
276 ISSN 1392-2831 Tautosakos darbai 52, 2016

„TOKS MANO VARDAS IR MANO 
PROFESIJA: TURIU DIEVUS 
GARBINTI, DEIVES MYLĖTI“

Dainius Razauskas tapo 2016 metų Vals
tybinės Jono Basanavičiaus premijos lau
rea tu. Humanitarinių mokslų daktaras, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
vyresnysis mokslo darbuotojas, žurnalo 
Liaudies kultūra Mitologijos ir bendrųjų 
kultūros klausimų skyriaus redaktorius, 
Vil niaus universiteto Religijų studijų centro 
ir Istorijos fakulteto lektorius – vienas 
produktyviausių ir įdomiausių lietuvių 
senojo pasaulėvaizdžio, senosios religijos ir 
mitologijos, lietuvių prigimtinės kultūros 
tyrinėtojų. Greta mokslinės ir akademinės 
veiklos Dainius Razauskas aktyviai daly-
vauja ir viešajame gyvenime, jo paskaitos 
apie lietuvių religiją ir mitologiją sutraukia 
gausią ir įvairią auditoriją – tiek lietuvių 
etninės kultūros baruose besidarbuojančius 
kolegas, tiek akademinį jaunimą. 

Šįmet parengtos ir išleistos net dvi 
D. Razausko knygos: Maironis: praamžės tra-
di cijos dainius (292 p.) ir Mitiniai vaizdiniai 
Donelaičio „Metuose“: pastabos paraštėse 
(185 p.). Anks tesniais metais pasirodė Ry-
to ratų ritimai: pagrindinio kosmologinio 
modelio rekonstrukcija su etimologiniais 
prie dai niais (2000), Vėjkas: lie tu vių vė-
jo demono vardo ir įvaizdžio rekons truk-
cija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikme-
nį (osetinų wæjug / wæjyg) (2004), Vytis 
sim bolikos požiūriu: baltas raitelis su iškeltu 
ka laviju raudoname lauke (2008), Krosnis 
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mitologijoje; baltų mitologijos ir ritualo tyrimai 
(2011). Per pastaruosius penkerius metus 
įvairiuose leidiniuose paskelbta daugiau 
kaip trisdešimt mitologijos tematika para
šytų jo mokslo straipsnių ir recenzijų (jų 
sąrašą galima rasti svetainėje www.tau tos-
menta.lt). Rašyta apie Gediminaičių stul
pų simboliką, lietuviškosios šventumo są
vokos kilmę, lietuviškąją laimės sam pra tą, 
pamažu skelbti baltų mitinio vaizdyno 
frag mentai (autoriaus vadinami „baltų mi
ti nio vaizdyno juodraščiais“). 

Dainius Razauskas tęsia Vladimiro 
To porovo akademinę tradiciją, taip pat 
yra nuoseklus ir ištikimas Norberto Vė
liaus ir Gintaro Beresnevičiaus tyrimų 

Vytauto Daraškevičiaus nuotrauka, 2016



277KRONIKA

tęsėjas. Jo publikacijoms būdinga gausi 
komparatyvistinė medžiaga, tarpdalykinė 
perspektyva ir etninės kultūros suvokimas 
pačia plačiausia prasme. Visuomenės 
mei lę ir pagarbą jis pelno kaip auditoriją 
užburiantis ir įkvepiantis paskaitininkas, 
talentingai derinantis mokslo tyrimų pa
tirtį ir laisvą eseistinį mąstymą.

Mintimis apie lietuvių tautos būtį, 
isto riją ir dabartį mokslininkas nuolat 
dalijasi ne tik mokslinėse konferencijose, 
bet ir kultūrinėje, populiariojoje spaudoje, 
radijo ir televizijos laidose, interneto 
portaluose. Čia jis reiškiasi kaip lietuvių 
orumo ir jų kultūros vertingumo gynėjas, 
patariantis sutrikusiems tautiečiams, kaip 
susigrąžinti gyvenimą, laimę ir Tėvynę, ir 
teigiantis, kad Lietuva yra dvasinė tikrovė, 
lietuvybės reikia ieškoti savo sieloje:

Tai Lietuva, kuri šaukia kiekvieno mūsų širdy-
je. Tai Ji, Karalystė, įtikina mus, kad šio pasaulio 
aplinkybės ir padėtys – dar ne viskas, kad širdies 
tiesa neprivalo joms nusilenkti, kad ji yra aukš-
tesnė, pirmesnė. Tai ji įgalina mus didžiausioje 
neviltyje pakelti galvą, pakilti, stotis ir nugalėti. 
Tai Lietuva, kuri suspindi žiemos naktį pakėlus 
akis į žvaigždėtą dangų. Ji tarsi vilkas prieš mė-
nulį sustaugia: „Aš esu!“ Ir ima augti, pamin-
dama išskaičiavimus. Ir iš senos šaknies kaskart 
kiekviename iš mūsų atauga Lietuva, dar vakar 
neturėjusi vietos po saule. Tai Ji šaukia per Si-
moną Daukantą, Joną Basanavičių, per Maironį, 
per Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, Vydūną, 
Justiną Marcinkevičių, per kiekvieną iš mūsų, 
skirtingai stipriai, vis kitomis aplinkybėmis ir 
vis kita gaida. Bet šaukia į tą patį vieną dangų 
(„Lietuva yra dvasinė tikrovė“, Respublika, 2016, 
liepos 10). 

Kaip apie kolegą atsiliepė dr. Radvilė 
Racėnaitė, „Dainiaus Razausko, kaip vie
šo jo intelektualo, mintys yra artimos auš
ri ninkams, kurie save vadino Lietuvos 
my lė tojais, buvo karšti praeities ir tautinės 
tradicijos puoselėtojai ir troško susieti ją su 

tolesniu tautos vystymusi. Jo drąsiai ir mo ty
vuotai išsakomos mintys apie pastarojo meto 
lietuvių, Lietuvos ir lietuvybės skau dulius 
nėra vien skambi kritika, kartu parodomi ir 
būdai bei priemonės tokioms problemoms 
spręsti, siūlant ir teigiant naują ir viltingą 
Lietuvos kaip dvasinės tvirtovės vaizdinį, 
nebijant ir nevengiant apie Lie tuvą kalbėti 
pakylėtai ir poetiškai, nes, paties Dainiaus 
žodžiais, „ʽkai savo Tėvynę myli, ne vertini, 
o regi ją vaizduotėje kaip pasakų šalįʼ“. 

Tad už monografijas, naujai atsklei-
džiančias senojo tradicinio lietuvių pa-
saulėvaizdžio ir lietuvių literatūros kla-
sikos paraleles, aktualinančias tradicinės 
kultūros paveldą, teikiančias įžvalgias po-
etinės kalbos interpretacijas, už eseistiką, 
kuriančią ir įtvirtinančią didįjį Lietuvos 
pasakojimą, suteikiančią tvirtas intelekti-
nes ir dvasines atramas postmodernybėje 
gyvenančiam žmogui, už kitus darbus jam 
ir paskirtas šis garbingas apdovanojimas. 

Austė Nakienė

ŠIUOLAIKINIŲ SAKMIŲ TYRIMO 
DRAUGIJOS KONFERENCIJA  
TALINE

Š. m. birželio 28–liepos 2 d. Taline buvo su-
rengta Šiuolaikinių sakmių tyrimo drau gijos 
34oji tarptautinė mokslinė kon ferencija 
„Šiuolaikinių sakmių perspek tyvos“ (Pers-
pectives on Contemporary Legends). Ją rengė 
draugija kartu su Estijos akademine folk
loro draugija ir Tartu įsikūrusio Estų lite-
ratūros muziejaus Folkloro skyriumi ir jo 
mokslininkėmis dr. Mare Kalda ir dr. Eda 
Kalmre. 

Šiuolaikinių sakmių tyrimo draugija 
(International Society for Contemporary 
Legend Research – ISCLR), dabar vie
nijanti apie 80 narių iš viso pasaulio, 
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buvo įkurta 1982 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Poreikis suburti tokią organi
zaciją radosi natūraliai, kai tyrėjai suprato, 
jog šiuolaikinės sakmės yra vienas iš 
sparčiausiai plintančių ir aktyviausiai 
cirkuliuojančių folkloro žanrų, o norint 
geriau suvokti tokių modernių žanrų 
dinamiką ir funkcijas, būtina užmegzti 
glaudesnius ryšius tarp juos tiriančių 
mokslininkų. Draugija nuo 1985 m. leidžia 
informacinį naujienlaiškį FOAFTale News1, 
o nuo 1991 m. – ir metinį mokslinį 
recenzuojamą žurnalą Contemporary Le-
gend2, kurio senesni numeriai yra suskait
meninti ir jau pasiekiami internetu3. 
Labai aktyviai bendraujama ir draugijos 
bendruomenės puslapyje facebook’e. Čia 
da lijamasi ne tik naujausia moksline in
for ma cija apie išleistas knygas arba ren
giamas konferencijas, bet ir fiksuojami 
žiniasklaidoje nuolat pasirodantys straips
niai, paremti populiariausiais šiuolaikinių 
sakmių ir gandų siužetais. Draugijos pas
tangomis kasmet rengiamos ir tarp tau
tinės konferencijos: vienais metais jos or
ganizuojamos JAV, o kitais – kurioje nors 
Europos šalyje. 

Pastaroji tarptautinė konferencija su
rengta Taline ir truko šešias dienas, joje 
dalyvavo pranešėjai iš keturiolikos šalių. 
Konferencijos metu vyko 11 sesijų ir buvo 
perskaityti 38 pranešimai. Juos būtų galima 
suskirstyti į keletą artimos problematikos 
grupių. Pavyzdžiui, nemaža dėmesio su
laukė politinio folkloro tema. Aptarti gan

1 Prieiga per internetą: http://www.folklore.ee/
FOAFtale/. Santrumpa FOAF reiškia friend of a 
friend ‘draugo draugas’. Taip dažnai apibūdinamas 
šiuolaikinio naratyvo veikėjas, kuriam esą iš tiesų 
nutiko pasakojama istorija. Galime prisiminti panašų 
šmaikštų lietuvių posakį – VBS, arba viena boba sakė. 

2 Prieiga per internetą: https://contemporarylegend.
org/our-publications/contemporary-legend/.

3 Žr. http://collections.mun.ca/cdm/landingpage/
collection/clegend.

dai, susiję su rinkimais Baltarusijoje; per 
laiką folklorizavęsi esą tikri pasakojimai 
apie Staliną; pašaipūs, o neretai ir įžeidūs 
internetiniai pajuokavimai apie dabar jau 
buvusio JAV prezidento žmoną Michelle 
Obamą. Pranešimuose taip pat aptarti 
gandai, plačiai sklidę didžiųjų istorinių 
lūžių, kaip antai Pirmojo pasaulinio karo, 
laikotarpiu. Pranešimuose analizuotos ir, 
atrodytų, nūdienos aktualijos, pavyzdžiui, 
folkloriniai pasakojimai apie neseniai įvy
kusias oro linijų katastrofas ar dingusius 
lėktuvus. Pastaruoju atveju matyti, kad 
išskirtiniai įvykiai gandais ir sakmiško 
turinio naratyvais apauga akimirksniu, o 
tokie gandai gana greitai sufolklorėja. 

Kaip įprasta, pranešimuose aprėpti ir 
klasikiniai ar ilgesnę gyvavimo istoriją jau 
turintys šiuolaikinių sakmių siužetai apie 
vaiduoklius ir pastatus, kuriuose vaidenasi; 
apie ateivius ir jų pagrobtus žmones; apie 
organų vagystes ar apie dėkingąjį teroristą, 
įspėjantį jam kuo nors padėjusius žmones, 
kad vengtų tam tikros vietos, kur, kaip 
paaiškėja vėliau, buvo suplanuotas išpuolis. 
Ne viename pranešime aptarta senųjų 
sak mių veikėjų ar mitologinių reiškinių 
raida moderniame pasaulyje, taip pat ir 
internete. Šiuolaikinėse sakmėse vis dar 
veikia krikščionių šventieji ir skandinavų 
dievai, o Knoso rūmai ir jų pavyzdžiu 
pa statytos kopijos kituose kraštuose vis 
dar traukia dėmesį savo paslaptingais ar
chi tektūriniais sprendimais ir iki šiolei 
neišaiškinta jų paskirtimi. Šiuolaikiniam 
folklorui būdinga savybė sujungti kelias 
raiškos sritis ypač akivaizdžiai atskleista 
pranešime apie senąsias ir miesto sakmes, 
kurios tapo pagrindu kortų žaidimui. 
Apskritai, net ir aptariant teminiu požiūriu 
klasikinius šiuolaikinio folkloro naratyvus, 
pranešimuose pateiktos tokių atvejų studijos 
buvo pagrįstos naujomis metodologinėmis 
prieigomis ir nauja kontekstine medžiaga.
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Galima konstatuoti, kad šiuolaikinių 
sakmių tyrimai išsiskiria nuolatiniu dė
mesiu bauginančioms istorijoms ir detalia 
baimės ir humoro sąveikos analize. Tokiai 
problematikai skirtuose pranešimuose kaip 
šiuolaikinio mitologinio nerimo šaltinis 
pristatytas miesto sakmių personažas, pa
ranormalių gebėjimų turintis persekiotojas 
Lieknasis žmogus (angl. the Slender Man); 
gan dai apie paslaptingas juodas mašinas ir 
baltus autobusiukus, kurių vairuotojai esą 
grobia vaikus. Pranešimai, kuriuose buvo 
aptartos bendresnio pobūdžio šiuolaikinių 
sakmių tendencijos, taip pat sulaukė di
delio auditorijos susidomėjimo. 

Kalbėjusieji pranešimų objektu rinkosi 
labai įvairias šiuolaikinės tautosakos ap
raiškas, pasitelkė skirtingas analitines pri
ei gas. Vis dėlto bene visus pranešimus 
vienijo tai, kad juose tyrėjai siekė pri
statyti šiuolaikinio savo šalies folkloro 
ypa tumus, rėmėsi neretai gana plataus 
vie tinio konteksto pažinimo reikalaujan
čia medžiaga. 

Toks iš pirmo žvilgsnio temiškai la
bai įvairuojantis pranešimų pobūdis klau
sy tojams tapo įdomia bei vertinga patir
timi plačiąja prasme, nes leido per ke lias 
konferencijos dienas išgirsti daug konkrečių 
faktų, kurie be ypatingų pas tangų leido 
suprasti, jog visur pasaulyje į folklorizacijos 
procesą įtraukiami iš prin ci po panašūs 
dalykai: iš kasdienybės iškrintantys, daž
nai ribiniai, neretai racio naliai sunkiau 
paaiškinami ir todėl su antgamte siejami 
išgyvenimai ir potyriai. 

Mokslinę konferencijos programą dar
niai papildė du vakarus vykusi ekskursija 
po vaiduokliškąjį Taliną. Susirinkusieji 
bu vo vedžiojami po estų mitologinėse 
sak mėse ir padavimuose minimas miesto 
vietas ir erdves, sulaukusias dėmesio šiuo
laikiniuose naratyvuose. Kitõs, ilgesnės 
eks kursijos metu buvo vykstama į Lahemos 

nacionalinį parką, esantį šiaurinėje Esti joje, 
o pakeliui buvo apžiūrėti įvairūs kultūriniai 
ir istoriniai estiškojo paveldo objektai: ke lios 
seniausiomis laikomos bažnyčios ir greta jų 
esančios kapinės su archajiškais paminklais, 
kuriuose dar vyrauja senoji pagoniška sim
bolika; archeologinių palaidojimų vietos; 
mitologiniai akmenys; apžadų virvelėmis 
apraišiota daugiakamienė liepa, kurią se
ną jį prigimtinį estų tikėjimą atgaivinusi 
bend ruomenė laiko šventu medžiu. 

35oji Šiuolaikinių sakmių tyrimo drau
gijos konferencija įvyks 2017 m. bir želio 
6–10 d. Lafajeto mieste, Luizianoje (JAV).

