuria žmogų supanti aplinka. daili-
ninkas mato miestelių ir paminklų istoriją, 
škvalo išguldytas miškas ir su tuo vaizdu 
tiesiogiai besisiejanti Pirmojo pasaulinio 
karo istorija jam taip pat yra regima (įpras-
tai folkloristai apie tokius dalykus klausi-
nėja ir išgirsta). labai iškalbingai krašto-
vaizdžio visumą papildo spalvas, vandenis, 
žmones stebintis ir atspindintis menininko 
žvilgsnis – jo darbai. 

Vaizdinė medžiaga neabejotinai padeda 
geriau suvokti bendrą folklorinę visumą, pa-
teikėjo asmenybę ir supantį kontekstą. tik 
šios galimybės tikrai dar nėra mūsų tinka-
mai suprastos, perimtos ir įvaldytos. tech-
nologijų pažanga sukuria ir tam tikrų pavo-
jų, apie kuriuos vis užsimindavo pranešėjai, 
o vėliau, po pranešimų, ir aptarė trumpoje 
diskusijoje. Fotografas a. baltėnas paragino 

tyrėjus jausti atsakomybę už savo sukaup-
tą medžiagą, ją tvarkyti ir atiduoti saugoti. 
nesutvarkyta, neaprašyta, nedokumentuota 
netrukus ji virs informacinėmis šiukšlėmis, 
kuriomis apkrausime ateities kartas. tinka-
mai sutvarkyta medžiaga – didžiulis turtas, 
kuriam be galo reikalinga sklaida.

Pranešėjai, kalbėję apie lauko tyrimų 
patirtis, atskleidė kintantį tokio darbo po-
būdį, tikslus, galimybes, tačiau kartu ir 
nesikeičiantį poreikį fiksuoti siekiant įam-
žinti, išsaugoti paveldą. šių dienų tech-
nologinės galimybės nepaprastai išplečia 
ekspedicinio darbo aprėptį, fiksuojamos 
medžiagos kiekį ir kokybę – iš esmės gali-
me padaryti viską, ko tik reikalauja mūsų 
tikslai. tačiau kaip tik tikslai, kaip ir tyri-
mų dalyvių motyvacija, kinta labiausiai, o 
vienijančios idėjos gali virsti stulbinamais 
rezultatais (Vykintas Vaitkevičius). tokiu 
netrukus gali virsti užmojis sukurti virtu-
alų baltarusijos Gervėčių krašto muziejų
archyvą, pajutus realų pavojų – šio krašto 
lietuviškosios istorijos pabaigą. senoji kar-
ta, puikiai jausdama tos pabaigos alsavimą, 
traukiasi su savo vertybėmis ir gyvense-
na, tad tokios saugyklos idėja itin aktuali. 
archyvas, t. y. viena vieta, kur kiekvienas 
galėtų rasti norimą informaciją, turėtų 
būti sudarytas iš daugelio dėmenų, iki šiol 
sukauptų įvairiuose asmeniniuose ir vals-
tybiniuose archyvuose, taip pat ir pasta-
raisiais metais nuolat papildant medžiagą 
vietoje, stebint ir fiksuojant gyvenseną 
(saulė matulevičienė, arūnas baltėnas). 
tokiam stebėjimui pasitelkiama ir išties 
retokai naudojama metodika – tyrinėti 
tampant savu, įsitvirtinant bendruomenėje 
ir įgyjant tikrą jos pasitikėjimą. šitaip dir-
ba etnomuzikologas arvydas kirda, kurį 
Gervėčių krašto žmonės laiko savo glo-
bėju, kurio pagalbos galima prašyti ne tik 
kultūros, bet ir įvairiais gyvenimo klausi-
mais. etnomuzikologų arvydo ir Gailos 
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kirdų tyrimas pamažu atskleidžia savitus 
gervėtiškių tapatumo bruožus, neatsieja-
mus nuo platesnio rytų lietuvos ir vakarų 
baltarusijos regiono ypatybių. 

Pranešimų mintys, tyrėjų pasirink-
tos temos ir tyrimų aspektai byloja, kad 
folkloristikos sritis iš tiesų plečiasi, neiš-
vengiamai susidurdama su gretimų sričių 
ribomis ir jas peržengdama, susiliedama. 
taip gimsta sintetinio pobūdžio tyrimai, 
sintetinis požiūris į tradiciją ir kultūrą. Vis 
dėlto svarbu ir tai, kad folkloro tyrimų, 
mitologijos linijos, gyvavusios ir anks-
čiau, tęsiamos atnaujinant metodologijas, 
iš naujo aktualinant būsimus rezultatus. ši 
konferencija išskirtinė ir dar vienu aspek-
tu – daugelio pranešėjų entuziastingu tu-
rėjimu ką pasakyti, ugninga iškalba, idėjų 
skelbimu, savosios pozicijos atskleidimu 
degančiomis akimis, tikru tyrinėjimo, pa-
žinimo alkiu ir... laiko reglamento viršiji-
mu, kuris, viena vertus, trikdė konferen-
cijos ritmą ir nepaliko laiko svarbesnėms 
diskusijoms, tačiau antra vertus, juk taip 
pasireiškia nesuvaidinta meilė savo darbui 
ir trykšta jo svarbos suvokimas.

 
Aušra Žičkienė

konFerencija ryGoje

latvių tautosakos archyvas (Latviešu folk-
loras krātuve) 2010 m. spalio 28–29 d. 
surengė konferenciją latvių folkloristikos 
istorijoje bene žinomiausio asmens, po-
puliariojo „dainų tėvo“ krišjanio baruo-
no atminimui – „asmenybė folklore ir 
folkloristikoje“. mūsų institutas taip pat 
buvo pakviestas dalyvauti. Į rygą vykome 
dviese, su kolege Gražina kadžyte – viena 
buvome parengusi pranešimą apie tauto-
sakos rinkėją, kita – apie tyrėją. konferen-
cija vyko latvių kalba.

