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K R O N I K A

TARPTAUTINĖ ISFNR KONFE-
RENCIJA TURKIJOJE

Rugsėjo 1–6 dienomis Turkijoje vyko Tarp-
tautinės pasakojamosios tautosakos tyrinė
tojų draugijos (International Society for Folk 
Narrative Research – ISFNR) tarptautinė 
konferencija „Pasakojamoji tautosaka ir kul-
tūra“. Ją rengė Ankaroje įsikūrusio Hacete pės  
universiteto (Hacettepe Üniversitesi) Ly gi na
mosios turkų folkloristikos katedros vado vas 
prof. Özkulas Çobanoğlu kartu su šiai draugi-
jai priklausančiais kolegomis. 

Hacetepės universitetas buvo įkurtas 1954 
metais. Jam sėkmingai plėtojant savo veiklą, 
buvo pastatytas antras milžiniškas (užimantis 
net 1500 ha teritoriją) universiteto miestelis 
Ankaros pakraštyje, Beitepės rajone. Ten ir 
vyko pagrindiniai moksliniai konferencijos 
renginiai. Hacetepės universitetas yra viena 
stipriausių šiuolaikinės Turkijos aukštųjų mo-
kyklų, o Lyginamosios turkų folkloristikos 
katedra – vienas iš seniausių ir stambiausių 
tautosakos studijų ir tyrimų centrų Turkijo-
je. Ji laikoma įvairių tautosakos tyrimo veiklų 
pradininke ir pavyzdžiu folkloristikos cent
rams kitose šalies mokslo institucijose. Kate-
dros mokslininkai renka, saugo ir tiria žodinį, 
rašytinį, skaitmeninį ir materialųjį Turkijoje 
gyvenančių etninių grupių kultūrų palikimą, 
rūpinasi turkų diasporos paveldo tyrimais 
pasaulyje ir siekia atskleisti turkų kultūrinės 
dinamikos savitumus, gretindami juos su kitų 
tautų raidos tendencijomis.

Kaip įžanginėje kalboje pažymėjo Tarp-
tautinės pasakojamosios tautosakos tyrinė-

tojų draugijos prezidentas prof. Ulrichas 
Marzolphas, tokios ISFNR rengiamos tar-
pinės konferencijos ne veltui vyksta kraš-
tuose, nutolusiuose nuo pagrindinių Vakarų 
Europos ar JAV folkloristikos centrų. Tokiu 
būdu kiekvieną kartą vis kitame regione 
ar pasaulio dalyje organizuojamoje konfe-
rencijoje yra sudaroma galimybė susiburti 
vietos mokslininkams, kartu atsiranda pa-
grindas išsamiau panagrinėti ir pristatyti 
platesnei mokslininkų auditorijai mažiau 
žinomą vietinės kultūros ir folkloro speci-
fiką. Šiuo požiūriu Ankaroje vykusi kon-
ferencija iš tiesų buvo išskirtinė, nes labai 
daug pranešimų joje skaitė turkų moksli-
ninkai ir tyrėjai, atvykę iš kitų tiurkų šei-
mos kalbomis šnekančių Vidurinės Azijos 
šalių (Azerbaidžano, Kazachstano, Kirgizi-
jos, Turkmėnijos, Uzbekijos) ar tiurkiškųjų 
Rusijos autonominių respublikų, taip pat 
totoriai iš okupuotojo Krymo. 

Ö. Çobanoğlu įžvelgė ir dar vieną to-
kių regioninių konferencijų naudą: tai gera 
proga vietos mokslininkams, kurie prastai 
moka užsienio kalbas ir nedrįsta vykti į už-
sienio konferencijas, tiesiogiai susipažin-
ti su pasauliniu folkloristikos kontekstu ir 
pristatyti savo tyrimus platesnei auditorijai 
vietoje. Šis profesoriaus pastebėjimas tikrai 
buvo pagrįstas – kai kurių vietos tyrėjų pra-
nešimų, nors ir skaitytų, esą, anglų kalba, 
bu vo neįmanoma suprasti. 

Iš viso konferencijos tezių knygelėje su
dėtos aštuoniasdešimties pranešėjų tezės. Kaip 
ir įprasta tokiose didelėse konferencijose, 
pranešimai buvo skaitomi keliose sekcijose  
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vienu metu, todėl visų jų išgirsti, deja, ne-
buvo galima. Nors ir ne taip gausiai, kaip 
kitais kartais, į Ankarą atvyko ir žinomų už-
sienio tautosakininkų, nuolatos dalyvaujan-
čių ISFNR kongresuose ir kon ferencijose. 
Konferenciją plenariniu pra nešimu pradėjo 
folkloristikos korifėjus prof. Da nas Ben
Amosas. 

Iš įdomesnių pranešimų minėtini mūsų 
kolegos iš Latvijos Sandžio Laimės prane-
šimas apie raganas, Edinburgo universite-
to dėstytojos Louise S. Milne lyginamąja 
mitologine medžiaga paremtas pranešimas 
apie įvairių tautų vandenų būtybes, pana-
šias į undines, ukrainietės iš Krymo, dabar 
gyvenančios ir dirbančios mokslinį darbą 
Ankaroje, Anastasijos Žerdievos praneši-
mas, sugretinantis krikščionių ir musulmo
nų legendas apie šventuosius. 

Paskutinė konferencijos sesija buvo iš-
važiuojamoji ir vyko nuo sostinės gerokai 
nutolusiame Karabiuko universitete (Ka-
rabük Üniversitesi), Safranbolu regione. Ši 
aukštoji mokykla įsteigta tik 2007 metais, 
vykdant valstybinę Turkijos švietimo po-
litiką kurti rimtus mokslo centrus toliau 
nuo didžiųjų miestų esančiuose regionuo-
se ir visokeriopai juos remti. Universitetas 
išties apstulbino savo didžiuliu miesteliu, 
didingais pastatais, puikia infrastruktūra ir  
ypatingu dėmesiu folkloristų konferencijai.  
Ši sesija buvo suderinta su gausia ir įspūdin-
ga kultūrine konferencijos programa. Buvo 
aplankytas gretimas Safranbolu mies telis, 
garsus tuo, kad 1994 metais dėl išskirtinio 
architektūrinio palikimo buvo įtrauktas į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Į Ankarą 
sugrįžusiems konferencijos dalyviams kaip 
baigiamasis akcentas buvo pasiūlytos eks-
kursijos po žymesnius sostinės muziejus. 
Ypač įdomus buvo apsilankymas Nemate-
rialaus kultūros paveldo muziejuje, kuriame 
dirba nemažai buvusių prof. Ö. Çobanoğlu 
studentų folkloristų. Pagrindinė muziejaus 

darbuotojų užduotis – puoselėti ir pristatyti 
į UNESCO Nematerialaus kultūros pavel-
do sąrašą įtrauktas turkų liaudies tradicijas. 
Muziejininkai veda lankytojams įvairias tur
kų tautosakos inscenizacijomis pagrįstas 
edu kacines programas. Su kai kuriomis iš 
jų susipažino ir konferencijos dalyviai. Jie 
galėjo stebėti labai išraiškingai vietinę pasa-
kų sekimo tradiciją pristačiusią pasakotoją, 
pasižiūrėti liaudiško šešėlių teatro spektaklį 
ir pasivaišinti turkiška kava ir tradiciniais 
turkų saldumynais. 

Kitais metais visi pasaulio folkloris-
tai yra laukiami pirmą kartą rengiamame 
jungtiniame ISFNR ir Amerikos folkloro 
draugijų kongrese „Nebaigti pasakojimai:  
folkloro gyvenimas ir naratyvai prie slenks
čio į ateitį“, kuris vyks spalio 19–22 die
no mis Majamyje, Floridoje. Beje, renginio 
rėmuose vyks jau 17asis ISFNR kongre-
sas, o Amerikos folkloro draugija paminės 
savo 127ąsias įkūrimo metines.

 
Radvilė Racėnaitė

TAUTOSAKOS MEDUS 2015 
ĮTEIKTAS PROF. DR. VYKINTUI 
VAITKEVIČIUI

Spalio 19tąją Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus 
salėje vėl pakvipo medumi – jau tapo tra-
dicija, kad Tautosakos savaitės metu nusi-
pelniusiam tautosakos rinkėjui įteikiamas 
Tautosakos medaus apdovanojimas. Šiais 
metais laureatu tapo archeologas Vykintas 
Vaitkevičius, kurio pasveikinti sugužėjo 
nemažas būrys bičiulių ir jo darbais besiža-
vinčių, juos vertinančių žmonių.

Renginio pradžioje Gražina Kadžytė 
trum pai priminė Tautosakos savaitės ir Tau-
tosakos medaus apdovanojimo atsiradimo 
istoriją. 2007 metais, švenčiant Jurgio Do-
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vydaičio šimtąsias gimimo metines, buvo 
pastebėta, kad ir Vincas Krėvė, ir Jurgis 
Dovydaitis gimę tą pačią dieną – spalio de-
vynioliktąją. Tai pasirodė rimtas pretekstas 
pasiūlyti šią datą kaip Tautosakos dieną. 
Kol kas ji yra švenčiama ir paminima tik 
Instituto folkloristų bend ruomenės, tačiau 
renginio vedėja išreiškė viltį, jog ši die-
na kada nors bus švenčiama ir platesniu 
mastu. Tautosakos rinkėjams medus taip 
pat teikiamas ne atsitiktinai – jie dažnai 
palyginami su darbščiosiomis bitelėmis, 
prinešančiomis pilnus korius me daus. Tau-
tosakos medaus laureatų būrys jau nema-
žas – apdovanojimas įteiktas skirtin gų pro-
fesijų atstovams, kurie domėjosi liaudies 
kūryba ir rinko įvairių regionų tautosaką. 

Pernykštę laureatę Oną Rasutę Šakie-
nę į Lietuvių tautosakos archyvą atvedė 
prof. dr. Vykintas Vaitkevičius, todėl šie-
met, svarstant potencialius nominantus 
Tautosakos medaus apdovanojimui, kilo 
klausimas: o kodėl iki šiol šis medus ne-
įteiktas jam? G. Kadžytės žodžiais, jis ir 
pats rinkinius į archyvą krauna, ir kitus 
rinkėjus su jų sukaupta medžiaga atveda, 
ir studentus moko, kaip iš mūsų archyvo 
ir pasisemti, ir jį papildyti. Tautosakos ar-
chyvo skyriaus vadovės Rūtos Žarskienės 
manymu, Vykinto kandidatūra anksčiau 
nesvarstyta greičiausiai tik dėl to, kad jis 
atrodė „per daug savas“ – nuolat dalyvau-
jantis Instituto projektuose, rengiamose 
konferencijose, seminaruose... Tačiau jo 
indėlis į Tautosakos archyvo fondus išties 
didelis. Pirmasis jo sudarytas tautosakos 
rinkinys į archyvą atkeliavęs 1992 metais, 
kai Vykintas buvo dar aštuoniolikmetis 
jaunuolis. Jo dėka archyvo fondai pasipil-
dė labai vertingomis kolekcijomis, pavyz-
džiui, Romo Kauniečio surinkta medžiaga 
apie pokario partizanus (441 kasetė), Onos 
Šakienės (89 kasetės), Idos Stankevičiūtės 
(36 kasetės) garso įrašais. 

Įteikus padėkos raštą ir simbolinį medų, 
lauretas padėkojo LLTI Tautosakos archy
vo darbuotojams, kurie jį palaiko ir įkve-
pia. „Negaliu tiksliai prisiminti, kada pir-
mą kartą aplankiau archyvą, bet jis dar 
buvo rūsely – tokiam niūriam, ne tokiam 
patraukliam... Bet dabar viskas kitaip: švie-
su, gera, tyra. Svarbiausia, kad archyvas 
yra atviras – priima ir duoda, dalijasi, vi-
sada čia galima rasti rūpimų duomenų“, – 
sakė V. Vaitkevičius. Profesoriaus žodžiais, 
šį apdovanojimą jis priimąs kaip įpareigo-
jimą tęsti folkloro rinkimo darbą, taip pat 
perduoti archyvui jau sukauptą, bet dar 
tvarkomą medžiagą. 