Radvilė Racėnaitė

APGINTA DISERTACIJA

2016 m. rugsėjo 9 d. Lietuvių literatūros ins-
titute įvyko Linos Leparskienės disertacijos 
Trakų lokalinio pasaulio refleksijos žmonių 
pasakojimuose gynimas.

Sakytinei kultūrai priklausančių įvai-
raus pobūdžio naratyvų kaip asmeninių 
gyvenimo istorijų ir bendruomenės kul-
tūrinės komunikacijos reprezentantų ty-
rimai jau kuris laikas gausiai ir sėkmingai 
vykdomi daugelio šalių humanitariniuose 
moksluose. L. Leparskienės disertacija lai-
kytina kaip tik šios srities moksliniu darbu. 
Visos svarbiausios Trakų kraštovaizdžio 
erd vės disertacijoje išsamiai nagrinėjamos 
žvalgantis po jas vietinių gyventojų aki-
mis. Miesto teritorija, jį supantis ežerynas 
ir pati įvairiakalbė bei įvairiakultūrė bend
ruomenė analizuojami remiantis karaimų, 
lenkų, baltarusių, lietuvių ir kitų tautų 
atstovų pasakojimais. Renkant medžiagą 
įvairiu intensyvumu kalbinta daugiau kaip 
pusšimtis Trakų ir jų apylinkių žmonių, 
iš jų išskiriami keli pagrindiniai pasako-
tojai. Iš pašnekesių su visais jais randasi  
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refleksyvusis Trakų kultūrinio kraštovaiz-
džio folklorinis naratyvas. Šiame tyrime 
disertantei labiausiai rūpėjo kalbinti vyres-
niųjų kartų trakiečius, užrašytas ir vienas 
kitas vidutinio amžiaus Trakų gyventojų 
pasakojimas (pašnekovų amžius svyravo 
nuo 50 iki 90 metų). Turbūt spėta pačiu 
laiku – vyresniųjų kartų trakiškių, galinčių 
per savo gyvenimo istorijas atskleisti Trakų 
kultūrinio kraštovaizdžio istoriją ir nūdie-
ną, lieka vis mažiau. Disertacijoje pasitel-
kiami lietuviški, lenkiški ir rusiški naraty-
vai (pateikiant jų vertimus į lietuvių kalbą).

Tyrimas išdėstytas nuosekliai ir kūry-
biškai. Disertacijos „Įvade“ ir „Teorinėse 
ir metodologinėse tyrimo gairėse“ išsamiai 
pristačiusi darbo problematiką, uždavi-
nius, šaltinius ir metodologines pri eigas, 
tolesnėse dalyse autorė nuo šiuolaikiniame 
istoriniamekultūriniame Trakų diskurse 
vyraujančio įvaizdžio (Trakai kaip Lietu-
vos lieux de mémoire) aptarimo, geografi-
nės vietos charakteristikos pateikimo (visa 
tai – trečiojoje dalyje „Trakai: žvilgsnis iš 
šalies“) pereina prie svarbiausių tyrimo 
pozicijų: nagrinėjama trakiečių pasakoji-
muose išryškėjanti miesto erdvių samprata, 
Trakų ežeryno folklorinė istorija, žmogaus 
ir ežero santykio variantai, išskirtinį dė-
mesį sutelkiant į neabejotinai svarbiausia 
laikytiną trakiečių žvejų kultūrą („Trakų 
miesto erdvės samprata vietos gyventojų 
pasakojimuose“, „Trakai – ežerų pasaulis“). 
Disertacija baigiama aktualių Trakų kraš-
tovaizdžio ir vietinės bendruomenės kai-
tos aspektų analize („Kaita ir tęstinumas“). 
Itin vertingu disertacijos papildymu tapo 
kryptingai ir kūrybiškai parinktos iliustra-
cijos (įvairių laikotarpių miesto ir jo apy-
linkių fotografijos, žemėlapiai ir pan.).

Tiek pati L. Leparskienė, tiek jos dar-
bą ver tinę gynimo tarybos nariai kaip la-
bai reikšmingą dalyką pabrėžė disertacijos 
kompleksiškumą ir vientisumą. Disertaci-

joje į Trakų daugiakultūriškumą žvelgiama 
analizuojant ne selektyviai pasirinktos ku-
rios nors vienos, bet visų čia gyvenančių 
etninių ir pagrindinių socialinių grupių 
kultūrą. Tai leido autorei atskleisti integ
ralų vietos bendruomenės, pasižyminčios 
kalbine, konfesine, socialine įvairove, ta-
čiau vienijamos to paties gyvenamo kraš-
tovaizdžio, vaizdą. Turbūt nebus per drąsu 
pasakyti, jog aptariamos disertacijos atveju 
susiduriame su iš esmės kitokio pobūdžio 
žvilgsniu į lokalumą, palyginti su ilgus de-
šimtmečius lietuvių folkloristikoje ir etno-
logijoje deklaruota ir analizuota regioniš-
kumo ir regioninių savitumų samprata, 
folkloro kūrinius, kalendorinius papročius 
ir net vietinę kalbą tam tikra prasme atski-
riant nuo pačių vietos gyventojų, nuo jų 
gyvenimo kontekstų. 

Disertacijos gynimo metu ne kartą bu
vo atkreiptas dėmesys į didelę darbe pasi-
telkiamų ankstesnių Trakų kraštovaizdžio 
tyrimų įvairovę. Įvade apžvelgta ir toles-
niuose skyriuose pateikiama gana plati 
pastarųjų šimtmečių istorikų, folkloristų, 
lingvistų, geografų darbų, vienaip ar kitaip 
susijusių su Trakų arealo kraštovaizdžiu, 
kultūra ir istorija, panorama. Taip pat kaip 
itin aktualūs ir teorinius pagrindus darbui 
teikiantys pristatyti įvairių kraštų folkloris-
tų ir kultūrologų atlikti sakytinės istorijos, 
kultūrinės atminties tyrimai. Skirtingų sri-
čių atstovų tyrimų dermė šiame darbe la-
bai svarbi, nes sudaro sąlygas kompleksiš-
kai pažvelgti į Trakų kultūrinį kraštovaizdį. 
Įvairiu metu fiksuota folklorinė medžiaga 
(sakmės, padavimai) pasitelkiama anali-
zuojant išskirtinai trakietišką ežerų kultūrą,  
aptariant įvairialypį vietos gyventojų san-
tykį su juos supančiais vandenimis. 

Nemažai diskutuota apie L. Lepars kie
nės pasirinktas metodologines tyrimo pri-
eigas. Išskirtiniu ir inovatorišku pripa žintas 
autorės apsisprendimas iškelti ir įtvirtinti 
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tokio pobūdžio darbui labai aktua lų ir folk
lorinių naratyvų teorinėse studijose jau se-
nokai aptinkamą subjektyvumo prioritetą. 
Disertacijoje giluminio interviu strategijos 
derintos su antropologinio stebėjimo me-
todu. Renkant medžiagą neabejotinai įta-
kos (pokalbių su pateikėjais turiningumo, 
kryptingumo ir betarpiškumo prasme) tu-
rėjo tai, kad Trakai yra disertantei puikiai 
nuo vaikystės pažįstamas ir savas kraštas. 
Pažymėtina, kad minėtu sub jektyvumo 
prioritetu ji nepiktnaudžiau ja: trakiečių 
pa sakojimuose atpažintos asmeninės pa-
tirtys disertacijoje prikišamai nedemons-
truojamos, jos jaučiamos iš autorės „už-
tekstinės“ laikysenos ir negausių, bet itin 
taiklių prasitarimų. 

L. Leparskienės disertacija šiandieninei 
lietuvių humanitarikai – ypač folkloristi-
kai, taip pat etnologijai ir istorijai – reikš-
minga keletu aspektų. Pirmiausia, kaip 
originalus ir kompetentingas žodinės tra-
dicijos statuso ir jos sklaidos konkrečiame 
lokuse tyrimas. Akivaizdu, kad šis darbas 
atveria iki šiol plačiau netirtą, apskritai 
beveik nereflektuotą Trakų vaizdą „iš vi-
daus“, t. y. paremtą margo ir daugiakul-
tūrio vietinio sociumo atstovų autentiš-
kais pasakojimais, iš kurių galime patirti, 
kokia buvo ir kaip kito šios išskirtinį is-
torinį statusą turinčios vietovės gyvento-
jų kasdienybė, koks jų santykis su Trakų 
kraštovaizdžiu ir tam tikra prasme iš šalies 
atneštu dabartiniu Trakų įvaizdžiu. Šitaip 
randasi galimybė keletą šimtmečių istorikų 
ir literatų formuotą ir tyrinėtą Trakų kaip 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lieux 
de mémoire vaizdinį (t. y. žvilgsnį iš šalies) 
papildyti aktualiu vietos bendruomenių 
žodinės istorijos naratyvu. Šiuo požiūriu 
disertacija bus naudinga panašaus pobū-
džio būsimiems tyrimams, o ypač Lietuvo-
je gyvenančių tautinių mažumų ir regionų 
kultūros studijoms. 

Disertacija apginta sėkmingai, jos au-
torė tiek iš gynimo tarybos narių, tiek iš 
gausiai susirinkusių klausytojų sulaukė 
aktyvaus raginimo atlikto tyrimo pagrin-
du parengti spaudai monografiją, kurios 
labai lauktų Trakų krašto žmonės, o ypač – 
L. Leparskienės kalbinti pasakotojai. 

Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė

MUZIKINĖS MIGRACIJOS.  
EUROPOS ETNOMUZIKOLOGŲ 
SEMINARAS SARDINIJOJE

Nuvykti į Europos etnomuzikologų semi-
narą (žr. esem-music.eu) Sardinijoje šiais 
2016 metais traukė ne tik įdomi tema, 
bet ir galimybė pasiklausyti unikalios mu
zikos in situ. Ir iš tikrųjų, nepamenu kito 
ESEM’o renginio, kuriame būtume ap-
dovanoti tokia tradicinės muzikos gausa – 
ypač vyrų daugiabalsiu dainavimu (cantu 
a tenore ir cantu a cuncordu) ir virtuo zišku 
launeddas (liežuvėlinių trivamzdžių pučia
mųjų instrumentų) muzikavimu. Kas va-
karą vis naujos dainininkų ir muzikantų 
grupės, lydimos etnomuzikologų komen-
tarų, launeddas gamybos demonstravimo. 
Buvo dar ir anglų, korėjiečių, ir lietuvių 
muzikos. Jaučiausi iš tiesų pakylėtas, ga-
lėdamas padainuoti drauge su sardų dai-
nininkų ketvertu. Žinoma, ragavome ir 
autentiškos picos.

Lietuvai atstovavome trise: Austė Na-
kienė, Gaila Kirdienė ir šių eilučių auto-
rius. Iš viso perskaityti 46 pranešimai, pa-
rodyti ir buvo pakomentuoti trys filmai.  
Nenuostabu, kad pranešėjų daugiausia 
būta iš Italijos, kiti iš Anglijos, Austrijos, 
Čekijos, Danijos, Ispanijos, JAV, Kanados, 
Kinijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Nor-
vegijos, Pietų Korėjos, Rusijos, Serbijos, 
Slovėnijos, Škotijos, Švedijos, Šveicarijos.
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Konferencija prasidėjo rugsėjo 20 die-
ną Sardinijos sostinėje Kaljaryje, o kitą-
dien persikėlė į vaizdingą senovinį Santu 
Lussurgiu miestelį salos gilumoje, kur 
tru ko iki rugsėjo 25osios. Šis miestelis 
pasirinktas todėl, kad čia iki šiol stiprios 
muzikavimo tradicijos (beje, ir tyrinėjimo 
tradicijos – čia gyvena ir dirba trys pro-
fesionalūs muzikologai), nors pats mies
telis susitraukė nuo 8000 gyventojų iki 
2000; globalizacija ir provincijos nyki-
mas – visuotinė problema. Rytais seno-
mis painio mis gatvelėmis žingsniuodamas 
nuo „namų“ iki konferencijos vietos kar-
tais nesutikdavai nė gyvos dvasios, nebent 
koks veidas sušmėžuodavo lange...

Sardinijos provincijoje „kasmet, sezo-
nas po sezono, piemenys keliavo tais pa-
čiais takais, gindami savo bandas iš kalnų į 
slėnius ir vėl atgal“. Anglų kalba toks sezo-
ninis gyvulių pervarymas vadinamas trans-
humance. Konferencijos rengėjai, Kaljario 
etnomuzikologai Ignazio Macchiarella ir 
Marco Lutzu, šią sąvoką pasirinko kaip 
metaforą įvairialypiam glokaliam (glo-
balumas + lokalumas) muzikos, muzikos 
žinijos, muzikantų, muzikologų kelionių, 
migracijų, susitikimų, sankirtų, transfor-
macijų, sugrįžimų laukui apibrėžti. Tad 
pasirinkta XXXII ESEM’o tema skambėjo 
taip: „Muzikos / muzikos kūrėjų / muzi-
kologų migracijos“; ji suskirstyta potemė-
mis: „Muzika grįžta namo“, „Muzikologai 
grįžta namo“, „Sezoniniai muzikos takai“ 
ir „Muzikos žanrų migracijos“. 

Migracijų, iškeliavimo bei sugrįžimo 
te ma artima pačiai sardų muzikos situaci-
jai – jų vietinė tradicija migruoja iš kai-
mo į kaimą, toliau į platųjį pasaulį ir atgal 
muzikantų, koncertų, garso ir vaizdo įrašų 
pavidalu. Apie tai pasakojo Paolo Bravi ir 
Salvatore’o Carboni (Kaljaris) pranešimas 
„Franceschino grįžta namo“. Francesco 
Demuro – 38 m. dainininkas iš Sardinijos, 

savo karjerą pradėjęs nuo tradicinio sardų 
dainavimo, vėliau tapęs pasaulinio garso 
operos solistu, o dabar vėl grįžęs prie savo 
šaknų. Mokslininkai ištyrinėjo vienõs dai-
navimo savybės – vibrato – kitimą kintant 
vokalo stiliui; tai buvo vienintelis šioje 
konferencijoje akustinės analizės metodais 
atliktas darbas.

Žemyninės Italijos, Sicilijos etnomu-
zikologai rinkosi daugiausia išorinių mi-
grantų, muzikinių kontaktų su kitomis 
kultūromis temas. Serena Facci ir Grazia 
Tuzi (Roma) pastebėjo, kad Italijos sosti-
nė nebėra tas šventasis miestas, monolitiš-
kas religinis centras, apie kurį rašė Mircea 
Eliade. Pastaraisiais dešimtmečiais čia įsi-
kūrė daugybė visokių religinių bendruo-
menių, kurioms svarbūs įvairiose miesto 
vietose esantys nedideli centrai. Pranešime 
„Chorų migracija Romos filipiniečių ka-
talikų bendruomenėje“ jos atskleidė, kaip 
funkcionuoja ir koordinuoja veiklas Ro-
mos filipiniečių periferinės religinės bend
ruomenės, besiburiančios apie centrinę 
baž nyčią (Santa Pudencianos baziliką). 

Trys pranešimai buvo parengti vykdant 
Pavijos universiteto projektą „Muzika ir 
migracija Kremonos apylinkėse“. Fulvia 
Caruso aptarė projekto problemą, tikslus, 
metodus („Muzika ir migracija: projek-
to pasiekimai“). Kremonoje ir Pjačenco-
je daug imigrantų iš Rumunijos, Indijos, 
Afrikos valstybių. Muzika jų gyvenime 
reiškiasi labai įvairiai: kaip religinių ritu-
alų elementas, kaip „nuolatos per ausines 
skambantis“ kasdienybės elementas, kaip 
kūrybinė ir koncertinė veikla. Vienu iš ty-
rimo uždavinių buvo tarp imigrantų ky-
lančių etninių įtampų mažinimas. Įdomu, 
kad kultūriniai kontaktai gimdo naujus 
muzikinius lydinius. Pavyzdžiui, išeiviai 
iš Afrikos jungia savo šalių – Nigerijos, 
Benino ar Kamerūno – tradicinę muziką į 
bendrą „Afrikos muziką“, kuri būtų priim-



283KRONIKA

tina ne tik jiems patiems, bet ir jų klausan-
tiems europiečiams. Šiuos pastebėjimus iš 
dalies pakartojo Anjos Brunner (Bernas) 
pranešimas „Afrikos muzikos (ir muzikai) 
judėjime. Saitai su „namais“ Europoje 
gyvenančių Afrikos muzikantų kūrybo-
je“. Pasak jos, būtina afrikiečių migrantų 
muzikavimo sąlyga yra „tinklas, mezgamas 
peržengiant etnines ir nacionalines ribas“, 
o migruojant sukaupiamas „turtingesnis 
transkultūrinis kapitalas“.