daugelis konferencijos pranešėjų asme
nybės vaidmens giją išvedžiojo po įvairių 
laikotarpių sąlygas ir kolizijas tartum teig-
dami, jog stipri ir motyvuota asmenybė 
randa būdą savo siekius realizuoti ir nepa-
lankiausiomis aplinkybėmis. Pirmasis kon-
ferencijos pranešimas (mara Vyksna) ap-
žvelgė 85 metų jubiliejų švenčiančio latvių 
tautosakos archyvo istoriją per jo darbuo-
tojų indėlį į tautosakos kūrinių kaupimą, 
mokslinį tvarkymą ir publikavimą. žvel-
giant į latvių folkloristikos pradžią – jeka-
bas lautenbachas, ansis lerchisPuškaitis, 
Pėteris šmitas, arvedas švabė, karlė kro-
nas, vėliau janis albertas jansonas, pasta-
raisiais laikais – alma ancelanė (Ancelāne; 
jau 100 metų gimimo sukaktis), elza kuo-
karė – beveik kiekvienas susilaukė atskiro 
pranešimo (pranešėjai aldis Pūtelis, tomas 
kencis, rita treija, Gatis uozuolinis (Ozo
liņš), beatrisė reidzanė (Reidzāne), Guntis 
Pakalnas. išradingai buvo pateikta P. šmi-
to daugiatomio Latvių pasakos ir sakmės 
atsiradimo istorija bei kultūrinis konteks-
tas (Pėteris šmitas–arvedas švabė–ansis 
lerchisPuškaitis; kokios buvo paskatos 
P. šmitui rengti naują rinkinį? – pranešėjas 
G. Pakalnas). bent kiek atlaidžiai ironiš-
ka pranešėjo a. Pūtelio pozicija pristatant 
j. lautenbacho folkloristinę ir ypač poe-
tinę veiklą sukėlė konferencijos dalyvių 
diskusijas. jaudinantys buvo b. reidzanės 
atsiminimai apie e. kuokarę (1920–2003), 
jos asmenybės tvirtumą ir vaidmenį latvių 
folkloristikai. Panaši buvo ir elgos melnės 
pranešimo tema – „asmenybių vaidmuo 
akademinio liaudies dainų leidinio taps-
mui“. Po šio pranešimo išgirdome ievos 
kalninios (Kalniņa) asmenine patirtimi ir 
įvairiais šaltiniais paremtą pasakojimą „mil
da losberga ir folkloristika latvijos valsty-
biniame universitete (1952–1981)“ – apie 
tai, kaip, dėstytojui rūpinantis „neišsišokti“ 
politiškai, beveik tris dešimtmečius uni-
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versiteto filologams buvo skaitytas „tei-
singas“, tačiau beveidis, formalus tauto-
sakos kursas. asmenybės folkloristikoje 
temą užbaigė pranešimas apie kazio Grigo 
indėlį į lietuvių paremiologiją (pranešėja 
lilija kudirkienė), apie jo ryšius su latvių 
folkloristais (pirmiausia su a. ancelane ir 
e. kuokare), jų mokslines diskusijas, tar-
pusavio konsultacijas, bendrai rengtas tau-
tosakos ekspedicijas ir t. t.

kita konferencijos pranešimų temati-
ka – folkloras / folkloristika ir literatūra / 
literatūros mokslas: suartėjimai ir nutoli-
mai kultūrinio konteksto, subjekto raiškos 
požiūriu (dacės bulos ir zigrydos Frydės 
pranešimai). trečioji pranešimų tematinė 
grupė – tautosakos rinkėjo asmenybė ir 
santykis su pateikėju, pateikėjo asmeny-
bės raiška sakytinės tautosakos kūrinyje 
ir gyvenimo pasakojimuose bei to paties 
pasakojimo kontekstinis varijavimas pri-
klausomai nuo pasakojimo aplinkybių ir 
santykio su klausytojais / klausytoju / už-
rašinėtoju (sanitos reinsonės, ievos Gar-
dosrozenbergos pranešimai). Pranešimą 
„legendinis XX a. lietuvių tautosakos 
rinkėjas jurgis dovydaitis ir jo pateikė-
jai“ perskaitė mūsų kolegė G. kadžytė. 
du pranešimai, aigaro lielbardžio (Liel
bārdis) „erna ir burtažodžiai / užkalbėji-
mai“ ir jurio urtano „ernestas brastinis 
(Brastiņš) ir piliakalnių tautosaka“, buvo 
skirti pateikėjams. Į konferenciją neatvy-
kus dviem pranešėjams, liaudies muzikan-
tų ir muzikavimo tematikai atstovavo tik 
viena pranešėja, iveta dukalska („muzi-
kantas kaip asmenybė kaimo kultūrinėje 
aplinkoje XX a. ketvirtajame penktajame 
dešimtmetyje ir XXi a. pradžioje“). Prie 
konferencijoje plėtojamos asmenybės raiš-
kos tematikos prisišliejo ir lilitos alekse-
jevos pranešimas „subjekto konstravimas 
janio streičo aštuntojo dešimtmečio kino 
naratyve“. 

kiek netikėtas savo įžvalgomis ir me-
džiaga, tačiau įsiliejantis į konferencijos 
tematinę visumą ir atmosferą buvo bota-
nikės dainos ruozės (Roze) pranešimas 
„janis jaunsudrabinis: folkloras, gamta ir 
sodas – kaip latviškosios tapatybės žen-
klas“. jį galima laikyti bent kiek anksčiau 
išklausyto dagmaros beitnerės teorinio 
bei istorinio pobūdžio pranešimo „so-
cialinis charakteris ir posūkis į latvybę 
XiX a. sociologinių teorijų požiūriu“ tam 
tikra šilta iliustracija.

konferencijos pabaigoje, kaip prane-
šimo apie j. dovydaitį natūralus tęsinys, 
buvo pademonstruotas algirdo tarvydo 
filmas „jurgis dovydaitis. Palikimas“. o 
po pirmos dienos posėdžių buvo vaizdin-
gai pristatytos dvi naujos knygos – maros 
Vyksnos lokalinės tautosakos rinkinys Svei
cināti Saldū! ir janio alberto jansono mo-
nografija „Persirengėlių eitynės latvijoje“ 
(Latviešu masku gājieni), parengta dviejų jo 
disertacinių darbų pagrindu: 1934 metais 
apginto Vokietijoje, kelne, ir 1943 metais 
rygoje. šią knygą ir mes gavome dovanų.

konferencijos pranešimai bus paskelb-
ti žurnale Letonica.

Lilija Kudirkienė

„iš lietuVių tautosakos
arcHyVo“ – išskaityta
ir aPtarta

tautosakos archyvo skyrius 2010 m. rude-
nį pradėjo seminarų ciklą „iš lietuvių tau-
tosakos archyvo“, kviesdamas rankraštyno 
skaitytojus, įvairių profesijų bei mokslinių 
interesų žmones pristatyti, aptarti, vertin-
ti čia ir kitur kaupiamų tautosakos tekstų 
svarbą visuotiniu, tarpdalykiniu požiūriu.

Pirmasis keturių seminarų ciklas su-
telktas prie etnomedicinos dalykų. tema-
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tikos pasirinkimas susiklostė savaime, ste-
bint, kaip kruopščiai prie įvairaus senumo 
ir talpumo tekstų apie liaudies mediciną 
ir artimus jai dalykus pluša lietuvos ho-
meopatų asociacijos prezidentas, kauno 
sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus 
universiteto medicinos fakulteto docen-
tas dr. almantas bagdonavičius. Per porą 
pastarųjų metų tautosakos archyvo skai-
tykloje jis praleido gausybę dienų, bet tos 
paieškos dar nesibaigia, nes, be grynąsias 
žinias teikiančių tekstų, užuominų gali-
ma rasti sakmėse, pasakose, netgi dainose 
ir kt. tokiais pastebėjimais nuolat keitėsi 
skaitytojas ir tautosakos archyvo skyriaus 
darbuotojos. lemiama paskata rengti tokį 
seminarų ciklą buvo profesionalaus mediko 
pastebėjimas, kad tiktai gerai susipažinęs 
su senosiomis pasaulio medicinomis, per-
prasdamas globalųjį kontekstą gali deramai 
įvertinti, kokie žinijos lobiai ir jų atšvaitai 
slypi mūsų senolių išsaugotuose tautosakos 
tekstuose, į kuriuos mūsų pačių neretai 
žvelgta skeptiškai.