Po apdovanojimo kalbų V. Vaitkevi-
čiaus skaityta paskaita „Apie bites ir žmo-
nes“ buvo skirta bitininkavimui, bitėms, 
bičiuliavimuisi – tam, kuo tyrėjas pas-
taruoju metu itin domisi. Bitininkystės 
tradicijų tyrimai prasidėjo nuo pažinties 
su bitininke Janina Garbeniene iš Kelmės 
rajono; o per paskaitą buvo kalbama apie 
bitininką Antaną Pocių – netikrą Janinos 
pusbrolį iš Laumėnų kaimo, Laukuvos pa-
rapijos. Toks pasirinkimas, pasak V. Vait-
kevičiaus, nėra atsitiktinis. Mat, norint 
plės ti moteriškosios bitininkystės ir šeimos 
bičiulystės tyrimus, buvo ieškoma biti-
ninkų, galinčių paliudyti J. Garbenienės 
patirtis ir mintis. Šiuo pranešimu profeso-
rius norėjęs dar sykį priminti ir parodyti, 
kaip bitės kuria santykius, sutvirtina ry-
šius. Pasak jo, tiek Algirdo Juliaus Greimo 
darbuose, tiek kitų autorių tyrimuose, kur 
kalbama apie bičiulystę, trūko konkrečių 
pavyzdžių – konkrečių šeimų, giminių is-
torijų. Šie tyrimai aiškiai rodo, kaip bitės 
sujungia ne tik gyvuosius, bet ir gyvuo-
sius su mirusiaisiais, kaip susaisto žmones 
ir vietas, kaip gali padėti išlaikyti tai, kas 
brangu, prigimta, saugotina.

Po paskaitos vykusios diskusijos metu 
Vykintas atskleidė „nedidelę paslaptį“: jis 
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taip pat esąs įtrauktas į bičiulystės tinklą – 
jam įspiestos bitės, ir jis turįs vardinį avilį 
J. Garbenienės bityne. 

Ne vienas renginio dalyvis džiaugėsi 
bendrais darbais su V. Vaitkevičiumi. Anot 
praeitų metų Tautosakos medaus laureatės 
O. R. Šakienės, Vykinto dėka ji vėl atradu-
si senosios kultūros ir jos atstovų pasaulį. 
Nors pati dar mačiusi tokį pasaulį vaikys-
tėje, tačiau vėliau šios patirtys buvo užgož-
tos mokslų, darbų, šeimos, primiršta net 
tarmė... Atsidėkodama ji kartu su kolege 
Ramute padainavo žemaitišką dainą „Ont 
aukšta kalnelie“, kurią pabaigoje jau traukė 
visi susirinkusieji.

Žodį tarė ir dr. Saulė Matulevičienė.  
Kompleksinių Gervėčių ekspedicijų 2010– 
2012 metais organizatorė, trumpai primi-
nusi ekspedicijų patirtis ir pakomentavusi 
dabartinę šio krašto padėtį, prasitarė: tų iš-
vykų nebūtų buvę, jei ne V. Vaitkevičiaus 
iniciatyva. „Vykintas yra tas žmogus, kuris 
mūsų bendruomenei, mūsų aviliui, mūsų 
spiečiui yra tikrai labai svarbus“, – sakė 
S. Matulevičienė.

Daiva Vaitkevičienė, laureato žmona ir 
Instituto darbuotoja, sakėsi vis dar nesu-
prantanti, kaip Vykintas gebąs atsirinkti, 
ko klausti pateikėją, kai jį dominančių sri-
čių yra tiek daug – šventvietės, tautosaka, 
piliakalniai, istorinės vietos... Klausė, kaip 
jis jaučiąs, kokiu aspektu pakalbinti pašne-
kovą. Anot V. Vaitkevičiaus, tautosaka ne-
bėra atsieta nuo žmonių gyvenimo. Anks-
čiau buvo atskiriama, kas yra folkloras, o 
kas – nefolkloras, nors su pateikėjų gyve-
nimu tai ir turėjo sąsajų. Dabar šios skirties 
nebėra. Jei žmogus tave priima, leidžiasi 
kalbinamas, tau veriasi visas jo pasaulis, 
besireiškiantis per atsiminimus, pasakoji-
mus. Sapnai, nuotraukos, daiktai, įvairios 
relikvijos – tai vis skirtingi pasakojimai, 
vis kitos patirtys. Tautosakos rinkėjas savo 
ruožtu turi būti smalsus, atviras, drąsus... 

Renginio vedėja G. Kadžytė pabaigoje 
uždavė aktualų klausimą apie tarpdalykiš-
kumą: ar tautosaka galinti padėti archologų 
tyrimams? V. Vaitkevičius atsakė, kad už-
sienyje yra folkloro ir archeologinių duo-
menų derinimo teoretikų. Lietuvoje taip 
pat ginami darbai, kuriuose remiamasi 
abiejų sričių medžiaga. Išmintingas arche-
ologas niekada nenumos ranka į tam tikro-
je vietoje sklandančias legendas, sakmes. 
Vienas įspūdingiausių atvejų – Vokės var-
tai, ilgą laiką žinoti tik kaip vietovardis, 
kurio istoriją liudijo vien sakytinė tradi-
cija: padavimas pasakojo, kad naktį iš ten 
išjojantys raiteliai. 1988–1989 metais toje 
vietoje buvo rastas išskirtinis paminklas – 
greičiausiai XIII amžiaus Lietuvos valsty-
bės gynybinio pylimo, savotiškos mažosios 
Aukštaitijos sienos vartai.

Asta Skujytė-Razmienė

SUOMIJOS ANTROPOLOGIJOS 
DRAUGIJOS TARPTAUTINĖ 
KONFERENCIJA HELSINKYJE

Šį rudenį, spalio 21–22 dienomis, Helsin-
kyje įvyko tarptautinė bienalinė (rengiama 
kas dvejus metus) Suomijos antropologi-
jos draugijos konferencija „Kraštovaizdis, 
socialumas ir materialumas“. Pasak šio 
mokslo renginio organizatorių, apibrė-
žusių gana platų teorinių ir probleminių 
kraštovaizdžio tyrimų lauką, pastaraisiais 
metais kraštovaizdis yra tapęs reikšmingu 
antropologinių tyrimų objektu ir jau yra 
nusistovėjęs supratimas apie jam priski-
riamas reikšmes ir suteikiamą prasminį 
turinį. Nemažai antropologų sutinka, kad 
kraštovaizdžio sampratos kaita ir įvairovė 
priklauso nuo laiko, vietos ir erdvės deda-
mųjų. Remiantis tokia žiūra, apie krašto-
vaizdį derėtų kalbėti kaip apie kontekstinį 
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socialinių ir kultūrinių procesų, kuriuos 
lemia laikotarpis, vieta ir erdvė, visetą, o 
ne vien akimis aprėpiamą vaizdą ir plotą. 
Kraštovaizdis gali būti suvokiamas kaip so-
cialiai sukonstruotas pagrindas, sujungian-
tis būtį ir jos materialiuosius priklausinius 
bei asmeninius atsiminimus, pasaulėžiūri-
nes sistemas ir kolektyvinius pasakojimus. 
Tirdami kraštovaizdžius, erdves ir vietas, 
galime sužinoti naujų dalykų apie socia-
linę realybę, o pats kraštovaizdis atsiveria 
kaip įvairių socialinių santykių ir tarpusa-
vio sąveikų tinklas, kuris atskleidžia, kaip 
žmonių pomėgiai, veikla ir aplinkos įpras-
minimo mechanizmai veikia ir formuoja 
aplinką. Kita vertus, tie tyrėjai, kuriems 
svarbesnis atrodo materialusis pasaulis, 
domisi tuo, kaip kraštovaizdis ir erdvė iš-
reiškia socialinę sąveiką ir kaip šios komu-
nikacijos priemonės paveikia perteikiamą 
socialinį turinį, kokiais būdais regimoji 
aplinka skatina arba riboja tam tikras soci-
alinės išraiškos formas. 

Šie ir panašūs probleminiai aspektai 
buvo gvildenami pranešimuose, sugrupuo
tuose į penkiolika sekcijų; kiekvienoje iš jų 
dalyvavo apie penkiolika–dvidešimt pra
nešėjų. Buvo aptartos tokios temos, kaip 
kraštovaizdžio ir identiteto sąveika, antro-
pogeninio kraštovaizdžio savitumai, kraš-
tovaizdžio matymas vaikų akimis, miestų 
erdvių pokyčiai ir su jais susijusi socialinė 
kaita, ekologinio požiūrio į pasaulį ypa-
tumai ir aplinkos apsaugos politika, šiuo-
laikinių kraštovaizdžių ryšys su ritualais, 
kapitalizmo ir globalizacijos poveikis kraš-
tovaizdžiui, naujų technologijų ir mobilu-
mo teikiamos naujos galimybės patirti skir-
tingus pasaulio kraštovaizdžius, regimosios 
aplinkos ir atminties sąryšiai, idealių kraš-
tovaizdžių utopijos ir kt.

Įžanginį plenarį pranešimą skaičiusi Ka
lifornijos universiteto antropologijos profe-
sorė Anna Tsing aptarė antropoceno eros 

(žmonių gyvenamosios epochos) kon cep
ciją. Pasak pranešėjos, antropocene krašto-
vaizdis patyrė bene didžiausių pokyčių per 
visą Žemės egzistavimo istoriją dėl ypač 
agresyvios žmonių veiklos – tyrėja ją pri-
lygino invazijai ir žmones supančių eko-
loginių sistemų genocidui. A. Tsing daug 
dėmesio skyrė pirmykštėms žmonių bend
ruomenėms, kuriose, jos nuomone, tokia 
žmonių veikla buvo ritualizuota ir vėliau 
įtvirtinta kolektyviniuose mituose. 

Konferencijos baigiamuoju akordu ta po 
tradicinis, nuo 1983 metų kasmet rengia-
mas žymaus suomių mokslininko, antro-
pologijos bei sociologijos Suomijoje pradi-
ninko Edvardo Westermarcko (1862–1939) 
atminimui skirtas renginys. Jo metu gar-
sūs šių dienų mokslininkai skaito viešą 
paskaitą, kurioje pristato savo tyrimus ir 
bendrąsias antropologijos problemas. Šį 
sykį paskaitą „Kraštovaizdžio kaita“ skaitė 
Prancūzijos kolegijos (Collège de France) 
profesorius Philippe’as Descola. Jis pla-
čiau aptarė dailės ir literatūros kūriniams 
būdingą kraštovaizdžio vaizdavimo prin-
cipą, kai žiūrovui ar skaitytojui yra rodo-
mas ar pristatomas ne visas, o tik žvilgs-
niu tuokart aprėpiamas aplinkos vaizdas, 
aiškinosi tokiu būdu susiformuojančias 
kelias skirtingas to paties kraštovaizdžio 
matymo strategijas. 

Konferencijos metu buvo galima pama-
tyti ir dešimt dokumentinių filmų antro-
pologine tematika. Keletas iš jų buvo skirti 
prigimtinėms ir mums menkiau pažįsta-
moms Indijos, Sumatros, Polinezijos, Mek-
sikos kultūroms ir tradicijoms, keli filmai 
pristatė savitumų nestokojančių Pie tų Eu-
ropos regionų (Sardinijos, Kalabrijos, An-
dalūzijos) specifiką, o dar keliuose, pasitel-
kiant pagrindinių herojų autobiografinius 
pasakojimus, nagrinėta socialinė proble-
matika (elektronikos taisykloje dirbančių 
brolių kasdienybė, beprotnamio darbuotojo 
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patirtis, bandymai vizualizuoti aklųjų pasa-
kojimus, kaip jie įsivaizduoja pasaulį). 

Tuo pat metu vyko ir Helsinkio univer-
siteto surengtas antrasis „Helsinkio mazgų 
simpoziumas 2“ (Helsinki Knots Sympo-
sium 2), pavadintas „Ryšiai ir priklauso-
mybės: disciplinų sampynos“. Jame siekta 
apžvelgti, kaip dvi disciplinos – antropolo-
gija ir sociologija – sąveikauja tarpusavyje 
skirtingomis intelektinėmis ir politinėmis 
bei ekonominėmis jų veiklą lemiančiomis 
aplinkybėmis. Pastebėta, kad jau daugelį 
metų nesutariama, koks yra tikrasis skirtin-
gų disciplinų sukuriamo žinojimo pamatas, 
kokia tokių žinių vertė, jų socialinė, poli-
tinė ar ekonominė svarba. Kartais atrodo, 
kad intelektinis pažinimas ir politinės ar 
ekonominės diskusijos juda skirtingomis 
kryptimis, bet kitąkart susidaro įspūdis, 
kad šitos sritys yra neatskiriamai susijusios. 

Suomijos antropologijos draugijos kon
fe rencija ir ją lydėję kiti moksliniai ir kul-
tūriniai renginiai suteikė progą pamatyti, 
kokios tyrimų temos yra aktualios kultūri-
nės ir socialinės antropologijos atstovams, 
kokiomis metodinėmis priemonėmis ir ko-
kiuose kontekstuose jie nagrinėja ir folklo-
ristams aktualią naratyvinę medžiagą. 

