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lietuvių pasakų tyrimų šimtmetis:  
nuo tradicinės komparatyvistikos iki 
šiuolaikinių metodų
J ū r A t ė  Š L e K o n Y t ė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

aNOtaCiJa. apžvalginiame straipsnyje aptariama lietuvių pasakų tyrimų istorija. pasitelkus 
istorinį aprašomąjį metodą, istoriniu požiūriu analizuojamas tyrimo objekto atsiradimas, 
raida ir jos dėsningumai. Skaitytojas supažindinamas su pasakų tyrimais europoje, paskui 
chronologine tvarka apžvelgiami lietuvių pasakų tyrimai: jų ištakos, tyrinėjimai tarpukario 
lietuvoje, jų tąsa išeivijoje, sovietmečio ir nepriklausomoje lietuvoje. pastebėta, kad tyrimų 
pobūdis, kryptis priklauso nuo visuomeninių sąlygų ir istorinių aplinkybių. lietuvoje vyrauja 
komparatyvistika bei filologinis požiūris į pasakas, nemaža mitologinio pobūdžio įžvalgų. yra 
perspektyvu aktualinti pasakų tyrimų problematiką: tirti pasakų vietą ir reikšmę šiuolaikinėje 
visuomenėje, jų leidybos istoriją, adaptavimo nūdienos žmogaus poreikiams problemas. 

raktažOdžiai: komparatyvistika, istorinis-geografinis metodas, filologinė kryptis, 
mitologinė kryptis, kontekstualizmas.

įVadaS

pasakose sudėtas žmonijos gyvenimas, nusidriekiantis ištisus tūkstantmečius į 
praeitį. ilgalaikis ir daugkartinis pasakojimas (veikiau perpasakojimas) išgrynino 
žmogiškąsias vertybes, idėjas, todėl pasakose išliko tiek per ilgus metus padaryti 
aplinkos pažinimo atradimai, tiek lūkesčiai, svajonės, geresnio pasaulio siekis. Šių 
liaudies kūrinių pažinimas yra savotiškas raktas į žmogaus egzistencines mįsles. 

kad pasakos yra svarbios žmonijos kultūros istorijai pažinti, rodo ir jau kelis šimt-
mečius trunkantis jų mokslinis tyrimas. pasakos tiriamos įvairiais aspektais, jose ieško-
ma ne tik perteikiamų vaizdinių istorinių šaknų, bet ir psichologinių žmogaus elgesio 
ypatumų. kiekviena mokslo teorija savaip atskleidžia pasakos pasaulį, jos idėjinį turinį, 
todėl nelengva įvertinti, kuri yra teisingiausia, įtikimiausia – visose yra vertingų įžvalgų. 

didėjantis susidomėjimas pasaka, jos užrašymu bei tyrimais neliko be dėmesio ir 
lietuvoje. istorinės-kultūrinės tendencijos, nors kiek ir pavėluotai, pasiekdavo lie-
tuvių inteligentus, mokslininkus bei šviesuolius, aktyviai besidominčius tautosakos  
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rinkimu ir jos tyrimais. Šiame straipsnyje koncentruosimės į pasakų tyrimus. mums 
labai aktualus europinis kontekstas (iš dalies ir pasaulinis), todėl pirmiausia apžvelg-
sime pasakų tyrimų raidą europoje, o paskui pereisime prie lietuvių pasakų. toks 
retrospektyvus ir kelių krypčių žvilgsnis leis įvertinti lietuvių pasakų tyrimų ištakas, 
raidą, laimėjimus, problemas ir perspektyvas. žinoma, vienoje, ribotos apimties 
publikacijoje sudėtinga itin išsamiai aprašyti tyrimo objektą, todėl straipsnis bus 
daugiau apžvalginio pobūdžio, bendrais bruožais apibendrinantis lietuvių pasakų 
tyrimus ir parodantis jų vietą pasaulinės folkloristikos kontekste. 

Šis darbas nepretenduoja tapti detalia lietuvių pasakų tyrimų bibliografija, ku-
rioje būtų suminėti visi nors šiek tiek pasakomis besidomėję autoriai. daugiau sie-
kiama apibendrinti lietuvių pasakų tyrimų kryptis, kitų metodų įtakas ar išimtinai 
publikacijas, pateikiančias originalių, folkloristikai vertingų inovatyvių idėjų, taip 
pat nužymėti gaires būsimiems pasakų tyrimams. 

paSakų tyrimai eurOpOJe

europinei pasakų tradicijai didžiausią įtaką padarė XiX a. pradžioje Vokietijoje 
brolių Grimmų parengtas ir išleistas pasakų rinkinys, kultūriniu įnašu iki šiol garsi-
nantis šiuos žmones visame pasaulyje. kalbininkai, tautosakininkai Jacobas ir Wil-
helmas Grimmai, išleidę Vaikų ir namų pasakas (Kinder- und Hausmärchen, 1812–
1815), vėliau kas keleri metai kartojo papildytus ar leido naujus pasakų rinkinius. 

Susidomėjimas pasakomis skatino jų rinkimą ir sudarė palankias sąlygas tyri-
mams. pagal Grimmų sukurtą idėjinį modelį ir išskirtą pasakų žanrinę įvairovę vi-
soje europoje pradėti sudarinėti nacionaliniai pasakynai. pasakų užrašinėjimas eu-
ropoje ypač suaktyvėjo XiX a. antrojoje pusėje, tas procesas neaplenkė ir lietuvos. 

užrašius daugybę pasakų, pradėta aiškintis, kaip jos galėjo atsirasti ir paplisti, 
kokia jų paskirtis. tyrimai suintensyvėjo 1878 m. londone įkūrus Folkloro draugiją 
(Folklore Society). Nuo to laiko pasakų tyrimas tapo pripažinta mokslo disciplina, 
iki XX a. pirmosios pusės padaryta ypač daug folkloristikos atradimų. XiX a. pa-
baigoje imta kurti pasakų kilmės teorijas. kai kurie mokslininkai, kaip ir broliai 
Grimmai, europietiškas pasakas laikė senųjų germanų tikėjimų liekanomis (vienas 
garsiausių šios krypties atstovų – maxas mülleris), kiti palaikė migracinės teorijos 
idėją. pavyzdžiui, theodoras Benfey, paveiktas sanskrito tradicijos naratyvų gausos, 
įvairovės bei budistinių tekstų turinio, manė, kad didelė dalis europos folkloro yra 
nevietinės kilmės. Jis spėjo, kad azijos folkloras į mongoliją atkeliavo su tibeto 
budistais, o mongolai Xiii ar XiV amžiuje jį atnešė į europą. migracinę teoriją 
mokslo bendruomenė kurį laiką priėmė, bet vėliau ji imta kritikuoti. tai aktyviai 
darė anglų antropologinės mokyklos atstovas andrew langas; šios krypties moksli-
ninkai folklorą traktavo kaip reiškinį, kilusį iš „primityviųjų“ kultūrų. 
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XiX a. pabaigoje suomių mokslininkas Julius krohnas pradėjo lyginti skirtingus 
to paties tipo pasakų variantus, jo darbus tęsė sūnus kaarle krohnas. pamažu radosi 
lyginamasis istorinis-geografinis, arba suomių, metodas. taikant šį tyrimo metodą, 
išskiriami tam tikro pasakos tipo motyvai, kurie tiriami dviem aspektais – erdvės ir 
laiko: žemėlapyje pažymimos motyvų atsiradimo vietos ir tikslinamas jų užrašymo 
laikotarpis; taip mėginama nustatyti motyvo kilmės vietą, plitimo kryptis ir pačią 
archajiškiausią formą. manyta, kad keliaujantys motyvai dėl atrankos ir izoliacijos 
kai kuriose teritorijose įgyja specifinių bruožų ir taip atsiranda vadinamieji oikoti-
pai – pasakos, būdingos tik tai kultūrinei ar geografinei vietovei. 

istorinis-geografinis metodas inspiravo lyginamuosius istorinius įvairių tautų 
pasakų panašumų, sąveikų bei įtakų tyrimus. pasinaudodami brolių Grimmų pa-
sakų rinkiniu, vokietis Johanas Bolte ir čekas Jiřís polívka vokiečių kalba paskelbė 
penkiatomį veikalą Pastabos brolių Grimmų Vaikų ir namų pasakoms (Bp), kuriame 
pateikė tarptautinių atitikmenų vokiečių pasakoms. tai vienas svarbiausių europos 
tautų pasakoms skirtų komparatyvistinių darbų. 