Pirmajam seminarui, vykusiam rugsė-
jo 8 dieną, Vytauto didžiojo universitete 
studijuojantis etnologas rolandas Petke-
vičius, besigilinantis į etnopsichiatrijos 
dalykus, pasiūlė temą „Gydymas Datura 
stramonium L. (durnarope) etninėje rytų 
lietuvoje: archyviniai ir lauko tyrimų 
duomenys“. Pranešimo tekstą jis iliustra-
vo filmuota medžiaga iš 2010 m. vasaros 
ekspedicijų Gervėčiuose (baltarusijoje) ir 
užpaliuose (utenos r.), taip pat pateikė 
palyginimų su lietuvių tautosakos archy-
vo rankraštiniais tekstais. sulaukta įdomių 
patirčių, pastebėjimų, komentarų iš kitų 
seminaro dalyvių tiek medicininiu, tiek 
mitologiniu aspektu.

dr. a. bagdonavičius savo parengtą te
mą „lietuvių etnomedicinos principai ir dės
ningumai“ dėl sukauptos medžiagos gausos 
skyrė į dvi dalis. Pirmojoje, skaitytoje spalio 

26 dieną, lektorius pateikė  ltr bei kitų 
archyvinių šaltinių apžvalgą ir jų vertini-
mą medicinos istorijos atžvilgiu, paaiški-
no pagrindines sampratas, kurios leistų 
medikams, filologams ir etnologams su-
prasti vieniems kitus, išdėstė pasirinktos 
temos metodikos ir sisteminimo princi-
pus. lapkričio 16 dieną antrojoje semi-
naro dalyje lektorius lygino lietuvių etno-
medicinos žinijos tekstus su kitų pasaulio 
medicinos mokyklų pripažinta metodika 
pagal atitinkamų gamtamokslinių bei filo-
sofinių teorijų ir praktikos patirtį. antroji 
paskaitos dalis buvo itin aktyviai papildyta 
klausimais, pastebėjimais ir diskusijomis, 
kurios tęsėsi kone valandą. buvo pateikta 
dėmesio vertų siūlymų dėl tolesnio šios 
tematikos tyrimo ir sklaidos.

Gruodžio 7 dieną dr. daiva Vaitkevi
čienė ir llti praktikantė iš Vilniaus uni
versiteto asta skujytė pristatė temą „Mas-
tavimas ir priraižymas: specifiniai gydymo 
ritualų tipai etninėje rytų lietuvoje“. 
Pranešime, pasitelkiant ltr rankraštinius 
šaltinius ir 2010 m. Gervėčių ekspedicijos 
vaizdo medžiagą, išsamiai aptartas nepa-
prastas gydymo būdas, kai ligonis buvo 
matuojamas siūlais arba apibrėžiamas pei-
liu. seminare pristatyti šio ritualo struk-
tūros variantai, nagrinėjama jo funkcija, 
ryšys su užkalbėjimų tradicija, apžvelgtos 
baltarusių etnomedicinos analogijos.

seminarai vyksta tautosakos archy-
vo skyriaus skaitykloje – konferencijų 
salėje. Į juos renkasi įvairių specialybių 
žmonės – medikai, botanikai, etnologai, 
folkloristai, žurnalistai ir kt. Pavykus pir-
majam, 2010 m. rudens sezonui, tikimasi 
juos tęsti ir ateityje. tautosakos archyvo 
skyrius kviečia visus suinteresuotus as-
menis dalyvauti kūrybos procese: pateikti 
archyve išskaitytus savo atradimus, prista-
tyti lauko tyrimų išvadas ir jas archyvuoti 
lietuvių tautosakos rankraštyne, siūlyti 
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temas, kuriomis verta būtų domėtis ir  dėl 
jų diskutuoti. kontaktai: kadzyte@llti.lt, 
ruta@llti.lt, tel. 85 2625892.

Gražina Kadžytė

nuo PASVALIOS 
IkI EUROPEANOS : 
skaitmeninimo 
konFerencija 
PasValyje

rudeninis kultūros paveldo skaitmenini-
mui skirtų konferencijų maratonas pra-
sidėjo lietuvos šiaurės provincijoje – Pas
valyje. šių metų lapkričio 9 dieną mariaus 
katiliškio viešojoje bibliotekoje įvyko 
mokslinė konferencija „Vientisos kultū-
ros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: 
nuo PasValios iki euroPeanos“. jos 
rengėjai – Pasvalio krašto kultūros paveldo 
virtualios informacijos sistemos PasVa-
lia kūrėjai – sukvietė kultūros paveldo 
skaitmeninimo mokslininkus, projektų 
vykdytojus ir tyrėjus įvertinti dabartinę 
vientisos kultūros paveldo skaitmeninės 
erdvės kūrimo situaciją, pristatyti didžiuo-
sius ir mažesnius projektus, pasidalyti pa-
tirtimi ir ateities vizijomis.

konferenciją pradėjo Vilniaus univer-
siteto komunikacijos fakulteto strateginės 
raidos prodekanas, bibliotekininkystės ir 
informacijos mokslų instituto direktorius 
dr. rimvydas laužikas. jo pranešimo tema 
„Paveldo skaitmeninimas: nuo naciona-
linio projekto iki tarptautinių tinklų“ la-
biausiai tiko konferencijos įžangai ir kartu 
dėsningai atvėrė kelią kitų temų dėstymui. 
mestelėjęs žvilgsnį į jau antrą dešimtme-
tį bebaigiančio skaičiuoti lietuvos kultū-
ros paveldo skaitmeninimo pagrindinius 
momentus, mokslininkas apžvelgė dabar-
tinę situaciją, kurios svarbiausia proble-

ma – tarpsektorinė atskirtis: humanitariniai 
mokslai, mokslo institucijos ir jų skaitme-
ninės infrastruktūros priklauso švietimo ir 
mokslo ministerijai, o atminties institucijos 
ir svarbiausių humanitarinių mokslų šalti-
nių informacinės infrastruktūros – kultū-
ros ministerijai. todėl beveik neįmanoma 
skaitmeninimo darbų koordinacija tiek 
lietuvoje, tiek tarptautinio bendradarbia-
vimo lygmeniu. be to, mokslo ir kultūros 
sektoriai turi skirtingus skaitmeninimo 
požiūrius ir tradicijas, mokslininkai ir kul-
tūros darbuotojai veikia atskirai. išsigelbė-
jimas iš tokios padėties – pranešėjo pasva-
liškiams ir iš daugelio lietuvos regionų 
suvažiavusiems kultūrininkams pristatyta 
2009 m. gimusi ir palankaus tarptautinio 
ekspertų vertinimo sulaukusi nacionali-
nio paveldo ir humanitarinių mokslų inf-
rastruktūrų tinklo Historius kūrimo 
idėja. jau šiais metais Vu komunikacijos 
fakultetas pradėjo įgyvendinti lietuvos 
mokslo tarybos finansuojamą projektą 
„lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo 
infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavi-
mo fazė“, kurio misija yra atlikti parengia-
mąsias veiklas Historius tinklui sukur-
ti. sėkmingai jas vykdant, šio tinklo idėja 
2012–2013 m. turėtų virsti tikrove ir jis 
taptų tarptautinių tinklų dariaH, cla-
rin, euroPeana nariu. „infrastruktū-
rų, žmogiškųjų išteklių, finansų vienijimas 
ir strateginis valdymas, technologinių, 
skaitmeninių priemonių naudojimo plėtra 
turi sukurti sąlygas proveržiui paveldo ir 
istoriniuose tyrimuose lietuvoje bei prak-
tinėje atminties institucijų veikloje“, – to-
kia apibendrinamoji mintis viltingai nu-
teikė konferencijos dalyvius, jau senokai 
kažko panašaus besitikinčius.