Radvilė Racėnaitė

KONFERENCIJA „ŠEIMA  
LIETUVIŲ KULTŪROJE“

Šių metų spalio 22–23 dienomis Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institute vykusi 
XXII folkloro konferencija „Šeima lie-
tuvių kultūroje“ buvo proginė – ja pažy-
mėtas 80asis Lietuvių tautosakos archyvo 
jubiliejus. 

Pranešimai pagal temas pasiskirstė į dvi 
grupes. Pirmieji keturi buvo skirti Lietuvių 
tautosakos archyvo sukakčiai ir su archyvais 

susijusioms temoms, kituose kalbėta apie 
šeimą lietuvių folklore ir kultūroje. 

Įžanginį pranešimą „Fokloristika ne-
priklausomoje Lietuvoje: iš Lietuvių tau-
tosakos archyvo istorijos“ perskaitė Vilma 
Daugirdaitė (LLTI), pristačiusi ne vien 
paties archyvo įsteigimo istoriją, bet ir jos 
priešistorę. Žinomus faktografinius duo-
menis papildydama įvairiuose archyvuose ir 
rankraštynuose išsibarsčiusiuose dokumen-
tuose surasta medžiaga, prelegentė aptarė 
tarpukario Lietuvoje vyravusią kultūrinę, 
akademinę ir politinę terpę, leidusią atsi-
rasti centralizuotai tautosakos institucijai. 
Svečias iš Rygos Aldis Pūtelis, atstovaujan-
tis Latvijos universiteto Literatūros, folklo-
ro ir meno institutui, pranešime „Lat vijos 
folkloro paveldas: surinktas ir naudojamas“ 
aptarė klausimus, susijusius su Latvių tau-
tosakos archyvo istorija ir folkloro rinkimu 
bei archyvavimu Latvijoje iki šių dienų. 
Konferencijos klausytojus ypač sudomi-
no pranešėjo pristatytos Latvijos kolegų 
sudarytos galimybės kiekvienam, turin-
čiam prieigą prie interneto, savarankiškai 
prisidėti prie archyvo veiklos. Su praktine 
tautosakos archyvavimo realybe ir sukaup-
tos medžiagos skaitmeninimo galimybė-
mis supažindino LLTI Tautosakos archyvo 
skyriaus vadovė Rūta Žarskienė, skaičiusi 
pranešimą „Tautosakos šaltiniai ir skaitme-
ninė „tikrovė“: šiandienos iššūkiai“ ir pade-
monstravusi šiuo metu veikiančias Lietuvių 
tautosakos rankraštyno duomenų bazes. 
Austė Nakienė (LLTI) pranešime „Šiaurės 
ir Baltijos šalių tradicijų archyvų tinklas“ 
pristatė tarptautiniam bendradarbiavimui 
sukurtą projektą, jame dalyvaujančias ins-
titucijas ir jų veiklą. 

Šeimos lietuvių kultūroje problemoms 
skirtą konferencijos dalį pradėjo viešnia 
iš Lietuvos istorijos instituto Jolita Sar-
cevičienė pranešimu „Meilė ir draugystė 
XVII a. šeimoje“. Palyginti su kitais prane-
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šimais, šiame (taip pat ir vėliau skaitytame) 
tiesioginių sąsajų su tautosaka, ko gero, 
būta mažiausiai, tačiau emocinio klima-
to aptarimas ano meto šeimoje, leidžian-
tis geriau suvokti prieš keletą šimtmečių 
vyravusią šeimos situaciją, gali duoti pa-
pildomų įžvalgų ir gilinantis į folklorinę 
tradicinės bendruomenės saviraišką. Pasi
remdama XVII a. šaltiniais (proginiais 
kūriniais, publicistika, pamokslais) J. Sar-
cevičienė kėlė klausimus, ar amžinin-
kai suprato sutuoktinių meilės svarbą, ar 
žmona galėjo būti savo vyro drauge ir pan. 
Jos mintis pratęsė Gintarė Džiaugytė (Vil-
niaus universitetas). Pranešime „Santuo-
kinė santarvė – lyg žemėje atsiveriąs dan-
gus: santuoka XVIII a. viešajame diskurse“ 
anuometiniai šeimos santykiai, o ypač tin-
kamo sutuoktinio pasirinkimo svarba buvo 
aptarti remiantis aštuonioliktojo šimtme-
čio literatūra, daugiausia dėmesio skiriant 
apimtimi ir įvairiapusiškumu išsiskirian-
čiam 1787 m. išleistam Juozo Legavičiaus 
šeimos gyvenimo vadovui.

Vienintelį pranešimą iš pasakų („Dis-
harmonijos šeimoje aspektai populiariau-
siose lietuvių stebuklinėse pasakose“) 
skai tė Vytauto Didžiojo universiteto profe-
sorė Gražina Kazlauskienė, aptarusi šeimos 
griuvimo priežastis ir galimą / negalimą 
jos atkūrimą. Pranešėja atkreipė dėmesį į 
pasakose atsiskleidžiančią disharmoniją ne 
vien tarp sutuoktinių, bet ir tarp brolių ir 
seserų, tėvų ar patėvių ir vaikų ar įvaikių, 
pabrėždama, kad pasakose vaizduojamo-
je šeimoje vyrauja patriarchalinis mode-
lis – sprendimus priima tėvas arba vyras. 
Teigta, kad pasakos tarsi liudija, jog iš pri-
gimties piktavališkesnės moterys dažniau 
šeimą griauna. 

Gražina Kadžytė (LLTI) pristatė tauto-
sakos ir paprotyno paveldą XXI a. Lietuvos 
šeimose, supažindindama su Lietuvos edu-
kologijos universiteto studentų surinktais 

duomenimis šeimos etnokultūrinio pavel-
do tema. Jos pranešimą pagyvino gausūs 
pavyzdžiai iš surinktos medžiagos, ilius-
truojantys tradicijų perimamumą. 

Antroji konferencijos diena prasidė-
jo pranešimais, skirtais patarlių analizei. 
Gied rė Bufienė (LLTI) pranešime „Vaikas 
ir šeimos patarlės tradicinėje bendruome-
nėje (XX a. pirmoji pusė)“ iš antropolo-
go ir tautosakininko pozicijų pažvelgė į 
vaikų santykį su patarlėmis remdamasi ne 
vaikų įspūdžiais, bet garbaus amžiaus pa-
teikėjų pasakojimais. Tyrimui ji pasitelkė 
suomių paremiologės Liisos Granbom
Herranen metodiką, kuria remiantis iš 
respondentų atsiminimų, gyvenimo ap-
rašymų, pokalbių išskiriami pedagoginio 
diskurso epizodai, tai yra situacijos, kai 
suaugusieji, pasitelkdami patarlę, bando 
paveikti vaiko elgesį. Į šeimos pedagogiką 
smulkiosios tautosakos žanruose gilinosi ir 
Rasa Kašėtienė (LLTI). Pranešime „Meluo-
ji – ausys kruta: liaudies pedagogikos at-
spindžiai lietuvių patarlėse ir priežodžiuo-
se bei situaciniuose posakiuose“ ji aptarė 
pasitelkiant trumpuosius pasakymus pa-
grindines vertybes vaikams diegtas: gerbti 
tėvus, nevogti, nemeluoti, būti darbščiam, 
mandagiam. Apibendrinant pateiktus pa-
vyzdžius, daroma išvada: vaikų auklėjimas 
rėmėsi Dekalogo principais, geru tėvų pa-
vyzdžiu ir ypač – draudimais. Auklėjimo 
problemoms skirtas ir Dalios Zaikauskie-
nės (LLTI) pranešimas „Ar tikrai už vieną 
muštą dešimt nemuštų duoda? Paremijos 
apie fizines bausmes šiuolaikiniame elek-
troniniame diskurse“. Pasak pranešėjos, 
interneto portaluose surinktos paremijos 
apie fizines bausmes rodo, kad diskutuo-
jančių apie vaikų bausmes internautų šios 
mažosios folkloro formos neretai varto-
jamos tiek smerkiant bausmes, tiek joms 
pritariant. Aiškėja, kad tolerancijos fizi-
niam smurtui prieš vaikus šeimoje lygis 
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yra aukštesnis, negu deklaruojama oficia-
liuose pareiškimuose. Su vaikų auklėjimu 
susijusią temą baigė Vilniaus universiteto 
doktorantė Vita Džekčioriūtė. Pranešime  
„Vaikų gąsdinimai tradicinėje lietuvių 
kultūroje“ folkloriniai gąsdinimai prista-
tyti kaip ugdymo priemonė. Jų pirmine 
funkcija laikytinas tinkamo vaiko elgesio 
modeliavimas, o antrine – netiesiogine – 
mitinio pasaulėvaizdžio formavimas. 

Bronė Stundžienė (LLTI), pranešime 
„Folklorinis šeimos naratyvas dainose: in-
terpretavimo galimybės“ bandydama at-
kurti dainiškąjį šeimos naratyvą, pakvietė 
pažvelgti į dainuojamąją tautosaką kaip į 
reikšmingą, dar iki galo neatskleistą gimi-
nystės ir šeimos pažinimo šaltinį. Viena 
dažniausių su šeima susijusių dainuojamo-
sios tautosakos temų – šeimos kūrimas – 
domino Modestą LiugaitęČerniauskienę 
(LLTI). Pranešime „Nenustiko broliukui že-
ny bos: „vandens ženklai“ šeimos gyveni me“  
apie baladėse atsiskleidžiantį nesėk mingą 
šeimos kūrimą kalbėjusi prelegentė apsi
stojo prie šiuose kūriniuose aptinkamo 
vandens elemento. 

Vita IvanauskaitėŠeibutienė (LLTI) savo 
pra nešime „Susapnuotos bendrystės ir ati-
tolimai. Rūpinimasis mirusiais artimaisiais 
tradiciniuose sapnų pasakojimuose“ į sap
nus pažvelgė kaip į folklorinius naratyvus, 
kuriuose apstu susisiekimų su mirusiais 
šeimos artimaisiais. Tyrėjos teigimu, sapnų 
pasakojimuose atsispindinčių santykių su 
mirusiuoju pobūdis pirmiausia priklausęs 
nuo to, kaip šis buvo palaidotas, taip pat 
nuo mirties aplinkybių ir mirusiojo atmi-
nimo pagerbimo. 

Konferenciją baigė Jurgos Sadauskie nės 
(LLTI) pranešimas „Šeimos darna XIX a. 
dainose“. Remdamasi dainomis, kuriose 
vyrauja šeimos vaizdas, pranešėja gilinosi 
į XVIII–XIX a. lietuvių emocinį sąmonin-
gumą ir šeimos kultūrą, ieškodama atsaky-

mų į daugybę klausimų: kiek XIX a. ir jam 
artimo laiko dainose aktuali šeimos tema, 
kokios šeimos gyvenimo aktualijos domi-
nuoja, kas laikoma darna šeimoje ir kaip ji 
randasi ir pan.

Skaitytus pranešimus lydėjo turiningos 
pranešėjų ir klausytojų diskusijos.

Ainė Skudutytė

LIETUVOS RELIGIJOTYRININKŲ 
DRAUGIJOS KONFERENCIJA

Spalio 23–24 dienomis Vilniuje įvyko 
trečioji tarptautinė Lietuvos religijotyri-
ninkų draugijos konferencija „Gyvenimas 
šiapus ir anapus: tikėjimai ir praktikos“. Re
ligijotyrininkai ją rengė drauge su Vilniaus ir 
Vytauto Didžiojo universitetais. Kaip rašoma 
tinklalapyje www.religijotyra.lt, Lietuvos reli-
gijotyrininkų draugija (toliau – LRD) buvo 
įkurta daugiau kaip prieš dešimtmetį, kai 
2001 metais susirinkę religijų tyrėjai nu-
sprendė suburti visuomeninę organiza-
ciją, kuriai priklausytų asmenys, tiriantys 
religinius fenomenus mokslo metodais. 
Draugija buvo kuriama siekiant plėtoti 
laisvas nuo išankstinių teologinių ar ateis-
tinių nuostatų religijos studijas, taip pat 
norint supažindinti visuomenę su užsie-
nio mokslininkų darbais ir jų taikomais 
metodais religijotyros srityje, užpildant 
Lietuvos akademinėje terpėje šioje srityje 
atsiradusią spragą ir taip prisidedant prie 
atviros visuomenės kūrimosi Lietuvoje. 
LRD pirmininku buvo išrinktas dr. Gin-
taras Beresnevičius, ji buvo įregistruota 
kaip visuomeninė organizacija ir netrukus 
surengė pirmąją savo konferenciją. Deja, 
organizacijos veikla nebuvo aktyviai plėto-
jama, 2006 metais mirė G. Beresnevičius. 
Tik 2011 metais susirinkę organizacijos 
nariai nusprendė atgaivinti LRD veiklą. 
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Nuo 2015 metų jai vadovauja religijos so-
ciologė dr. Milda Ališauskienė. Atsikūrusi 
organizacija ėmėsi aktyvios veiklos, kvies-
dama prie jos prisidėti religijų tyrinėtojus 
iš visų Lietuvos aukštojo mokslo institucijų, 
užmegzdama ryšius su analogiškomis Euro-
poje veikiančiomis draugijomis, rengdama 
įvairaus pobūdžio mokslinius renginius. Šį 
rudenį mokslo visuomenė ir visi besido-
mintys buvo pakviesti į trijų religijotyros 
seminarų ciklą bei minėtąją konferenciją. 