istorinio-geografinio tyrimo metodo radimasis paremtas prielaida, kad folklo-
ras gali būti susistemintas ir sukatalogintas. pasakų klasifikavimas prasidėjo dar 
XX a. pradžioje, kai sukaupus nemažus jų kiekius prireikė sistemos, kuri padėtų 
orientuotis šių kūrinių įvairovėje. 1910 m. Helsinkio universiteto folkloro studi-
jų profesorius kaarle krohnas su švedų folkloristu Carlu Wilhelmu von Sydow 
įkūrė tarptautinę folkloristų organizaciją – „Folkloro bičiulių“ draugiją (Folklore 
Fellows), kuri ėmė skelbti tęstinę leidinių seriją Folklore Fellows’ Communications 
(sutrumpintai – FFC). Šioje serijoje pamažu pradėti skelbti ir naujausi folkloristikos 
moksliniai darbai, nemaža jų dalis skirta pasakoms. 

trečiajame Folklore Fellows’ Communications numeryje 1910 m. vokiečių kalba 
paskelbta suomio antti aarne’s Pasakų tipų rodyklė (aVm), davusi postūmį kitų 
tautų pasakų katalogų atsiradimui. Ši rodyklė tapo etalonu, o prie jos išpopuliarėji-
mo labai daug prisidėjo ir amerikiečių mokslininkas Stithas thompsonas, parengęs 
dvi papildytas katalogo versijas (ttF ir at). remiantis a. aarne’s kataloginimo 
idėjomis ir S. thompsono papildymais, visame pasaulyje pradėti leisti nacionaliniai 
pasakų katalogai. Naujausia tarptautinio pasakų katalogo versija, gerokai patobulin-
ta vokiečių folkloristo Hanso-Jörgo utherio, pasirodė 2004 m. (atu). 

1959 m. vokiečių folkloristas kurtas ranke įkūrė tarptautinę folklorinių nara-
tyvų tyrimų draugiją (international Society for Folk narrative research), o dar po 
dvejų metų jo iniciatyva pradėtas leisti pasakų tyrimams skirtas leidinys Fabula. 
taigi pasakų tyrimai tapo tarptautine mokslo šaka. 

pasibaigus istorinio-geografinio metodo klestėjimo erai, imtasi abstrakčių 
modelių ar struktūrų kūrimo. Vienas svarbiausių struktūralizmo atstovų – rusų 
mokslininkas Vladimiras proppas, kuris sukūrė tam tikrą tipinę naratyvo schemą  
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(Пpoпп 1928). išskaidęs pasakas į smulkiausias struktūrines dalis – funkcijas, jis 
padarė išvadą, kad pasakos susideda iš trisdešimt vienos funkcijos, kurios pasižymi 
pastovia seka. V. proppo schema sulaukė nemenkos kritikos dėl pernelyg supapras-
tinto požiūrio į pasaką – suvokiant ją tik kaip linijinį naratyvą. 

V. proppo idėjas plėtojo amerikietis alanas dundesas, sukūręs naują naratyvo 
vieneto terminą – motyvemą (angl. motifeme), leidžiančią laisviau interpretuoti pa-
sakos struktūrą (dundes 1962). Nagrinėdamas pasakas a. dundesas struktūralizmą 
siejo su psichoanalize. 

Socialinis istorinis požiūris į naratyvus suformavo savitą pasakų tyrimų atšaką, 
kai dėmesys koncentruojamas į pasakų prasmę, jų perteikimą bei recepciją viena-
me ar kitame istoriniame, socialiniame ir kultūriniame kontekste. Vienas iš šios 
tyrimų krypties atstovų – vokiečių folkloristas lutzas röhrichas – veikale Pasaka 
ir realybė teigia, kad pasakos perteikia tokią tikrovę, kokioje yra pasakojamos: iš jos 
imami ir personažai, ir pasakos fonas (röhrich 1991). paminėtinas dar vienas šios 
tyrimų krypties šalininkas – etnogeografas ir istorikas robertas darntonas, analiza-
vęs, kokią prasmę turėjo pasakos senojo prancūzijos režimo metu ir kaip pasakose, 
užrašytose XiX a., atsispindi pasaulio vaizdinys (darnton 2002).

pasakų sekimo konteksto analizės srityje pagarsėjo vengrų kilmės JaV folkloris-
tė linda dégh, išplėtojusi savitą tyrimų atšaką – pasakų biologiją (Märchenbiology), 
arba etnografinius pasakojimo aprašymus (dégh 1995). kiek anksčiau panašia link-
me mokslo tyrimus kreipė jos mokytojas vengras Gyula Ortutay (1972). Jo mintis 
mokslininkė gerokai išplėtojo svarioje monografijoje apie bendruomeninę vengrų 
pasakų sekimo tradiciją (dégh 1969). 

Šiuo metu tarptautiniai pasakų tyrimai labai eklektiški. Jos nagrinėjamos tiek 
pasitelkiant jau minėtus metodus, tiek pasiskolintus iš kitų disciplinų, tokius kaip 
literatūros kritika, antropologinės teorijos, kultūros studijos (Frankfurto, Birmin-
gemo mokyklos, amerikos kultūros studijos), feministinės teorijos. Šių tyrimo 
metodų įvairovę lėmė pasakos raiškos sferų postmodernioje, komercializuotoje vi-
suomenėje plėtra: pasakos ekranizuojamos, įgarsinamos, pagal jas kuriami romanai 
ir panašiai. 

paSakų tyrimai lietuVOJe

tYriMŲ iŠtAKoS (XiX A. PABAiGA–XX A. PrAdžiA)

lietuviškų pasakų istorija prasidėjo beveik prieš du šimtmečius, kai 1835 m. Si-
monas daukantas parengė pirmąjį rinkinį Pasakas Massiu, kuris dėl nepalankiai 
susiklosčiusių istorinių aplinkybių buvo išleistas tik 1932 m. (dpm). S. daukantas 
tautosakos tyrimams svarbus ne tik kaip asmuo, sudaręs pirmąjį lietuviškų pasakų 
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rinkinį, bet ir kaip tyrėjas, pirmasis lietuvių folkloristikos istorijoje parašęs moksli-
nes pastabas apie liaudies pasakas (Grigas 1958: 275)1. 

dėl spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo lietuviškų pasakų rinkimas ir 
publikavimas persikėlė į rytprūsius. ten nykstantį lietuvių žodinį paveldą ėmė 
fiksuoti vokiečių kalbininkai augustas Schleicheris (Schm), augustas leskienas 
ir Friedrichas karlas Brugmannas (lBr). pastarųjų mokslininkų sudarytas rinki-
nys aktualus todėl, kad jame prie pasakų pateikiami slavisto Wilhelmo Wollnerio 
parašyti komentarai (Wollner 1882: 516–576). tyrėjas atidžiai perskaitė visas ke-
turiasdešimt šešias lietuviškas pasakas ir pateikė išsamias įžvalgas. komentaruose 
atsispindi tuo metu vis labiau populiarėjantis komparatyvistinis metodas. pasakos 
skaidomos į epizodus ir jie aptariami tarptautiniame kontekste. daugiausia ana-
logijų pateikiama iš slaviškos medžiagos, ypač lyginama su rusų pasakomis. toks 
gretinimas glaudžiai susijęs su W. Wollnerio slavistikos studijomis (zeil 1977: 227). 
puikios slavų kalbų bei kultūros žinios leido jam pažinti slavų tautų folklorą, o 
moksliniai kontaktai su kolegomis kalbininkais a. leskienu ir F. k. Brugmannu 
sudarė sąlygas konstruktyviam bendradarbiavimui, kurio metu ir buvo parašyti ko-
mentarai lietuvių liaudies pasakoms. mokslininko atlikta lyginamoji pasakų analizė, 
kaip pastebima, savo vertės neprarado ir vėliau (ten pat: 230). 