toliau langą į vientisą lietuvos kultū
ros paveldą vėrė nacionalinės martyno 
mažvydo bibliotekos bibliografijos ir kny-
gotyros centro direktorė dr. regina Var-
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nienėjanssen. jos pranešimas „VePs – 
langas į vientisą lietuvos kultūros paveldą“ 
skirtas naujo Epaveldo projekto „Virtualios 
elektroninio paveldo sistemos plėtra“, su-
buriančio lietuvos bibliotekas, muziejus, 
archyvus, apžvalgai. šįmet pradėtas įgy-
vendinti projektas siekia užtikrinti lietu-
vos kultūros paveldo skaitmeninio turinio 
kūrimo ir sklaidos tęstinumą. Vienas VePs 
svarbiausių uždavinių – plėsti skaitmeni-
nio turinio tinklą, sukūriant naujus skait
meninimo centrus ir padalinius. Projekto 
dalyviais tapo ir apskričių viešosios biblio-
tekos. taigi Epaveldas po savo plačiu spar-
nu jau glaudžia didžiuosius miestus. tokio 
grandiozinio projekto biudžetas – 12,4 
mln. litų. dar įspūdingiau atrodo atskiros 
milijoninės ir šimtatūkstantinės projek-
to eilutės – vien kompiuterinei technikai 
skirta daugiau nei šeši milijonai litų! to-
kia vientisumo kaina. Finansavimo šaltinis 
aiškus – es struktūriniai fondai. labiausiai 
patraukia vienas iš projekto tikslų – ben-
dras lietuvos vietovardžių, asmenvardžių 
ir istorinės chronologijos tezauro – baVic 
sukūrimas. universalaus istorinės erdvės, 
laiko, biografinių duomenų pateikimo 
skaitmeninėje erdvėje modelis – uniku-
mas, kurio nerasime net euroPeano-
je, – įgalintų sistemingą reikiamų duome-
nų paiešką tinkle, vienijančiame daugybę 
pagal skirtingus standartus dirbančių įvai-
rių partnerių. Projektą apibūdino jo kūrė-
jas dr. r. laužikas. numatytas ir portalo 
vizualizacijos tobulinimas. 

unikalus, koncepcijos atžvilgiu, duo-
menų pobūdžiu ir jų apimtimi neturintis 
lygių kitas projektas – lituanistikos pavel-
do informacinė sistema aruodai. ją irgi 
savitai, tiksliau – nevaldiškai, pristatė vie-
nas kūrėjų, Vu bibliotekininkystės ir in-
formacijos mokslų instituto projektų vado-
vas, klaipėdos universiteto baltijos regiono 
istorijos ir archeologijos instituto mokslo 

darbuotojas dr. Vykintas Vaitkevičius. Vi-
sai kita prasme suskambo jo savitai, su tikro 
skaitmenintojo dvasia, kartais sarkazmo 
gaidele, bet šiltai išdėstyta 2004–2010 m. 
aruodų kūrimo ir plėtojimo patirtis. 
aruodų kodas – asmeninė iniciatyva ir 
poreikis lituanistinius šaltinius bei mokslo 
tyrimų duomenis matyti kartu. Peržvelgęs 
pirmąjį sistemos etapą, paženklintą „ra-
sos“ projektu, Valstybinio mokslo ir stu-
dijų fondo parama, antrąjį, kai įsibrauna 
jau kartėlis, priekaištai, tikinčių ir palai-
kančių lieka saujelė, vakarais – programišių 
atakos, mokslininkas vis dėlto konstatavo, 
kad aruodai palengva pilnėja ir galima 
prognozuoti trečiąjį etapą. iš tiesų ne viską 
lemia milijonai, auksas ir be jų pelenuose 
žiba: aruodai stebina savo didžiulėmis 
saugyklomis, gebėjimu darniai pateikti 
penkių mokslo sričių – folkloro, kalbos, 
archeologijos, etnologijos, istorijos – duo-
menis, suvienyti lietuvių literatūros ir tau-
tosakos, lietuvių kalbos ir lietuvos istori-
jos institutų darbuotojų pastangas.

aruodai jau pradėjo galingai šako-
tis – netilpti savyje. tokį faktą konferen-
cijoje liudijo lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto mokslo darbuotojos dr. 
jūratės šlekonytės pristatyta skaitmeninė 
jono basanavičiaus tautosakos biblioteka 
„knygadvaris“. tai integrali aruodų da-
lis, pasiekiama per autonominę svetainę 
www.knygadvaris.lt. bendras lietuvių li-
teratūros ir tautosakos ir Vu matematikos 
ir informatikos institutų projektas, ku-
riam vadovauja pranešėja, vykdomas nuo 
2008 m., jo rėmėjai – lietuvos valstybinis 
mokslo ir studijų fondas, lietuvos mokslo 
taryba. dabar šis „dvaras“ skaitytojus vi-
lioja 6 tūkstančiais visateksčių folkloro įra-
šų, randamų per paieškas, 46 garso įrašais, 
900 asmenų biografijomis, pustrečio šimto 
mažosios lietuvos vietovių aprašų ir 10 
tūkstančių raktažodžių. kiekvienas tekstas 
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susietas su aštuoniomis aruodų saugy-
klomis: Personalijų banku, bibliografijos 
katalogu, Vaizdo ir garso archyvu, Geogra-
fijos banku, terminų tezauru, raktažodžių 
vardynu, Pasakojamosios tautosakos elek-
troniniu katalogu, dainuojamosios tauto-
sakos elektroniniu katalogu. o dar ypatin-
ga puošmena – penkiolika j. basanavičiaus 
tautosakos bibliotekos knygų ir jo veikalas 
Apie trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lie
tuvon. Čia rasime ir j. basanavičiaus fono-
grafo įrašų kolekciją, danieliaus sadausko 
įdainuotas šešias ožkabalių dainas.

su aruodų pilnatim ir j. basana-
vičiaus dvasia keliaujame į antrąją, regi-
oniniams paveldo skaitmeninimo projek-
tams skirtą konferencijos dalį. Pirmiausia 
žodis suteikiamas Panevėžio kraštotyros 
muziejaus direktoriui arūnui astrams-
kui. muziejaus svetainėje kukliai įsikū-
rusi „skaitmeninė Panevėžio istorijos 
biblioteka“ – unikalus regioninis projek-
tas, pradėtas vykdyti 2007 m., – gyvuoja 
tik minimaliomis projektinėmis lėšomis ir 
visuomeninių entuziastų dėka. Pasirinktas 
nuolat besiplečiančios bibliotekos modulis: 
iš pradžių turėjusi tik du skyrius – „krašto 
istorija“ ir „senieji leidiniai“, ji praturtėjo 
dar dviem, iš kurių kiekvienas turi savus 
poskyrius. Paskelbtų dokumentų skaičius 
jau artėja prie keturių šimtų. sudaryta 
kompetentinga neformali bibliotekos ta-
ryba. „skaitmeninė Panevėžio istorijos bi-
blioteka nesiekia tokių globalių tikslų, kaip 
projektai „aruodai“ ar „epaveldas“, mūsų 
užduotis daug kuklesnė – sukurti patogią 
naudotis, lengvai prieinamą ir kiek galima 
išsamią regiono praeičiai skirtą terpę. bet 
mūsų privalumas yra tas, kad galime daug 
dėmesio skirti atskiram dokumentui ir jo 
detalėms. Galime iš archyvinės bylos iš-
rinkinėti svarbias vietas, didelės apimties 
knygoje rasti būtent savo regionui svarbią 
informaciją, taip kurdami savitą, Panevė-

žio kraštui svarbią internetinę duomenų 
bazę“, – kukliai įvertino pranešėjas virtu-
alų panevėžiškių kūrinį.