Įvairiems aptariamo projekto aspek-
tams buvo skirti Thea’os Tiramani („Sikhų 
religinė muzika migruojančiame konteks-
te: medijos vaidmuo“) ir Monicos Sera-
fini („Garso dienoraštis transkultūrinėje 
klasėje“) pranešimai. Pirmajame aptartos 
kirtan (sikhų religinio giedojimo) trans-
formacijos: giedama ne tik „klasikiniu“, 
bet ir „komerciniu“ stiliumi. Paaiškėjo, 
kad šiuo atveju svarbiausias ne muzikos 
stilius, bet sikhų tapatybės akcentavimas. 
Antrojo pranešimo objektas – imigrantų 
jaunimo klausoma muzika. Etnomuziko-
logai paprašė jaunuolių rašyti muzikinius 
dienoraščius, fiksuoti, kokiõs muzikos jie 
klausosi savanoriškai ir ne visai savo noru, 
nes ji skamba jų gyvenamoje aplinkoje. Iš 
dienoraščių ir atsakymų į klausimus suži-
nota, kad (kaip ir buvo galima tikėtis) jau-
nimas dažniausiai klausosi relaksuojančios 
muzikos iš išmaniųjų telefonų. 

Beje, nė viena iš šių dviejų pranešėjų 
konferencijoje nedalyvavo, pranešimus per
skaitė kiti. Tačiau ir autorėms nesant kilo 
nemaža diskusijų, išryškėjo kai kurios pro-
blemos. Pavyzdžiui, buvo bendraujama tik 
su musulmonais vyrais – moterys nedaly-
vauja viešajame gyvenime. Amnesty Inter-
national atvežė imigrantų jaunimui gitarų – 
tie nesusidomėjo. Toks ir kiti pavyzdžiai tik 
dar kartą paliudijo, kad neretai, nors ir sie-
kiant kilniausių tikslų, nesuvokiama, kokia 
yra tikrovė, ignoruojami kultūrų skirtumai.

Layla Dari (Florencija) pasakojo apie 
marokiečių muzikantą, karjerą pradėjusį 
Tanžero muzikos ir šokio konservatorijoje, 
vėliau baigusį Veronos muzikos konserva-
toriją ir Italijoje įkūrusį kelis multietninius 
orkestrus („Viduržemio jūros migraci-
jos: Jamalo Ouassini atvejis“). „Vienas iš 
pagrindinių originalių muzikos elemen-
tų šiuose multietniniuose ir Viduržemio 
jūros orkestruose yra métissage potyris: 
muzikantai sulieja asmenines muzikines 
patirtis, išlaikydami savo ankstesnes kultū-
rines šaknis“. Viduržemio jūros muzikinių 
kultūrų lydinių tema plėtota ir Matthew 
MachinAutenrietho (Kembridžas) pra-
nešime „Ispanų ir marokiečių muzikinės 
sandūros ir „kasdienis“ multikultūralizmas 
Andalūzijoje“. Andalūzijos flamenkas de-
rinamas su panarabiška imigrantų iš Maro-
ko muzika – tai tarsi muzikinė convivencia 
(idealizuoto taikaus krikščionių, judėjų ir 
musulmonų sambūvio išraiška).

Girolamo Garofalo iš Palermo prane-
šime „Arbëresh bendruomenės Sicilijoje  
paraliturginiai muzikiniai repertuarai“ ap-
tarė albanų tautinės mažumos Sicilijoje pa-
raliturginę muziką. Ji savo šaknimis siekia 
bizantiškąją tradiciją, tačiau patyrė gausių 
vėlesnių įtakų. Įdomu, kad bendruomenės 
repertuare tebegyvuoja senosios sicilietiš-
kos liaudies dainos, išverstos į albanų kal-
bą, o pačių siciliečių jau seniai užmirštos. 
Giuseppe Sanfratello (Kopenhaga) labai 
panašios tematikos pranešime „Migruo-
jantys repertuarai: Sicilijos albanų giesmių 
tradicija tarp diasporos ir vėlyvųjų vidur
amžių archaizmų“ daugiau dėmesio skyrė  
diachroniniam tyrimui, „stratifikacijos“ teo
rijai ir giesmių variantiškumui.

Maria’os Rizzuto (Roma) pranešimo 
„Koptų ortodoksų giesmė Italijoje: Gol-
gotos giesmė kaip migrantų tautos sim-
bolis“ centre – koptų giesmė, kurios me-
lodija esą siekianti faraonų laikus. „Taigi 
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ši giesmė atlieka esminę identifikacinę 
funkciją „atverdama“ simbolinę koptų 
visatą senoviniame faraonų Egipte, tad 
iš esmės naujai apibrėždama koptus kaip 
tautinę bendriją, o ne kaip paprasčiausią 
krikščionių mažumą.“

Ortensia Giovannini iš Romos atrado, 
kad muzikos „armėniškumas“ pačioje Ar-
mėnijoje ir armėnų diasporoje užsienyje 
yra suvokiamas labai skirtingai („Einu, 
grįžtu, sutrinku. Armėnų muzikos idėjų 
įvairiuose lauko tyrimuose refleksijos“). 
Nuostatų spektras apima nuo „tikrojo“ 
armėniško garso, „tradicinės klasikos“ gai-
vinimo iki tautiškumo apraiškų roko mu-
zikoje. Armėnų genocido šimtmečio pa-
minėjimui skirtuose koncertuose tautinė 
muzika įgijo politinį atspalvį, ji suvienijo 
didžiulę netektį mininčius armėnus tiek 
tėvynėje, tiek diasporoje. 

Giovanni’s De Zorzi’s iš Veneci-
jos („Muzikos migracija tarp Venecijos 
ir Kons tantinopolio / Stambulo“) apta-
rė Otomanų imperijos ir Venecijos mu-
zikinius ryšius, pradėdamas XVII a. ir 
baigdamas šių laikų projektais, kuriuose 
svarbiausia praktinė dalis – muzikantų kū-
rybinės dirbtuvės, koncertavimas ir įrašų 
publikavimas.

Klausydamasis Maurizio Corda’os (Pa-
vija) pranešimo „Muzika ir žmonės Festa 
della Lega di Cultura“, nejučiomis lyginau 
festivalį mažame kaimelyje šalia Kremonos 
su mūsų festivalio „Skamba skamba kan-
kliai“ pasidainavimų vakarais. Svarbiau-
sias festivalio Festa della Lega di Cultura 
bruožas – spontaniško dainavimo galimy-
bė. Vyksta ir „oficialūs koncertai“, kuriuo-
se klausytojai aprūpinami dainynėliais, ir 
spontaniškas dalijimasis repertuarais, taip 
pat dis kusijos apie juos, dainų kūrimas ir 
perkūrimas. Dainavimo kokybė – antra-
eilis dalykas, aplinka labai demokratiška, 
nėra susireikšminusių „žvaigždžių“.

Claudio Rizzoni (Venecija) pranešimo 
tema „Grįžimas prie tradicijos siekiant ją 
pakeisti: Neapolio „neformaliųjų“ pučia-
mųjų orkestrų atvejis“ neabejotinai sudo-
mintų ir Lietuvoje gyvuojančių pučiamų-
jų orkestrų tyrinėtojus. Tokie orkestrai, 
ne atskiriama Madonai dell’Arco skirtų 
pa ra liturginių ritualų dalis, per kelerius 
pas taruosius metus gerokai atnaujino ir 
patį ritualą, ir savo repertuarą, tradicinius 
re liginius kūrinius papildė sambos ritmo 
kompozicijomis, džiazo standartais (pavyz-
džiui, Dizzy Gillespie „Naktis Tunise“), te-
momis iš „Karibų piratų“ ir kitokia muzika.

Mūsų pranešėjų trejetas tradiciškai rin-
kosi lietuviškąją tematiką. Austė Nakie-
nė pasekė sutartinių kelią nuo pirmosios 
sovietų okupacijos iki šių dienų („Kaip 
išliko lietuvių polifoninės dainos sutarti-
nės?“). Daug dėmesio buvo skirta žymios 
sutartinių atlikėjos Emilijos Zaukaitės
Kuzavinienės šeimos istorijai, tremčiai į 
Sibirą: pasinaudota proga nelabai žinan-
čiam Europos klausytojui priminti, ką 
teko iškentėti okupuotoms tautoms ir ką 
tose negandose reiškė tradicinė muzika. 
Gaila Kirdienė, pasiremdama muzikantų 
Pivoriūnų dinastijos pavyzdžiu, pranešime 
„Grįžimas į Lietuvą ir prie lietuvių tradi-
cinių šokių muzikos: smuikininko šeimos, 
emigravusios į JAV XX a. pradžioje, tyri-
mas“ nagrinėjo lietuvių tradicinio muzi-
kavimo reiškinius Amerikoje. Pagrindinis 
Gailos informantas – Čikagos smuikinin-
kas Davidas Pivorunas, ne kartą lankęsis 
Lietuvoje, grojęs folkloro festivaliuose. 
Pranešėja pabrėžė muzikanto asmeninių 
patirčių – jautimosi lietuviu, tradicinės šo-
kių muzikos perėmimo bei atlikimo Lietu-
voje ir Amerikoje svarbą. Rytis Ambraze-
vičius („Dainų žanrų migracija: du tipiški 
lietuviški atvejai“) tyrė, kaip, prisitaikant 
prie naujų kontekstų, kinta dainų paskir-
tis – kaip jos „migruoja“ iš vienų žanrų 
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į kitus. Lygintos Mištūnų kaimo (Šalči-
ninkų r.) ir rekonstruotos Rasos šventės 
„kognityvinių žanrų“ koreliacijos su Lie-
tuvių liaudies dainų katalogo žanrine klasi-
fikacija, aiškinti muzikiniai ir nemuzikiniai 
„žanrų migracijos“ veiksniai.

Labai panašų savo tema pranešimą „Tra-
dicinės Kambodžos muzikos ir liaudiško 
teatro repertuarų transmigracija“ perskaitė 
Francesca Billeri (Londonas). Tyrimo tiks-
las – „siekiant persvarstyti khmerų muzikos 
žanrų klasifikacijos koncepciją iš muzikanto 
pozicijų ir parodyti, kaip klasifikacijos pri-
klauso nuo kultūros arba individo sampra-
tos apie muziką, ansamblius, žanrus ir reli-
ginius tikėjimus, sudaryti tam tikrą khmerų 
tradicinės muzikos ir liaudiško teatro reper-
tuarų lyginamąjį žemėlapį“.

Mūsų kaimynė Anda Beitanė iš Rygos 
pranešime „Kelių paieškos: Dievo dainos 
šiaurrytinės Latvijos lokaliosiose prakti-
kose“ pasakojo Latgalės religinių giesmių 
(Dīva dzīsmes) kompaktinės plokštelės 
atsiradimo istoriją; Kaja MaćkoGieszcz 
(Varšuva, „Bukovinos kalniečių iš Poiana 
Micului muzika ir migracijos“) – apie ilgą 
vienos lenkų bendruomenės kraustymosi 
istoriją (Lenkija – Rumunija – Slovakija – 
Lenkija) ir tos istorijos įspaudus dabartinė-
je jų muzikoje, Arleta NawrockaWysoc-
ka (Varšuva, „Silezijos Vyslos liuteronų 
gyvenimo ‘ciklinis laikas’“) – apie Kalėdų 
ir Velykų papročius vietos kultūroje. Ewa 
DahligTurek (Varšuva, „Sezoniniai muzi-
kos keliai ir laiko lygmenų teorija“) pri-
statė Ludwigo Bielawskio laiko lygmenų 
teoriją ir siūlė ją pritaikyti instrumentinės 
muzikos tyrimams.

Keli pranešimai skirti Balkanų, buvu-
sios Jugoslavijos temoms. Ana Hofman 
(Liublijana, „Solčence zahaja: dainõs be 
namų trajektorijos“) pateikė pavyzdį, kaip 
tam tikros politinės, kultūrinės, edukaci-
jos aplinkybės gali lemti asociacijas, sieja-

mas su daina. Solčence zahaja per muzikos 
vadovėlius, dainynus, metodinius leidi-
nius tapo Slovėnijos žymeniu Jugoslavijos 
socia listinių respublikų šeimoje, tačiau pa-
čioje Slovėnijoje buvo nelabai žinoma. Po 
Jugoslavijos iširimo ši daina, ypač Serbijo-
je, tebekelia praeities nostalgiją ir vaizdin-
go, žalio, kalnuoto Slovėnijos kraštovaiz-
džio asociacijas.

Jelkos Vukobratović (Zagrebas, „Mu-
zikos girdėjimas grįžus namo“) darbas – 
tipiškas etnomuzikologinio lauko tyrimo 
„namuose“ pavyzdys. Jau pats jos gimtojo 
miesto pavadinimas Križevci reiškia kryž-
kelę. Tad čia susikerta ir muzikinės įtakos: 
nuo XIX a. užrašyta daug dainų ne tik 
vietos tarme, bet ir kitomis, gyvuoja mies-
to folkloras, roko, klasikinė muzika. Dėl 
etnografinio regiono kultūros „naujumo“, 
„neoriginalumo“ ji mažiau tiriama; Kri-
ževcų atvejis – chrestomatinis pavyzdys. 
Dar viena menko susidomėjimo šiuo regi-
onu priežastis yra ta, kad čia nebuvo poli-
tinio poreikio pabrėžti nacionalinį identi-
tetą (kaip antai Istros kroatų atveju).

Jill Ann Johnson (Sietlas) perskaitė pra-
nešimą „Nauji žanrai? – Balkanų muzikos 
migracija į Švediją“. Balkanų muzikinės 
subkultūros (ar greičiau Balkanų stiliaus 
muzikos) įvairovę pastarųjų de šimt mečių 
Švedijoje ji aiškino pasiremdama „kultū-
ros šakniastiebio“ teorija (rhizome theory 
of culture). Pagal šią teoriją, kultūra nėra 
hierarchiška, neturi pradžios ir pabaigos 
(yra „tarp“), kiekviena „šaknies“ dalis gali 
jungtis su kita dalimi, nulūžusi „šaknis“ 
gali ataugti. Tad kultūra primena painų 
stilių, įtakų raizginį. Ji teigė, kad pirmieji 
Balkanų muzika susidomėję švedai muzi-
kavo tradiciniais instrumentais, domėjosi 
tų šalių kultūra, stengėsi perimti autentiš-
ką atlikimo manierą iš meistrų. O jauno-
ji karta nelabai žino geografinį ir istorinį 
kontekstus, nesistengia perimti tradicijos 
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iš mokytojo, tad „Balkanų stiliaus“ muzi-
ka gali būti nugirsta iš įrašų ar interneto, o 
dažnai netgi pačių atlikėjų sukurta. 

Apie „Balkanų muzikos“ fenomeną 
kal bėjo ir Alena Libánská (Praha) – šį kartą 
Čekijoje („Balkanų garsovaizdžio vaidmuo 
Balkanų muzikoje: tariamieji Balkanai“). 
Pasak jos, klausytojus traukia pats vieto-
vardis (vartojamas populiariąja reikšme), 
jis suprantamas kaip reklaminis ženklas 
(pavyzdžiui, „Balkanų naktyse“ ir pana-
šiuose renginiuose).