XiX a. pabaigoje komparatyvistinė analizė pasiekė gyvavimo apogėjų. Chres-
tomatiniu istorinio-geografinio metodo taikymo pavyzdžiu laikomas jau minėtas 
J. Bolte’s ir J. polívkos veikalas Pastabos brolių Grimmų Vaikų ir namų pasakoms. 
lietuvių folkloristikai jis labai svarbus visų pirma dėl to, kad autoriai daug kur 
mini ir lietuvių pasakas. prie daugumos pasakų randame nuorodas į lietuviškus 
pasakų rinkinius, tuo metu buvusius prieinamus mokslo pasauliui. antai remiamasi 
a. Schleicherio sudarytu ir į vokiečių kalbą išverstu leidiniu (Schm), aptinkama ir 
pasakų iš dvikalbio (lietuvių ir vokiečių kalbomis) k. Brugmanno ir a. leskieno 
rinkinio (lBr). panašu, kad J. Bolte ir J. polívka remiasi ir W. Wollnerio moksliniais 
komentarais. pateikiama pavyzdžių iš rytprūsiuose užrašytų pasakų rinkinio, suda-
ryto kunigo kristupo Jurkšaičio (Jrklm), lietuvių literatūros draugijos (Litauischen 
Literarischen Gesellschaft) leidinyje spausdintų pasakų (mtG). Naudojamasi ir lenkų 
etnografo, folkloristo Jano karłowicziaus leidiniu (krpBl), kiek vėliau pasirodžiu-
siu mečislovo davainio-Silvestraičio rinkiniu (dSpž), Jono Basanavičiaus (Bslp, 
Bslpį), Hugo Scheu ir aleksandro kuršaičio sudarytais (Schpp) bei kitais lietuvių 
pasakų leidiniais (Bp 5: 163–165). duomenis apie lietuvišką medžiagą šiame dar-
be pateikė J. polívka, mokėjęs skaityti lietuviškai ir neblogai susipažinęs su baltų 
tautosaka (lemeškinas 2008: 321–323). daugumai pirmuosiuose trijuose veikalo 

1 k. Grigas parašė disertaciją apie S. daukantą (žr. Simonas daukantas – lietuvių tautosakos rinkėjas 
ir leidėjas: filologijos mokslų kandidato laipsnio disertacijos autoreferatas, Vilnius: Vilniaus vals-
tybinis V. kapsuko universitetas, 1958). 
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tomuose skelbiamų pasakų ne tik rasti lietuviški atitikmenys, bet kai kur net patei-
kiami autentiški personažų vardai, nurodytos vietovės, kur pasaka užrašyta. perpa-
sakojami įdomesni kūrinių fragmentai, o pateikiama medžiaga kartais papildoma 
daline metrika, pasakų detalėmis ar fragmentais (Šlekonytė 2008a: 332–333). taigi 
šis mokslininkas, sugretindamas lietuvių ir kitų tautų pasakas, vienas pirmųjų įvedė 
lietuvių pasakojamąjį folklorą į tarptautinį kontekstą. 

iš lietuvių folkloristikos pradininkų, besidomėjusių pasakomis, minėtinas ir mūsų 
tautos patriarchas Jonas Basanavičius. į lietuvių tautos praeities tyrimo mokslą jis pa-
suko skatinamas istorinių aplinkybių; kai XiX a. pabaigoje bundančiai tautai reikėjo 
įveikti kultūrinį atsilikimą, daugelis išsilavinusių žmonių greta savo profesinės srities 
ėmė darbuotis ir kultūros baruose (piročkinas 2002). J. Basanavičius – vienas pirmųjų 
inteligentų, aktyviai pradėjęs domėtis lietuvių tautosaka, ypač – pasakomis. pasakų 
jis pats neužrašinėjo, bet to meto spaudoje ragino tai daryti kitus (Basanavičius 2004: 
149). kad šia veikla susidomėjo ir į pasakų rinkimą įsitraukė nemažas būrys žmonių, 
matome iš gausios J. Basanavičiaus korespondencijos. pasakų rinkimo klausimais jo 
susirašinėta su broliu Vincu, ilgamečiu pagalbininku šiame reikale, kalbininku kazi-
mieru Būga, mažosios lietuvos pastoriumi kristupu Jurkšaičiu, to krašto šviesuoliu 
Viliumi kalvaičiu, rašytoja Gabriele petkevičaite-Bite, knygnešiu matu Slančiausku, 
rašytoju povilu Višinskiu, profesoriumi eduardu Volteriu (ten pat: 215–217, 221–
230, 249–257). pasakas J. Basanavičius suvokė kaip senųjų laikų reminiscencijas ir 
manė, kad jų rinkimas bei tyrimas prisidės prie geresnio praeities pažinimo, nes 
„tautosakos, mitinių įvaizdžių tyrinėjimas studijose ir straipsniuose daugiau ar ma-
žiau susijęs su pastangomis minti lietuvių tautos kilmės ir raidos mįsles“ (Sauka l. 
2003: 8). tai matyti iš jo straipsnių, skirtų įvairiai problematikai, pavyzdžiui, metalų 
paminėjimams (Basanavičius 2003a: 167), obuolio vaizdiniui (Basanavičius 2003b: 
266–268), keliavimo motyvui pasakose (Basanavičius 2003c: 282–287). 

1919 m. pasirodė J. Basanavičiaus monografija Levas lietuvių pasakose ir dainose 
(Bslev). Ji susideda iš dviejų dalių. pirmojoje dalyje pateikiami lietuvių pasakų 
tekstai, kuriuose minimas levas, antrojoje – atliekama šio žvėries įvaizdžio analizė. 
liūto vaizdinio įvairovė lietuvių pasakose J. Basanavičiaus nelabai domina, jam 
rūpi, iš kur, kokiu būdu ir kokiu laiku atsirado ar galėjo atsirasti liūto paminėjimas 
lietuvių ir latvių pasakose (Bslev: 112–113). tyrėjas susipažino su pažangiausiomis 
to meto folkloristikos idėjomis, domėjosi Jacobo Grimmo, Jiřío polívkos, Wilhelmo 
mannhardto, teodoro Benfey, Johano Bolte’s, emmanuelio Cosquino, reinholdo 
köhlerio, antti aarne’s, kaarle’s krohno, aleksandro Veselovskio ir kitų autorių 
darbais. Nors tyrimas skirtas jo propaguotai idėjai apie lietuvių kilmę iš trakų-frigų, 
vis dėlto čia atlikta didžiulė lyginamoji analizė: lietuvių pasakų atitikmenų ieško-
ta europos tautų pasakų rinkiniuose, pasitelkta gausybė kultūros istorijos, meno, 
religijos duomenų. žvelgiant iš šiuolaikinio mokslo perspektyvos, šis darbas at-
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rodo naivus ir gerokai pritemptas, siekiant savosios teorijos pagrindimo, vienus 
duomenis pateikiantis kaip svarius, o kitus nutylint; taip neretai nutinka moks-
lo entuziastams, neturintiems tam tikros srities profesinio išsilavinimo. Vis dėlto 
J. Basanavičių galima laikyti lietuviškų pasakų tyrimo pradininku, o minėtas liūto 
vaizdinio tyrimas lietuvių folkloristikai svarbus kaip vienas pirmųjų lietuviškosios 
komparatyvistikos pavyzdžių. 

PASAKŲ tYriMŲ tendenCiJoS tArPuKArio LietuVoJe ir JŲ tąSA 

iŠeiViJoJe (XX A. PirMoJi ir AntroJi PuSėS)

prie lietuvių pasakų tyrimo nemažai prisidėjo komparatyvistinės krypties ir suomių 
istorinės-geografinės mokyklos atstovas Jonas Balys. mokslininko santykį su lietuvių 
tautosaka formavo studijos užsienio mokslo įstaigose. pradėjęs studijas kauno Vytauto 
didžiojo universitete, vėliau etnologijos, folkloristikos, istorijos žinias jis gilino Graco, 
Vienos universitetuose, jau dirbdamas tautosakininko darbą, vyko stažuoti pas suomių 
folkloristus, susipažino su tuo metu pažangiausiomis folkloristikos idėjomis – istorine-
geografine mokykla, o ypač – pasakų tekstų klasifikavimo galimybėmis. remdamasis 
a. aarne’s pasakojamosios tautosakos klasifikavimo principais, susistemino daugiau 
kaip tris tūkstančius lietuvių tautosakos archyve turėtų pasakų bei publikuotų nara-
tyvų, iš viso daugiau nei 16 tūkstančių pasakojamosios tautosakos vienetų. 1936 m. 
išėjo tipologinis pasakojamosios tautosakos leidinys, apibendrinantis lietuvių liaudies 
pasakų ir sakmių siužetus (Blptmk). pasakų tekstai išdėlioti remiantis a. aarne’s 
ir S. thompsono pasakų klasifikacijos sistema, parašytas platus apžvalginis straipsnis 
apie pasakų istoriją. Sisteminant pasakas derintasi prie lietuviškos medžiagos ypatumų: 
žvaigždutėmis pažymėti nauji pasakų tipai (apie pustrečio šimto), potipiai (apie šim-
tą), sukurti saviti pasakų skyriai („Neklasifikuotos pasakos“, „Nepadorūs pasakojimai“) 
(Sauka l. 2009: 290). tipologiniam leidiniui vertę suteikia jo dvikalbystė – greta lietu-
viškų pateikiamos naratyvų anotacijos ir anglų kalba. Šis katalogas ilgus dešimtmečius 
buvo nepamainomas lietuvių pasakojamosios tautosakos tipų šaltinis. 