Po Panevėžio atėjo eilė ir Pasvaliui. 
Pristatyta virtuali Pasvalio krašto kultūros 
paveldo informacijos sistema PasValia. 
jos kūrėjas, uab „dizi“ skaitmeninimo 
skyriaus vedėjas juozas markauskas ap-
žvelgė duomenų bazės ir portalo užkuli-
sius, ateities perspektyvas. PasValioje 
paskelbtus projekto partnerių – Pasvalio 
dekanato bažnyčių archyvų, Petro Vilei-
šio gimnazijos istorijos muziejaus ir dai-
lės galerijos, krašto muziejaus, mariaus 
katiliškio viešosios bibliotekos doku-
mentus – pristatė tų institucijų atstovai, 
istorikas algimantas krinčius kalbėjo 
apie įdomų reiškinį – krinčino savilai-
dą, jos knygas tikimasi netrukus perkelti 
į PasValiĄ. 

konferencija išryškino ne vien sosti-
nės ir provincijos kultūros paveldo skait
menintojų darbus, nuotaikas bei lūkes-
čius, bet ir netikėtai atsivėrusią takoskyrą 
tarp valdiškų eurosąjunginių milijonų ir 
tikrąsias vertybes kuriančių projektų. iš-
klausius visų konferencijos dalyvių pra-
nešimus, išsikalbėjus ir išsidiskutavus, vis 
dėlto neatsakytas lieka klausimas: ar gali 
tik vienam projektui skirtos milijoninės 
sumos garantuoti skaitmeninto kultūros 
paveldo vientisumą, koordinavimą ir ver-
tę? šiandieninė tikrovė kalba ką kita: ti-
krosios vertybės glūdi ten, kur prasmingai 
susilieja paveldas, mokslas ir skaitmenin-
tojo dvasia, o nuogi milijonai ir ne itin ge-
ros kokybės vaizdų galerijos dažnai kuria 
dvasinės tuštumos pojūtį. 

nuoširdžiai ačiū visiems dalyviams – ir 
pranešėjams, ir iš daugelio lietuvos mies-
tų suvažiavusiems. tai bendras prasmingas 
kopimas į virtualiuosius paveldo debesis.

Vitalija Kazilionytė
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tradicijos ir 
modernumo diskusija 
rudeninėje klaiPėdoje

klaipėdos universiteto Humanitarinių moks
lų fakulteto baltistikos centras į tarpdaly
kinę mokslinę konferenciją „tradicijos ir 
modernumo dermė, priešprieša, raidos 
perspektyvos“ 2010 m. lapkričio 11–12 d. 
sulaukė atvykstant net 76 mokslininkų bei 
tyrėjų – folkloristų, etnologų, literatūrolo-
gų, kalbininkų, etnomuzikologų, muziko-
logų, teologų, edukologų, kultūrologų – iš 
lietuvos ir latvijos.

Pirmasis plenariniame posėdyje skai-
tytas pranešimas – bronės stundžienės 
„dabartinė sakytinė naracija: kaitos ypa-
tumai“ – galima sakyti, suformulavo vi-
sos intensyvios dviejų dienų darbotvarkės 
sekcijose pamatą. kaip kalbėjo prelegentė, 
žmogus, mūsų aptariamas homo narans, 
savo buvimą patvirtina ne tik sakymu, bet 
ir ritualais, muzikos, dailės ir gausybe kito-
kių saviraiškos būdų. šis ir kiti plenarinio 
posėdžio pranešimai (rimanto balsio „re-
liginiai lietuvių ir prūsų draudimai“, danu-
tės Petrauskaitės „transatlantinės lietuvių 
(e)migrantų kelionės: tautiniai ir kultūriniai 
aspektai (1870–1940)“, rūtos žarskienės 
„Pučiamųjų instrumentų orkestrai lietu-
voje: tradicija ar modernybė“ – suformavo 
platų pateiktos diskusijos teminį ir chrono-
loginį lauką.

Vėlesnių posėdžių darbas buvo padaly-
tas į tris srautus, kad sekcijose būtų spėta 
išsamiau panagrinėti tradicijos ir moder-
numo santykį įvairiais aspektais. 

literatai – jų dalyvavo daugiausia, tad 
ir pranešimų užteko pripildyti abiejų die-
nų pilnas sekcijas – pradėjo savo diskusijas, 
išeities tašku taip pat pasirinkdami laiko 
matmenį. Čia skaityti pranešimai: irenos 
baliulės ir linos michailovienės „Portretas 
moterų prozoje: tradicija ir transformaci-

jos“, natalijos kožanovos „e. uspenskio 
proza: tarp praeities ir dabarties“, Valenti-
nos Prokofjevos „žaidimas laiko modeliais 
V. korotkevičiaus romane Kristus nužengė 
į Gardiną“ ir kiti (iš viso buvo perskaityti 
net 23 pranešimai). 

kalbininkai, atidavę „duoklę“ kalbų 
sąveikų tyrimams (regina kvašytė „lat
vių istorinių realijų pavadinimai lietuvių 
tekstuose“ bei Vytautas kardelis ir akvi-
lė markauskaitė „kalbų sąveikos tyrimai 
rytiniuose lietuvos regionuose: tradicija 
ir perspektyvos“), vėliau nagrinėjo spe-
cifines kalbos apraiškas. buvo perskaityti 
devyni pranešimai.

etnokultūros bei folkloro tradicijų ir 
modernumo sankirtų lauke pirmieji savo 
komandą sudarė etnomuzikologai. Po-
sėdyje buvo perskaityti šeši pranešimai: 
ivetos dukalskos „latgalės šeimų muzi-
kinės tradicijos XX a. pirmojoje pusėje“, 
aušros žičkienės „lietuvių pasaulietiniai 
himnai: tradicijos tvermės paieškos“, rū-
tos stanevičiūtės „modernios tapatybės ir 
daugiakultūrinės miesto tradicijos XX a. 
popdainose apie Vilnių“, linos Petrošie-
nės „žemaitijos užgavėnių dainų melodi-
ka“, Vidos Palubinskienės „kankliuojamų 
ir giedamų sutartinių lyginamoji analizė“, 
ryčio ambrazevičiaus „sutartinių inter-
valika: šiuolaikinis atlikimas“.

Popietiniam posėdžiui susibūrė kau-
no bei klaipėdos etnologai, edukologai 
ir mitologai. Pranešimus skaitė kristina 
blockytė („Pamėklės žudymo idėja lietu-
vininkų joninėse“), regina Čičiurkienė 
(„kategorija piemuo: socialinės kultūrinės 
klasifikacijos principas tradicijos ir mo-
dernumo perspektyvoje“), rimutė Garne-
vičiūtė („tradicijos ir modernumo sąlyčiai 
katalikų laidotuvėse lietuvoje (XX–XXi 
amžių sandūra)“), egidijus skarbalius 
(„tradicijos ir modernumo dialogas kalen-
dorinių švenčių kontekste“), ingrida šle-
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pavičiūtė („mirties sampratos kaita šiuo-
laikiniuose sakmiškuose pasakojimuose“), 
saulius lileikis („lietuvių jūrinės mitolo-
gijos tradicija ir modernioji jūrinė praktika: 
pozityvaus dialogo galimybių linkmė“).

antrosios konferencijos dienos posė-
džių darbotvarkė buvo dar margesnė savo 
tematika, tyrimo metodikų ir požiūrių 
įvairove, kurią lėmė tarpdalykinių kon-
tekstų gausa.

