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Atrodo įprasta, kad lietuvių folkloristai 
daugiausia dėmesio paprastai skiria auten-
tiškam folklorui – ne vien tik seniausiam, 
klasikiniam jo klodui ar savo kilme jau su 
XIX a.–XX a. pirmąja puse siejamiems kūri-
niams, bet ir modernioms, pas mus palyginti 
neseniai įsigalėjusioms folkloro rūšims ir 
žanrams. Kur kas rečiau kiek nuodugnesnių 
studijų objektu tampa folklorizmas. Kaip ži-
noma, šis kultūrinis fenomenas aprėpia labai 
įvairias apraiškas, plačias folkloro naudoji-
mo mene ir modernioje kultūroje galimybes, 
kaip antai folkloro atkūrimą scenoje, jo ele-
mentų panaudojimą individualioje kūryboje, 
tautosakos publikacijas, ansamblių veiklą ir 
kt. Teorinis folklorizmo įvertinimas ar bent 
jau tarptautinės mokslinės minties adapta-
vimas taip pat laikytinas nepakankamu. Vis 
dėlto dabar jau galėtume teigti, kad šį trūku-
mą bent iš dalies kompensuoja Stasio Skro-
denio knyga „Folkloras ir folklorizmas“. Ir 
nors, pasak autoriaus, leidinys skirtas visų 
pirma aukštųjų mokyklų studentams ir todėl 
nepretenduoja į išsamią folklorizmo teorinę 
analizę, jo santykio su folkloru studiją, pa-
teikti apibendrinimai ir įžvalgos neabejotinai 
brėžia ir būsimų tyrimų gaires.

Orientuodamasis daugiau į folklorizmo 
probleminių aspektų išryškinimą, S. Skrode-
nis knygoje detalesnei analizei ir aprašymui 
pasirinko siauresnį folklorizmo raiškos lauką, 
tai yra folkloro panaudojimą scenoje. Tokį 
apsiribojimą lėmė ne tik folklorizmo, kaip 
reiškinio, daugiaplaniškumas, bet ir auto-
riaus kryptingas domėjimasis liaudies drama, 
folklorinių ansamblių vadovų konsultanto 

praktika, ilgametės folkloro studijos ir peda-
goginė patirtis. Folklorizmo būklės raidą pa-
sirinktu aspektu autorius išryškina pasitelkęs 
rašytinius XIX–XX a. šaltinius, taip pat savo 
paties, kaip liudininko ir vertintojo, apiben-
drintą gyvąją XX a. antrosios pusės kultūrinę 
tradiciją.

Knygą sudaro penkios stambesnės dalys. 
Pirmajame, teorinio pobūdžio skyriuje apta-
riamas pagrindinių sąvokų – folkloro ir folk
lorizmo – turinys. Čia pristatomas teorinis 
diskursas, kaip ir paskiau gretinamos įvairių 
šalių tradicinės kultūros raiškos tendencijos 
įtraukia lietuviškojo folklorizmo refleksiją į 
europietišką kontekstą. 

Tolesnę knygos struktūrą autorius iš esmės 
grindžia diachronine folklorizmo analize. Jai 
skirti keturi knygos skyriai, kuriuose ir išryš-
kinama folkloro panaudojimo scenoje būdų 
įvairovė. Šią įvairovę daugiausia lėmė ben-
dros kultūrinio, visuomeninio gyvenimo ten-
dencijos ir net istoriniai-politiniai reiškiniai. 
Dėl to atrodo pagrįstas autoriaus sumanymas 
folklorizmo istoriją pateikti atsižvelgiant į ryš-
kesnius su Lietuvos valstybingumu susijusius 
laikotarpius. Tai leidžia atskleisti, kaip vienu 
ar kitu Lietuvos valstybės gyvavimo laikotar-
piu susidarydavo terpė folklorui populiarinti, 
panaudoti individualioje kūryboje. 

