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K r o n i K A

Trys laTvių sakMių ToMai 
inTerneTe vokiŠkai

nuo 2013 metų latvių tautosakos archyvo 
(lFk1) svetainėje prieinama nauja duome-
nų bazė. adresu www.lfk.lv/pasakas pa-
teikiama daugiau kaip 3650 latvių sakmių 
lygiagrečiai latvių ir vokiečių kalbomis. 
Tai didžiausios latvių sakytinės tautosakos 
publikacijos – P. Šmito sudaryto 15 tomų 
rinkinio Latviešu pasakas un teikas (Lat-
vių pasakos ir sakmės, 1925–1937, toliau 
lPT2) – trys pastarieji tomai (pirmieji 12 
tomų – pasakos). vokiško teksto pagrin-
das yra lPT vertimas, turimas getingeno 
mokslų akademijos darbo grupės (Ar-
beitsstelle) „Pasakų enciklo pedija“ („en-
zyklopädie des Märchens“, toliau eM3), 
kuri nuo 1977 metų leidžia didžiausią 
pasaulyje lyginamojo istorinio tyrinėjimo 
enciklopediją. Šalia dvikalbio teksto duo-
menų bazėje yra žinių apie sakmių rinkė-
jus, pateikėjus, užrašymo vietą, ankstesnes 
publikacijas, suteikiama galimybė tekstus 
grupuoti pagal šiuos požymius, taip pat 

1 lFk – latviešu folkloras krātuve. Tai latvijos uni-
versiteto agentūros „literatūros, folkloro ir meno 
institutas“ padalinys, įsteigtas 1924 m.; archyve 
yra apie tris milijonus tautosakos vienetų. 

2 lPT – P. Šmits. Latviešu pasakas un teikas, 1.–15. 
sēj., rīga, 1925–1937; 2-asis leidimas: Latviešu 
tautas teikas un pasakas, ed. H. biezais, Waverly, 
iowa, 1962–1970, prieiga per internetą: <http://
valoda.ailab.lv/folklora/pasakas>.

3 eM – getingeno mokslų akademijos darbo grupė 
„enzyklopädie des Märchens“: http:/wwwuser.
gwdg.de/~enzmaer/.

naudotis žodžių ir žodžių junginių paieš-
ka. yra ir trumpas įvadas trimis kalbomis – 
apie P. Šmitą, lPT, vertimų ir duomenų 
bazės sukūrimo istoriją.

lyginamieji tyrinėjimai, nors ir kelio-
mis dešimtimis metų pavėluotai, gali nau-
dotis reprezentacine latvių sakmių rink-
tine, apimančia visus tradicinių sakmių 
teminius skyrius ir pateikiančia didelę va-
riantų įvairovę. Šios sakmės puikiai parodo 
europos XiX a. pabaigoje–XX a. pradžioje 
su „prietarais“ ir mitologine bei istorine 
atmintimi susijusių pasakojimų visumą, 
kiek jų užrašyta latvijoje – aplinkoje, kur 
knygose išspausdintų sakmių įtaka neabe-
jotinai menkesnė nei daugelyje kitų euro-
pos vietų. sakmės sąlygiškai padalytos į tris 
grupes – etimologinės (pasaulio sukūrimas, 
dievas ir velnias ir kt.), mitologinės, arba 
demonologinės (naminiai, aitvaras, velnias, 
mirusiųjų dvasios ir vaiduokliai, pinigai, 
slogutis, klaidinimas, užkasti pinigai, vilka-
tai, burtininkai, raganos ir kt.), ir istorinės.

kokia šio projekto istorija ir priešistorė?
latvių pasakas užrašinėti apie 1855 me-

tus pradėjo latvijos dvasininkas vokietis 
augustas bylenšteinas, intensyviau – nuo 
1865 metų. 1869 m. platų tautosakos rin-
kimo judėjimą pradėjo organizuoti Fricis 
bryvzemniekas, įtraukdamas ir daugelį lat-
vių. nedidelę surinktosios medžiagos dalį, 
daugiausia sakmes, išverstas į rusų kalbą, 
jis paskelbė 1887 metais. apie 1883 metus 
žmonių pasakojimus džūkstėje ėmė rinkti 
„latvių pasakų tėvas“ ansas lerchis-Puš-
kaitis. 1891 m. jis paskelbė pirmuosius tris 
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tomus beveik vien savo paties užrašytos 
medžiagos. Tada savo rankraščius jam pa-
tikėjo minėtieji ir dar daugelis kitų rinkėjų. 
į Latvių tautos sakmių ir pasakų vii tomą 
(1903 m.; tomo antra pusė dėl parengėjo 
mirties liko nepaskelbta, bet ji įeina į lPT) 
jis įtraukė ir iki tol spaudoje bei nedidelė-
mis atskiromis knygelėmis pasirodžiusius 
tekstus. Tačiau a. lerchio-Puškaičio rin-
kinys, apimantis daugiau nei 6500 tekstų, 
netapo reikšmingiausiu nacionaliniu šios 
tautosakos srities leidiniu, gal ir todėl, kad 
medžiaga čia nebuvo pateikta sistemiškai. 
Tokiu leidiniu tapo kinų filologijos specia-
listo, kalbininko ir folklorininko Pėterio 
Šmito (1869–1938) parengtos lPT, turin-
čios 7895 tekstus (autoriaus skaičiavimu; at-
mesti komentaruose esantys tekstai), iš viso 
7630 puslapių – beveik kiekvienas tomas 
turi per 500 puslapių. emigracijoje gyve-
nančių latvių labui 1962–1970 m. išėjo an-
tras lPT leidimas, fotografiškai identiškas 
pirmajam (tačiau kitu pavadinimu – tokiu 
kaip a. lerchio-Puškaičio rinkinio), pa-
pildytas senosios latvių religijos tyrinėtojo 
Haraldo biezajo (biezais) pratarme ir jo gy-
venimo draugės lienės neilandės sudarytu 
motyvų katalogu. kaip tik šis leidinys ir yra 
daugelio valstybių didžiosiose bibliotekose.