Konferencijai pasirinkta gyvenimo šia-
pus ir anapus sąveikos tema yra laikoma 
vienu iš pagrindinių susidomėjimą žadi-
nusių slėpinių per visą žmonijos istoriją. 
Būties prasmės klausimas, mirties neišven-
giamumas, pomirtinės egzistencijos gali-
mybės yra aiškinamos įvairiausiais būdais 
daugelyje dvasinių ir religinių tradicijų, 
šiuolaikinio dvasingumo judėjimų, grupių 
ir mokytojų. Pranešėjų tyrinėta gyvenimo 
šiapus ir anapus problematika buvo ap-
žvelgta skirtingos kilmės tikėjimų ir religi-
nių praktikų, jų radimosi, raidos ir sklaidos 
kontekste. Taip pat buvo gilintasi į religi-
nės raiškos priklausomybę nuo praeities ir 
dabarties istorinių aplinkybių, regioninio 
išplitimo, individualios ir institucionali-
zuotos raiškos ir kitų veiksnių. 

Konferencijoje dalyvavo 45 moksli-
ninkai iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, 
Airijos, Prancūzijos, Švedijos, Suomijos,  
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos,  
Rusijos, Čekijos, Vengrijos, Izraelio, Tai-
vano, Japonijos, Filipinų, Naujosios Ze-
landijos, JAV, Kanados. Jie atstovavo skir-
tingoms disciplinoms: religijų istorijai, 
sociologijai, psichologijai, antropologijai, 
filosofijai, etnologijai, folkloristikai, poli-
tikos mokslams ir kt., pateikė tiek empiri-
niais tyrimais, tiek teorinėmis prieigomis, 
taip pat tarpdalykine analize grįstus pra-
nešimus. Buvo nagrinėti metodologiniai 
religijų tyrimo iššūkiai; gyvenimo šiapus 

ir anapus socialinėkultūrinė raiška; su 
mirtimi ir myriu susiję tikėjimai ir apei-
gos; būrimai, ateities spėjimai ir prana-
šystės; individualios ir bendruomeninės 
tikėjimų anapusybe išraiškos formos; po-
mirtinis gyvenimas kultūrinės atminties 
kontekste; sekuliarus santykis su mirties 
reiškiniu; požiūrio į mirtį ir pomirtinę būtį 
kaita nuo seniausių liudijimų iki XXI a. 
realijų; šiuolaikinio dvasingumo ir popu-
liariosios kultūros formuojamas požiūris į 
mirtį ir anapusybę ir kiti klausimai. Buvo 
perskaityti ir du plenariniai, Baltijos regi-
ono mirties ir pomirtinio pasaulio vaizdi-
niams skirti apibendrinamojo pobūdžio 
pranešimai. Viename jų estų mokslininkas 
dr. Atko Remmelis pristatė sociologinėmis 
apklausomis paremtą tyrimą apie estų, kaip 
bene mažiausiai religingos tautos Vakarų 
Europoje, sampratas apie mirtį ir anapusy-
bę. Antrajame plenariniame pranešime šių 
eilučių autorė papasakojo apie regimuo-
sius mirties pavidalus lietuvių mi to logijos 
duomenimis, savo pasakojimą pa pil dydama 
gausia vaizdine medžiaga. 

Radvilė Racėnaitė

ETNOLOGŲ AKIRATYJE – 
MIESTAS IR MIESTIEČIAI

Ruduo – tradicinis pasimatymų konfe-
rencijose metas. Senokai nebestebina jose 
sutikti gretutinių mokslų specialistai; tai 
natūralu – nuo tradicinių vėžių sparčiai 
tolstantys kultūros procesai humanita-
rams ir socialinių mokslų specialistams 
kone kasdien pateikia naujų iššūkių, vis 
primindami tarpdalykinių tyrimų svarbą, 
tad sužinoti, ką tiria kaimynai, darosi vis 
aktua liau. Puikia proga tokioms žvalgytu-
vėms tapo lapkričio 5–6 dienomis Lietu-
vos istorijos instituto etnologų surengta  
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tarptautinė konferencija „Miestas ir mies-
tiečiai etnologų tyrimų perspektyvoje: 
šventės ir laisvalaikis“. Prieš pradedant 
pasakoti įspūdžius, dera priminti, kad tai 
nebe pirmas etnologų renginys, skirtas 
miesto tematikai. Nuo 2012 metų Lie-
tuvos istorijos institutas vykdo programą 
„Socialinė sąveika ir kultūrinė raiška mies-
te: laisvalaikis, šventės ir ritualai“ (ketina-
ma baigti 2016 m.). Siekiant apibendrinti 
pirmuosius programos įdirbius ir anksčiau 
sukauptą šiai temai tinkamą medžiagą, jau 
2013 m. spalį rinktasi į taip pat tarptauti-
nę konferenciją „Šventės mieste“, surengtą 
kartu su Lietuvos edukologijos universite-
tu. Nors tokia tema iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti gana siaura, bet rasta tikrai įdo-
mių, kartais netikėtų teorinių ir praktinių 
rakursų; pavyzdžiui, svarstyta apie senųjų 
kalendorinių švenčių pritaikymą šiuolaiki-
niam kultūriniam turizmui arba aiškintasi, 
ką labiau primena ruoša prieš didžiąsias 
šventes – stresą ar malonumą. Pasak pačių 
etnologų, konferencija sudarė galimybę ne 
tik susipažinti su tyrinėjamų švenčių mies-
tuose problemų įvairove, bet ir palyginti 
Lietuvos tyrimų situaciją su užsienio ko-
legų patirtimi, jų naudojamais teoriniais 
darbais, metodais bei atliktų tyrimų rezul-
tatų pateikimo būdais (žr. Lietuvos etnolo-
gija, 2015, Nr. 15 (24), p. 240–244).

Rengiantis antrajai konferencijai ge-
rokai išplėstas aptariamų problemų ratas. 
Būsimiems dalyviams išsiųstuose kvieti-
muose siūlyta pažvelgti į dabartyje ar pra-
eityje mieste rengiamas įvairaus pobūdžio 
šventes, o kartu ir miestiečių laisvalaikį, 
praleidžiamą ne tik jų gyvenamoje vie-
tovėje, bet ir už jos ribų, dirbant ir poil-
siaujant užmiesčio sode, lankant gimines 
kaime ir vykstant į piligriminę ar turisti-
nę kelionę, taip pat laukta pranešimų apie 
lauko tyrimų mieste specifiką ir teorinius 
jų aspektus. Tokiu siūlymu susidomėjo 31 

mokslininkas: šeši iš Bulgarijos, po keturis 
iš Rusijos ir Ukrainos, trys iš Lenkijos, po 
vieną iš Suomijos, Prancūzijos, Graikijos 
ir Kroatijos. Kiti prelegentai atstovavo įvai-
rioms Lietuvos mokslo įstaigoms. Anglų 
ir rusų kalbomis perskaityti 29 praneši-
mai. Dalis pranešėjų PPS pateiktis parengė 
dviem kalbomis arba kita kalba, nei skai-
tė pranešimą. Visus juos kronikai skirtoje 
apžvalgoje išsamiai anotuoti būtų keblu, 
tad pakomentuosime tik aktualesnius Lie-
tuvos gyvenimui ar kuo kitu patraukusius 
autoriaus dėmesį.

Plenarinis posėdis skirtas miesto tyri-
mų įvairovei apžvelgti. Waldemaras Kuli-
gowskis (Lenkija, Poznanė), kalbėjęs apie 
šiuolaikinių festivalių specifiką, pasirėmė 
vokiečių sociologų Hartmuto Häusser-
manno ir Walterio Siebelio festivalizacijos 
koncepcija (žr. Leviathan, 1993, Nr. 13). 
Nors jų straipsnyje kalbėta apie sporto žai-
dynių organizavimo ypatumus ir jų įtaką 
miesto gyvenimui, koncepcija sėkmingai 
gali būti taikoma ir kultūros procesams 
modeliuoti. Pranešėjas svarstė, kaip apibū-
dinti jo stebėtus Gučos (Serbija) trimiti-
ninkų ir Tenerifės (Ispanija) Santa Kruzo 
festivalius. Apžvelgęs juos kaip senojo Eu-
ropos kultūros paveldo dalį ir jų analogus 
XX ir XXI a., konstatavo, jog šiuolaikiniai 
festivaliai tapo pagrindine etninės, nacio-
nalinės ir asmeninės savivokos formavimo 
pakopa. Į jau minėtų sociologų analizuo-
tus politikos festivalizacijos bei festivalių 
politizacijos ryšius dėmesį atkreipė ir kiti 
pranešėjai. Antai Nevena Škrbić Alempi-
jević (Kroatija, Zagrebas) dėmesį sutelkė į 
miesto šventes po atviru dangumi, kurios 
yra turizmui patrauklaus miesto įvaizdžio 
kūrimo ir identiteto konstravimo bei soci-
alinės atminties vietinėse bendruomenėse 
priemonė. Tyrimas apėmė festivalių kul-
tūros politiką: apžvelgti strateginiai doku-
mentai ir interviu su politiniais veikėjais, 
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domėtasi, ar šie renginiai tenkina miestie-
čių poreikį nekasdieniškai stebėti ir suvok-
ti savo gyvenamą miestą. Nina Vlaskina 
(Rusija, Rostovas prie Dono) pasinaudo-
jo savo pačios sukauptais Krasnodaro ir 
Rostovo prie Donos gyventojų apklausų 
bei vietinių interneto šaltinių duomeni-
mis. Ji teigė, kad oficialiai organizuojamos 
šventės tenkina ne visus gyventojų poil-
sio, bendrabūvio ir konsolidacijos porei-
kius, todėl laikinos ar pastovios bendrijos 
susikuria trūkstamų papildų ar pakaitalų. 
Tyrėjai buvo įdomu, kur miesto etninių ir 
socialinių grupių interesai sutampa su ofici-
aliųjų renginių kalendoriumi ir kur skiriasi, 
koks santykis tarp šiuolaikinių miestiečių 
šventimo ypatumų ir tradicinės šventinės 
tenykščių kazokų elgsenos, koks grupių ir 
pavienių asmenų vaidmuo atsirenkant ir 
nusistatant jiems reikšmingų įvykių turinį.

Gyvais prisiminimais ir savanorių liu-
dijimais iš Kijevo Euromaidano paremtas 
Julijos Buiskich (Ukraina, Kijevas) prane
šimas apie karnavalo elementus protes-
tuojančio miesto kultūroje. Tai buvo ban-
dymas aprašyti bei susisteminti stebėtus 
reiškinius nuo pirmojo studentų mitingo, 
skirto palaikyti Ukrainos europinę inte-
graciją Nepriklausomybės aikštėje, iki tra-
giškai pasibaigusių susidūrimų su policija 
Hruševskio gatvėje, po kurių protesto po-
būdis radikaliai pasikeitė ir minimi kom-
ponentai tapo nebeaktualūs. Prelegentė 
iš skyrė būdingiausias raiškos formas (pvz., 
rengimąsi tautiniais kostiumais, plakatus 
ar užrašus ant drabužių, politikų iškamšas 
bei laidojimo atributus, muzikinius spek-
taklius) ir juos pakomentavo iliustruodama 
dokumentine ir vaizdo medžiaga. 