Antai XIX a. pabaigoje, aktyviai reiš-
kiantis nacionalinio išsivadavimo idėjoms, 
susidarė palankios aplinkybės liaudies dainas 
atlikti viešai, kurti specialias menines pro-
gramas, kurios būdavo įtraukiamos į vadina-
muosius lietuviškus, arba klojimų, vakarus. 
Jau tarpukario – nepriklausomos Lietuvos 
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ryškesniais folklorizmo pavyzdžiais laikytina 
instrumentinių ansamblių veikla, įvairiuose 
regionuose organizuotos etnografinės ir folk-
lorinės meno šventės, galiausiai pirmosios 
Dainų šventės, išplitusi chorų veikla, kurią 
apžvelgdamas, S. Skrodenis dar kartą kelia 
tautosakos autentiškumo ir transformacijos 
klausimą, primena diskusijas apie lietuviškų-
jų chorų įtaką gyvajai dainuojamajai tradici-
jai. Kitokia atmosfera buvusi sovietinio Lie-
tuvos gyvenimo laikotarpiu, pasižymėjusiu 
savitu santykiu su tradicine liaudies kūryba. 
Išskyręs ryškesnes to meto folklorizmo for-
mas (dainų ir šokių ansamblio veiklą, etno-
grafinių ir folklorinių ansamblių judėjimą, 
folkloro festivalių tradiciją ir kt.), autorius 
stengiasi aštrinti autentiško folkloro transfor-
macijų, stilizacijų galimybių klausimą. 

Akivaizdu, kad lietuvių folklorizmo is-
torijos apžvalga atskleidžia neišvengiamai 
glaudų ryšį su bendru valstybės kultūros, 
socialiniu ir net politiniu kontekstu. Tačiau 
dažniausiai kultūros reiškinys peržengia vals-
tybių sienas ar politinių laikotarpių ribas, ab-
sorbuodamas tiek tradicijas, tiek naujoves ir 
nuolat transformuodamasis. Tokio permanen-
tinio vyksmo pavyzdžiu šioje studijoje galė-
tume laikyti liaudies teatro sąsajų su folkloru 
analizę. Knygoje gana nuosekliai parodoma, 
kaip ir kokie tautosakos, papročių, apeigų ir 
mitologijos elementai buvo naudojami lietu-
viškoje scenoje. Priminus, kad šių bei apskri-
tai liaudies dramos elementų netrūko jau ir 
XVII–XVIII a. Lietuvos mokykliniame tea-
tre, autoriaus daugiau dėmesio skiriama XX a. 
liaudiško teatro kultūrai: apžvelgiama, kiek 
ir kokia tautosakinė medžiaga buvo pasitel-
kiama kuriant pjeses, statant spektaklius šio 

šimtmečio pradžioje, vėliau – jau 7–8-ajame 
dešimtmetyje gyvavusiame Povilo Matai-
čio vadovaujamame Lietuvių folkloro teatre 
arba panašiu metu entuziastų atgaivintuose 
klojimo ir vežimų teatruose.

Folklorizmui priskiriamų pavyzdžių gau-
sa rodo, kad folkloras jau seniai išsiveržė 
iš buitinės ir apeiginės gyvavimo aplinkos, 
transformavosi įvairiais perkūrimų, adaptaci-
jų, stilizacijų pavidalais ir tapo savarankiškai 
gyvuojančiu ir besiplėtojančiu kultūros fe-
nomenu. Kita vertus, pats folkloras ir toliau 
lieka kūrėjų, menininkų ir net verslininkų 
idėjų šaltiniu. Tai suvokiant, kyla klausimų, 
kuriuos kartais tiesiogiai, o dažnai tarsi tik 
skatindamas skaitytoją susimąstyti pasku-
tiniuose knygos puslapiuose kelia autorius: 
kokios folkloro pozicijos dabarties masinės 
kultūros fone? kaip vertinti naujausias folk-
lorizmo apraiškas? ar pagrįstas nerimas dėl 
folklorinės kultūros nykimo globalizacijos 
sąlygomis?..

Probleminis, argumentuotas vertinimas, 
vyraujančios nuomonės kvestionavimas ir, 
žinoma, pateiktos medžiagos gausa daro 
knygą aktualią ir gyvą. Ir jei vienu kitu atveju 
autoriaus nuostatos gali pasirodyti pernelyg 
kategoriškos, ypač kai reikia apginti tautinės 
kultūros pozicijas, visa tai neabejotinai rodo 
nuoširdų susirūpinimą dėl tradicinės liaudies 
kultūros išlikimo, jos raidos krypčių. 

Ši knyga – ryški pastanga užpildyti nišą 
lietuvių folklorizmo studijose ir skatinimas 
plėsti šios krypties tyrimus. Antra vertus, 
knyga, autoriaus intencija būdama skirta 
pirmiausia akademinei bendruomenei, gali 
padėti skaitytojui įsigilinti į dabartinius kul-
tūros procesus ir susidaryti požiūrį į juos.
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