Ardiano Ahmedajos (Viena) tyrinė-
ta Juodkalnijos albanų grupė – pavyzdys, 
kaip prisitaikant tradicinės muzikos reper-
tuaras nesunkiai papildomas visai kitokia 
muzika, netgi keičiamas grupės pavadi-
nimas („Muzikinės grupės kelionė laiku:  
Kllapa Ulqini“). Iš esmės labai panaši Mari-
jos Dumnić (Belgradas) nagrinėta „bohe-
miško kvartalo“ Belgrade muzikinė raiška 
(„Miestietiško folkloro repertuarų Skadar-
lijoje pynės“). Ši muzika skirta daugiausia 
turistams, sezoninė, prisitaikanti prie klau-
sytojų – repertuare ir tarptautiniai ever-
greens, ir vietinė tradicinė bei populiarioji 
muzika (starogradska muzika), ir net mu-
zika iš tų turistų kraštų (rusiški romansai).

Paminėsiu dar kelis pranešimus, kurie 
aprėpė įvairius transhumance aspektus ir 
plačią geografiją – nuo Pietų Amerikos iki 
Kinijos.

Enrique Camara de Landa (Valjado-
lidas, „Nepaisanti sienų Andų muzikos 
struktūra“) pateikė daug muzikinių pavyz-
džių, kuriuose, anot jo, įžvelgiama senõsios 
ikiispaniškosios anhemitoninės Andų pen-
tatonikos įtaka heptatoninei modalinei ir 
tonaliajai europinės kilmės sistemoms. Ši 
įtaka juntama netgi naujoviškoje muzikoje, 
pavyzdžiui, „Patagonijos muzikoje“, atsira-
dusioje XX a. aštuntajame dešimtmetyje.

Išties egzotiškas istorijos interpretacijų 
atspindys muzikoje aptartas Thomaso So-

lomono (Bergenas) pranešime „‘Mūsų iš-
takų žemė’: muzika, laikas ir erdvė Norve-
gijos ir Azerbaidžano jungtyje“. Žymusis 
norvegų keliautojas Thoras Heyerdahlas 
sukūrė teoriją, kad Skandinavijos tautos 
senovėje atkeliavo iš Azerbaidžano. Nors ši 
teorija, kaip ir kitos jo teorijos apie prieš
istorinius kontaktus, buvo atmesta kaip 
pseudomokslas, Norvegijos ir Azerbaidža-
no muzikantai kuria muzikinius dialogus, 
pasakojančius apie mitinę migraciją. Gaila, 
kad jis nepaklausė pačių muzikantų, ar jie 
tiki šia istorija, ar tik naudoja kaip pasaką – 
pagrindą fabulai (taigi klaidingai interpre-
tuoja Geertzo history is fiction).

Emocingasis Edas Emery’s (Londo nas, 
„Radikalioji etnomuzikologija: muzikos po
litikos „be sienų“ link (Kalė, Diunkerkas ir 
Kurdistanas)“) įsiveržė į sceną kaip „radi-
kalusis etnomuzikologas“ (jo terminas), 
atstovaujantis „anarchosocialistinei pasau-
lėžiūrai“. Jis agitavo už muzikinius ekspe-
rimentus migrantų stovyklose. Tai buvo 
bene kontraversiškiausias pranešimas, ku-
riam piktokai oponavo keli kolegos. Edas 
atsivežė ir jaunimo „Kapelą už socialinį 
teisingumą“, kuri linksmino visus konfe-
rencijos dalyvius vakarėlių metu.

Thomas R. Hilderis (Bergenas, „Keis-
tuoliški kūnai, čiabuviškas suverenumas, 
ark tinė agitacija“) gerokai pakeitė tezių 
rinkinyje pristatytą savo pranešimo temą ir 
vietoj žadėto „šiaurietiško išskirtinumo“ bei 
jo refleksijų samių muzikoje labiau susitelkė 
prie „šiaurietiško kūno“ analizės, jo apraiš-
komis šiuolaikinės alternatyviosios samių 
muzikos lyrikoje iš LGBT požiūrio taško.

Gerdą Lechleitner iš garsiojo Vienos 
fonogramų archyvo seniai pažįstame kaip 
tradicinės muzikos užrašymo ir archyva-
vimo ekspertę. Ir dabar pranešime „Ga-
lutinis fonogramų archyvas? Garso įrašų 
rinkimas ir grąžinimas“ ji svarstė, kaip 
atlikėjo, tyrėjo ir archyvaro komunikacija 
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priklauso nuo įrašo turinio ir konteksto – 
lygino ankstyvųjų lauko tyrimų („įprasti-
nė“ situacija) ir Pirmojo pasaulinio karo 
belaisvių stovyklose darytų įrašų („išskir-
tinė“ situacija) kontekstus.

Ulrichas Morgensternas (Viena) pa-
teikė ilgiausio pavadinimo pranešimą: 
„Muzikantai kaip tarpininkai tarp miesto 
ir kaimo. Alpių regiono ir Rusijos armo-
nikininkų socialinis statusas, simbolinės 
funkcijos ir muzikiniai repertuarai nuo 
XIX a. pabaigos iki šiol“. Pasak pranešė-
jo, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios mu-
zikos tyrinėtojai armoniką vertino labai 
neigiamai, kaip tradicinės muzikos stiliaus 
ir repertuaro deformuotoją, o lokaliosiose 
muzikinėse kultūrose ji sutikta entuzias-
tingai. Jauno rusų muzikanto – sezoninio 
darbininko, padirbėjusio miesto fabrike ir 
grįžtančio į kaimą su armonika, – statusą 
ir pozityvų armonikos įvaizdį atspindėjo 
toks čiastuškos tekstas: „Mergelės, mylėkit 
mane, / aš grįžau iš Piterio (miestišku-
mas) / ir parsivežiau naują (modernumas) 
taljanką (kosmopolitiškumas), / kuri gir-
dėti už septynių varstų.“ Apie Rusijos (bet 
ne rusų) tradicinę muziką pasakojo Galina 
B. Syčenko (Novosibirskas). Ji pranešime 
„Pietų Sibiro taigos zonos tautų ir melodi-
jų migracija“ analizavo įvairius istorinius, 
socialinius tradicinės muzikos kontaktų, 
įtakų dėmenis.

Rachel Harris (Londonas, „Muzikinis 
dvasinės migracijos struktūravimas“) ge-
rokai praplėtė tai, kas buvo parašyta tezė-
se, – atrado ir siūlė taikyti Patriko N. Jus-
lino muzikinių emocijų teoriją uigurų 
muzikinių ritualų tyrimams. Ji pasirinko 
du teorijos elementus – ritmo derinimą 
(entrainment) ir emocinį užkratą (emotio-
nal contagion). Toks muzikos psichologijos 
teorijos taikymas tiriant tradicinės muzi-
kos objektą iš tiesų skatintinas, galintis at-
verti iš esmės naujų įžvalgų. Būtų įdomu 

pagvildenti ir kitus P. N. Juslino teo rijos 
elementus tradicinės muzikos konteks-
tuose, atskleisti, kurie iš jų ir kokiomis 
sąlygomis aktualinami labiausiai. Uigurų 
temą tęsė jaunas kinų mokslininkas Mu 
Qian (Londonas, „Muzika ir transas Kho-
tos Helqe-suhibet rituale“). Jis aiškinosi, 
kaip „muzikos garsai atlieka katalizuojantį 
ir savitaigos vaidmenį sukeliant transą“: 
ritualinio kvėpavimo formulės lemia tam 
tikrus fiziologinius efektus, o „laiko poty-
rių gausa gali prisidėti kuriant kintančią 
sąmonės būseną“.

Pirminę transhumance prasmę atitiko 
filmas „Piemenų keliai“, kurį, bendradar-
biaudama su Sarajevo televizija, sukūrė 
ir komentavo Ankica Petrovic (Los An-
dželas). Tai etnografinė apybraiža apie 
Bosnijos musulmonų – kalnų piemenų 
(planistari) – tradicinę kultūrą. Vaizdai 
dvelkė nostalgija dar spėtai nufilmuoti, bet 
sparčiai nykstančiai senajai gyvenimo san-
klodai, ypač savitai dainavimo tradicijai. 
Kito filmo – Federico Spinetti (Edmon-
tonas) „Priešas: partizanų dainynėlis“ – 
fabula tokia: praėjus penkiolikai metų po  
išsiskyrimo, kadaise garsi leftistinės indok-
trinacijos italų pankroko grupė Consorzio 
Suonatori Indipendenti, kūrusi dainas apie 
antifašistinį pasipriešinimą Italijoje, susi-
renka pamuzikuoti apleistame teatre. Gru-
pei yra tekę groti ir Maskvos Raudonojoje 
aikštėje, be kita ko, ir SSSR himną. Tačiau 
įpusėjus filmui atsiranda intriga: grupės 
lyderis archyvuose aptinka, kad jo paties 
senelis buvęs fašistas. Viskas ima atrody-
ti sudėtingiau, senelio istorija nebetelpa į 
schemą „juoda – raudona“, ankstesnės in-
terpretacijos blanksta...

Įdomiu filmu galėtų virsti ir konferen-
cijos rengėjų Ignacio Macciarellos ir Mar-
co Lutzu nufilmuoti pokalbiai su tradici-
nės muzikos atlikėjais „Sardinijos meistrai 
kalba“. Juose gyvai, atvirai kalbantys vyrai 
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teigė nevaidinantys etnografiniame filme ir 
neatliekantys ypatingos tradicinės kultūros 
išsaugojimo misijos, bet tiesiog gyvenantys 
savo gyvenimą. „Etnomuzikologų profesija 
labai delikati, nes reikia mokėti bendrauti 
su žmonėmis, jiems neįkyrint patarti, kaip 
gražiau, skoningiau plėtoti vietos kultūrą.“  
Kaip visada, pasitaikė pranešimų, „pri-
temptų“ prie temos, keli pranešimai skam-
bėjo iš esmės kaip etnografinės medžiagos 
aprašai, be gilesnių analitinių įžvalgų. Ta-
čiau apibendrinant turbūt galima teigti, 
kad didesnė pranešimų dalis atitiko rengė-
jų paskelbtą temų lauką ir intencijas.

Ankstesnis, 2015 metų, ESEM’as su-
rengtas Airijoje, Limeriko universitete, 
jo nespėjome aptarti Tautosakos darbuo-
se, tad tik paminėsiu, kad seminaro tema 
buvo „Skirtybių kūrimas: muzika, šokis 
ir individualybė“; iš Lietuvos dalyvavome 
taip pat trise – Dalia Urbanavičienė („As-
menybių poveikis propaguojant liaudies 
šokio stilių: lietuviški pavyzdžiai“), Gaila 
Kirdienė („Jonas Ragažinskas: talentingo 
liaudies smuikininko vaidmuo saugant lie-
tuvių muzikines tradicijas“) ir šių eilučių 
autorius („Individualybė mažoje kaimo 
bendruomenėje: dainų repertuarų statisti-
kos įžvalgos“). Na, o kitąmet laukia susi-
tikimas Gruzijoje, kuriame, reikia tikėtis, 
taip pat nestigs geros muzikos...

Rytis Ambrazevičius

FOLKLORO TYRIMŲ  
KONGRESAS  
ANAPUS ATLANTO

Dar 2013 m. Vilniuje organizuotame 
16ajame Tarptautinės pasakojamosios 
tau to sa kos tyrėjų draugijos (Internatio nal  
So cie ty for Folk Narrative Research, 
trumpiau – ISFNR) kongrese (apie jį pla

čiau žr. Tau tosakos darbai, t. XLVI, 2013, 
p. 313–315) buvo nuspręsta, kad kitas šios 
draugijos kongresas po trejų metų vyks 
JAV, Majamyje, ir bus organizuojamas 
kartu su Amerikos folkloro draugija 
(American Folklore Society – AFS). Šis 
renginys įvyko 2016 m. spalio 19–22 d. 
ir vadinosi „Nebaigtos istorijos: folklorinė 
kultūra ir folkloro pasakojimas prie atei
ties vartų“ (Unfinished Stories: Folklife 
and Folk Narrative at the Gateway to the  
Future). ISFNR tai buvo 17asis kongresas, 
o AFS – 127asis metinis susitikimas.

Pristatydami renginio temą orga ni
za  toriai pažymėjo, kad vietos susitikimui 
parinkimas iš tiesų simboliškas: Florida per 
visą savo istoriją buvo kultūrų sankirtos 
ir mainų taškas. Pietų Floridą, be senųjų 
atvykėlių iš JAV ir Karibų jūros salų, dar 
esmingai formavo ir gausūs XX a. antrosios 
pusės politiniai pabėgėliai iš įvairiausių 
pasaulio vietų. Tropinis klimatas, gai va
linga ekonomika ir geografinis artumas 
Karibams ir Lotynų Amerikai lėmė uni
kalią pusiasalio kultūrinę tapatybę. Išties, 
čia dažniau išgirsi kalbant ispaniškai ar 
kuria nors saliečių tarme nei angliškai. 
Majamyje gyvuoja itin gausios kubiečių ir 
haitiečių bendruomenės – ištisi šio miesto 
rajonai vadinasi Mažoji Havana arba Ma
žasis Haitis. Apskritai Majamis – vienas 
stambiausių tiek jūros, tiek oro uostų 
JAV; ne veltui jis dažnai pavadinamas 
„Amerikos vartais“. Sykiu tai ir „ateities 
miestas“, pribloškiantis atvykėlį įspūdin
gais dangoraižiais, plačiomis gat vėmis, 
gausybe didžiųjų bankų ir biurų, ant 
polių aukštai iškeltais ir visą miesto 
centrą apžvelgti leidžiančiais nemokamais 
traukiniais, čia vadinamais Metromover, ir 
kitomis įspūdingomis ateities inovacijomis. 
Visa tai leidžia gyvai įsivaizduoti ateities 
realybę ir kas tokiomis sąlygomis laukia 
vadinamosios folklorinės kultūros, bent 
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jau mūsų šalyje neretai vis dar siejamos 
su XIX a. kaimo gyvenimu. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose požiūris į folklorą 
visiškai kitoks: ši sąvoka čia apima daugybę 
populiariosios, masinės, organizuotos kul
tūros formų ir netgi nemažai individualios 
kūrybos apraiškų. Antai ir kongreso po te
mėse buvo suminėtos tarptautinės bend
ruomenės, kultūrų sintezė ir kreolizacija, 
skaitmeninės revoliucijos poveikis liaudies 
kultūrai, tradicinis atsakas į klimato kaitą 
ir panašūs dalykai. Visa tai apibrėžta kaip 
„nebaigtos istorijos“ – sykiu su nau
jai kuriamomis folkloro teorijomis, me
todologijomis ir itin aktualiais etiniais 
klau simais verčiančios žvelgti į ateitį.

Tiek ISFNR, tiek AFS – gana didelės 
organizacijos, kurių kongresai laikomi 
vienais stambiausių folkloro tyrėjų ren
ginių pasaulyje. O sujungus abiejų draugi
jų kongresus į vieną, renginys tapo išties 
neaprėpiamas – net ir intelektualiniu 
po žiūriu, o ką jau kalbėti apie fizinį daly
vavimą. Per kongreso darbo dienas nuolat 
vykdavo iki 16 (!) paralelinių sesijų, neskaitant 
daugybės susirinkimų, prezentacijų, kny
gų pristatymų ir parodų, oficialių ir im
provizuotų susitikimų ir t. t. Negana to, 
mokslinė kongreso programa nustebino ir 
pranešimų pateikimo įvairove: dalyviams 
pasiūlyta rinktis iš tradicinių 20 arba 10 
minučių trukmės pranešimų, diskusinių 
forumų, filmų, vadinamųjų deimanto for mos 
ir kitokių naujo tipo, mums kol kas nelabai 
girdėtų, prezentacijų. Žinoma, ISFNR dė
ka ypač stengtasi pabrėžti na ra tyvinę įvai
rių temų dimensiją, nors paprastai AFS 
renginiuose ji nelaikoma svarbiausia.