Kituose pranešimuose kalbėta apie 
kasdieniškesnius dalykus. Božena Gierek 
(Lenkija, Krokuva) dairėsi po liaudiškas 
muges, organizuojamas prieš didžiąsias 
šventes, ir prekyvietes po atviru dangumi, 

primenančias lietuviškus ūkininkų turge-
lius. Ji suabejojo miestiška turgaus kultū-
ros kilme, nurodydama, kad net dideliuose 
miestuose ryšys su kaimu niekada nebuvo 
nutrūkęs. Savo teiginiams pagrįsti ji pasi-
naudojo prekeivių apklausų duomenimis ir 
reklaminėmis turgaviečių skrajutėmis. Ve-
neta Jankova (Bulgarija, Šumenas) analiza-
vo įvairiuose kultūriniuose kontekstuose ir 
įvairių grupių skirtingai ar taip pat suvoktas 
istorines pertvarkas, o Anatolijus Ščerbanas 
(Ukraina, Charkovas) apžvelgė Opošnios 
(Charkovo sr.) miesto virsmą į miestelį, 
nulemtą puodininkystės, kaip pagrindinio 
gyventojų verslo, pokyčių.

Vėlesnių sesijų tematika – siauresnė. 
Pirmosios sesijos pranešimai buvo skirti 
laisvalaikio ir švenčių istorijai. Pasiremda-
ma išlikusiais dokumentais ir periodikos 
žinutėmis, Lina LaurinavičiūtėPetrošienė 
(Klaipėda) nagrinėjo Užgavėnių šventimo 
ypatumus 1959–1989 m., Jelena Ščerban 
(Ukraina, Charkovas) – senosios miesto 
kultūros transformacijas XVIII–XIX a., 
Juozapas Paškauskas – XIX a. pabaigos 
ir XX a. pradžios Lietuvos kurortų kul-
tūrą. Lietuvoje menkai žinomu objektu 
visus sudomino Richardas Wittas (Graiki-
ja, Atėnai), kalbėjęs apie beveik išnykusį 
tradicinį egiptiečiųturkų šešėlių teatrą 
Karagöz, vėliau virtusį lėlių šešėlių teatru, 
kai vaidinama prieš ištiestą drobulę. Pasak 
legendos, spektaklių prototipai buvo du 
statybininkai: Karagöz ir Hacivat. Jie Bur-
soje statė mečetę ir savo satyriniais juoka-
vimais linksmino darbininkus, kol už tai 
galiausiai buvo nužudyti. Vaidinta papras-
tai miestuose ar didmiesčiuose. Spektaklių 
veikėjai įkūnydavo paprastą, dažnai bedar-
bį storžievišką žmogų, kuriantį visokius 
prasigyvenimo planus, ir visišką jo prie-
šingybę – teologinėje musulmonų moky-
kloje išsimokslinusį pareigūną, tuos planus 
žlugdantį. Natūralu, kad ir jų kalbose pilna  
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parodijinių detalių, dialektizmų, kapotų 
intonacijų, rupios kalbos, net keiksmų, ir 
taisyklinga Osmanų laikų kalba sakytų po-
etiškų tekstų, sustiprinančių komiškumą. 
Visus šiuos elementus lėlininkas imdavo iš 
gatvės gyvenimo ir grąžindavo juos miesto 
auditorijai kaip sutirštintą jos pačios įvaizdį.

Popietinėje konferencijos dalyje kalbė
ta apie šiuolaikinę kultūrą ir tradicijas. Co-
zette GriffinCremer palietė prancūzams 
opią problemą – imigrantų socialinę in-
tegraciją. Priminusi, kad gegužės pirmoji 
Prancūzijoje siejama ne tik su Tarptautine 
darbo diena, bet ir su Pakalnučių švente 
(Festival de Lily de la Vallée), ji pasakojo, 
kaip dalyvavimas demonstracijose ar ruo-
šimasis šiai šventei gali įtraukti imigrantus 
į įvairias bendruomenes ir vienyti su jų na-
riais net autsaideriais laikomus atvykėlius. 
Iškelti teiginiai paremti Rambujė mieste 
organizuojamos Pakalnučių šventės ste-
bėjimų medžiaga. Iš etnokonfesinės pers-
pektyvos į miesto šventes pažvelgė Olga 
Šimanskaja (Rusija, Nižnij Novgorodas). 
Nižnij Novgorodas – daugiatautis miestas, 
tačiau jame itin gajos ortodoksinės stačia-
tikių tradicijos. To nepasakysi apie visą 
regioną, žinomą kaip stiprų stačiatikystės 
centrą. Greta jų veikia gausi musulmonų ir 
kiek menkesnės liuteronų ir katalikų bend
ruomenės. Pranešime aptarti šių bendrijų 
organizuojami festivaliai, jų ypatumai, 
pasakojimas iliustruotas vaizdo įrašais. 
Tautinei mažumai skirtas ir Jekaterinos 
Jagafovos (Rusija, Samara) pasakojimas 
apie čiuvašų atliekamą memorialinį ritua lą 
Simēk, kai kuriomis detalėmis primenan-
tį mūsų Vėlines. Su kapinių lankymu iš 
dalies susijęs ir Natalijos A. Archipenko 
pranešimas apie Pergalės dienos šventimo 
tradicijų formavimą Pietų Rusijoje. Paste-
bėta, kad baigiant išmirti karo veteranams 
populiarėja tėvų ar kitų giminaičių kapų 
lankymas, komentuoti kapinėse atliekami 

ritualai, dažnai susisiejantys su senaisiais 
mirusiųjų pagerbimo papročiais, pasako-
ta apie išankstinį rengimąsi šventei (pvz., 
namų ir automobilio, su kuriuo bus va-
žiuojama šventinėje kolonoje, puošimą), 
aiškintasi, koks yra gyventojų požiūris į 
dabartinį šventimo scenarijų.

Oksana Jaremčiuk (Ukraina, Odesa) 
au ditoriją sugrąžino į platesnių svarstymų 
lauką, kalbėdama apie laisvalaikį kaip apie 
regioninės konsolidacijos priemonę dau-
giakultūriame mieste. Jos nuomone, visuo-
menės konsolidacija grindžiama ne intelek-
tu, bet jausmais. Čia svarbūs mitologiniai 
simbo liai, ritualai, bendros šventės, o jų 
apibendrinimo priemone tampa politinės 
tech nologijos. Kaip tai vyksta, parodyta pri
simenant jau keturiasdešimt metų mieste 
organizuojamą festivalį „Humorina“.

Kita diena prasidėjo pranešimais apie 
festivalius skirtingose kultūrose. Tiesa, ne 
visus šioje sesijoje komentuotus tyrimo 
objektus galėtume vadinti festivaliais, bet 
visuose pranešimuose remtasi bent keliose 
šalyse surinkta medžiaga. Lina ir Jana Ger-
govos (Bulgarija, Sofija) pasakojo apie bul-
garų kultūrinį paveldą svečiose šalyse – pa-
minklus menininkams ir sukilimų vadams 
Romoje ir Bukarešte, jų reikšmę tenykščių 
bulgarų gyvenime, vietos gyventojų ir val-
džios požiūrį į šiuos objektus. Akvilė Mo-
tuzaitė (Turku) analizavo lietuvių moterų 
transnacionalizmo ir identiteto sampratą 
mišriose lietuviųsuomių ir lietuviųgraikų 
šeimose. Marijanka Borisova ir Nikolajus 
Vukovas (Bulgarija, Sofija) dėmesį sutelkė 
į emigrantų kultūrinio paveldo modelius 
pasiremdama Čikagos bulgarų bendrijos 
stebėjimais, o Stepaną Stureiką (Vilnius) 
sudomino Baltarusijos afganistaniečių ben-
drija – negausi, bet pakankama, kad sukur-
tų socialiai uždarą erdvę. Progų jos nariams 
pasirodyti viešumoje atsiranda per vestuves, 
pabėgėlių dieną, Gardino tautinių kultūrų 



241KRONIKA

festivalyje ar religinių bei valstybinių Af-
ganistano švenčių metu. Pranešime aptarti 
įvairūs bendrijos laisvalaikio kaip vyksmo ir 
kaip bendravimo įrankio aspektai.

Įvairių kraštų kultūros faktai paliesti 
sesijoje apie religiją ir šventes. Rasa Ra-
čiūnaitėPaužuolienė (Kaunas) lauko ty-
rimų medžiaga pasirėmė kalbėdama apie 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos atlaidus 
Šiluvoje ir jų analogą Sofijoje, Svetoslava 
Tončeva (Bulgarija, Sofija) apžvelgė So-
fijos Baltosios brolijos narių praktikas ir 
šventes, Regina Merkienė (Vilnius) pasa-
kojo apie saleziečių ir jiems talkinančių sa-
vanorių, organizuojančių šventes vaikams 
Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijoje, veiklą. 

Paskutiniam posėdžiui jėgas suvieni-
jo vilniečiai, tyrę savo miesto laisvalaikio 
ypatumus. Jonas Mardosa apibendrino 
jaunimo apklausų rezultatus apie kavinių 
lankymą kaip specifinę laisvalaikio leidi-
mo formą, Audronė Daraškevičienė pa-
sakojo, kuo užsiima motinystės ar vaiko 
priežiūros atostogų išėjusios moterys. Rasa 
PaukštytėŠaknienė kalbėjo apie šeimai ir 
individualioms reikmėms skirto laisvalai-
kio pasiskirstymą šeimose, Irma Šidiškie-
nė – apie vilniečių profesines šventes kaip 
profesinio identiteto konstravimo įrankį, 
Žilvytis Šaknys – apie draugų laisvalai-
kį šiuolaikiniame mieste. Jis, be kita ko, 
atkreipė dėmesį į labai išsiplėtusį draugo 
ir draugystės supratimą, siekiantį drauga-
vimą su visiškai nepažįstamais asmenimis 
interneto bendrijose ar gyvenimą kartu 
vedant bendrą ūkį.

Tokia šios konferencijos pranešimų pa-
norama. Nesunku pastebėti, kad kai kurios 
temos labai artimos ir mūsų tyrimų laukui. 
Juk būtent bendruomeniškai leidžiant lai-
ką palankiausios sąlygos rastis momentinei 
folklorinei komunikacijai, kuri gali būti 
provokuojama ir kūrybiškai realizuojamo  
šventinio scenarijaus, ir individualios bend

rabūvio patirties konkrečiu momentu. Visi 
jie reikalauja mūsų dėmesio. Klausantis 
pranešimų taip pat išryškėjo nemažai mies-
te vykdomų lauko tyrimų problemų ir pri-
valumų, aktualių ne tik lietuviams. Toks 
sambūris buvo ne tik puiki proga kartu 
padiskutuoti – galima tikėtis ir grįžtamojo 
ryšio panašiuose renginiuose užsienyje. Juk 
beveik pusė konferencijos dalyvių yra SIEF 
„Ritualinių metų“ ar „Religijos etnologi-
jos“ darbo grupių nariai.

Povilas Krikščiūnas

EUROPOS BALSAI IV:  TARP-
TAUTINIS INSTRUMENTINIO 
DAUGIABALSUMO SIMPOZIU-
MAS IR KONCERTAI VIENOJE

2015 m. lapkričio 27–29 d. vyko Vienos 
muzikos ir teatro universiteto Etnomuzi-
kologijos instituto (Austrija) surengtas ket
virtasis tarptautinis Europos daugiabalsės 
muzikos simpoziumas „Europos balsai IV.  
Daugiabalsė instrumentinė muzika: soli-
nės ir ansamblinės tradicijos“ (European 
Voices IV. Multipart Instrumental Music: 
Soloist and Ensemble Traditions). Pirmie-
ji du „Europos balsų“ simpoziumai buvo 
skirti vokaliniam daugiabalsumui, trečia-
sis – Europos muzikos garso instrumen-
tacijai ir instrumentalizacijai bei muzikos 
kultūrai ir politikai tirti. Pirmųjų dviejų 
simpoziumų pranešimų pagrindu pareng-
ti moksliniai straipsniai buvo išleisti soli-
džiomis knygomis, netrukus pasirodys ir 
trečiojo simpoziumo straipsnių rinktinė. 
Ketvirtojo simpoziumo temos aprėpė so-
linį instrumentinį daugiabalsumą ir ins-
trumentinius Vidurio ir Rytų Europos 
ansamblius istoriniu, socialiniu, antropo-
loginiu ir tarpkultūriniu aspektais. Dė-
mesio centre atsidūrė smuikas, dūdmaišis, 
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dvigubi ar trigubi pučiamieji instrumentai, 
ratukinė lyra ir kiti daugiabalsiai, neretai – 
burdoniniai instrumentai ir jų muzika.