lietuvos nepriklausomybės praradimas sukūrė savotišką takoskyrą lietuvių folk-
loristikoje. išeivijos mokslininkai buvo nevaržomi ideologinių reikalavimų, tad 
galėjo laisviau reikštis, keliauti mokslo reikalais, jiems buvo prieinama naujausia 
folkloristinė literatūra. tokios aplinkybės susiklostė ir J. Baliui, kai jis išvyko į Jung-
tines amerikos Valstijas ir tapo S. thompsono asistentu. 

Gyvendamas amerikoje, jis vis labiau vertino lyginamojo metodo teikiamas 
galimybes, suvokdamas, kad lietuvių tautosakos neįmanoma perprasti be tarptauti-
nio konteksto. Čia išryškėjo J. Balio komparatyvistiniai gebėjimai. Jis atkreipė dė-
mesį į lietuvių ir indų pasakų panašumus, kartu aktyviai propaguodamas t. Benfey  
migracinę naratyvų teoriją, kad analizuojamos pasakos į mūsų kraštą yra atėjusios 
per tautas tarpininkes – mongolus ir rytinius slavus (Balys 1960: 35). 
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išskirtinio J. Balio dėmesio sulaukė pasaka „eglė žalčių karalienė“. apie ją moks-
lininkas informaciją rinko ne vieną dešimtmetį. Susidomėjimas šiuo kūriniu ra-
dosi pirmiausia įžvelgus jo sąsajas su indų pasakos variantais. Vienoje pirmųjų 
tokių publikacijų autorius toliau plėtoja benfėjiškąją teoriją apie pasakos kilmę iš 
indijos (Balys 1951). ta pati tema gvildenama ir vėlesniame rašinyje, gretinant 
lietuviškus variantus su rusiškaisiais (Balys 1953). Nuomonę, kad pasaka kilusi iš 
indijos, mokslininkas dar kartą patvirtina kelių dešimčių metų skirtumu skelbtuose 
straipsniuose (Balys 1967, 1987)2. pasaką „eglė žalčių karalienė“ tyrė ir išeivijos 
antropologė, etnologė elena Bradūnaitė, remdamasi švedų folkloristo Carlo Wil-
helmo von Sydow suformuluota pasakos oikotipo idėja. Oikotipas – tai pasaka, 
prisitaikiusi prie konkrečios kultūrinės aplinkos ir įgijusi skirtumų, palyginti su 
bendrine pasaka (von Sydow 1948). Nustačiusi, kad tokio siužeto naratyvas bū-
dingas tik baltams, lietuviškąjį pasakos at 425m potipį mokslininkė traktuoja kaip 
žmonių, gyvenančių tam tikroje kultūrinėje ir geografinėje erdvėje, kūrinį. pasak 
e. Bradūnaitės, istorija, liaudies tikėjimai, taip pat bendros nuotaikos ir įsitikinimai 
suformuoja pasakos oikotipinę specifiką (Bradūnaitė 1975, trumpesnė lietuviška 
versija – Bradūnaitė 1976). 

kaip pasakojamojo folkloro tekstų tyrėjas pagarsėjo ir Vytautas Bagdanavičius – 
kunigas, švietėjas, spaudos darbuotojas. didžiulį interesą jis rodė lietuvių pasa-
koms, kurios gvildentos neatsietai nuo kitų pasaulio tautų pasakų. mokslininkas 
atstovavo Vienos kultūrinės istorinės etnologijos mokyklai ir jo darbai buvo grįsti 
šios mokslinių tyrimų atšakos principais. pasakų tyrimo metodologinius aspektus 
jis apibrėžė išskirdamas pagrindinius principus: pasakos visuma; literatūros ir tikro-
vės klausimas; istorinė galvosena; geografinė galvosena; kultūrų maišymosi formos; 
variantų atrinkimas ir sugrupavimas (Bagdanavičius 1966: 43–63). pasitelkdamas 
šiuos principus, V. Bagdanavičius savo keturių dalių studiją paskyrė stebuklinėms 
pasakoms, kuriose išryškėja mergaitės pažadėjimas nepaprastam globėjui, tylėjimo 
įžado davimas ir jo laikymasis, dvasinės kančios bei laimingos įvykių atomazgos 
vaizdiniai (Bagdanavičius 1966, 1969, 1983). tai daugiausia pasakų tipų at 451, 
510a, 710 variantai ar jų junginiai. Nors studija intriguoja plačiu kultūriniu kon-
tekstu, vis dėlto lietuvių pasakų detalės pernelyg lengvabūdiškai interpretuojamos 
kaip tolimų kultūrų reiškiniai ir iš akių pametamas lietuviškas kontekstas, nuklys-
tama į labai tolimas tiek erdviniu, tiek chronologiniu aspektais kultūras, ir tyrimo 
išvados tampa nelabai įtikimos. 

Bene labiausiai lietuviškas pasakas išgarsino visame pasaulyje žinomas mi-
tologas algirdas Julius Greimas. Jo tyrimai padėjo pagrindus semiotikai – teori-
jai, aprašančiai ženklų sistemų susidarymo ir funkcionavimo universalius princi-
pus. Veikale tautos atminties beieškant, remdamasis semiotinės analizės įrankiais, 

2 apie šiuos J. Balio tyrimus plačiau žr. Sauka l. 2009: 295. 
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a. J. Greimas aiškinosi m. davainio-Silvestraičio pasakos „Saulė ir Vėjų motina“ 
(at 516B) mitines prasmes (Greimas 1990: 113–184). Šį naratyvą semiotikas bandė 
perskaityti kaip mitą ir ieškoti reikšmių, glūdinčių giliuosiuose teksto sluoksniuose. 
išskirstydamas tekstą segmentais, a. J. Greimas aptarė pagrindinius pasakos moty-
vus, mėgino juos sieti su lietuvišku pasaulėvaizdžiu (ten pat: 174–179). Vis dėlto 
tokius kad ir labai dėmesį traukiančius argumentus griauna vienas pastebėjimas: 
ši lietuvių pasaka užrašyta vienut vienintelį kartą ir jos kilmė, kaip rodo užrašymo 
detalės, gali būti rytietiška (Valiukaitė 2003: 73). 

remdamasis novelinėmis pasakomis, autorius rekonstravo deivės laimos veik-
los sferas, kurios įvardijamos kaip lėmimas, gimimas, dalinimas (Greimas 1990: 
185–237). Norėdamas atkurti lietuvių požemio valdovo vaizdinį, a. J. Greimas 
pasitelkė stebuklinę pasaką apie kaulinį diedą (at 303) ir identifikavo jį kaip galimą 
Velionį ‘vėlių dievą’ ar Veliną ‘velnių karalių’ (ten pat: 399–412). Studijoje Baimės 
ieškojimas (pasaka „Baimės nepažįstąs jaunuolis“ at 326), pasitelkdamas semiotinę 
analizę, gilinosi į trisdešimt tris lietuviškos pasakos variantus, mėgindamas atsakyti 
į klausimą, ar baimė įgimta, ar įteigta kultūros (Greimas 1999). 