Susigaudyti programos margumyne ir 
susidaryti individualų dominančių sesijų 
lan kymo tvarkaraštį, be jau įprasto kongre
so leidinio – gana storos ir sunkios knygos, 
padėjo ir speciali mobilioji programėlė. 
Bet vis tiek nuolatos tekdavo apgailestauti, 

kad bent keli įdomūs pranešimai skaitomi 
tuo pat metu, o gali išklausyti tik vieną. 
Ši klausytojo frustracija – neatskiriama 
didelių mokslinių renginių palydovė, tad 
natūralu, kad tolydžio kyla klausimas: ar 
verta dar labiau didinti organizuojamų 
kongresų apimtį, sesijų ir pranešimų 
skaičių? Ar ne geriau būtų organizuoti po 
keletą mažesnių konferencijų siauresniam 
tyrėjų ratui, kur dalyviai turėtų progą 
arčiau susipažinti ir išklausyti visus ar 
bent jau didžiąją dalį juos dominančių 
pranešimų? Žinoma, stambieji kongresai 
turi ir privalumų: juose galima sutikti kone 
visus mūsų srityje aktyviau besireiškiančius 
žmones iš daugybės pasaulio šalių ir pajusti 
bendrą disciplinos pulsą.

Kongrese Majamyje pirmiausia į akis 
krito tai, kad folkloro supratimas ir jo ty-
rimo ar puoselėjimo strategijos Europoje 
ir Amerikoje smarkiai ir iš esmės skiria-
si. Amerikoje ne vien objekto aprėptys 
yra gerokai platesnės (į folkloro sąvoką, 
kaip minėta, čia įtraukiama daugybė labai 
įvairių dalykų), bet net ir akademinė vei-
kla paprastai turi ryškų taikomąjį aspek-
tą: tyrimai vykdomi kokio nors socialinio  
projekto rėmuose, o folkloristas dirba 
kaip didesnės tarpdisciplininės komandos 
narys, kurio užduotis – nebūtinai parašy-
ti mokslo darbą, bet būtinai pasitarnauti 
bendruomenės reikmėms ir padėti spręsti 
kokią nors aktualią problemą. Didelę dalį 
AFS narių sudaro bendruomenių aktyvis-
tai, organizuojantys festivalius, dirbantys 
laisvalaikio centruose ar propaguojantys 
įvairias folklorines veiklas kaip terapinę 
priemonę, konsultuojantys medikus, tei-
sininkus, socialinius darbuotojus ir pan. 
Savo patirtimi jie dalijosi ir daugybėje 
kongreso pranešimų. Tuo tarpu ISFNR 
veiklos branduolį nuo pat jos įkūrimo su-
daro akademiniai, teoriniai tyrimai, o bet 
kokie taikomieji folkloristikos aspektai  
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laikomi šalutiniais. Todėl iš į kongresą 
Majamyje susirinkusių europiečių kole-
gų teko net nugirsti su nuostaba tariamų 
pastebėjimų, kad „čia beveik nėra moks-
lininkų!“ Išties, grynai akademiniai tyri-
mai skendo taikomųjų projektų jūroje. 
Beje, kaip tik ši skirtis kiek kitu aspektu 
aptarta įdomioje ir aktualioje diskusijoje, 
kurią kongreso pabaigoje organizavo dar 
vienos giminingos organizacijos – Tarp-
tautinės etnologijos ir folkloro draugijos 
(Société Internationale d’Ethnologie et de 
Folklore – SIEF) prezidentas, Islandijos 
mokslininkas Valdimaras Tr. Hafsteinas. 
Diskusijos tema žaismingai skambėjo taip: 
„Folkloras ir etnologija – (ne)identiški 
dvyniai?“ (Folklore and Ethnology: (Non)
Identical Twins?) Joje dalyvavo žinomi 
Europos ir Amerikos mokslininkai, kurių 
daugelis yra visų trijų minėtų draugijų 
(AFS, ISFNR ir SIEF) nariai, plačiai žino-
mi tarptautiniu mastu: Perttis Anttonenas 
(Suomija), Regina F. Bendix (Vokietija), 
Anthony Bakas Buccitellis, Robertas Ho-
wardas, Dorothy Noyes ir Kay Turner (visi 
keturi iš JAV), taip pat aktyviai įsijungė ir 
klausytojai iš salės. Diskusijos moto pasi-
rinkti Alano Dundeso žodžiai, jog „folk
loro tyrimai neišvengiamai yra tarptauti-
nė disciplina“, ir pamėginta apžvelgti, kas 
skirtinguose kraštuose suprantama kaip 
folkloro, etnologijos, antropologijos ar 
kultūros studijų objektas, kokie bendri 
bruožai ar problemos jungia šias sritis ir 
kokios įsišaknijusios nuostatos ar prietarai 
jas skiria. Diskutavę mokslininkai greta 
probleminių svarstymų dalijosi ir smagiais 
išgyvenimais, kurių teko patirti mėginant 
pristatyti savo veiklą kitoje Atlanto pusė-
je, pasakojo apie savotišką kultūrinį šoką, 
kuris ištinka, pirmąsyk nuvykus į mokslo 
renginį anapus vandenyno, ir pan. Ameri-
kiečiai vėlgi beveik visuotinai akcentavo, 
kad svarbiausia ne tai, kaip savo objektą 

ar net mokslo šaką vadinsime, o tai, kokią 
svarbą mūsų veikla turės tiriamų reiški-
nių plėtrai ir kokio atsako sulauksime iš 
tiriamos bendruomenės narių. Diskusijos 
dalyviai sutarė, kad dėmesio centre turėtų 
būti ne tiek konkretus disciplinos pavadi-
nimas, kiek būdai, kaip savo tyrimus pa-
daryti aktualius kitų sričių mokslininkams 
ir visuomenei apskritai.

Rašyti apie konkrečias savo aplankytas 
sesijas ir išklausytus pranešimus, ko gero, 
nėra prasmės, nes, palyginti su bendra kon-
greso panorama, tai – tik lašas jūroje. Visą 
kongreso programą ir pranešimų santrau-
kas galima rasti internete: <http://c.ymcdn.
com/sites/www.afsnet.org/resource/resmgr/
am16/AFS_AM2016_Program_Book.pdf >.

Paminėsiu tik tai, kad Lietuvai šiame 
renginyje atstovavome trise ir parengėme 
jung tinę sesiją, skirtą Lietuvos žydų kultū
rai, taip pat žydų ir lietuvių santykiams, kuri 
vadinosi „Žydai ir lietuviai: sąveikaujan
tys naratyvai, bendros erdvės“ (Jews and  
Lit hua nians: Interacting Narratives, Shared 
Spaces). Sesijai pirmininkavo Lietuvos žy
dų (litvakų) literatūros, kultūros ir is to rijos 
tyrėjas, LLTI direktorius dr. Min daugas 
Kvietkauskas, perskaitęs intriguojantį pra
nešimą apie kai kurių Lietuvos žydų in
te lektualų pastangas XX a. pradžioje rasti 
sąsajų ir bendrų sąlyčio taškų su greta 
gyvuojančia lietuvių kultūra, geriau pa
žinti lietuvių folklorą, versti į jidiš kalbą 
lietuvių liaudies dainas ir pan. („Žydai ir 
„gerieji pagonys“: naratyvai apie sambūvį 
su lietuviais XX a. pradžios litvakų lite
ratūroje“). Toliau kalbėjusi folkloristė dr. 
Rad vilė Racėnaitė pristatė pranešimą „Din
gusio pasaulio paieškos: žydai lietuvių gy
ve nimo pasakojimuose“. Remdamasi per 
pastaruosius porą metų Lietuvos pro vin cijos 
miesteliuose (buvusiuose žy dų štetluose) 
atliktų lauko tyrimų rezul tatais, ji siekė nu
statyti pagrindines pa sa kojimų strategijas, 
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pasikartojančius folk lorinius motyvus ir 
kultūrinius ste reo tipus, susijusius su žydų – 
buvusių et ninių kaimynų – įvaizdžiu lie
tuvių prisiminimuose. Šią temą tęsė ir šių 
eilučių autorė, kurios pranešime „Tragiškas 
žydų likimas lietuvių prisiminimuose“, 
taip pat remiantis lauko tyrimais, atliktais 
skirtinguose Lietuvos pakraščiuose – Val
ki ninkuose ir Žeimelyje, mėginta išryš
kinti esminius folklorinės holokausto in
ter pretacijos momentus, galinčius daryti 
įtaką ir šiandieniniams žydų ir lietuvių 
santykiams. Prie sesijos prisidėjo ir lit vakų 
kilmės JAV mokslininkas Itzikas Got
tes manas, pranešime „Žydai ir lietuviai 
žydų papročiuose ir dainose“ pristatęs 
ant ro sios šalies – žydų – perspektyvą; jo 
gausiai cituotuose žydiško folkloro pavyz
džiuose buvo galima įžvelgti daugybę 
intriguojančių ir mums dar menkai teži
nomų dalykų apie šių dviejų etninių bend
ruomenių santykius.

Kongresas Majamyje tapo ir svarbių 
organizacinių sprendimų priėmimo vieta. 
Jo metu vykusioje visuotinėje ISFNR 
asamblėjoje išrinkta nauja draugijos pir
mininkė – ja tapo Indijos mokslininkė 
Sadhana Naithani iš Džavaharlalo Neru 
universiteto (beje, šią vasarą viešėjusi ir 
Lietuvoje). Nuspręsta kitą ISFNR kongre
są rengti 2020 m. Zagrebe (Kroatija), o va
dinamąją tarpinę konferenciją – 2018 m. 
vasarą Sicilijoje.

Lina Būgienė

NEĮPRASTAI TRADICINĖ  
TAUTOSAKOS SAVAITĖ

Tautosakos dienos tradicija Lietuvių lite
ra tūros ir tautosakos institute gyvuo
ja jau devyneri metai. 2007 m., prisi
mi nus tautosakai nusipelniusių Jurgio 

Do vy dai čio 100ąsias ir Vinco Krėvės
Mic ke vičiaus 125ąsias gimimo metines, 
Tautosakos archyvo skyriuje kilo mintis 
jųdviejų gimtadienį, spalio 19ąją, įvar
dyti Tautosakos diena. Ta proga įsteigta 
„Tau to sakos medaus“ nominacija ge ra no
riškiems Lietuvių tautosakos rankraštyno 
talkininkams. O Tautosakos savaitė šie met – 
šeštoji. Paprastai ją užpildo įdo mesnių senųjų 
arba naujai pateiktų tau to sakos rinkinių 
parodos, seminarai, pas kaitos ir diskusijos. 
Tomis dienomis gerokai pa gausėja ekskursi
jų: lankosi moks leiviai, studentai, Trečiojo 
amžiaus universitetų ir profesinių klubų 
senjorai, įvairių Lie tuvos bendruomenių 
atstovai, taip pat Vilniuje gyvenantys jų 
kraštiečiai. Vyksta specializuotos tautosakos 
pamokos su eks kursijomis po Vileišių rū
mus. Savaitės šerdimi išlieka Tautosakos 
diena, spalio 19oji, kurios popietę tei kia
mas „Tautosakos medus“. 

Pirmasis apdovanojimas sūduviui kul
tūros darbuotojui Jauniui Vyliui įteiktas 
2007 m., per J. Dovydaičio šimtmečio 
minėjimą Institute, antrasis skirtas peda
gogui Rytui Tamašauskui – 2008 m. 
tau to sa kos konferencijos metu. Gamtos 
mokslų daktarą Vytautą Skuodį 2009 m. 
pristatėme Vilniaus mokytojų namuose, 
sykiu reklamuodami ir mūsų folkloristų 
dar bus bei leidinius. 2010 m. keliavome 
į Lazdijų rajono Leipalingio pagrindinę 
mokyklą ir kartu su vietos bendruomene 
sveikinome ketvirtąją laureatę – mokytoją 
Oną Bleizgienę. Penktąja tapo žurnalistė 
dr. Aldona Kačerauskienė. Prasminga bu
vo 2011aisiais, Lietuvos laisvės gynimo 
ir didžiųjų netekčių atminimo metais, 
apdovanoti rinkėją, kurios didžiausia aist
ra ir darbo sėkmė – Lietuvos partizanų, 
tremtinių, rezistentų dainos. Planuojant 
penktąją Tautosakos dieną parūpo, kad 
spalio 19oji taptų atskaitos tašku visai 
Tautosakos savaitei, suformuotai iš įvairių 
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renginių bei kasmetinės tautosakos kon
fe ren cijos. 2012 m. sveikinome šeš tąją 
darbštuolę ekspedicijų dalyvę – Kau
no apskrities viešosios bibliotekos bib
lio grafę Martą Juškaitę. 2013 m., minint 
puikių Aukštaitijos dainininkių Elenos 
Zaukienės 150ąsias ir Emilijos Zaukaitės
Kuzavi nienės 110ąsias gimimo metines, 
„Tau to sakos medus“ įteiktas Editai Kuza
vi ny teiMeškuotienei už visų šeimos mo
te riškosios linijos kartų̃ tautosaką, sau
go mą Lietuvių tautosakos rankraštyne. 
Aš tuntajai nominacijai 2014 m. Elektrėnų 
krašto etnokultūrinio paveldo saugotoją 
ir tyrinėtoją Oną Rasutę Šakienę prista
tė Vykintas Vaitkevičius, pataręs jai vi
sus sukauptus įrašus perduoti Insti tu to 
rank raštynui. 2015 m. be jokių abe jo nių 
„Tautosakos medus“ dovanotas archeologui 
dr. Vykintui Vaitkevičiui, tiek pačiam nuolat 
pildančiam mūsų fondus, tiek tolydžiai 
atvedančiam puikių talkininkų studentų, 
ekspedicijose ir kitomis progomis pažintų 
krašto atminties sergėtojų. Šiais metais iš 
būrio kandidatų šiai nominacijai išrinktas 
muzikologas prof. dr. Rimantas Sliužinskas, 
kurio folkloristikos tyrinėjimų spektras itin 
platus, o pastaraisiais metais rankraštynui 
įteiktos medžiagos kiekis išties įspūdingas.

Vien tik šiais metais Lietuvių tauto-
sakos rankraštynui perduotą R. Sliužins-
ko skaitmeninį archyvą (RS SA) sudaro 
193 val. garso, 185 val. vaizdo įrašų ir 
12 621 fotografija. Visa tai fiksuota Aly-
taus, Biržų, Kauno, Klaipėdos, Rusnės, 
Šilutės, Trakų apylinkėse, taip pat – Estijo-
je, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, 
Ukrainoje. 1980–1982 m. jis yra parengęs 
tris tautosakos rinkinius (LTR 5136, 5199, 
5271) iš Vilniaus universiteto ramuvos 
kompleksinių ekspedicijų Utenos ir Ro-
kiškio rajonuose, šifravęs kitų tautosakos 
rinkėjų užrašytų dainų melodijas, sudaręs 
klausimynų dainoms užrašyti ir parankinių 

dainynėlių. Tautosakos archyvo skyriaus 
seminaruose profesorius yra skaitęs ne vie-
ną pranešimą iš savo ekspedicinės patirties. 
Dėl ypač intensyvios darbotvarkės R. Sliu-
žinskas savąją „Tautosakos medaus“ no-
minacijos laureato paskaitą „Baltų ir slavų 
muzikinio folkloro tyrimai: jungtinių eks-
pedicijų videoįrašų pristatymas“ tegalėjo 
perskaityti lapkričio 17 d., dėl to šiemetinė 
Tautosakos savaitė tapo dar ilgesnė. 