Į aštuonioliktojo šimtmečio paliktas 
mįsles atsigręžta rimanto sliužinsko pra-
nešime „eduardo Gizevijaus (1798–1880) 
kilmės ištakos. nauji duomenys“. kitos 
istoriniu aspektu nagrinėtos temos – arū-
nės arbušauskaitės „lietuvos visuomenė ir 
klaipėdos krašto pabėgėliai 1939 metais“, 
lijos janauskienės „aprangos kontrolė 
sovietų lietuvoje 1970–1990 m.: tradici-
ja versus modernumas“, jono Vaičenonio 
„Praeities atspindžiai šiuolaikinės lie-
tuvos kariuomenės ritualuose“, loretos 
martynėnaitės „Gėlių darželiai bendrame 
etnokultūrinio paveldo kontekste“, arūno 
Vaicekausko „tradicijos ir modernumo 
sankirta šiuolaikinėse lietuvių užgavėnė-
se“, Vytauto tumėno „šiuolaikinė medžio 
drožyba – tautodailės tradicijų ir moder-
numo jungtis“, astos Venckienės „šian-
dieninė amatininko ir liaudies meninin-
ko samprata tradicijos kontekste“, prie jų 
besišliejantys pastebėjimai iš religijotyros 
srities – sauliaus stumbros „tradicija ir 
modernumas katalikų liaudiškojo pamal-
dumo praktikose“, Valdos Čakšos „latgalės 
katalikų tradicijos“, rusnės juozapaitienės 
„krikščioniškoji santuokos teisė tarp tradi-
cijos ir modernumo: istorinis aspektas“ bei 
alfonso motuzo „Popiežiaus jono Pauliaus 
piligrimystės kelias lietuvoje: nauja religi-
nė tradicija ar turizmas“ – tarytum savaime 
atvedė prie arūno Vyšniausko pranešimo 
„lietuvos istorijos naršyklinis gidas kaip 
moderni studijų priemonė“. atitinkamai 

internetinis modernas nagrinėtas Povilo 
krikščiūno pranešime „žanriškumo pro-
blema daugialypės terpės folklore“. dalios 
senvaitytės pranešimas „kintanti bulga
rija: kai kurie tyrimo štrichai“ ir rasos 
račiūnaitėsPaužuolienės – „tradicijos ir 
modernumo paralelės bulgarų ir lietuvių 
vestuvėse“ atskleidė ateityje perspektyvių 
tarptautinių etnokultūros apraiškų tyrimų 
galimybes. Į ateitį  buvo orientuotas ir jur-
gitos macijauskaitėsbondos pranešimas 
„Vaikų folkloro tyrimo kryptys ir perspek-
tyvos“.

tarp tradicijos ir modernizacijos vyks-
ta ir vyks amžinas ginčas, – teigė eglė 
aleknaitė („amžinas ginčas: tradicija ir 
modernizacija etninės muzikos gaivini-
mo judėjimuose“), šią temą nagrinėjusi 
per etninės muzikos gaivinimo judėjimų 
patirtį. tame pačiame posėdyje aušra za-
bielienė aptarė klaipėdos krašto folkloro 
ansamblių tapatybės dilemą: žemaičiai ar 
lietuvninkai? kristina apanavičiūtė pri-
statė kelmės žemaičių etnomuzikavimo 
ir tradicinių amatų vasaros kursus, išug-
džiusius daugelį etnokultūros specialistų, 
tyrėjų, mokslininkų. rūtos Vildžiūnienės 
pranešimas „didaktiniai motyvai liaudies 
dainose“ paryškino kintančią folklorinės 
simbolikos sampratą. Gražina kadžytė pri
statė XXi a. pradžios lietuvos šeimų ka-
lendoriaus transformacijų tyrimus. Per 
dainų švenčių fenomeno aptarimus susi-
siejo regimanto Gudelio ir irenos Plun-
gienės pristatytas tyrimas „dainų šventės 
tradicijos pajautos aspektai“ su posėdžio 
pirmininko romualdo apanavičiaus pra-
nešimu „etninės kultūros veikla lietuvoje 
XiX a. ii pusėje–XXi a. pradžioje: tradi-
cijos ir modernumo sąveika“, pateikusiu 
teoriškai vertingą dviejų šimtmečių etno-
kultūrinės raidos aspektų išklotinę.

baigiamajame plenariniame posėdyje 
reziumuota, kad visais laikais vykęs tra-
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dicijos ir modernumo dialogas ypatingą 
pagreitį ir įtampą įgijo pastaraisiais dviem 
šimtmečiais. kartais jis tampa sunkiai aprė-
piamas ir suvaldomas, todėl jam reikalingas 
nuolatinis atidus mokslininkų bei tyrėjų 
dėmesys. buvo apgailestauta, kad ne vie-
nas dalyvis, kad ir kaip norėdamas, nespėjo 
išklausyti visų jį dominusių pranešimų. be-
lieka laukti talpaus straipsnių rinkinio.

Gražina Kadžytė

skaitmeninių 
lituanistikos PaVeldo 
išteklių konFerencija 

2008–2010 m. lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto bei Vu matematikos ir 
informatikos instituto darbuotojai vykdė 
bendrą jono basanavičiaus tautosakos bi-
bliotekos skaitmeninimui skirtą projektą 
„skaitmeninė jono basanavičiaus lietuvių 
tautosakos biblioteka“ (lieta). Projektą 
rėmė lietuvos valstybinis mokslo ir studi-
jų fondas ir lietuvos mokslo taryba.

baigiamasis projekto akcentas – konfe-
rencija „skaitmeniniai lituanistikos paveldo 
ištekliai šiandien: pasiekimai, problemos, 
perspektyvos“ (vyko lapkričio 24 d. llti), 
skirta lituanistikos paveldo skaitmeniniams 
ištekliams aptarti. 

intensyvūs globalizacijos procesai, moks
lo ir technologijų plėtra verčia lietuvių etni
nės kultūros tyrinėtojus ir skleidėjus rea-
guoti į besikeičiančią situaciją – intensyvinti 
lituanistikos paveldo medžiagos skaitme-
ninimą. tad konferencijos tematika buvo 
orientuota į skaitmeninimo procesų apž-
valgą: siekta sukviesti žmones, kurie savo 
pranešimuose apibendrintų lituanistikos 
paveldo skaitmeninimo proceso rezulta-
tus, pateiktų informaciją apie disponuoja-
mus duomenų kiekius ir įvairovę, iškeltų 

problemas, su kuriomis susiduria tyrėjai, 
pildantys duomenų bazes, įvertintų tokios 
veiklos perspektyvas (sistemos inovacijas, 
sąsajas su kitomis duomenų bazėmis ir kt.).

konferencija pradėta gana lyriška gai-
da – ožkabalių dainas dainavo atlikėjas 
danielius sadauskas, jam pritarė marija 
liugienė (raudotoja) ir ramutė kalnėnai-
tė (violončelė).