į pasaką apie eglę žvilgsnį kreipė mokslininkė ada martinkus, pritaikiusi 
a. J. Greimo metodologinius instrumentus. Jos gilinamasi į žalčio – vandenų val-
dovo – ropliškąjį ir žmogiškąjį pavidalus, kultūriniais, folkloro, mitologiniais fak-
tais mėginama pagrįsti žalčio įprasminimą lietuviškoje pasakoje (martinkus 1993). 
tyrėją domino vaikų ir motinos virtimas medžiais, kuris vėlgi mėginamas interpre-
tuoti iš kultūrinės pozicijos – jų mitinio įprasminimo ieškant valstietiškoje lietuvių 
pasaulėžiūroje (martinkus 1995). mergaitės santuoką su žalčiu ir vaikų gimimą šioje 
šeimoje ji traktuoja kaip chaotišką būvį, ribõs tarp vandens ir sausumos nebuvimą. 
roplys žaltys valdo chaotišką pasaulį, o jo nužudymas sustabdo chaosą – atskiria 
vandenį ir žemę (zemp 1979: 73–88). 

PASAKŲ tYriMAi SoVietinėJe LietuVoJe  

(XX A. ŠeŠtASiS–deVintASiS deŠiMtMeČiAi) 

Sovietų okupuotoje lietuvoje pasakų tyrimai buvo tęsiami, tik neretai jie įgydavo 
ryškų ideologinį atspalvį. tuometiniame lietuvos istorijos instituto etnografijos 
sektoriuje prie lietuvių liaudies pasakų dirbo margarita Vymerytė, folkloristės pa-
tirties įgijusi dar tarpukario lietuvoje, kai studijavo Berno universitete (Šveicarija) 
ir žinias gilino Vytauto didžiojo universitete. m. Vymerytė dar 1934 m. parašė 
didžiulį darbą vokiečių kalba „romanų, germanų ir aisčių pasakos su eilėmis“3 ir 

3 margarita Vymerytė. durchgehend vershaltige Märchen bei romanen, Germanen und Aisten: diser-
tation zur erlangung der doktorwüde an der Humanistischen Fakultät der universität Vytautas 
des Grossen zu kaunas, 1934. 
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kaip daktaro disertaciją įteikė Vdu Humanitarinių mokslų fakulteto tarybai. Jame 
lyginamuoju požiūriu nagrinėjo anglų, prancūzų, italų, ispanų, švedų, norvegų, 
rusų, baltarusių, ukrainiečių ir kitų europos tautų pasakas. deja, darbas nebuvo 
ginamas ir liko rankraščio pavidalu (Vymerio kalnas 1997: 11–12)4. 1947–1948 m. 
mokslininkė rengė pasakų tomą apie gyvūnus (Lietuvių liaudies pasakos, t. i: Pa-
sakos apie gyvūnus)5, tuo pat metu rašė studiją „lietuvių ir slavų gyvulinių pasakų 
tematiniai ir idėjiniai bendrumai“, kurią ketino ginti kaip kandidatinę disertaciją. 
akademiniam pasakų leidiniui buvo parašytas įvadas, atrinkti ir sugrupuoti tekstai, 
parengtas bibliografinis aprašas. rankraštyje esančių pasakų grupavimo principai 
grįsti sovietine ideologija – daugelis skyrelių atspindi klasių kovos idėją. taip vy-
resnės kartos mokslininkė mėgino prisiderinti prie to meto sistemos reikalavimų, 
nes jautė didelį spaudimą iš aukščiau laikytis ideologiškai „teisingos“ tyrimų formos 
(aleksynas 2013: 149–150). atitikti šiuos reikalavimus m. Vymerytei buvo sun-
ku: ji buvo kaltinama tai buržuaziniu kryptingumu, tai vulgariu sociologizavimu 
(Vymerio kalnas 1997: 12). Veikiausiai dėl to akademinis leidinys, kaip ir kiti jos 
moksliniai darbai, dienos šviesos taip ir neišvydo. 

Savotišką duoklę ano meto sistemos reikalavimams teko atiduoti ir ambraziejui 
Jonynui. mokslininko kandidatinė disertacija grįsta klasių kovos (baudžiauninkų ir 
feodalų) idėja, tos kovos raišką jis įžvelgė buitinėse pasakose (Jonynas 1954). ideo-
loginė marksizmo-leninizmo retorika akivaizdi ir disertacijos pagrindu parašytame 
straipsnyje; jame gausiai operuojama raktinėmis frazėmis: „valstiečių neapykanta ir 
priešinimasis feodalams“, „priešiškumas tarp išnaudotųjų ir išnaudojamųjų“, „kova 
ir neapykanta klasiniams priešams“ bei pan., ir tipiškai konstatuojama, kad buitinės 
lietuvių liaudies pasakos atspindi klasių kovą (Jonynas 1958), socialinį elementą, 
taip intensyviai propaguotą to meto politinėje, mokslinėje ir kitose viešojo gyveni-
mo srityse. toks marksizmo-leninizmo ideologijos terminų vartojimas buvo vienas 
svarbiausių reikalavimų dirbant mokslinį darbą (aleksynas 1994: 231–232). 

Vėlesni mokslo darbai buvo mažiau pančiojami sovietinės sistemos reikalavimų, 
tyrėjai galėjo laisviau reikšti savo nuostatas, pateikti drąsesnių idėjų. Šiuo požiū-
riu itin vertingos donato Saukos filologinės įžvalgos apie lietuvių liaudies pasa-
kas. Stambų skyrių tautosakinėje monografijoje jis skyrė pasakų analizei (Sauka 
d. 1970: 49–119). pasaką d. Sauka vertino iš literatūrologo pozicijų, įžvelgė jos 
menines savybes, fantastikos raiškos būdus, stebuklinių pasakų su herojumi vyru 
ir heroje moterimi skirtybes. kaip teigiama, jam „rūpi bendra žanro poetika ir kū-
rinys kaip vieningas meninis organizmas“ (ten pat: 56). atskiro dėmesio susilaukė 

4 pora rankraščio ištraukų vokiečių kalba skelbta tautosakos darbuose (žr. 2002, t. XVii (XXiV), 
p. 235–255).

5 rankraštis yra lietuvių literatūros ir tautosakos instituto lietuvių tautosakos rankraštyne, 
m. Vymerytės fonde.
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eglės pasaka, kurioje autorius savitai interpretavo eglės ir žilvino paveikslus (ten 
pat: 92–98). panašiai d. Sauka pasakas pristatė ir aukštųjų mokyklų studentams 
skirtame vadovėlyje Lietuvių tautosaka. Naratyvai čia aptariami lyginant juos su 
mitais, komentuojant, kuo skiriasi jų archaika, kaip kito žmonių požiūris į pasakas, 
kaip jose vaizduojamas individas ir jo santykis su pasauliu, personažų konfliktai, 
jausminiai potyriai, atskiras poskyris skiriamas eglės pasakos problematikai, pasakų 
žanrinei įvairovei ir jų ypatumams (Sauka d. 1982: 165–205). 

Siauresnei pasakų tematikai skirta adelės Seselskytės monografija. Folkloristė 
aptarė specifinę lietuvių pasakų grupę – pasakas apie pamotę ir podukrą (keletas 
plačiai žinomų siužetų – at 480, 511), siekdama nustatyti šių pasakų būdingus 
bruožus, išryškinti jų raidos, paplitimo, gyvavimo ir sąveikų su kitų tautų naraty-
vais dėsningumus. pagrindiniu tyrimo instrumentu autorė pasirinko lyginamąją 
analizę (gretino naratyvus su latvių, baltarusių, rusų, ukrainiečių, lenkų, vokiečių 
analogais), kartu mėgino apčiuopti socialinius veiksnius, nulėmusius tų pasakų at-
siradimą, gvildeno pasakų turinio, formos ir poetikos klausimus (Seselskytė 1985). 