Tradicinė Tautosakos savaitė prasidėjo 
spalio 17 d., pirmadienį. Nauja ir neį
pras ta buvo tai, kad Tautosakos archyvo 
skaitykloje susirinkome vidurdienio arba
tėlei – prisiminti tuos, kurie čia buvo 
su mumis ir iki mūsų. Reikėjo apie tai 
pasikalbėti, nes šių metų vasaros ir rudens 
mėnesius paženklino net kelios netektys. 
Visų pirma dar vasarą, atostogaujančius, 
apstulbino netikėta žinia, kad liepos 30 
dieną netekome doktoranto Rolando Pet
kevičiaus (1976–2016), kuris, dar būdamas 
Vytauto Didžiojo universiteto magistran tas, 
ne kartą yra dalyvavęs Institute vykusiuose 
seminaruose ir dalijęsis tyrinėto liaudies 
medicinos paveldo įžvalgomis. Rugpjūčio 
24 dieną į Amžinybę iškeliavo Ilma Rūta 
AšakaitėAnelauskienė (1930–2016), bu
vusi ilgametė patarlių katalogo pildytoja, 
didžiojo tautosakininkų kambario jauku
mo sergėtoja, ruošdavusi bendradarbiams 
prieš pietines arbatėles, vaišindavusi lat
viškais saldainiais, dovanodavusi pačios 
išaugintus sanpaulijų daigelius... O rugsėjo 
18 dieną į Rokantiškių šeimos kapavietę 
palydė jo me dr. Adelę Seselskytę (1931–
2016), taip pat daugiau kaip keturiasdešimt 
metų atidavusią Institutui – buvusią moks
linę sekretorę, pasakų tyrinėtoją. Kalbantis 
apie juos, tarsi savaime atgijo prisiminimai 
ir apie kitus buvusius bend radarbius, aiš
kėjo, kaip mums svarbu per imti tą at mintį, 
kad turėtume kuo pa sidalyti su atei siančiais 
kolegomis.
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Tą pačią popietę Vilniaus universiteto 
doktorantė Aistė Petrauskienė labai šiltai 
pristatė uteniškį Balį Juodzevičių, įrašiusį 
daug pokalbių apie Lietuvos partizanų 
kovas. Profesoriaus V. Vaitkevičiaus pa tar
tas jis savo įrašus taip pat patikėjo saugoti 
Lietuvių tautosakos rankraštynui. 

Antradienį paminėti tautosakos rin
kėjo kunigo Antano Valantino 100ųjų 
gimimo metinių atvyko Radviliškio rajono 
Sidabravo ir Vadaktų bendruomenių ats to
vai. Diena buvo kupina veiklos. Ekskursija 
po Vileišių rūmus ilgiausiai užtruko Tau
tosakos archyvo skaitykloje, kur svečiai 
turėjo retą progą paimti į rankas savo 
krašto tautosakos rinkinius, paieškoti juo se 
pažįstamų pateikėjų ir žinomų teks tų. Po
piet, susirinkus gausesnei pub likai, prasidė jo 
jubiliejinė mokslinė kon fe rencija „Kunigas 
Antanas Valantinas – uolus tautosakos barų 
darbininkas“. Įžangos žodį tarė LLTI mokslo 
tarybos pirmininko pavaduotoja dr. Bronė 
Stundžienė. Dr. Rū ta Žarskienė pranešime 
„Lietu vių tau to sakos rankraštynas ir jo 
bendra dar biai“ suminėjo nemažai tau to
sakos rin kė jų kunigų, talkinusių kau piant 
Lie tuvių mokslo draugijos, taip pat vė les
nius tautosakos fondus, apžvelgė šian die
ni nę rankraštyno situaciją, jame sau go mų 
kolekcijų skaitmeninimo eigą. Gra žina 
Kadžytė pranešimu „Vienas iš pasku ti
niųjų XX a. kunigų tautosakos rin kė
jų – Antanas Valantinas“ priminė šios 
asmenybės gyvenimo ir kūrybos ke lią, jo 
nuopelnus Lietuvių tautosakos rank raš
tynui, įdomesnius rinkinius ir pateikėjus. 
Sidabravo gimnazijos mo ky toja Jūratė 
Gailienė, rengdamasi pasiū lytai temai – 
„Tautosakos rinkėjas kun. A. Valantinas 
ir jo pateikėjai Vadaktų parapijoje“, kal
bėjosi su dar gyvais kunigą menančiais 
vadaktiškiais, pasidalijo jų ir savo atsi mi
nimais. Irena Skurdelienė žodžiu ir vaiz
do projekcijomis pristatė, kokie yra „[š]vie

suolio kunigo A. Valantino atminimo ženklai 
Sidabravo seniūnijoje“. 

Spalio 19 dieną jau antrą kartą (gal 
irgi taps tradicija?) viešėjo Marijampolės 
trečiojo amžiaus universiteto delegacija. 
Jų viešnagė buvo išties turininga: eks
kursija po Vileišių rūmus, pokalbis apie 
XX a. pradžios Lietuvos atgimimą ir jo 
svarbiausius veikėjus, tautosakinė edu ka
cija: leidinių, rankraščių parodos apžiūrė
jimas, mokslininkų ir jų talkininkų darbų, 
archyvo svarbos aptarimas. Jiems teko 
pabūti ir „Tautosakos medaus“ laureato 
paskelbimo liudininkais. Paskui vyko Ma
rijampolės trečiojo amžiaus universiteto 
folkloro ansamblio „Senapilė“ koncertas, 
kuris buvo nufilmuotas ir nuo šiol taip pat 
bus saugomas rankraštyne.

Spalio 20ąją, Smalsučių dieną, čiauš
kėjo, klausinėjo ir dainavo „Genio“ pro
gimnazijos III–IV klasių mokiniai – net 
trys ekskursijų grupės, o spalio 21 dieną 
apie tautosaką kalbėjomės su Grigiškių 
gimnazistais. 

Visą programą penktadienio vakare 
vainikavo Austės Nakienės monografijos 
Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės 
tradicijos sutiktuvės. Dalyvavo knygos au
to rė, etnomuzikologės Rūta Žarskienė ir 
Aušra Žičkienė, fotografas, folkloro ju
dėjimo metraštininkas Vytautas Daraš
ke vičius. Skambėjo ne tik kalbos, prisi
mi nimai, komentarai, bet ir autentiškai 
at lie kamos dzūkų dainos (dainavo Jogailė 
Jur kutė) ir šiuolaikiškai aranžuotos sutar ti nės 
(muzikavo folkloro ansamblis „Ritingo“).

Tautosakos savaitės renginiai anon suo
ti, aptarti, už teisingus atsakymus prizai 
dalyti per LRT radijo viktoriną „Ot tai 
tau!“ (vedėja G. Kadžytė), vykusią spalio 
15 ir 22 dienomis. Dėmesio sulaukta ir iš 
kitų žiniasklaidos priemonių.

Gražina Kadžytė
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KIEK PLAČIAU APIE BALIO 
JUODZEVIČIAUS KOLEKCIJĄ

Ankstyvą šių metų pavasarį Lietuvių tau
to sakos rankraštyno fonoteka pasipildė 
gausia mokytojo, kraštotyrininko ir mu
zie jininko Balio Juodzevičiaus (g. 1934 m., 
Plepiškių k., Anykščių r.) sukaupta me
džia ga. Tai Utenos krašto ir kitų Aukš-
taitijos vietovių pokario partizanų laisvės 
kovas liudijantys 137 garso įrašai, kuriuos 
archyviniam saugojimui perdavė archeo-
logas, profesorius Vykintas Vaitkevičius. 
Toks mums jo perduodamas „ypatingasis“ 
siuntinys – nebe pirmas. 2010 ir 2011 m. 
per Vykintą gavome kraštotyrininko ir  
metraštininko Romo Kauniečio užrašytus 
pokario partizanų atsiminimus (378 kase-
tės; žr. Tautosakos darbai, t. XXXIX, 2010, 
p. 290–292), istorikas ir tautosakos rinkė-
jas Valdas Striužas per jį archyvui perdavė 

savo filmuotą medžiagą su pateikėjų pasa-
kojimais apie pokario įvykius (62 kasetės). 

Kaupti ir saugoti šiuos prisiminimus gar-
so, vaizdo ar rašto forma LLTI Tautosakos 
rankraštynui yra didžiulė garbė ir įpareigo-
jimas. Dar didesnė garbė yra tėvynei turėti 
tokius toli žvelgiančius, pasiaukojančius, 
rūpestingus sūnus, kaip B. Juo dzevičius, 
R. Kaunietis, V. Striužas ir daugelis kitų 
užrašytojų, atsigręžusius į dar ne visiškai 
atskleistus Lietuvos istorijos puslapius. Jei 
ne jie, šie pokario įvykių dalyvių atsimini-
mai, liudijimai, pasakojimai galėjo būti ir 
neišsakyti, ir neišgirsti... O juk tai ne šiaip 
paprastos istorijos, tai svarbi dokumentinė 
medžiaga, patvirtinanti skaudžias, lemtin-
gas, pasiaukojamas partizanų kovas ir žūtis 
už tautos laisvę. Laimė, atsirado ryžtingų, 
kruopščių praeities įvykių fiksuotojų, kurie 
laiku suvokė, kad tai neturi būti pamiršta, 
kad kiekviena prabėganti diena gesina ne-
papasakotas Lietuvos didvyrių istorijas. Šis 
suvokimas, matyt, savotiškai ir įpareigojo 
kiekvieną jų dirbti nenuilstamai, užsispy-
rusiai, negailint nei laiko, nei jėgų. 

Nuoširdžią padėką B. Juodzevičiui bu
vo stengtasi išreikšti šiltu renginiu, vy-
kusiu 2016 m. spalio 17 d., Tautosakos 
savaitės metu. Tikimės, kad nors menka 
dalele mums pavyko tai padaryti. Atėjus 
renginio dienai paaiškėjo, kad žinia apie 
gautą naują ir vertingą įrašų kolekciją pa-
siekė ir kolegas: susirinko nemenkas bū-
rys norinčių pamatyti ir išgirsti garbų ir 
mažai žinomą šios kolekcijos sudarytoją ir 
tautosakos rinkėją. Renginį vedė Vilniaus 
universiteto Istorijos fakulteto doktorantė 
Aistė Petrauskienė, kuri ir surado gerbia-
mą Balį Juodzevičių. Savo mokslinį dar-
bą ji rengia keliaudama slaptingais ir jau 
užžėlusiais partizanų takais. Kai 2016 m. 
žiemą vykusiame Prigimtinės kultūros se-
minare lietuvių kalbos mokytoja Aldona 
Pranckėnienė kalbėjo apie Pagaigalės kai-

Balys Juodzevičius savo darbo kambaryje. 
Aistės Petrauskienės nuotrauka, 2016
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mą (Švenčionių r. sav.). Aistę labai sudo-
mino jos pasakojimas apie akmenį, kuris 
dar sovietmečiu buvo pastatytas prie pasta-
to įėjimo žuvusiems partizanams atminti. 
A. Pranckėnienė pasakė, kad laisvės kovas 
tiriančiai Aistei būtinai reikia ten nuvyk-
ti ir pasikalbėti su B. Juodzevičiumi. Taip 
jų pažintis ir užsimezgė... per nepaprastą 
akmenį. Ruošdamasi pirmajam susitiki-
mui, Aistė manė, kad susipažins su griež-
tu, rimtu žmogumi (taip buvo girdėjusi, 
matyt, iš gerai jo nepažįstančių žmonių). 
Tačiau nuvykus į Uteną ir prakalbėjus su 
B. Juodzevičiumi kiaurą dieną, arba, kaip 
pati sakė, „įstrigus jo kambarėlyje“, ir dar 
tą pačią dieną aplankius partizanų kovų ir 
žūties vietas, įspūdis susidarė visai prie-
šingas – kad tai be galo šiltas žmogus, 
degantis meile savajam kraštui, laisvai ir 
lengvai besidalijantis sukaupta daugiamete 
patirtimi ir giliai nusėdusiais prisiminimais 
apie pokario laikus ir jo įvykius. Rengi-
nio metu B. Juodzevičių ji apibūdino kaip 
žmogų, „kurį privalu pažinti...“ 

B. Juodzevičiaus sudaryta įrašų kolek-
cija ypatinga ne vien tematika – ji profesi-
onaliai archyvuota, turinti tvarkingą origi-
nalią numeraciją, labai nuosekli. Tiksli ir 
išsami metrika mus, archyvo darbuotojus, 
ne tik džiugina, bet ir stebina, kad taip 
kruopščiai suregistruota medžiaga, tiek 
daug informacijos vienam mažam kasetės 
aprašymo aplankėlyje. Smulkus, bet aiš-
kus raštas... Kai kur, beje, reikia žvilgtelėti 
ir per didinamąjį stiklą, kad viskas būtų  
atskleista taip pat tiksliai, kaip ir užrašy-
ta. Kasetės aprašas dažniausiai neapsiriboja 
vien išsamia pateikėjo metrika: randame 
sklandų pokalbio temos pavadinimą, kar-
tais užrašyta sodybos vieta, partizanų ryši-
ninkų slapyvardžiai, net tai, kad pasakoto-
jas nebegauna pensijos, nes ją „nutraukė“ 
saugumas, ir pan. Vos keletas žodžių atve-
ria žaizdotą tautos praeitį. Kai ką dar reikės 

ir patikslinti, – B. Juodzevičius trumpam 
paliko pluoštą kortelių iš savo, kaip ren-
ginyje meiliai pats pavadino, „katalogėlio“, 
kuris, pasak A. Petrauskienės, jau daug 
metų kukliai slepiasi jo namie po spinta... 

Dauguma B. Juodzevičiaus garso įrašų 
yra labai įdomūs, jautrūs, dažniausiai tai 
žiaurūs pasakojimai be galo skaudžia mūsų 
tautai tema, patvirtinantys, kad pasiprieši-
nimas okupacijai ir kova dėl Lietuvos lais-
vės tikrai vyko visa įmanoma jėga. Kraš-
totyrininko surinkti pasakojimai ir svarbūs 
liudijimai yra iš įvairių Utenos apskrities 
vietų – Anykščių, Molėtų, Zarasų apylin-
kių, daugiausia, žinoma, iš Utenos krašto – 
Leliūnų, Vyžuonų, Saldutiškio, Daugailių, 
Pakalnių, Kuktiškių, Tauragnų valsčių. Tai 
pasakojimai apie pokario partizanų veiklą, 
jų ryšininkus ir rėmėjus. Apie išsakytą 
tie są ir skleidžiamą melą. Apie partizanų 
sušaudymus, jų tremtį ir kalinimus lage-
riuose. Apie visam laikui sužeistas partiza-
nų šeimas, nužudytus jų brolius ir seseris, 
apie enkavėdistų terorą.

B. Juodzevičiaus, save dar vadinančio 
„juoduoju metraštininku“, užrašyti pasa
kojimai mums byloja nuogą tiesą: apie 
Stapšėnų kaimo (Utenos r.) sudeginimą 
1947 m. rudenį (LTRF k 2032), trijų par-
tizanų – Antano Skurkio, Antano ir Balio 
Markevičių – žūtį Plado sodyboje 1949 m. 
(LTRF k 2038), apie partizanų motina va-
dintą Bronę Petronienę (g. 1912 m.), kuri 
pasakoja apie dviejų sūnų – Broniaus ir 
Stepono likimą ir jų kančias lageriuose 
(LTRF k 2060), apie partizano Juozo Ke-
meklio – Roko slėpimą (LTRF k 2063), 
1941 m. Birželio sukilimą (LTRF k 2054, 
2041, 2107), apie civilių žmonių žudynes 
1941 m. ir pokario partizanus Minčios 
girioje (Utenos r., pasakoja Aldona Ona 
Šuminienė – LTRF k 2145), apie Vytau-
to apygardos partizanų vadą Vincą Kaulinį 
(LTRF k 2067). „Lokio“ rinktinės vadas, 
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politinis kalinys Steponas Grumbinas pa-
sakoja apie partizanų veiklą Kirdeikių 
apylinkėse (LTRF k 2108, 2109), Elena 
Žibėnaitė – apie darbą Utenos knygyne 
„Žibintas“ ir apie „Kęstučio“ organiza-
cijos veiklą (LTRF k 2111, 2072); Genė 
Ruzgaitė prisimena paskutinius Anykščių, 
Utenos, Molėtų krašto partizanus ir pa-
sakoja apie paramą Kaniūkų, Baltušavos, 
Jasiškių, Žibėčių, Smaltiškio apylinkių 
partizanams – B. Reškevičiui, A. Krauje-
liui, A. Ruškuliui ir kt. (LTRF k 2113). 
Vytauto Kezio (g. 1929 m.) atmintyje dar 
gyvi atsiminimai apie pokario partizanų 
kovas ir žymųjį partizaną Antaną Kraujelį 
(LTRF k 2144). Yra žinių ir apie saugumo  
agento Vinco Samanavičiaus klastą ir jo 
nubaudimą 1946 m. (LTRF k 2052); apie 
agentų smogikų veiklą Kuktiškių apylin-
kėse (LTRF k 2058). Antanas Mačiulis 
iš Ripaičių kaimo Saldutiškio apylinkės 
pasakoja apie sovietiniu agentu virtusio 
Juozo Bulkos išdavystes (LTRF k 2115). 
Buvusi partizanė Ona LaurinavičiūtėRi-
monienė – Rūpintojėlė praskleidžia krau-
pios nakties Pelenių raiste įvykių skraistę: 
sužinome tiesą apie raiste besislapsčiusių 
partizanų sušaudymą ir jų slėptuvės su-
naikinimą (LTRF k 2055). Emilija Ber-
notienėVaišnoraitė iš Tauragnų pasakoja 
apie jų tvarte įrengtą bunkerį ir partiza-
nus – Viesulą, Gediminą ir kitus (LTRF k 
2061, 2119). Juzė Vyšniauskaitė dar mena 
dusetiškių pasakojimus apie 1941 m. suim-
tą Dusetų kleboną (LTRF k 2121), Algis ir 
Evaldas Čibirai – apie jų namuose (Taurag
nų vls.) 1951 m. sušaudytus septynis par-
tizanus ir keturis šeimos narius (LTRF k 
2069). Užrašas kasetės aplanke „Apie tėvo 
sušaudymą“ rodo, kad bus kalbama apie 
pačius baisiausius įvykius žmogaus gyve-
nime (pasakoja Elvyra KašalynienėMedi-
nytė – LTRF k 2039, 2160). Beje, pasako-
jimuose atsispindi ir linksmesni partizanų 

gyvenimo įvykiai: net keli pateikėjai prisi-
mena partizanų Vaidoto (V. Pakšto) ir Vai-
dilutės (N. Deveikytės) tuoktuves Biliakie-
mio bažnyčioje (LTRF k 2083, 2084). 