Pagrindiniai šio simpoziumo rengėjai, 
ICTM (Tarptautinės tradicinės muzikos ta-
rybos) Daugiabalsės muzikos tyrimų gru-
pės vadovas Ardianas Ahmedaja ir Ulrichas 
Morgensternas jau prieš metus sukvietė 
žymiausius Europos instrumentinio dau-
giabalsumo tyrėjus iš aštuoniolikos šalių: 
nuo Italijos iki Švedijos ir nuo Rusijos iki 
Didžiosios Britanijos. Pirmą kartą į „Euro-
pos balsų“ simpoziumą atvyko ir lietuvių 
instrumentologai. Pažymėtina, kad dauge-
lis simpoziume dalyvavusių mokslininkų 
yra ir geri atlikėjai instrumentininkai.

Per aštuonias sesijas buvo perskaityti 
visi 25 programoje numatyti pranešimai. 
Simpoziumo rengėjai, nors ir būdami pui-
kūs daugiabalsumo ekspertai, pranešimų 
neskaitė, tik vedė kai kurias sesijas, – tai 
rodo didžiulį jiems tekusį organizacinio 
darbo krūvį, atsakomybę ir jų kruopštu-
mą. Jiems talkino kiti instituto darbuoto-
jai, taip pat studentai. Visas renginys buvo 
labai darnus.

Įvadine paskaita simpoziumą pradėjo 
garbus slovakų instrumentologas Oskáras 
Elschekas, apibendrintai apžvelgęs Euro-
pos muzikos instrumentus ir jų muziką, 
taip pat monofoninio ir daugiabalsio mu-
zikavimo principus. Pasak jo, kiekvienas 
instrumentinės muzikos garsas yra hetero-
geniškas ir turi daugiabalsumo potenciją, 
o daugiabalsės instrumentinės muzikos 
rūšys yra sudėtingos garsinės sistemos. Dėl 
tradicijų gyvumo (nors ir ne visai be etno-
muzikologų ir kultūros darbuotojų globos) 
maloniai nuteikė pademonstruoti slovakų 
instrumentinio muzikavimo vaizdo įrašai. 
Šįkart buvo parodyta konkurse dalyvavusi 
meistriškai griežianti styginė kapela, su-
daryta iš vienos šeimos narių – net ir vos 
aštuonmečių smuikininkų.

Simpoziumo pradžioje buvo nagrinė-
jama Šiaurės ir šiaurės rytų Europos šalių 
daugiabalsė smuiko muzika. Doktorantas 
iš Škotijos Ronnie Gibsonas lygino senąjį 
Šetlando salų solinį smuikavimo šokiams 
stilių, pasižymintį gana dažnai skamban-
čiomis laisvomis stygomis (angl. ringing 
strings), dvigubomis gaidomis ir čirškian-
čiu garsu, su jį gaivinančių jaunesnių kar-
tų atlikėjų (dažniausiai) sceniniu smuika-
vimu, gerokai pakeitusiu garso estetiką. 
Šių eilučių autorė analizavo rytinės Lietu-
vos dalies burdoninio smuikavimo būdus 
griežiant solo, pritariant dainavimui (ne-
retai dainuojant pačiam smuikininkui) ar 
griežiant įvairiuose styginiuose ar mišrių 
instrumentų ansambliuose, nors jų įrašų 
ir labai trūksta. Švedų tyrinėtojas Magnu-
sas Gustafssonas nurodė, kad švedų, kaip 
ir norvegų, soliniam smuikavimui labai 
būdingas laisvų stygų burdonas. Tik apie 
1930 metus išplitęs harmoninis duetas tapo  
pavyzdžiu ir XX a. viduryje pradėjusioms 
formuotis didesnėms smuikininkų draugi-
jų grupėms (spelmanslag).

Antroji sesija perkėlė piečiau: Danka 
LajićMihailović nagrinėjo tribalsio serbų 
dūdmaišio su dviguba švilpyne ir burdo-
nu muziką, jos įtaką grojimui armonika. 
Andoras Véghas ir Zsomboras Horváthas 
kalbėjo apie kroatų tautinės grupės Veng
rijoje grojimo dūdmaišiu (gajde, dude) 
tradiciją. Sesiją užbaigė visus sudominęs 
austrų muzikologo Stefano Hagelio pra-
nešimas, pagrįstas istoriniais rašytiniais 
šaltiniais ir ikonografija, apie neseniai su-
voktą antikinės graikų ir romėnų kultūros 
instrumentinį (lyros ir dvigubos švilpy-
nės) daugiabalsumą. Pats tyrėjas puikiai 
groja lyra solo ar pritardamas savo daina-
vimui ir dviguba švilpyne.

Trečiojoje sesijoje aptarti solinio ir an-
samblinio mąstymo ypatumai. Peterbur-
giečiui instrumentologui, kompozitoriui 
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Igoriui Macijevskiui susirgus, jo pranešimą 
apie solistus ir grupes tradiciniuose ukrai-
niečių instrumentiniuose ansambliuose,  
vadinamuose trejopa mu zika (троиста му-
зыка), pristatė jo duktė, profesionali smui-
kininkė ir instrumentologė Viktorija Maci-
jevska. Ji pasmuikavo ir tradicinių huculų 
muzikos pavyzdžių. Kartu su tėvu dalyvau-
dama ekspedicijose, jų išmoko iš garsiausių 
liaudies smuikininkų (beje, yra mokiusis 
ir iš lietuvio Vlado Žeromskio). Jų kolega 
Aleksandras Romodinas nagrinėjo šiaurės 
Baltarusijos cimbolų muziką. Lujza Tari at-
skleidė, kuo pasižymi vengrų amatininkų ir 
miestelėnų muzikavimas solo ir įvairiuose 
ansambliuose.

Renginyje nuo pat pradžios skambėjo 
gyvai atliekama tradicinė įvairių Europos ša-
lių instrumentinė muzika. Penktadienio va-
karą koncertavo griežiantys (ir dainuojantys, 
šokantys) jaunieji austrų etnomuzikologai ir 
tradicinės muzikos entuziastai: universitete 
studijuojantys rumunas Răzvanas Roşu ir 
norvegų smuikininkas Laurensas Weinhol-
das, instrumentinis trio, atlikęs vengrų ir 
kroatų muziką, visus sužavėjęs albanų kil-
mės etnomuzikologas iš Milano Nicola Scal-
daferri, pūtęs įvairaus dydžio dūdmaišius su 
dviguba švilpyne ir burdonu.

Šeštadienio rytą, ketvirtojoje sesijoje, 
buvo pristatytos naujos tipologijos: slova-
kų instrumentinių ansamblių (Bernardas 
Garajus) ir instrumentininkų muzikinio 
elgesio Vidurio ir Rytų Europos ansamb
liuose (lenkų tyrinėtojas Piotras Dahligas). 
Zdeněkas Vejvoda supažindino su uni
kaliais XVIII a. pabaigos ir XIX a. pradžios 
šokių muzikos manuskriptais iš šiaurės 
Bohemijos, Čekijos. Kaip tuo metu buvo 
įprasta, tokią įvairiose Vidurio Europos ša-
lyse paplitusią šokių muziką atliko mieste-
lio mokytojo vadovaujama mišri styginių 
ir pučiamųjų kapela. Simpoziumą tęsė 
Raisa Gusak iš Ukrainos, pristačiusi savo 

tyrimus ir knygą apie rytinės Podolės žydų 
ansamblių muziką. Airių choreologas ir 
instrumentologas Colinas Quigley’s savo 
pranešime gvildeno, kaip pasireiškia etniš-
kumas daugiataučio centrinės Transilva-
nijos regiono ansamblių muzikoje. Irena 
Miholić aptarė kroatų tradicinių ansamblių 
tipus, papasakojo, kaip jie keitėsi iki popu-
liariosios muzikos ansamblių. 

Popietinėje – šeštojoje – sesijoje žymus  
instrumentologas ir kompozitorius Rudol
fas Maria Brandlis aptarė savo seniai ti-
riamo Karpato salos (Graikija) strykinio 
instrumento lyra solinio ir ansamblinio 
daugiabalsumo koncepcijas. Jis pademons-
travo naujus vaizdo įrašus, liudijančius 
graikų instrumentinio muzikavimo tradi-
cijų gyvumą. Italas Ignazio Macciarella, 
kalbėjęs apie vokalinio ir instrumentinio 
daugiabalsumo sąsajas, atkreipė dėmesį, 
kad buvęs solinis Sardinijos saloje pamėg-
tas trigubas klarnetas launeddas, pastarai-
siais metais, galbūt dėl muzikantų noro 
dalyvauti ansambliuose užsienyje, tapo an-
sambliniu instrumentu. Wolfgangas Drei
eris analizavo neseniai dokumentuotą nau-
jovišką balsų persigrupavimą tradiciniame 
austrų gitaros ir citros ansamblyje.

Svarstant Speranţos Rădulescu pateik-
tus labai įdomius rumunų daugiabalsės 
pučiamųjų ansamblio muzikos pavyzdžius, 
buvo nuspręsta, kad jie tikriausiai tęsia 
turkų tradicinių „aido dainų“ (angl. echo 
songs) tradiciją. Intensyvią konferencijos 
dieną užbaigė instrumentologų apsilan-
kymas 66ajame Vienos tradicinių šokių 
vakare, nustebinusiame tautiniais kostiu-
mais pasipuošusių įvairaus amžiaus šokėjų 
porų gausa ir įvairių (net ir skirtinguose 
aukštuose vienu metu grojusių) muzikantų 
grupių meistriškumu, energija, taip pat ir 
aiškiai didele visuomenės pagarba tradici-
joms, instrumentinei šokių muzikai ir ją 
griežiantiems muzikantams.
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Paskutinę simpoziumo dieną austrų 
etnomuzikologas Thomas Nußbaumeris 
nagrinėjo Tirolio ansamblinę muziką. Ra
tukinės lyros muzikantas entuziastas ir 
senųjų natų manuskriptų žinovas Simo-
nas Wascheris iš Vienos atkreipė dėmesį 
į užslėptą XVII–XIX a. solinių melodijų 
polifoniškumą, panašų į baroko laikų po-
lifoniją smuikui. Garbi instrumentologė 
Brigitte BachmannGeiser supažindino su  
XV a. ir XX a. pradžios Šveicarijos šalti-
niais, atspindinčiais, kaip ansambliai kei-
tėsi nuo švilpynės ir būgno iki smuiko, 
cimbolų ir basetlės ansamblio (vėliau pa-
sipildžiusio armonika ar pianinu). Simpo-
ziumo pabaigoje vėl atsigręžta į šiaurinius 
kraštus: Ralfas Gehleris atskleidė, kaip 
1500–1900 m. keitėsi tradicinių ansam-
blių sudėtis Meklenburgo krašte Vokie-
tijoje. Anda Beitanė, nors ir pastebėjusi, 
kad latvių instrumentinio muzikavimo 
tradicijos jau XX a. pirmojoje pusėje spar-
čiai nyko, aptarė Latgalos kapelų sudėtis 
ir repertuarą. Gyvo atgarsio sulaukė Rūtos 
Žarskienės pranešimas apie žemaičių pu-
čiamųjų ansamblių muzikavimą, pagrįstas 
jos naujausių tyrimų duomenimis ir dar 
stiprią religinio muzikavimo tradiciją liu-
dijančiais vaizdo įrašais.

Renginį vainikavo vakaro koncertas. 
Jame pasirodė rumunai, visa šeimos tradi-
cijas tęsianti R. Roşu grupė. Prieštaringos 
žiūrovų reakcijos sulaukė lenkai – garsi 
muzikanto ir dainininko Januszo Prusi-
nowskio kompanija, atliekanti truputį sti-
lizuotą tradicinę, dažniausiai gana dirbti-
nai „ištampytu“ mazurkos ritmu atliekamą 
muziką ir siekianti ne tik lenkų, bet ir tarp-
tautinę publiką panardinti į transą. Meist
riškumu išsiskyrė profesionalus keliais 
inst rumentais džiazo stiliumi grojantis pū-
tikas. Kai kurie simpoziumo dalyviai pasi-
davė tokios muzikos kerams, kiti ja pikti-
nosi ir kritikavo.

Europos širdyje esanti Viena jau keletą 
dešimtmečių neužleidžia ir tradicinės instru-
mentinės muzikos tyrimų centro, sutelkian-
čio ir netgi koordinuojančio daugelio Euro-
pos šalių etnoinstrumentologinius tyrimus, 
pozicijų. Dalyvavimas tokiame simpoziume 
padeda geriau suvokti savo šalies instrumen-
tinio muzikavimo tradicijas Europos kon-
tekste, skatina plėtoti lyginamuosius tyrimus 
ir kūrybišką mokslinį bendradarbiavimą.