Norberto Vėliaus pasakų tyrimus galima traktuoti kaip grįstus mitologine 
perspektyva. pasakose jis išskyrė mitinius klodus, siužetinius naratyvų ypatumus 
interpretavo pasiremdamas liaudies papročiais. remdamasis trimis pasakų tipais 
(at 471, 480, 480C*), tyrė lietuvių pasakų senelio dievo vaizdinio kilmę (Vėlius 
1979). tyrėją domino lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvo „Velnio arkliai – 
kunigai ir ponai“ kilmė. Šį vaizdinį jis nagrinėjo pasitelkdamas kelių sakmių ir 
trijų pasakų tipų (at 424*, 465C, 475) siužetus (Vėlius 1981). panašiu principu 
analizuojama pasaka apie kvailą velnią (at 1137) (Vėlius 1982). Nepaliekama be 
dėmesio ir „eglė žalčių karalienė“, atidžiau pažvelgiant į pasakos mitiškumą: dvilypę 
eglės prigimtį, žalčio sąsajas su gyvate, žaluma, pateikiant tautosakos pavyzdžių, 
paralelių su kitų tautų mitologija (Vėlius 1983). pasakos apie gyvūnus (at 163) 
interpretacijoje įžvelgiamas pasakos ryšys su užgavėnių papročiais, vilko kaip lau-
kinio gyvūno mitinis pradas ir pagarba jam (Vėlius 1990). 

pasakų tyrimams lietuvių folkloristikoje labiausiai nusipelnė Bronislava kerbe-
lytė, pakėlusi pasakų analizę į naują lygmenį. V. proppo sukurtame pasakų funkci-
jų išskyrimo modelyje įžvelgusi daugybę trūkumų, mokslininkė sukūrė originalią 
struktūrinės-semantinės tekstų analizės metodiką, leidusią giliau pažvelgti į pasakos 
struktūrą, semantiką ir paskirtį (Кербелите 1980, 1991). pagrindiniu struktūriniu 
vienetu autorė pasirinko elementarųjį siužetą (eS). eS – savotiška pasakos ląstelė; 
iš eS junginių ir įvairių derinių susidaro tiek paprastõs struktūros pasakos apie 
gyvūnus, tiek ilgos, sudėtingos stebuklinės pasakos. taikydama šį metodą, B. ker-
belytė folkloristikoje padarė svarbių atradimų: įžvelgta pragmatinė pasakų paskir-
tis – iliustruoti ir išsaugoti žmonių elgesio taisykles; pastebėta, kad pasakos yra ne-
lyginant gyvi organizmai, kintantys kartu su visuomene, palengva sudėtingėjantys;  
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apibrėžti pasakų struktūrų susidarymo ir raidos dėsningumai; nustatyta, kad pasakos 
yra mozaikiški naratyvai. B. kerbelytės sukurta metodika pasakos esmę leidžia nu-
sakyti dviem lygmenimis: per naratyvų struktūrą ir per semantiką. Ši metodika ne-
liko vien teo rija – lietuvių pasakojamosios tautosakos kartotekoje sukauptus pasakų 
variantus mokslininkė sugrupavo, struktūriškai aprašė ir semantiškai interpretavo 
taikydama savo sukurtąją metodiką. Struktūrinės-semantinės analizės metodas ne-
abejotinai tapo svarbia naujiena to meto akademiniame pasaulyje, vėliau jis vartotas 
daugelyje B. kerbelytės ir jos mokinių mokslinių darbų, įgijo sekėjų ir tarp užsienio 
folkloristų. pasitelkiant šį metodą, pasakose glūdintys archajiški kultūros sluoksniai 
populiariai pristatyti ir plačiajai visuomenei skirtoje knygelėje (kerbelytė 1986)6. 

PASAKŲ tYriMAi nePriKLAuSoMoJe LietuVoJe  

(XX A. PABAiGA ir XXi A. PrAdžiA)

Valstybės nepriklausomybės atgavimas daug naujovių atnešė ir folkloristikai. Visų 
pirma mokslininkai jau galėjo atsipalaiduoti nuo ideologinių varžtų ir laisvai nagri-
nėti iki tol menkesnio dėmesio sulaukusias temas, o kartu ir toliau vykdyti soviet-
mečiu pradėtus akademinių ir fundamentinių leidinių rengimo ir leidybos darbus. 

N. Vėlius mitologinės krypties pasakų studijas plėtojo ir nepriklausomoje lie-
tuvoje. Stambi jo publikacija skirta velnio ir aušrinės santykiams (Vėlius 1994), 
kurie rekonstruojami tiriant stebuklines pasakas (at 313e*, 314, 531, 550, 707). 

a. Seselskytė savo žvilgsnį nukreipė į lokalines pasakas – po ekspedicijos Gervė-
čių krašte (Baltarusija) pateikė apibendrintą informaciją apie Girių kaime tuo metu 
dar gana gyvą pasakų sekimo tradiciją, daug kontekstinės medžiagos apie pasakų 
sekėjus (jų biografijas, pasakų repertuarus) (Seselskytė 1996), su išsamiais moksli-
niais komentarais parengė Gervėčių pasakų rinkinį (Grvp). 

dera prisiminti ir vyresniosios kartos folkloristą kostą aleksyną, dirbantį spe-
cifinėje sferoje – redaguojantį pasakų tarminius tekstus. profesinius gebėjimus jis 
įrodė redaguodamas m. davainio-Silvestraičio (dSpSO), m. Slančiausko surinktus 
(SlŠlp), Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos (BstB 1–8, 11–13), žemaičių 
(džt) naratyvus, tarp kurių daug buvo ir pasakų. Savo patirtį jis perteikė straips-
nyje apie pasakų tekstų redagavimą, kuriame išsakė nemaža vertingų pastebėjimų 
apie (ne)tinkamą šių naratyvų tvarkymą (aleksynas 1994).

ir toliau plėtojama filologinė folkloristikos kryptis. l. Saukos parašytame tauto-
sakos vadovėlyje vienas skyrius skirtas pasakojamajai tautosakai, o čia, savo ruož-
tu, pristatoma lietuviškų pasakų įvairovė, jų žanriniai ypatumai (Sauka l. 1998: 
31–64). įdomu, kad autorius pateikė šiek tiek pasakų gyvavimo konteksto – pristatė 

6 knygos Liaudies pasakos prasmė tiražas pakartotas 1997 ir 2005 m. tai rodo, kad autorės įžvelgtos gilu-
minės pasakų prasmės įtikino bei sudomino skaitytoją ir leidinys neprarado kultūrinės pažintinės vertės. 
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produktyviausius pasakų sekėjus, jų biografijas, pasakų repertuarus ir išmokimo 
aplinkybes, sekimo teatrališkumą, pasakotojų tipus (ten pat: 31–39)7. 

po ilgamečių liaudies dainų tyrimų l. Sauka dėmesį sutelkia į liaudies pasakas. 
remdamasis lyginamuoju metodu, imasi analizuoti tradicinį naratyvą – pasaką-
legendą (at 761), komentuodamas analogiškus latviškus ir slaviškus variantus, 
ieškodamas sąsajų su panašiomis sakmėmis (Sauka l. 2000). ypatingas dėmesys 
skirtas eglės pasakai, į kurią žiūrima daugiau iš literatūrologinės pozicijos. tiriami 
tam tikri periferiniai variantai (Sauka l. 2007), identifikuojami pasakos veikėjų ir 
vietų vardai, išryškinamos vyraujančios ir retesnės tendencijos (Sauka l. 2008). Šie 
darbai tapo tarsi įvadu į pagrindinį darbą – keturių tomų studiją apie pasaką „eglė 
žalčių karalienė“ (ežk)8.

d. Sauka papildė ankstesnę Lietuvių tautosakos vadovėlio versiją (Sauka d. 
1982), parašydamas esminius naujus poskyrius apie tautosakos būklę XX–XXi a. 
sandūroje; juose dėmesio skiriama ir pasakų tyrimams, ypač pabrėžiama rusų moks-
lininko V. proppo, semiotiko a. J. Greimo idėjų svarba (Sauka d. 2007: 396–416). 

tautosakos vadovėlį kiek vėliau yra išleidusi Gražina Skabeikytė-kazlauskienė, 
kuriame pristatė pasakų sisteminimo specifiką, pasakų žanrinę įvairovę ir jų struktūros 
ypatumus, personažus, tyrimo metodikas (Skabeikytė-kazlauskienė 2005: 141–177). 