B. Juodzevičiaus įrašų rinkinys jau 
turėjo originalią numeraciją, bet atkelia-
vęs į naujus namus pasidabino ir naujais 
Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekos 
numeriais, tapo atpažįstamas kaip LTRF k 
2025–2161. Visi garso įrašai jau suskait
meninti (tai padarė Mantas Lapeika) ir yra 
LLTI archyvo duomenų bazėje. Skaitme-
ninės kopijos įteiktos ir B. Juodzevičiui. 

Tarp B. Juodzevičiaus padovanotų garso 
įrašų yra ir „grynosios“ tautosakos – keletas 
kasečių su dainų, giesmių ir liaudies mu-
zikantų įrašais iš Aukštaitijos: Aulelių apy-
linkių ir svėdasiškių muzikantų įgrojimai, 
laidotuvių giesmės Svėdasų krašte, kunigo 
altaristo Povilo Čiučkio laidotuvės Svė-
dasų bažnyčioje. Ypač vertingi uteniškės  
Marijos Pu tinaus kienėsVolskienėsBi ti naitės 
(g. 1890 m.) vestuvių apdainavimai, oracija, 
sako ma įteikiant jaunajai vainikėlį, jauno-
sios atsi sveikinimas ir ypatingoji Pet ro Dau-
sos oracija, jo sakyta per Marijos vestuves. 
Tiesa, kiek vėliau paaiškėjo, kad pastaroji 
medžiaga mūsų archyve jau yra, nes B. Juo-
dzevičius fonotekai maždaug 1965–1970 m. 
buvo įteikęs magnetinių juostų, kuriose 
įrašyta M. PutinauskienėsVolskienėsBiti-
naitės ir kitų aukštaičių pateikėjų mokama 
tautosaka.

Taigi kaip tautosakos rinkėją B. Juodze-
vičių turėjome progą pažinti jau gerokai 
anksčiau: Lietuvių tautosakos rankrašty-
ne yra net dvylika jo užrašytos tautosakos 
rinkinių (medžiaga rinkta 1962–2007 m.). 
Trys rinkiniai per jį perduoti iš tautosakos 
rinkėjų Prano Bieliausko (LTR 6301), Leo
no Bielinio (LTR 5643) ir Stasio Indrašiaus 
(LTR 6297). Pastarojo rinkėjo keletą garso 
įrašų radome ir šioje kolekcijoje. Pirmuo-
sius rinkinius B. Juodzevičius archyvui 
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patikėjo dar 1962–1966 metais. Tuometi-
nė tautosakininkų komisija, susidedanti iš 
Tautosakos sektoriaus vadovo Ambrazie-
jaus Jonyno ir jaunesniųjų mokslinių bend
radarbių – Pranės Jokimaitienės ir Bronės 
Kazlauskienės, jo rinkinius įvertino labai 
gerai. Pavyzdžiui, apie Valkininkų tauto-
sakos rinkinį priėmimo akte parašyta, kad 
„medžiaga yra vertinga ir gerai užrašyta“ 
(LTR 3507). Tautosaka daugiausia rink-
ta Utenos krašte, tačiau nemažai yra ir iš 
Valkininkų, Varėnos apylinkių (LTR 3855, 
4035, 3507, 3538, 3766, 3820, 5643).

Į savo kolekcijos pristatymą B. Juo-
dzevičius atvyko ir vėl ne tuščiomis ran-
komis – su įprastu kuklumu jis įteikė ne 
tik nuostabaus skonio naminį obuolių 
sūrį, bet ir keturis 1962–1965 m. kitų 
tautosakos rinkėjų užrašytos tautosakos 
rinkinius. Trys iš jų – moksleivių surinkta 
tautosaka iš Valkininkų apylinkių: „Vaikų 
tautosaka“ (LTR 8045), „Lalauninkų pa-
pročiai“ (LTR 8046), „Vestuvių papročiai“ 
(LTR 8047). Ypač kūrybingai sutvarky-
tas ir parengtas vaikų tautosakos rinkinėlis 
„Valkininkai. Vaikų tautosaka. VI knyga“ 
(LTR 8045). Ketvirtas rinkinys – 1969 m. 
Adolfo Kvyklio (g. 1882 m.) Kuktiškių apy-
linkėse surinkti užkalbėjimai (LTR 8044). 

Pažindami B. Juodzevičių kaip paty-
rusį tautosakos rinkėją, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoją, kaip asmenį, ilgus 
gyvenimo metus atidavusį Utenos krašto-
tyros muziejui (dirbo nuo 1967 m., 1973–
2000 m. buvo šio muziejaus direktoriumi), 
turime jį prisiminti ir kaip šešių knygų 
autorių: Utenos apylinkės (1998); Utena ir 
apylinkės (2001); Laisvės kaina (2003); De-
javo žemė ir žmonės: Utenos apylinkių par-
tizanų rėmėjų atsiminimai (2004); Žadėjom 
laisvę tau parnešti: Utenos partizanų, rėmėjų 
ir ryšininkų atsiminimai (2008); Akistata su 
mirtimi: Utenos partizanų, rėmėjų ir ryšinin-
kų atsiminimai (2012). Visos knygos, kaip 

rodo jų pavadinimai, skirtos partizanų lais-
vės kovoms. Minėtieji garso įrašai yra šių 
knygų pagrindas ir jų atsiradimo priežastis. 
Besibaigiant B. Juodzevičiaus garso įrašų 
pristatymo renginiui, tautosakos rinkėjas 
V. Striu žas pasakė: „Teko kai ko ir moky-
tis iš B. Juodzevičiaus. Jis yra pavyzdys vi-
siems. Tai tikras laisvės kovų kraštotyrinin-
ko pavyzdys...“ A. Petrauskienė dar kartą 
prisiminė ir B. Juodzevičių, ir R. Kaunietį, 
ir V. Striužą, juos trumpai apibūdindama 
taip: „Tai – žmonės, galintys dirbti kaip ins-
titutai.“ Ir ji visiškai teisi. Taigi pažinkime 
šiuos žmones, pažinkime jų Lietuvai su-
kauptus aruodus ir būkime jiems dėkingi.

Rima Visackienė

NAUJI FONDAI 
LIETUVIŲ TAUTOSAKOS 
RANKRAŠTYNE

Tyrėjams ir visiems skaitytojams norime 
pranešti, kad jau sutvarkytas, aprašytas 
ir parengtas naudoti Lietuvių tautosakos 
rank raštynui perduotas Margaritos Vyme-
rytės, Kazio Grigo ir Ivano Maloglazovo 
rankraštinis palikimas. 

Tautosakininkės M. Vymerytės rank
raščiai ilgai gulėjo neinventorinti ir moks-
lininkams, pasakojamosios tautosakos ty-
rėjams buvo neprieinami. Nors jos fondas 
nėra didelis – jį sudaro tik 65 dokumentai 
(mokslo darbų, straipsnių, parengtų pa-
sakų rinkinių rankraščiai, mokslininkės 
kurtas lietuvių pasakų katalogas), bet jis 
turi išskirtinę reikšmę. Seniausias rankraš-
tis – M. Vymerytės disertacija „Romanų, 
germanų ir aisčių pasakos su eilėmis“, kuri 
1934 m. buvo įteikta Kauno Vytauto Di-
džiojo universiteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto tarybai (plačiau žr. Tautosakos 
darbai, t. XVII (XXIV) 2002, p. 233–255). 
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M. Vymerytė 1946–1952 m. dirbo 
moks line bendradarbe MA Istorijos insti
tu te, nuo 1952 m. – Lietuvių kalbos ir 
lite ratūros institute. Fonde saugomi svar
biau si šio laikotarpio rankraščiai. Vienas 
jų – 1947–1948 m. M. Vymerytės pareng-
tas rinkinio „Lietuvių gyvulinės pasakos“ 
rankraštis. Šiam rinkiniui sulaukus kritikos, 
1950 m. mokslininkė jį pertvarkė ir pava-
dino „Lietuvių liaudies pasakos ir pasako-
jimai“. Išlikęs ir šio varianto rankraštis. Tuo 
pat metu M. Vymerytė rašė studiją „Lie-
tuvių ir slavų gyvulinių pasakų tematiniai 
ir idėjiniai bendrumai“, kurią ketino ginti 
kaip disertaciją. Darbas nebuvo ginamas, jo 
rankraštis taip pat saugomas mūsų archyve. 

M. Vymerytės fonde nėra korespon-
dencijos, nuotraukų, asmeninio pobūdžio 
užrašų, nėra ir žinių, atspindinčių asmeni-
nį mokslininkės gyvenimą.

Paremiologo Kazio Grigo rankraštinis 
palikimas priešingai – gausus ir įvairus. 
Jis suskirstytas į du fondus. Pirmajame – 
Kazio Grigo fondas I – saugomi rankraščiai, 
kuriuos mokslininkas paliko Lietuvių li
teratūros ir tautosakos institutui. Antrasis, 
pavadintas Kazio Grigo fondas II, sudarytas 
iš rankraštinio palikimo, kurį perdavė jo 
žmona Judita Grigienė. 

I fonde chronologine tvarka sudėti 152 
dokumentai. Pirmasis straipsnio rank raštis 
rašytas 1956 m. Čia saugoma ir K. Grigo 
disertacijos „Simonas Daukantas – lie tuvių 
tautosakos rinkėjas ir leidėjas“ rank raštis, di-
sertacijos planas, atskirų jos dalių juodraščiai, 
šaltinių aprašai, taip pat disertacijos gynimo 
dokumentai: leidimo ginti disertaciją 
nuorašas, mokslinio vadovo Juozo Žiugždos 
atsiliepimas, ofi cialaus oponento Jurgio 
Lebedžio re cen zija, Konstantino Jablonskio 
atsilie pimas, K. Grigo atsakymas opo nen
tams, disertacijos autoreferatas, išrašas iš 
disertacijos gynimo protokolo, Lietuvių kal-
bos ir literatūros instituto išplėstinio posė

džio protokalas, skelbimas, kviečiantis į 
K. Grigo disertacijos gynimą. Didžiąją šio 
fondo dalį sudaro straipsnių ir recenzijų 
rankraščiai, jo rengtų leidinių juodraščiai. 

II fondas daug turtingesnis ir marges-
nis už pirmąjį. Jį sudaro net 923 doku-
mentai, kurie tvarkant buvo sudėti į tris 
grupes: 1) mokslo studijų, straipsnių, re-
cenzijų rankraščiai; 2) rankraščiai, susiję 
su profesoriaus pedagogine veikla; 3) ko-
respondencija. J. Grigienė perduodamus 
vyro rankraščius sugrupavo, parengė pir-
minį aprašą. Išskirtinę vertę šiame fonde 
turi K. Grigo korespondencija. Dalį jos 
sudaro asmeninio pobūdžio laiškai bend
ra  klasiamas, draugams, mokytojams ir 
mo  kiniams, taip pat žmonai rašyti laiš-
kai, kurie itin šilti ir šeimyniški (pastarųjų 
yra 32). Čia rasime ir laiškus, adresuotus 
Vytautui Kubiliui, Zenonui Ši manskiui, 
Vladui Žukui. Mokytojos Klementinos Mi
siūnaitės ir Kazio Grigo arti mą ryšį rodo 
išlikę 72 laiškai. K. Grigas 1948–1950 m.  
Kriūkų gimnazijoje (Šakių r.) dėstė lietuvių 
ir lotynų kalbas. Jis išsau gojo auklėtinių 
laiškus, su kuriais bend ravo ir jiems bai
gus mokyklą, išlikę netgi kvie timai į klasės 
su sitikimus. Kitą dalį jo korespondencijos 
su daro profesiniai laiš kai. Profesorius su
si rašinėjo su įvairių šalių folkloristais: Elza 
Kuokare, Alma Ancelane, Jazepu Rud
zyčiumi, Frid richu Scholzu, Vitoldu Ar
monu, Matti Kuusi, Emanueliu Strausu, 
Wolfgangu Mie deriu ir kitais. 

Trečiasis fondas, papildęs LLTI Lietu-
vių tau tosakos rankraštyną, yra Lietuvos 
sen ti kių tautosakos rinkėjo Ivano Malo-
glazovo asmeninis archyvas – garso įrašai 
(magnetinės juostos, kasetės, kompaktiniai 
diskai) ir rankraščiai. Jo žmona Jekaterina 
Maloglazova 2011 m. visa tai padovanojo 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui.

I. Maloglazovas, kaip rašo biografijoje, 
dai nuojamąja liaudies kūryba pradėjo do mė
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tis dar gyvendamas gimtajame Stirnių salos 
vienkiemyje. Čia jis užrašė tėvų ir kaimyno 
Pavlo Bakasovo dainuojamų dainų tekstus. 

Vertingiausią I. Maloglazovo fondo dalį 
sudaro garso įrašai. Nuo 1968 m. tautosakai 
rinkti pradėjęs naudoti nešiojamąjį mag
netofoną „Vesna2“, užrašytojas padarė 
daugybę garso įrašų. Ši kolekcija kaup-
ta nuo 1968 iki 2009 m. ir ją sudaro 32 
magnetinės juostos ir 680 kasečių. I. Ma-
loglazovo tautosakinės medžiagos rinki-
mo geografija plati, tai Lietuvos sentikių 
gausiausiai gyvenamos vietos – Zarasų, 
Ukmergės, Rokiškio, Ignalinos ra jonаi, taip 
pat Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Kai-
šiadorys, Molėtai, Utena. Šiuose garso įra-
šuose – įvairios Lietuvos sentikių dainuotos 
dainos, tarp jų ir vestuvių, krikštynų liau-
dies dainos, laidotuvių ir atminų giesmės, 
Velykų liturgija. 

Be garso įrašų, archyvui, kaip minėta, 
buvo perduoti ir I. Maloglazovo rankraš-
čiai. Didžiąją jų dalį sudaro iš garso įrašų 
transkribuoti dainų tekstai (beje, iš šios 
medžiagos nebuvo sudaryti tautosakos 
rinkiniai, ji nesusieta su garso įrašais), taip 
pat yra pateikėjų biografijų, leidinio Ты 
воспей, воспей juodraščiai. 

Su detaliais pristatytų fondų aprašais 
visi besidomintys gali susipažinti Lietuvių 
tautosakos archyvo skyriuje.