Gaila Kirdienė

ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ 
TRADICIJŲ ARCHYVŲ TINKLAS

Šiaurės ir Baltijos šalių tradicijų archyvų 
tinklas – tai virtuali bendruomenė, kuri 
dalijasi patirtimi internete, taip pat apta-
ria nedidelių archyvų, kaupiančių folkloro, 
etnografijos ir kultūros istorijos medžiagą, 
problemas susitikimuose. Vieni archyvai 
priklauso muziejams, kiti – institutams, 
visi jie savaip sistemina medžiagą ir ne-
vienodai ją pateikia skaitmeniniuose duo-
menynuose, tad svarbu, kad jie bendrau-
tų ir mokytųsi vieni iš kitų. Beveik visi 
Šiaurės ir Baltijos šalių tradicijų archyvų 
atstovai – tarptautinės etnologų organi-
zacijos SIEF nariai ir priklauso vienai iš 
jos darbo grupių – Archyvų darbo grupei 
(žr. www.siefhome.org). Taigi minėtasis 
tinklas yra šio pasaulinio archyvų tinklo 
padalinys, jungiantis geografiškai ir kul-
tūriškai artimas šalis. Entuziastingiausias 
jo kūrėjas – etnologas Audunas Kjusas 
iš Norvegijos liaudies buities muziejaus  
(www.norskfolkemuseum.no). Jis neabejo
ja, kad šių dienų žmonės nori išmanyti 
praeities tradicinę kultūrą ir įamžinti da-
bar puoselėjamą kultūrą. Tad skaitmeni-
nis archyvas, siūlantis įvairias kolekcijas 
ir mielai priimantis naują medžiagą, gali 
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jiems padėti. Etnologas rašo: „Mes keičia-
mės patys tam, kad pasikeistų ir archyvai, 
kad jų veikla būtų šiuolaikiškesnė. Sten-
giamės suvokti svarbiausius savo darbus ir 
nuolat juos gerinti, kad būtume naudingi 
visuomenei“ (žr. Visions and Traditions – 
the Production of Knowledge at the Tradi-
tion Archives: Paper Presented at 33 Nordic  
Ethnology and Folk lore Conference, Co-
penhagen, 2015).

Šios bendruomenės narys yra ir šįmet 
įkūrimo 80metį minintis Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos instituto Lietuvių tau-
tosakos rankraštynas. Kaip žinome, pra-
ėjusio amžiaus trečiajame ar ketvirtajame 
dešimtmetyje daugelyje Europos šalių 
buvo įkurti valstybės išlaikomi tautosakos 
archyvai. Jų darbuotojai glaudžiai bendravo 
su pateikėjais, platino įvairius klausimynus, 
skatino žmones atvykti į archyvą ir įrašyti 
visą mokamą repertuarą. Archyvavimo, ko-
lekcionavimo užmojai vis augo, ir pamažu 
šalia eilinių rinkėjų, teikiančių archyvams 
savo užrašytą medžiagą ir rašančių žinutes 
provincijos laikraščiams, atsirado tautosa-
kos tyrėjai, kuriantys visai tautai reikšmin-
gus tekstus ir pristatantys tautinę kultūrą 
tarptautinei mokslininkų bendruomenei. 
Radosi tradicijų tęstinumu rūpinęsis pro-
fesionalių tautosakininkų sluoksnis. Šių 
atsitraukusių nuo liaudies ir jos tradicijų 
žmonių dėmesys pakrypo kiek kita linkme: 
tautosakininkai ėmė ne tiek domėtis kultū-
ros reiškiniais, kiek juos kurti – leisti įvai-
rius leidinius, organizuoti renginius. 

Vienas iš klausimų, svarstomų tradi-
cijų archyvų atstovų susitikimuose, ir yra 
kas kelis dešimtmečius vis pasireiškiantis 
folkloristikos ir etnologijos atotrūkis nuo 
kasdienio žmonių gyvenimo ir liaudies 
kultūros. Šiaurės ir Baltijos šalių archyva-
rų nuomone, reikėtų stengtis jį įveikti ir 
kuo artimiau bendrauti su vis dar nemažai 
tradicinių žinių išsaugojusiais, kaimuose ir 

miestuose gyvenančiais pateikėjais. Kaip 
sakė A. Kjusas, daugelis mokslininkų ne-
nori užsiimti tautotyra, bet atsideda vien 
akademiniams tyrimams, kultūros isto-
rijai, dialektologijai ar fenomenologijai, 
tarsi pareiškia: „Mes neprivalome nuolat 
rodyti tautai, kokia ji yra; tegu ji tai daro 
pati, o mes tik stebėsime ją iš saugaus ats-
tumo“ (ten pat). Gali pasirodyti, kad šiuo 
metu archyvai ir tautosakininkai nelabai 
ir reikalingi. Technologijos visiems priei-
namos, žmonės tikrai gali patys fiksuoti, 
ką jie veikia, kaip atrodo, kuo džiaugia-
si ir dėl ko išgyvena. Tačiau gal kaip tik 
reikėtų, kad archyvai imtųsi iniciatyvos ir 
kokybiškomis paslaugomis prisidėtų prie 
vertingos šiuolaikinės medžiagos rinkimo? 

Kaip buvo galima sužinoti iš praneši-
mų, perskaitytų 2015 metais vykusiuo-
se tradicijų archyvų tinklo susitikimuose 
Osle ir Kopenhagoje, dabar daugelis ar-
chyvų leidžia tautosakos rinkėjams prisi-
jungti prie skaitmeninių saugyklų interne-
tu ir įkelti bei aprašyti medžiagą. (Nemaža 
problemų kelia tokios medžiagos įvairovė: 
tekstai, nuotraukos, įrašai, asmenukės ir 
pan.) Sekant kolegų pavyzdžiu, atnau-
jintoje LLTI interneto svetainėje taip pat 
galėtų atsirasti nuorodos „Aprašykite savo 
surinktą medžiagą“ ir „Įkelkite medžiagą“. 
Tai leistų rinkėjams siųsti įrašus ir nuo-
traukas nuotoliniu būdu, tiesiai iš miestų, 
miestelių ir kaimų. 

Ekspedicijų metu ne kartą esame pa-
sigailėję, kad per vėlai atėjome, nes senų 
žmonių turėtų dainų sąsiuvinių ar nuotrau-
kų albumų giminės nevertina, neišsaugo; o 
šiais laikais daugybė atsiminimų, šeimos 
nuotraukų sukaupta garbaus amžiaus žmo-
nių kompiuteriuose, tad tokio kompiuterio 
sugedimas, medžiagos praradimas prilygsta 
dainų sąsiuvinėlio pradanginimui. Jauni-
mo kompiuteriuose, mobiliuosiuose tele-
fonuose taip pat gausu fotografijų, šeimos  
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gyvenimo akimirkų, vaikų darželio ir  
mokyklos švenčių. Tik ar ta gausa išliks? 
Kaip pastebi archyvarai, fotografijų paskir-
tis pasikeitė. Šiais laikais žmonės fotogra-
fuoja ne „amžinam atminimui“, bet tik nori 
užfiksuoti savo gyvenimo akimirką ir ja 
pasidalyti su draugais. Nors šiandien tokių 
įamžintų akimirkų tikrai netrūksta, tačiau 
po dvidešimties metų galime jų pasigesti.

Yra ir daugiau dalykų, dėl kurių reikia 
susimąstyti. Šių dienų valstybėje tautišku-
mas, tautinė savimonė jau nėra pagrindinė 
tema, – ji virsta poteme. Antai Švedijos 
visuomenės vertybėmis laikomas atviru-
mas, lygiateisiškumas, tvarumas. Tačiau 
tradicijos nebeminimos, turbūt supranta-
ma, kad jų tąsa įeina į kultūros tvarumo 
bei ilgalaikiškumo sąvoką. Panašiai keičia-
si ir lietuvių kultūra, tad rūpintis tradicijų 
išsaugojimu verta, visai nuošalėje palikti 
mūsų savasties nereikėtų. 

Šiaurės šalių etnologai entuziastingai 
renka medžiagą apie kasdienybės kultūrą ir 
senąsias tradicines šventes – Kalėdas, Vely-
kas, Jonines, taip pat ir naująsias – Eurovi-
zijos konkurso, Nobelio premijos teikimo, 
Karališkųjų vestuvių žiūrėjimą per TV ir 
vaišinimąsi namuose. Archyvai platina ap-
klausas, kurios pildomos internetu, taip 
pat dalija skrajutes, prašydami perduoti 
medžiagos apie Helovino ar Paskutinio 
skambučio šventimą. Mokslininkai domisi 
ir kavos gėrimo tradicijomis, saldumynais, 
patiekiamais prie kavos, bendradarbių ar 
draugų pokalbiais prie kavos puodelio. Ar 
kasdienio gyvenimo nepaprastumas ir ver-
tė savaime suprantami? Ne visai. Jei tauto-
tyra nebevertinama kaip ypatingos svarbos 
visuomeninis uždavinys, reikia tai įrodi-
nėti. Tačiau tradicijų archyvai, kaupdami 
medžiagą, gali parodyti šiuolaikinio tautos 
gyvenimo bendrumą, o kartu ir jo varian-
tiškumą, individualią atskirų asmenų, šei-
mų, bendruomenių kultūrinę raišką. 

Kaip pasiekti, kad archyvai žengtų koja 
kojon su gyvenimu, kad galėtų greitai ir 
saugiai kaupti didelius medžiagos kiekius? 
Turbūt tiek Šiaurės, tiek Baltijos šalių ar-
chyvarai atsakytų: tam reikalingas projek-
tinis finansavimas. Gavus finansavimą ir 
išsprendus ne vieną galvosūkį, pasiekus 
išsikeltus tikslus, paprastai sukuriami nauji 
duomenynai. Kolekcijos, kurių galiojimo 
laikas baigiasi – popierius pradeda irti, 
vaizdas blukti, garsas trūkinėti, suskaitme-
ninamos ir pateikiamos skaitmeniniuose 
archyvuose. Projektų įgyvendinimas pade-
da kurti ir tradicijų archyvų tinklą, nes kuo 
daugiau kolekcijų prieinamos internete, 
tuo lengviau jas susieti, tuo tankesnis da-
rosi tas tinklas. XXI a. siekiama, kad tradi-
cijomis besidomintis žmogus galėtų susi-
pažinti su visomis kolekcijomis, nesvarbu, 
kokiose šalyse ir kokiose institucijose jos 
laikomos. Tikimasi, kad tai leis žmonėms 
saugoti tradicijas ne oficialiai ir formaliai, 
bet asmeniškai, kūrybiškai, iš tikrųjų. 

Šiaurės ir Baltijos šalių tradicijų ar-
chyvų tinklo susitikimuose nuolat skati-
nama sugalvoti bendrų projektų, pasiūlyti 
kelioms ar visoms šalims bendrų idėjų. 
Skandinavijos šalių archyvai norėtų pa-
kviesti kuo daugiau žmonių aprašyti įpras-
tą, niekuo neišsiskiriančią savo gyvenimo 
dieną. Jų sumanymas – „Dienoraščio pro-
jektas“. Baltijos šalių archyvai, pasitikdami 
2018 metus, norėtų rengti bendrą projek-
tą, skirtą visų trijų Baltijos šalių nepri-
klausomybės 100mečiui, taip pat norėtų 
pakviesti piliečius aprašyti, kaip jie šventė 
Nepriklausomybės dieną, ir palikti šiuos 
aprašymus ateičiai. 

Austė Nakienė
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PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ 
ORKESTRAI RASEINIŲ  
APYLINKĖSE

Labiausiai į pietryčius nutolęs Žemaitijos 
pakraštys – Betygalos kraštas – garsus 
dūdoriais ir beveik visą XX amžių gyva-
vusia liaudiška pučiamųjų instrumentų 
orkestrų tradicija. Tai sužinojau iš buvusio 
žymaus šio krašto muzikanto Kazimiero 
Poškos vaikaitės Vaivos PoškaitėsToma-
ševič. Ji pakvietė mane drauge fiksuoti 
atsiminimus apie žymius apylinkių mu-
zikantus, nufilmuoti savo giminaičius ir 
buvusių senelio bendražygių pasakojimus, 
o gal net – jei pavyktų suburti – įamžin-
ti jų atliekamus kūrinius. Kadangi jau 
keletą metų duomiuosi, tiriu ir fiksuo-
ju žemaitišką pučiamųjų tradiciją, iškart 
sutikau. Šitaip gimė projektas „Raseinių 
ir Radviliškio rajonų apylinkių liaudiška 
pučiamųjų orkestrų tradicija“, kurį parėmė 
Lietuvos kultūros taryba.