darbus tęsia ir B. kerbelytė; tai viena iš nedaugelio lietuvių folkloristų, taip kryp-
tingai dirbanti pasakų tyrimo sferoje. mokslininkė naratyvų tyrimui pasitelkia struk-
tūrinės-semantinės tekstų analizės metodą, kuris išryškėja ne kaip intuityvus inter-
pretavimas, o kaip logiškai grįstas, įvairiais aspektais atliekamas pasakos struktūros bei 
semantikos aptarimas. Šiais principais paremtas ir Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogo keturtomis, kurio pirmieji du tomai skirti pasakoms (kblptk 1–2); toks pat 
katalogas išleistas ir rusų kalba (ktHC 1–2), o netrukus pasirodys ir išverstas į anglų 
kalbą. profesorės sukurta metodika taikoma analizuojant regioninius pasakų ypatu-
mus (kerbelytė 1996a, 1998), žmogaus elgesio vertinimą pasakose (kerbelytė 1996b) 
ir kt. dėmesys skiriamas ir pasakų poetikai (kerbelytė 2005: 152–167). Nepriklauso-
mybės laikotarpiu pasirodė apie trisdešimt šios tautosakininkės mokslinių publikacijų 
(neskaičiuojant enciklopedinių straipsnelių) lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, slovėnų 
kalbomis, kurių dėmesio centre – pasaka ir jos struktūros bei semantikos ypatumai9, 
jos sukurtas tyrimo metodas tampa žinomas tarptautinei folkloristų bendruomenei. 
užsienyje bei lietuvoje skelbti straipsniai apibendrinami reikšmingoje monografijoje 
Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės; didesnę dalį ten užima pasakų aptarimas: naratyvų 

7 apie pasakų pateikėjus jis yra rašęs ir anksčiau, žr. leonardas Sauka. tikra ir netikra liaudies kū-
ryba, Vilnius: Vaga, 1983, p. 57–58.

8 ketvirtame studijos tome skelbiami mokslo darbai apie eglės pasaką.
9 B. kerbelytės darbų bibliografiją žr. http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/td29/25-sukaktys.pdf; 

http://tautosmenta.lt/wp-content/uploads/2013/12/Balsys_rimantas/Balsys_rH_7_2010.pdf.
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klasifikavimo ypatumai, skirtingų tautų pasakų panašumai, jų sandaros ir turinio rai-
da, žinios apie pasaulį ir žmogų pasakose (kerbelytė 2011: 17–198), analizuojami 
žemaičių pasakų ypatumai (ten pat: 319–345). B. kerbelytės darbų gausos ir svarbos 
tiek lietuvos, tiek tarptautinei folkloristikai keliomis pastraipomis neįmanoma nei 
pristatyti, nei įvertinti – tam reikėtų išsamesnės analizės. 

B. kerbelytės sukurta unikali naratyvų tyrimo metodika taikoma ir kai kuriuose 
jos mokinių darbuose, daugelyje folkloristinių disertacijų, kurioms vadovavo pati 
profesorė. antai šio metodo teikiamomis galimybėmis aktyviai naudojosi folkloristė 
lina Valiukaitė. remdamasi struktūrine-semantine analize, ji tyrė lietuvių stebuk-
linių pasakų panašumus su kaimyninių tautų pasakomis (Valiukaitė 2000, 2002a), 
ieškojo unikalaus lietuvių pasakos varianto kilmės ištakų, gretindama jį su kitų tautų 
tos pačios pasakos variantais (Valiukaitė 2003), šio metodo taikymu pagrįsta ir jos 
disertacija (Valiukaitė 2002b). 

tą patį tyrimo metodą savo mokslo darbuose išbandė folkloristė Jūratė Šlekony-
tė. tai atsispindi stebuklinių pasakų at 315, 361* analizėje (Šlekonytė 2001, 2002); 
metodas taikomas ir melų pasakų tyrimams jos disertacijoje (Šlekonytė 2003). Šio 
metodo privalumus įvertino Jurgita macijauskaitė-Bonda, tirdama stebuklines pa-
sakas apie nepaprastą vaiko gimimą straipsnyje (macijauskaitė-Bonda 2007) ir dar 
plačiau nagrinėdama folklorinį vaiko vaizdinį disertacijoje (macijauskaitė-Bonda 
2009), o radvilė racėnaitė – analizuodama likimo, mirties įsivaizdavimą tradicinėje 
lietuvių pasaulėžiūroje (racėnaitė 2001, 2006, 2007a, 2007b) ir apibendrindama 
šias sampratas monografijoje (racėnaitė 2011).

Nedaug yra darbų, kuriuose aptarta literatūros įtaka folklorui. Viena iš tokių 
įdomesnių publikacijų yra jau minėtos l. Valiukaitės atlikta tekstologinė bei lygi-
namoji kelių stebuklinių pasakų analizė. autorė mėgino nustatyti, ar publikuotos 
brolių Grimmų vokiečių liaudies ir aldonos liobytės literatūrinė pasakos darė įtaką 
lietuvių liaudies pasakoms (Valiukaitė 2005). kiek kitokiu aspektu literatūros įtakos 
pasakai „eglė žalčių karalienė“ ieško literatūrologas eugenijus žmuida (2011).

lietuvių folkloristikoje naujų minčių įnešantis, nors ir ne folkloristo parašytas, 
yra Sauliaus Bagočiūno straipsnis apie eglės pasakos topografiją. autorius atkreipia 
tyrėjų dėmesį į lietuvoje ir už jos ribų esančius toponimus bei hidronimus, kurie gali 
būti geografinė pasakos „eglė žalčių karalienė“ motyvų išraiška (Bagočiūnas 2008).

lietuvių pasakos tapo svarbiu baltiškosios pasaulėjautos šaltiniu ir religijotyri-
ninkui Gintarui Beresnevičiui; jis daug pavyzdžių iš pasakų pasitelkė monografijoje 
apie pomirtinio pasaulio įsivaizdavimą (Beresnevičius 1990). atskirą studiją moks-
lininkas skyrė eglės pasakai, kurią traktavo kaip lietuvių teogoninį mitą – pasakoji-
mą, kuriame atsispindi pirmapradžių įvykių modelis (Beresnevičius 2003). 

iš dalies religijotyriniu tyrimu galima laikyti ir Nijolės laurinkienės studiją apie 
senovės lietuvių dievo perkūno vaizdinį. Vienoje jos dalyje autorė mėgina įžvelgti 
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mito apie griausmavaldžio ir slibino kovą atspindžius stebuklinėse pasakose (lau-
rinkienė 1996: 203–209). kaip religijotyrinius galima traktuoti ir r. racėnaitės 
tyrimus apie mirties įsivaizdavimą tradicinėje lietuvių kultūroje, kuriuose autorė 
neretai pasitelkia lietuvių pasakas (racėnaitė 2002, 2007b).

iš antropologinės perspektyvos į lietuvių stebuklines pasakas žvelgia daiva Vait-
kevičienė straipsnyje apie pomirtinio persikūnijimo vaizdinius ir archajiškų lai-
dojimo papročių atspindžius. Nagrinėjamos pasakos, kuriose mirusysis atgimsta 
kita gyvybės forma – paukščiu, gyvūnu (at 318, 403a, 405, 451a, 452C*, 707, 
kblptk 1: 314), medžiu ar gėle; šis persikūnijimo procesas sietinas su religine 
metempsichozės samprata (Vaitkevičienė 2013). 

atskira tyrimų sritis folkloristikoje yra vadinamasis kontekstualizmas, kai tiriama 
tautosakos kūrinį supanti erdvė: pasakotojas, atlikimo aplinkybės. Viena tokių publi-
kacijų yra J. Šlekonytės, kurioje ji, remdamasi pateikėjų pastabomis, aptaria, kokiomis 
aplinkybėmis lietuviai sekė pasakas, kas jas dažniausiai sekė, kur ir kada (Šlekonytė 
2005). Folkloristė gilinasi ir į pasakų atlikimo kontekstą: sekimo aplinkybes, pasako-
tojo asmenybę, jo įtaką siužeto ypatumams, improvizacines galimybes, kiek jos yra 
saistomos kolektyvinių poreikių, vyraujančios tradicijos (Šlekonytė 2012). 

prie kontekstinio pasakų tyrimo galima priskirti ir r. racėnaitės novelinės pasakos 
„edipas“ (at 931) analizę; autorė pateikia įžvalgas, kaip pasakos tekste gali atsispin-
dėti individualus atlikimas, improvizacinė pateikėjo saviraiška (racėnaitė 2005). 