mokslinę konferencijos dalį pradėjo 
šių eilučių autorė, skaitydama pranešimą 
„jono basanavičiaus tautosakos paveldas: 
nuo spausdintos iki skaitmeninės biblio
tekos“. klausytojai buvo supažindinti su 
j. basanavičiaus tautosakos bibliotekos 
skaitmeninimo darbais ir rezultatais – var-
totojui atverta interneto svetaine www.
knygadvaris.lt, kurioje sudėta autentiška 
folkloro medžiaga. 

kolegės daiva Vaitkevičienė ir rūta 
žarskienė bendrame pranešime „lietu-
vių tautosakos rankraštyno skaitmenini-
mas: rezultatai ir perspektyvos“ išsamiai 
pristatė šiuo metu vykstančius lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto lietuvių 
tautosakos rankraštyno skaitmeninimo 
darbus ir galimybes vartotojui pasiekti jau 
suskaitmenintą medžiagą. 

danutė mukienė iš lietuvos dailės mu
ziejaus pranešime „eksponatų skaitmeni-
nimas lietuvos muziejuose“ ne tik detaliai 
aptarė muziejuose vykdomus eksponatų 
skaitmeninimo darbus, rezultatus, bet ir 
supažindino su šios veiklos užkulisiais – fi-
nansavimo dalykais, turima skaitmenini-
mo technika. 

danguolės abazoriuvienės iš Pasva-
lio mariaus katiliškio viešosios bibliote-
kos pranešimas „Pasvalio krašto kultūros 
paveldo informacijos sistema PasVa-
lia: pirmųjų metų patirtis“ parodė, kad 
į skaitmeninimo darbus įsitraukę ne tik 
didžiųjų miestų žmonės, bet ir periferi-
joje gyvenantys šviesuoliai. Pasvalio kraš-
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to kultūros aktyvistų sukurtas tinklalapis 
www.pasvalia.lt ir jame esanti vertinga 
medžiaga apie šį kraštą sužavės turbūt ne 
vieną skaitytoją. 

atskira grupelė pranešimų buvo skirta 
lituanistikos paveldo sistemai aruodai.  
Vilija sakalauskienė iš lietuvių kalbos ins-
tituto pranešime „raktažodžių vardynas“ 
skaitytojų dėmesiui pristatė šio aruo-
dams nepaprastai svarbaus duomenų 
banko struktūrą, čia atliekamus darbus, 
problemas ir pokyčius. išties gaila, kad iš-
orinis vartotojas mato gana mažai čia įdė-
tos fundamentalios informacijos, kuri labai 
praverstų įvairių sričių tyrėjams.

raktažodžių tematiką tęsė daiva Vait-
kevičienė, įspūdingu pranešimu „raktažo
džiai ir terminai: nuo žodžių prie kultūrinių 
kategorijų“ atskleidusi, kaip raktažodžių 
vardyne sukaupta kalbinė medžiaga gali 
pasitarnauti ir kaip informacija apie tam 
tikras kultūrines kategorijas; antai, atro-
dytų, toks paprastas žodis „koja“ šiame 
vardyne virsta specifine pasaulėžiūrine ka-
tegorija. 

dovilė kulakauskienė iš Vu kauno Hu-
manitarinio fakulteto glaustame pranešime 
„klasifikacijos ypatumai aruoduose“ 
iškėlė sunkumus, susijusius su duomenų 
klasifikacija šioje informacinėje sistemoje. 
Pranešėja pateikė provokuojantį siūlymą: 
gal visai atsisakykime klasifikacijos, nes ji 
neretai netgi klaidina skaitytoją?

tuo tarpu Vykintas  Vaitkevičius, atsto-
vavęs Vu komunikacijos fakultetui ir ku 
baltijos regiono istorijos ir archeologijos 
institutui, klausytojus suintrigavo prane-
šimu „istorinė ir šiuolaikinė geografija 
aruoduose“. dirbdamas prie mažosios 
lietuvos vietovardžių, jis susidūrė su įvai-
riais vietovardžių identifikavimo sunku-
mais: teritoriniais, kalbiniais, kartografinės 
medžiagos stygiumi. nors dar daug yra sis-
teminių trūkumų ir kliūčių, neleidžiančių 

skaitytojui gauti visos norimos informaci-
jos, tačiau pranešėjas optimistiškai konsta-
tavo, kad „iki šiol niekas nėra taip atidžiai 
ir tiek daug dirbęs su tokia lietuviškos geo
grafijos duomenų imtim“.  

ingridos Vosyliūtės iš Vu komunika-
cijos fakulteto nuotaikingas pranešimas 
„saiką vaizdų – į aruodus!“ supažindi-
no su lygiagrečiai vykdomo kito aruo-
dų projekto carare (Connecting Ar
chaeology and Architecture in Europeana) 
darbo virtuve: kiek ir kokių vaizdinių iš
teklių yra sukelta į sistemą. 

justinas jaronis iš VšĮ „atviro kodo 
sprendimai“ pranešimu „aruodų mig
racija į „django“ karkasą: problemos ir 
galimybės“ nušvietė visų mūsų nekantriai 
laukiamo įvykio – aruodų perkėlimo 
ant platformos darbo subtilybes ir proble-
mas. tikimės, kad kitais metais sistema 
tarsi atgims iš naujo. 

nerutė kligienė iš Vu matematikos 
ir informatikos instituto pranešime „ar 
galime objektyviai įvertinti skaitmeninės 
saugyklos kokybę?“ išdėstė savo patirtį 
vertinant skaitmenines saugyklas.  

Giedrė barkauskaitė iš Vytauto di-
džiojo universiteto pranešime „Vdu et
nologijos ir folkloristikos katedros elek-
troninės duomenų bazės pristatymas“ 
atskleidė šio archyvo ypatumus: kaip me-
džiaga klasifikuojama, pateikiama, kaip 
duomenų bazė pildoma ir kaip čia esamą 
medžiagą pasiekti skaitytojui. 

konferenciją užbaigė elena macevi
čiūtė, atstovaujanti Vu komunikacijos fa
kultetui, pranešimu „ilgalaikis skaitmeni-
nis išsaugojimas: es projekto sHaman 
koncepcija“. Pranešėja supažindino su 
šio tarptautinio projekto turiniu, tikslais, 
vykdančiaisiais partneriais. norintieji iš-
samiau susipažinti su projektu informa-
ciją ras tinklalapyje http://shamanip.eu/
shaman/. 
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konferencija parodė, kad skaitmenini-
mo procesai vis labiau intensyvėja, o nuo-
latinis bendradarbiavimas ir pasidalijimas 
darbo patirtimi padeda lengviau spręsti 
problemas, rasti naujų veiklos krypčių.  