Irena Žilienė

2014–2016 METAIS GAUTI  
TAUTOSAKOS RINKINIAI

Lietuvių tautosakos rankraštynas 2014–
2016 m. pasipildė 137 naujais rinkiniais: 
LTR 7905–7920, 7922–8027, 8029–8033, 
8037–8046, iš jų septyniolika – skaitme-
ninio formato (LTR 7909, 7910, 7913, 
7914, 7918–7920, 7954, 7959, 7968, 7970, 

8001–8003, 8006–8008). Juose yra per 20 
tūkstančių tautosakos tekstų. Didžiausią 
dalį, kaip visada, sudaro dainos – daugiau 
kaip 500 su melodijomis ir 4000 jų tekstų; 
patarlių, priežodžių, situacinių pasakymų, 
tikėjimų ir kitų smulkiosios tautosakos žan-
rų – per 6000, atminimų – per 700, pasako-
jamosios tautosakos – per 2000 vnt. ir t. t. 
Nemaža dalis rinkinių susieti su nuotrauko-
mis, garso ir vaizdo medžiaga (per 100 vnt.).

Bene patys įspūdingiausi yra mokyto-
jo Juozo Vaitiekūno (g. 1903 m.) sudaryti 
rinkiniai, kuriuos Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto Tautosakos archyvui 
šįmet padovanojo jo duktė Sigutė Ramu-
nė Vildžiūnienė. Tautosaka rinkta 1928–
1972 m. Kupiškio, Šimonių, Linkuvos, 
Biržų apylinkėse, vėliau dailiai perrašyta 
ir sudėta į tris knygas (LTR 8022–8024). 
Rinkinį LTR 8022 sudaro 4563 tautosakos 
kūriniai, daugiausia – patarlių, priežodžių, 
situacinių pasakymų (1774 vnt.), mįslių 
(1355 vnt.), tikėjimų, liaudies medicinos 
tekstų (daugiau kaip 800), tarp jų ir septyni 
užkalbėjimai, be to, yra daugiau kaip 200 
pasakų, padavimų, sakmių. Kitus du rin-
kinius (LTR 8023, 8024) sudaro 862 dainų 
tekstai, iš jų dvidešimt trys – sutartinės.

Ypač vertingą medžiagą 2015 m. archy
vui perdavė (LTR 7958) gydytojas Ben
jaminas Siaurusaitis. Jis domėjosi liau dies 
medicina, jos gydymo būdais, šia te ma 
parašė nemažai straipsnių. Į rinkinį sudėti 
1977–1979 m. jo paties Tytuvėnų, Šiluvos, 
Anykščių apylinkėse užrašyti liaudies me-
dicinos tekstai (1240). Pridėta ir gydytojo 
publikuotų straipsnių kopijos, bib liografija 
liaudies medicinos tema.

Dar vienas iš įdomesnių rankraščių – 
„Naujųjų metų burtai, papročiai, žaidimai 
ir dainos“ (LTR 7950), užrašyti A. Vitaus-
ko 1940–1941 m. Raseinių, Švenčionių 
apskrityse. Rinkinyje nupieštos ir glaustai 
apibūdintos vaškinės figūros, aprašyta jų 
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liejimo technika, aiškinamos išlietų figū-
rų reikšmės. Smulkiai aprašyti būrimai su 
žiedu, rožiniu, popieriumi, malkomis ir 
pan., taip pat Naujųjų metų išvakarėse žai-
džiami žaidimai. Pridėtas ir pluoštas me
džiagos, susijusios su Velykų margučių da-
žymo būdais, aprašyti ir nupiešti margučių 
raštai, dažymo įrankiai. 

Daugiau kaip 400 vnt. tikėjimų, etno-
grafinių aprašų, sakmių ir kt. (LTR 7924) 
1932 m. pagal Petro Būtėno „Lietuvių tau-
totyros žinių ir senienų rinkimo programą“ 
(1925) surinko būsimas kalbininkas, krašto-
tyrininkas Kazimieras Gasparavičius gimta-
jame Puodžiūnų kaime (Pakruojo raj.).

2014 m. inventorizuojant archyvą buvo 
rasta rinkinių, kurie dėl nežinomų priežas-
čių buvo neinventorinti. Tarp jų yra Balio 
Buračo rašytų straipsnių, rankraščių, kar-
totekų, dokumentų, nuotraukų. Jo sūnėnas 
Antanas Buračas 1978 m. Lietuvių kalbos 
ir literatūros institutui perdavė B. Buračo 
kraštotyrinę medžiagą, kuri buvo įtraukta į 
Tautosakos archyvą (LTR 4891–4922), bet 
tie dokumentai tuokart buvo atmesti. Ka-
dangi medžiaga pasirodė itin vertinga, nu-
spręsta ją inventorinti ir įtraukti į archyvo 
fondus (LTR 7971–7986). Rankraštynas 
pasipildė vertinga dievdirbių ir kryždirbių 
kartoteka, jų biografijomis, pasakojimais, 
juodraštiniais straipsniais, užrašais, kuriuo
se itin daug tradicinės tautosakos tekstų. 
Tarp jų yra B. Buračo rašytų straipsnių ro-
dyklė „Raštai, atspausdinti įvairiuose leidi-
niuose (nepilnas sąrašas)“ (629 pozicijos) 
ir lankytojų knyga „Pasisakymai apie kraš-
totyrininko Balio Buračo fotonuotraukas ir 
kitus jo kraštotyros darbus“. 

Kasmet į Tautosakos archyvą atkeliau-
ja vis daugiau atminimų ir dainų sąsiuvi-
nių. 2014–2016 m. jų gauta per 30 (LTR 
7907, 7910, 7914, 7917–7920, 7922–7923, 
7935–7947, 7968–7969, 8006–8007, 8013, 
8015–8020, 8025). Daug tokių sąsiuvinių 

atidavė archyvo darbuotoja Gražina Ka
d žytė. Juos atsiuntė žmonės, atsišaukę į 
Gražinos raginimą padovanoti Tautosakos 
rankraštynui dainų ir atminimų sąsiuvinė-
lius per jos vedamas LRT radijo viktori-
nas „Ot tai tau!“. Seniausias iš jų yra Petro 
Vadapalo dainų sąsiuvinis, rašytas 1928 ir 
1929 m. tarnaujant Lietuvos kariuomenės 
artilerijos mokomojoje kuopoje. Rinkinyje 
(LTR 7942) yra 170 dainų, eilėraščių, at-
minimų. Didesnė dalis dainų ir atminimų 
sąsiuvinių rašyti merginų, 1930–1945 m. 
mokantis gimnazijose. Albumėliai papuoš
ti piešiniais, iškarpomis ir atvirukais. 

Gauta rankraščių partizanų kovų ir trem
ties tematika – tai dainų sąsiuviniai, atsi
mi nimai, įvairūs dokumentai (LTR 7907, 
7955, 7987, 8025, 8030). 

Rankraštyną pasiekė ir nemažas skai-
čius užrašytų giesmių su natomis, instru-
mentinių kūrinių (LTR 8000, 8001, 8002, 
8003, 8027). 2011 m. Rietavo ekspedi-
cijos metu Tauravo kaime (Tverų sen.) 
Rūta Žarskienė ir šių eilučių autorė vie-
no namo palėpėje rado daug apipelijusių 
vietinio pučiamųjų dūdų orkestro vadovo 
Bronislovo Vlado Lukošiaus rašytų gies-
mių (410) natų knygelių (LTR 8027). Be-
tygalos muziejus pernai leido Tautosakos 
archyvui pasidaryti Liudo Digrio užrašytų 
instrumentinių kūrinių ir giesmių kopijas 
(LTR 8001), kuriose yra daugiau kaip 400 
kūrinių.

Tradiciškai Lietuvių tautosakos fondus 
praturtino respublikinio Jaunųjų filolo-
gų konkurso darbai. 2014–2016 m. gauti 
27 rinkiniai, didžioji jų dalis – su garso ir 
vaizdo įrašais. Konkurse dalyvavo ketu-
riolika mokyklų iš įvairių Lietuvos vietų: 
Vilkaviškio, Kelmės, Ukmergės, Pasvalio, 
Ignalinos, Radviliškio, Kalvarijos.... Rin-
kinių skaičiumi išsiskiria ukmergiškiai – 
gauti penki moksleivių darbai iš Ukmergės 
Dukstynos ir „Šilo“ pagrindinių mokyklų. 
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Dukstynos pagrindinė mokykla Tautosakos 
archyvui pateikė tris rinkinius – LTR 7928, 
7934, 7998, iš kurių du (LTR 7928 ir 7998) 
parengė moksleivė Paulė Ramanauskai
tė, vadovaujama  lietuvių kalbos mo ky tojos 
El vyros Augustinavičienės. Abu rin kiniai 
sudaryti tremties, karo ir pokario te matika. 
Trečiasis rinkinys (LTR 7934) yra moks-
leivės Otilijos Pažėraitės. Jaunų jų filologų 
konkurse ji dalyvauja antrą kartą. 2013 m. 
kartu su Guste Ramanauskaite surinko iš 
5–8 klasių moksleivių 459 anekdotus apie 
mokyklą („Petriukas vėl mokykloje“, LTR 
7880). Panašią metodiką ji taikė ir rinkiny-
je „Mano vaikystės pasakos“ (LTR 7934): 
iš 5–6 klasių moksleivių užrašė 180 jiems 
mamų, senelių sektų ar pačių sukurtų pa-
sakų. Daugiau kaip 250 anekdotų (LTR 
7297) surinko ir „Šilo“ pagrindinės moky-
klos moksleivė Roberta Grybaitė. 

Įdomią medžiagą apie maisto gamini-
mą iš Švobiškio miestelio gyventojos Ge-
novaitės Janonienės užrašė Pasvalio rajono 
Joniškėlio Gabrielės PetkevičaitėsBitės 
gim na zijos moksleivė Evelina Plačiukaitė. 
Rin kinio „Maisto ruošimas senelių vaikys-
tėje“ (LTR 7929) pasakojimuose susipynę 
liaudies medicinos tekstai, įvairūs linksmi 
pasakojimai, atsiminimai ir pasakos. 

Pernai iš Jaunųjų filologų konkurso 
buvo gautas neįprastas rinkinys – „Tary-
binio kario laiškai mamai ir mylimajai“ 
(LTR 8000). Kelmės rajono Kražių gim-
nazijos ketvirtos klasės moksleivis Lukas 
Pocius gavo 142 laiškus, dviejų brolių 
1975–1979 m. rašytus iš armijos savo ma-
mai ir mylimajai. Garso laikmenose įrašyti 
ir respondentų atsiminimai.

Šių metų pabaigoje archyvas pasipildė 
vertinga Nijolės Laurinkienės ir Ritos Bal-
kutės ekspedicijos medžiaga, rinkta 2011 ir 
2012 m. Trakų, Varėnos, Elektrėnų, Šven-
čionių, Plungės, Ukmergės rajonuose (LTR 
7784–7786, 7788, 7793, 7795, 7812). Ty-

rimai buvo vykdomi pagal projektą „Deivė 
Žemyna ir Žemės gerbimo tradicija: lie-
tuvių mitologijos tyrimas senųjų Europos 
kultūrų kontekste“. Surinkta ir garso laik
menose įrašyta per 600 vnt. papročių, ti-
kėjimų, liaudies medicinos tekstų, sakmių, 
pasakojimų... Tuo pat metu iš B. Juodzevi-
čiaus buvo gauti trys rinkiniai, kurių me-
džiaga rinkta 1962–1966 m. Valkininkų ir 
Utenos apylinkėse. LTR 8044 – užrašyta 
vaikų tautosaka: žaidimai, žaidinimai, skai-
čiuotės, dainelės ir kt.; LTR 8045 – vestu-
vių ir lalavimo papročiai Valkininkų apy-
linkėse; LTR 8046 – kalvio Adolfo Kvyklio 
(g. 1882 m.) surinkti užkalbėjimai Kuktiš-
kių valsčiuje. 

Visi gautieji rankraščiai tebetvarkomi, 
todėl nei Instituto darbuotojams, nei lan-
kytojams dar neprieinami.

Andželika Jakubynienė
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NURODYMAI AUTORIAMS

„Tautosakos darbuose“ skelbiami mokslo 
straipsniai lietuvių, anglų, vokiečių, latvių, 
rusų, lenkų kalbomis. 

Straipsnio struktūra:
straipsnio pavadinimas,
autoriaus vardas ir pavardė,
įstaigos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas,
straipsnio tekstas (prieš jį – trumpa anota-

cija ir ne daugiau kaip penki esminiai 
žodžiai),

šaltinių (sutrumpinimų) ir literatūros sąrašai;
santrauka lietuvių kalba vertimui į ang lų 

kalbą (nelietuviškai parašytiems straips-
niams santrauka teikiama ta pačia kalba);

autoriaus darbo vieta, pareigos ir elektro-
ninis paštas.

Citatos pateikiamos originalo forma ka-
butėse, didesnės apimties – petitu, iš-
keliant iš teksto eilutės ribų. Kiekviena 
autorinė korekcija citatoje žymima lauž-
tiniais skliaustais. Po citatos arba jos per-
pasakojimo literatūros ir šaltinių nuorodos 
rašomos skliaustuose, nurodant autoriaus 
pavardę, publikacijos metus, puslapį (Bir-
žiška 1925: 10–11). Gali būti vartojamos 
dažniau cituojamų leidinių (žodynų, tau-
tosakos šaltinių ir pan.) santrumpos. Kai 
reikia nurodyti leidinių tomą, jis įterpia-
mas prieš puslapį (BRMŠ II: 45; BsJK: 
383, nr. 4). Tais atvejais, kai patogiau nu-
rodyti ne leidinio puslapį, o iš jo cituo-
jamo teksto numerį, nurodoma leidinys, 
tomas, numeris (LLD V 225). 

Teksto paaiškinimai ar kitos su tekstu susi-
jusios papildomos žinios nurodomos išna-
šose, kurios žymimos skaičiais ir pateikia-
mos puslapio apačioje.

Moksliniame tekste minimi asmenvardžiai 
pateikiami originalo rašybos forma. Pirmą 
kartą paminėjus pilną asmenvardį, reko-
menduojama toliau rašyti pavardę ir vardo 
inicialą. Nelietuviški vietovardžiai trans-

kribuojami lietuviškai. Išimtiniais atvejais 
(pvz., jei vietovardis nežinomas, neįtrauk-
tas į žinynus) paliekama originalo rašyba.

Mokslinės publikacijos pabaigoje pateikia-
mi šaltinių (sutrumpinimų) ir literatūros 
sąrašai sudaromi pagal abėcėlę, leidiniai 
kirilikos rašmenimis – sąrašo gale. Vieno 
autoriaus publikacijos, išleistos tais pačiais 
metais, išskiriamos raidėmis (a, b, c...). Kai 
autorių arba sudarytojų yra daugiau negu 
trys, nurodomas tik pirmasis ir santrumpa 
et al. laužtiniuose skliaustuose. Autoriaus 
pavardė literatūros sąraše rašoma prieš var-
dą (išnašose ir šaltinių sąraše – po vardo). Jei 
knyga ar leidinys turi paantraštę, ji nurodo-
ma po pavadinimo ir atskiriama dvitaškiu. 

ŠALTINIAI

BsJK – Juodoji knyga, surinko Jonas Basanavi-
čius, parengė Kostas Aleksynas, Leonardas 
Sauka, (Jono Basanavičiaus tautosakos bib-
lio teka, t. 12), Vilnius: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 2004.

BRMŠ – Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, 
sudarė Norbertas Vėlius, t. 2: XVI amžius, 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
2001; t. 3: XVII amžius, 2003; t. 4: XVIII 
amžius, 2005.

LLD – Lietuvių liaudies dainynas, t. 10: Jaunimo 
dainos. Meilės dainos, [kn. 1], parengė Ni-
jolė Laurinkienė, melodijas parengė Živilė 
Ramoškaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 1995. 

СБФ 1981 – Славянский и балканский фольк-
лор: Обряд. Текст, отв. ред. Н. И. Толстой, 
Москва: Наука.
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