Jurgos Sadauskienės straipsnis, skirtas stebuklinės pasakos tipui „dainuojantys 
kaulai“ (atu 780), yra vienas retų bandymų lietuvių folkloristikoje taikyti psicho-
loginį požiūrį. per variantų analizę bei kultūrinio-istorinio konteksto duomenis 
autorė į pasaką pažvelgia kaip į psichoterapinį žanrą, o į pasakos siužetą – kaip į 
perkeltinės reikšmės pasakojimą apie psichologines problemas ir konstatuoja, kad 
šios pasakos psichologinė įtaiga paremta tam tikra nutylėjimo retorika, kuri leidžia 
susitapatinti su herojumi ir išgyventi transformaciją (Sadauskienė 2012). 

pasakos tiriamos ir kitais požiūriais, pirmiausia – žanriniu. apžvelgtos nuo-
bodžio pasakos / pasakos be galo (Giedraitytė 2000), pasakos su dainuojamaisiais 
intarpais (Vaicenavičienė 2001). Folkloristus domina ir vieno pasakos tipo tyrimas: 
lyginamuoju aspektu aptarta melų pasaka „Šarkų bažnyčia“ (at 1932) (Šlekonytė 
2000), gilintasi į stebuklinių pasakų „prašoktos kurpaitės“ (atu 306) (Šlekonytė 
2009), „dievo motinos augintinė“ (atu 710) (Šlekonytė 2011), pasakos-legendos 
„žmogus ant kryžiaus“ (at 800a) (Šlekonytė 2008b), melų pasakos „Sekdamas 
pasaką gauna ugnies“ (atu 1920H) (razauskas 2011) specifinius vaizdinius. Vie-
no pasakos tipo tyrimas kartais pasitelkiamas kaip pagalbinė priemonė nagrinėjant 
kitus tautosakos žanrus. tai daro aelita kensminienė, aiškindamasi lino kančios 
motyvus mįslėse ir susiedama juos su pasaka apie kvailą velnią (at 1199a) (kens-
minienė 2006).
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taigi pasakos šiuolaikinėje folkloristikoje yra gana populiarus tyrimo objektas, 
pasirenkamas priklausomai nuo individualių mokslinių tyrėjo interesų.

BAiGiAMoSioS PAStABoS ir tYriMo PerSPeKtYVoS 

Straipsnyje apžvelgėme, kas nuveikta tiriant lietuvių liaudies pasakas. Galime 
konstatuoti, jog daugiau nei šimtmetį trunkantis mokslinis pasakų analizavimas 
užima ženklią vietą lietuvių folkloristikos istorijoje. Naratyvų tyrimuose taikomi 
pasaulyje populiarūs analizės metodai, nors, kaip galima pastebėti, šiuo požiūriu 
lietuvių folkloristika dar konservatyvi – populiariausias vis dėlto yra lyginamasis 
metodas, literatūrologinis požiūris į pasakos tekstą pateikiamas lygia greta su is-
toriniu kultūriniu. tai nemenkina tyrimų vertės, tačiau galbūt ne visada leidžia 
įžvelgti gilesnę kai kuriose pasakose užfiksuotų vaizdinių prasmę ar naujai per-
mąstyti senesnes įžvalgas. 

tarp lietuvių pasakų tyrėjų neabejotina lyderė yra B. kerbelytė, sukūrusi uni-
kalią naratyvų struktūrinės-semantinės analizės metodiką ir ją praktiškai taikanti 
atrasdama giliąsias kultūrines pasakų prasmes. tai viena iš nedaugelio folkloristų, 
didžiumą savo monografijų paskyrusi pasakų tyrimui. tokia kryptinga veikla lietu-
vių mokslininkę stato į garsiausių pasaulio folkloristų gretas.

 kiti su pasakomis susiję tyrimai labiau koncentruojasi į pavienes publikacijas, 
stokojama vien tiktai pasakoms skirtų monografijų. taip yra galbūt dėl to, kad į 
pasakas žiūrima kaip į kultūrinės visumos dalį, kuri papildo ir praturtina supratimą 
apie mus supantį pasaulį, kultūros raiškas, ir jos pasitelkiamos daugiau kaip pagal-
binė priemonė platesnėse studijose. 

tyrimo objektu dažniausiai pasirenkama pasaka „eglė žalčių karalienė“ (atu 
425m). Jos siužeto problematiką tyrė daugiausia folkloristų, aktyviai besidominčių 
pasakomis. tai naratyvas, kuris reprezentuoja senąją lietuvių pasaulėžiūrą ir kiek-
vienas jo tyrimas yra savaip vertingas. 

lietuvių pasakų tyrimai paprastai orientuoti į archajinius kultūros sluoksnius, 
tad pasigendama aktualesnės analizės – pasakų vietos ir reikšmės šiuolaikinėje vi-
suomenėje aptarimo: kaip pasakos suvokiamos ir interpretuojamos žiniasklaidoje, 
viešojoje retorikoje, politiniame gyvenime. pravartu būtų tirti ir leidybinę pasakų 
istoriją: kokius raidos etapus ji perėjo, kas jiems būdinga, kokia yra dabartinė situa-
cija. išsamesnės analizės nusipelno ir publikuojamų pasakų atranka bei redagavimas.

Galiausiai vertėtų tirti ir žiniasklaidos aktyviai peršamą mintį, kad šiuolaikiniam 
vaikui liaudies pasakos yra pernelyg žiaurios, ar verta jas skaityti, kaip geriausiai 
pritaikyti pasakas prie vaiko poreikių. 

taigi pasakų tyrimai, kaip rodo ši apžvalga, yra glaudžiai susiję su kultūriniais 
bei istoriniais procesais, neprarandantys svarbos ir šiuolaikiniame pasaulyje, tik rei-
kia aktualinti šių tyrimų problematiką. 
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1912.



140  t a u t O S a k O S  d a r B a i  X l i X

Schm – august Schleicher. Litauische Märchen, Sprichworte, rätsel und Lieder, Weimar, 1857.
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a Hundred years of the lithuanian Folktale 
research: from the traditional Comparativism  
to the modern methods
J ū r A t ė  Š L e K o n Y t ė

S u m m a r y

this article presents a historical survey of the lithuanian folktale research in order to 
summarize the research tendencies, methods, influences and review the publications 
launching original innovative ideas, which are the most important in the development of 
folkloristics. possible directions for the future research are also charted.

the european folktale research is introduced in the beginning, starting with publication 
of the folktales’ collections by the Brothers Grimm that had sparked off the movement of 
folklore collection in other countries. Further, the theories of the folktales’ origins appearing 
in the end of the 19th century are discussed, including the one considering folktales as 
remnants of the ancient beliefs, and also, the migration theory and the anthropological theory. 
particular importance of the Finnish historical-geographical method is acknowledged, as 
having inspired the international classification of folktales. afterwards, structuralism became 
especially popular, emphasizing the narrative structure of the tales. the socio-historical 
approach to narratives shaped a singular branch in the folktale research, focusing on the 
meaning of the tales, their rendering and reception in different historical, social and cultural 
contexts. Contextual studies of folktales also enjoy considerable popularity.

the article gives a chronological survey of the lithuanian folktale studies: starting with 
their appearance in the end of the 19th – beginning of the 20th century, inspired by the 
national movement for the independent state (mostly the comparative analysis and partly, 
the mythological); to the research during the interwar period in lithuania (the spread of the 
historical-geographical method), its continuation in the exile (the oikotype idea by C. W. von 
Sydow, the semiotic analysis, the Vienna historical-geographical school) and in the soviet 
lithuania (the marxist-leninist approach, the philological and mythological research), 
and finally, in the independent lithuania (the structural semantics, the philological and 
mythological research, the anthropological and psychological approaches, and contextualism). 
admittedly, the nature and direction of research is largely determined by the social 
conditions, historical and political circumstances, and certain “fashionable” methodological 
tendencies. it is concluded that comparative analysis and philological approach to the folktales 
are predominant tendencies in lithuania; also, mythological insights are abundant. the leader 
of the lithuanian folktale research is undoubtedly Bronislava kerbelytė, who has created 
her own unique method of narrative analysis – the structural semantic analysis of texts, 
constituting the basis for her several monographs and numerous publications on folktales. 
the narrative piece that generated the greatest amount of studies is “eglė, the Queen of 
Serpents” (the Snake as Bridegroom, atu 425m), a fairytale typical to the Baltic cultural area 
and reflecting the archaic lithuanian worldview.

Finally, it is acknowledged that revisiting problematics of the folktale research is 
rather relevant: this involves investigation of the role and meaning of the folktales in the 
contemporary society, the history of their publication and problems in adapting the tales to 
suit the needs of the modern man.
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