Jūratė Šlekonytė

2008–2009 metais Gauta
rankraštyno medžiaGa

lietuvių tautosakos rankraštyno fondus 
2008–2009 m. papildė aštuoniasdešimt 
penki nauji rinkiniai (ltr 7636–7720), 
kuriuose yra daugiau kaip 20 tūkstančių 
tekstų: apie 3500 dainuojamosios, daugiau 
kaip 4500 sakytinės tautosakos, apie 6000 
vienetų trumpųjų pasakymų. kitą medžia-
gą – faktus, įvairią papildomą informaci-
ją – sudaro apie 600 tekstų. 

jau tapo tradicija, kad lietuvių tauto-
sakos rankraštyną kasmet papildo respub
likinio jaunųjų filologų konkurso darbai. 
2008–2009 m. gauti net trisdešimt aštuoni 
rinkiniai, iš jų dvidešimt trys yra su garso 
įrašais. Pristatytų rinkinių skaičiumi pir-
mavo ukmergės rajono mokyklos – iš čia 
gauta net penkiolika moksleivių darbų.

ukmergės dukstynos pagrindinės mo-
kyklos mokytojos elvyros augustinavi-
čienės auklėtiniai per porą metų parengė 
penkis tautosakos rinkinius. beveik visa 
sukaupta medžiaga – šiuolaikinės tauto-
sakos pavyzdžiai: anekdotai, sveikinimai, 
pajuokavimai, tostai, laimės laiškai, sms 
žinutės (ltr 7654, 7663, 7699, 7700). 
ukmergės moksleiviams pavyko užrašyti ir 
pluoštą tradicinės tautosakos. šeštokės Gab
rielės usonytės rinkinyje „ką papasakojo, 
padainavo, pagiedojo šešuolių krašto žmo-
nės“ (ltr 7698) užfiksuotos dainos, gies-
mės, pasakos, prisiminimai, įdėta keletas 
liaudies medicinos, žaidinimų pavyzdžių.

ukmergės „šilo“ vidurinės mokyklos 
moksleiviai per dvejus metus įteikė šešis 
darbus. jie užrašė nemažą pluoštą anekdo-
tų (dovilė dailidėnaitė, indrė masiukaitė 
„anekdotai. šiuolaikinės tautosakos rinki-
nys“ (ltr 7671), mokyt. janė juzėnienė), 
sapnų pasakojimų ir tikėjimų (lauryna ba-
nevičiūtė, kristina steponavičiūtė „sapnų 
tikėsi – priekin gyvenima žengsi...“ (ltr 
7672), mokyt. milda Pusvaškienė), su lai-
dotuvėmis susijusios medžiagos (kamilė 
banevičiūtė, asta zaveckaitė „ukmergės 
krašto laidotuvių giesmės, papročiai, prie-
tarai...“ (ltr 7673), mokyt. j. juzėnienė), 
pasakojamosios tautosakos (ieva Čepaitė, 
neringa matulionytė „ukmergės kraš-
to pasakojamoji tautosaka“ (ltr 7701), 
mokyt. j. juzėnienė), liaudies medicinos 
pavyzdžių (karolina Petraškaitė, kristina 
steponavičiūtė „liaudies medicina – rak-
tas nuo sveikatos skrynios“ (ltr 7702), 
mokyt. m. Pusvaškienė). 

ukmergės rajono želvos vidurinės mo-
kyklos moksleivės justina bružaitė ir skir-
mantė ramoškaitė (mokyt. rasa Povylienė) 
2008 m. pristatė po vieną rinkinį (j. bru-
žaitė „ukmergės rajono želvos krašto dai-
nuojamoji tautosaka“ – ltr 7664), tęstas 
2007 m. darbas; s. ramoškaitė „mistika ir 
siaubas ukmergės rajono želvos seniūni-
jos žmonių pasakojimuose“ – ltr 7669), 
o 2009 m. – ir bendrą rinkinį „darbų ir 
laisvalaikio atspindžiai ukmergės rajo-
no želvos krašto žmonių pasakojimuose“ 
(ltr 7704).

septyni tautosakos darbai gauti iš rad
viliškio rajono mokyklų. Pociūnėlių pag
rindinė mokykla ir Grinkiškio jono Po-
derio vidurinė mokykla sudarė religinių 
giesmių rinkinius (rūta navogrodskytė 
„Pociūnėlių krašto giesmės“ (ltr 7662), 
mokyt. roma buivydienė; Gita barkaus-
kaitė ir kiti „senieji Grinkiškio parapijos 
giesmininkai“ (ltr 7706), mokyt. audra 
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ir klemas indrėkai). Pastaroji mokykla, 
tęsdama projektą „Grinkiškio seniūnijos 
tautosaka“, jaunųjų filologų konkursui 
pristatė jau ketvirtą rinkinį (raimonda 
kundrotaitė „Grinkiškio seniūnijos XXi a. 
pr. tautosaka (Vaitiekūnų kaimo dainos)“  
(ltr 7668), mokyt. sigita šegždienė ir  
k. indrėkus).

Po kelis rinkinius gauta iš telšių, kel
mės, Panevėžio, mažeikių, molėtų, ig
nalinos rajonų mokyklų. reikia tik pa-
sidžiaugti, kad šalia gausiai užrašomos 
naujosios tautosakos moksleiviai dar at-
randa senųjų dainų, pasakų, papročių me-
nančių  žmonių. 

aptariamais metais gauti šeši lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto darbuoto-
jo Povilo krikščiūno sudaryti šiuolaikinio 
folkloro rinkiniai (ltr 7636, 7637, 7646, 
7653, 7692, 7694). sukaupta du šimtai elek
troninių laimės laiškų. sakytinės tautosa-
kos skyriaus darbuotoja lilija kudirkienė 
sudarė paremijų, užrašytų 2002–2007 m., 
rinkinį (ltr 7640). daugiau nei pusė tūks-
tančio patarlių bei priežodžių užrašyta iš 
žmonių kalbos, radijo bei televizijos laidų, 
periodikos leidinių. instituto darbuotojas 
kostas aleksynas tautosakos archyvui įtei-
kė rinkinėlį „apdainuoti partizanai iš dau-
gų seniūnijos“ (ltr 7645), kuriame, be 
septynių dainų tekstų, pateiktos ir ištraukos 

iš Vytauto mačionio rankraščio. tautosakos 
archyvo darbuotoja Gražina kadžytė archy-
viniam saugojimui parengė dešimt kėdai-
nių rajono akademijos vidurinės mokyklos 
mokytojo ryto tamašausko ir jo mokinių 
užrašytos tautosakos rinkinių (ltr 7675–
7684). medžiaga rinkta 1992–2001 m. kė-
dainių rajone. sukaupta per 2200 įvairaus 
žanro tautosakos vienetų: dainų, padavimų, 
sakmių, pasakojimų, smulkiosios tautosa-
kos, etnografinių aprašymų. 

netikėtas radinys – lietuvos partizanų 
dainų rankraštinis sąsiuvinis, kurį institu-
to darbuotojas sigitas narbutas 2007 m. 
aptiko viename prancūzų medicinos perio
diniame leidinyje. rinkinėlį (ltr 7689) 
sudaro 18 dainų tekstų. 

marijampolės tauro apygardos par-
tizanų ir tremties muziejaus direktorius 
justinas sajauskas rankraštynui perdavė 
j. urbšaičio dainų sąsiuvinį, surastą prieš 
porą dešimtmečių kaune, patvoryje. rin-
kinį (ltr 7690) sudaro trys 1939–1949 m. 
užrašytų dainų ir atminimų sąsiuviniai.

Gerokai pasipildė ir archyvo fototeka – 
aptariamu laikotarpiu suinventorinta apie 
2500 nuotraukų. taip pat gautos 139 vaiz-
do kasetės, kuriose užfiksuota ekspedicijų 
ir įvairių renginių medžiaga, 177 kompak-
tinės plokštelės, taip pat 50 garso kasečių 
su įvairaus žanro tautosakos kūriniais. 

Edmunda Rusteikienė