Pradėjusios rinkti medžiagą, supra-
tome, kad apsiriboti vien tik Betygalos 
apylinkėmis ir už 47 kilometrų esančiu 
Pakiršinio kaimu (Radviliškio raj.) ne
pavyks. Ieškodamos dar gyvos tradici-
jos – muzikavimo pučiamaisiais instru-
mentais atlaiduose – ir jos neaptikusios 
Raseinių apylinkėse, nusprendėme nu-
vykti į Platelių rajoną. Čia nufilmavome 
Beržore kasmet vykstančius Žolinės (Švč. 
Mergelės Marijos ėmimo į dangų) atlai-
dus ir jų metu iškilmingai, su giesmėmis 
ir dūdomis apvaikštomą Kryžiaus kelią. 
(Pernai Kryžiaus kelio procesijoje dūdavo 
trys muzikantai, o šiemet, vienam jų iš
vykus gyventi pas vaikus į užsienį, trimi
tu ir baritonu jau buvo pučiama dviese.) 
Ekspedicijų ribas gerokai praplėtė ir iš 
gimtųjų vietų išsikėlusių informantų pa
ieška bei žinios apie gretimų rajonų or
kestrus ir jų muzikantus.

Tačiau grįžkime prie Betygalos apy-
linkių ir čia gyvavusių orkestrų bei juos 
subūrusių garsių muzikantų. Kaip teigia 
informantai, pirmasis orkestro iniciatorius 
buvo Liudvikas Digrys (1894–1982, gyv. 
Zaroslės k.), kilęs iš muzikantų giminės. 
Nors jo giminaičių pakalbinti nepavyko, 
tačiau Lietuvių tautosakos rankraštyną pa-
pildėme Betygalos krašto muziejuje esan-
čio jo ranka rašytų pučiamųjų orkestro 
natų rinkinio skaitmenine kopija. 

Kiek vėliau iš kaimynų ir kitų kaimų 
dūdorių pučiamųjų orkestrą buvo subū-
ręs klarnetininkas, buvęs Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės muzikantas Vin-
cas Bakšys (1898–1961, gyv. Saugailių 
(Leckavos) k.). Jo duktė, buvusi mokytoja 
Valerija Rimkienė (Bakšytė) (g. 1929) pa-
sakojo, kad tarpukariu tėvas turėjo nusipir-
kęs visus nedideliam orkestrui reikalingus 
pučiamuosius instrumentus. Tuo metu fa-
brikiniai instrumentai buvo labai brangūs, 
todėl juos labai saugojo, laikė specialioje 
paties sumeistrautoje dėžėje. Ypač sunkūs 
V. Bakšiui ir jo orkestrui buvo pokario me-
tai, kai būdavo varomi su dūdomis lydėti 
laidojamus stribus. V. Rimkienė mūsų ar-
chyvui padovanojo brangias relikvijas – 
NKVD darbuotojų rašytus kvitus, kuriuose 
nurodyta, kada ir kur orkestras privalo at-
vykti groti per „laisvės gynėjų“ laidotuves. 

L. Digrio ir V. Bakšio orkestruose gro-
jo, o vėliau, jiems mirus, būrė muzikan-
tus minėtasis K. Poška (1913–2002, gyv. 
Puknaičių, vėliau Srauto (Berteškių) k.). 
Nuoširdžiai pamėgęs pučiamuosius ins-
trumentus, jis groti išmokė ir tris savo sū-
nus: Visvaldą Juozą (g. 1943) – kornetu,  
Julių (g. 1947) – altu, Anatolijų (g. 1951) – 
baritonu. Jie papasakojo apie tėvo muzi
kavimą, savo muzikinės karjeros pradžią, 
įsi mintiniausius nutikimus grojant vestu
vėse, laidotuvėse. Pas K. Pošką groti mo-
kėsi ir giminaitis Vaclovas Stulginskas  
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(g. 1942 m., Puknaičių k., Raseinių r.). Grį-
žęs iš sovietinės kariuomenės, jis įsikūrė gre-
timame Radviliškio rajone ir dirbo melio
ratoriumi. Kariuomenėje, grodamas pulko 
orkestre, išmoko gerai pūsti kornetą, todėl, 
be pagrindinio darbo, Pakiršinio kultūros 
namuose dar buvo subūręs ir vadovavo ne 
vienam dūdų orkestrui, estrados kolektyvui, 
kaimo kapelai. Išėjęs į pensiją, V. Stulgins-
kas įkūrė muzikos instrumentų muziejų, 
parašė penkias knygeles, kuriose, be atsimi-
nimų, randame ir jo parašytų eilėraščių, taip 
pat dainų bei giesmių su natomis.

XX a. antrojoje pusėje, praūžus poka-
rio audroms, Betygalos dūdoriams ėmėsi 
vadovauti gabus jaunas muzikantas – smui-
kininkas ir trimitininkas Juozas Grabauskas 
(1937–2002, gyv. Armonų k.). Būdamas 
meniškos sielos, jis degė meile ne tik mu-
zikai – pagrindinis jo pomėgis, ko gero, 
buvo skulptūra ir dailė. J. Grabausko iš-
drožti kryžiai, koplytstulpiai, paminklai 
puošia miestelį ir jo apylinkes, skulptūros 
eksponuojamos Betygalos muziejuje, greta, 
kaip kompozicijos dalis, padėtos ir jo pūstos 
dūdos. Ekspedicijos metu aplankytas Juozo 
brolis Pranas jaunystėje taip pat buvo mu-
zikantas. Dabar jis pensininkas, lieja gipso 
statulėles, biustus, iš vielos daro fantastinių 
gyvūnų figūrėles, turi surinkęs didelę so-
vietinės ir pirmųjų atkurtosios nepriklauso-
mybės dešimtmečių atributikos – ženkliu-
kų, medalių, vinječių ir pan. – kolekciją.

Apie Juozą Grabauską, Antaną Jušką – 
ilgametį Betygalos vidurinės mokyklos 
mokytoją ir pučiamųjų orkestro vadovą, 
kitus krašto muzikantus mums papasakojo 
muziejininkė, pedagogė, kraštotyrininkė, 
Raseinių garbės pilietė Marijona Birutė 
Navakauskienė (g. 1941). Kilusi iš Šiau-
lėnų valsčiaus (Radviliškio raj.), didžiąją 
gyvenimo dalį ji praleido Betygaloje, vi-
durinėje mokykloje mokė vaikus geografi-
jos. Nuo 1998 metų M. B. Navakauskienė 

dirba Betygalos muziejuje, bet tai ne vie-
nintelis jos darbas. Ji renka pasakojimus ir 
atsiminimus apie šio krašto žmonių gyve-
nimą, tautosaką, papročius, yra paskelbusi 
keletą kraštotyros knygų, kuria eilėraščius.

Vienos ekspedicijos metu buvo pamė-
ginta suburti buvusius dūdorius ir įrašy-
ti jų grojamus kūrinius. Deja, bandymas 
nebuvo sėkmingas. Kai kurie muzikantai 
jau seniai negroja ir jiems nepavyko ge-
rai atlikti norimo kūrinio. Įrašyta keletas 
bandymų pagroti kartu ir V. Stulginsko 
bei K. Babono solo atliekami kūriniai. 
Raseiniuose gyvenantis Kasparas Babo-
nas (g. 1945), iki šiol puikiai grojantis 
trimitu, klarnetu, saksofonu, klavišiniais 
instrumentais, nuo mažų dienų dūdavo 
kaimo šventėse ir yra išlaikęs šią tradiciją, 
ją puoselėja. Kaip ir visi sovietmečio kul-
tūros darbuotojai, buvo priverstas baigti 
J. TallatKelpšos aukštesniosios muzikos 
mokyklos neakivaizdinį skyrių, daug metų 
vadovavo pučiamųjų orkestrui, estradi-
niams ir vokaliniams ansambliams, kaimo 
kapeloms, kitiems kolektyvams. Jis ir da-
bar kviečiamas muzikuoti baliuose, groja 
2012 m. atkurtame Raseinių laidotuvių 
orkestre. Šis orkestras, teikiantis tradicinio 
giedojimo ir muzikavimo laidotuvėse pas-
laugas Raseinių, jų apylinkių ir kitų rajonų 
žmonėms, tapo didžiausiu projekto atradi-
mu. Čia kartu su K. Babonu groja dar trys 
jaunesnės kartos (gimę XX a. septintajame 
dešimtmetyje) pūtikai: Robertas Kubilins-
kas, Antanas Starkus ir Raimundas Gra-
bys. Jie mielai papasakojo apie šiuolaikinių 
laidotuvių eigą, atliekamą repertuarą, pa-
grojo aštuonias giesmes ir maršą. R. Gra-
bys yra kilęs iš garsios Šiluvos muzikan-
tų giminės. Jo senelis Povilas Šidlauskas 
(1906–1996) – garsus smuikininkas, buvo 
subūręs styginių kapelą ir pučiamųjų or-
kestrėlį, iki pat garbaus amžiaus kartu su 
profesionalios muzikės kelią pasirinkusia 
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dukra Gražina ir žentu Edmundu Grabiu 
grojo vestuvėse, baliuose, su Šiluvos ir Ra-
seinių dūdoriais – laidotuvėse.

Tolesnės gyvõsios dūdavimo tradicijos 
paieškos mus nuvedė į Girkalnį. Čia gy-
venantis iš Josvainių seniūnijos (Kėdainių 
raj.) kilęs Mykolas Pečiulis (g. 1944) – 
profesionalus muzikantas, nuo septynioli-
kos metų grojo baritonu pučiamųjų orkes-
truose. Dirbo Girkalnio kultūros namuose, 
vidurinėje mokykloje dėstė muziką, va-
dovavo pučiamųjų orkestrams, chorams, 
vokaliniams ansambliams. Maždaug prieš 
penkerius metus, bevargonininkaudamas 
Gir kalnio bažnyčioje, prie bažnyčios buvo 
subūręs ir dūdų orkestrėlį. M. Pečiulis 
yra sukūręs giesmių, sudaręs ir išleidęs 
giesmių knygelių, keletą jų padovanojo 
ir mūsų Instituto bibliotekai. Jis kartu su 
kitais giesmininkais tebegieda laidotuvėse, 
atsiuntė archyvui giesmių įrašų. 

Negaliu nepaminėti nuo Kvėdarnos 
kilusio ir didžiąją gyvenimo dalį Nemakš-
čiuose gyvenančio Antano Girčio (g. 1929). 
Šis žemaičių šviesuolis – istorijos mokytojas 
ir etnografas mėgėjas – vadovavo Nemakš-
čių vidurinės mokyklos pučiamųjų orkest
rui, birbynių, skudutininkų ansambliams 
ir chorui, parašė kraštotyrinę knygą Ne-

makščiai, sudarė ne vieną rankraštinį tau-
tosakos, atsiminimų leidinėlį. Su mokinių 
pučiamųjų orkestru, kurį įkūrė 1973 m., 
koncertuodavo sovietinėse šventėse, Pasku-
tiniame skambutyje, abiturientų išleistuvė-
se, Pergalės dienos proga grodavo Raseinių 
karių kapinėse. Vėliau prie mokinių orkest
ro prisidėjo ir saugusieji. Nepriklausomy-
bės metais orkestras grojo laidotuvėse, per 
Velykas, Šv. Baltramiejaus atlaidus. Išėjęs į 
pensiją, A. Girčys Nemakščiuose įkūrė et
nografijos ir istorijos ekspozicijas.

Projektas baigėsi, tačiau teigti, kad pa-
vyko nuodugniai ištirti Raseinių apylinkių 
muzikavimo pučiamaisiais instrumentais 
tradiciją, negalėčiau. Galiu pasakyti viena: 
pavyko užfiksuoti jos gyvavimo žmonių 
atsiminimuose, išlikusiose senose nuot
rau kose, palėpėje saugomose dūdose frag
men tus (visa užfiksuota ir kita medžiaga, 
jau sutvarkyta ir suinventorinta, yra LLTI 
Lietuvių tautosakos rankraštyne), kurie, 
pa sitelkus teorinius tyrimus, ateityje ga-
lės būti sujungti į liaudišką pučiamųjų or-
kestrų tradiciją atskleidžiančią visumą. O 
svarbiausias projekto metu įgytas turtas – 
nuoširdus bendravimas, atviras žvilgsnis, 
palaikantis žodis – visada liks ekspedicijos 
dalyvių atmintyje ir širdyse. 

Rūta Žarskienė