1994 m. pavasarį ir rudenį, kaip dFg4 
ir daad5 stipendiatas, šio straipsnio auto-
rius susipažino su liaudies pasakojimų cen-
trais vokietijoje. keletą savaičių praleidau 
getingene, kur yra Seminar für Volkskunde 
ir eM redakcija. vieną dieną prof. Hansas 
Jorgas utheris (Hans-Jörg uther), tada – 
vienas iš eM redaktorių6 – mane nuvedė į 

4 dFg – deutsche Forschungsgemeinschaft (vokie-
čių tyrėjų draugija): http://www.dfg.de/

5 daad – deutscher akademischer austausch-
dienst (vokiečių akademinių mainų tarnyba): 
https://www.daad.de/

6 Jis yra ir tarptautinio pasakų tipų katalogo trečio-
sios redakcijos autorius, žr. biografiją ir bibliogra-

gretimame pastate esantį eM archyvą. ke-
letas pusrūsio kambarių buvo prikrauti žalių 
kartoninių dėžių su medžiaga lyginamajam 
pasakų tyrinėjimui – įvairių tautų pasakų 
vertimai į vokiečių kalbą, kiek vieno pasakų 
tipo tekstai ir t. t. daugiausia vertimų – 33 
dėžės, iš viso daugiau kaip 10 tūkstančių a4 
formato mašinraščio lapų – buvo su užrašu 
„Šmitas“ ir tomų numeriais. įsitikinau, kad 
tai viso lPT leidinio vertimas į vokiečių 
kalbą (išskyrus tik i tomo įvadą). ne iš kar-
to suvokiau, jog tai yra apskritai didžiausias 
latvių tautosakos vertimas į kitą kalbą! o 
apie šį vertimą nežinojo nei latvių pasakų 
tyrinėtojai, nei gausi latvių emigrantų ben-
drija vokietijoje...

2003 metų pavasarį, gavęs stipendi-
ją vienam mėnesiui, dar kartą nuvykau į 
getingeną, norėdamas išsiaiškinti vertimo 
kilmę ir gauti leidimą jį paskelbti inter-
nete. eM tokio leidimo suteikti negalėjo, 
kol nebuvo žinoma, kam priklauso verti-
mo autorinės teisės, kas jį finansavo ir t. t. 
reikėjo išsamių tiek latvių, tiek vokiečių 
folkloristikos istorijos žinių, teko susisiekti 
su įvairiuose archyvuose dirbančiais spe-
cialistais ir kt. eM archyvo būta keliuose 
miestuose, dokumentacija, atskleidžianti, 
kokiu metu galėjo rastis vertimas, buvo iš 
dalies dingusi; rinkinio rankraštinius įrašus 
iššifruoti padėjo kolegos iš eM, paleng-
vino ir tų rankraščių savininkų įrašai eM 
bib liotekai dovanotose knygose...

Šio vertimo radimosi istorija hipote-
tiškai galėjo būti tokia (apie tai esu rašęs 
smulkiau7). Mašinraščiai dėžėse yra dve-
jopi. vieni, apie 30 procentų viso fondo, 

fiją: http://wwwuser.gwdg.de/~enzmaer/hansjo-
erguther.html

7 guntis Pakalns. P. Šmita „latviešu tautas pasaku 
un teiku“ tulkojums vāciski – vēsture un digitālā 
publikācija, in: Meklējumi un atradumi 2005: Raks-
tu krājums, sast. i. daukste-silasproģe, rīga, 2005, 
p. 145–161. 
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akivaizdžiai yra senesni, jų kopijos prastos 
kokybės, yra sunkiai išskaitomų vietų – 
daugiausia tai tekstų iš a. lerchio-Puškai-
čio rinkinio vertimai, su ranka rašytomis 
vėlesnėmis nuorodomis į lPT, nes verti-
mo metu lPT dar nebuvo paskelbtos. Prieš 
pat antrąjį pasaulinį karą ar netrukus po jo 
vokiečių liaudies pasakojimų centrinis ar-
chyvas, tada buvęs Marburge, esąs pirkęs 
apie 3000 puslapių latvių pasakų vertimo 
rankraštį iš latvijos vokiečio prof. Maxo 
böhmo8. M. böhmas (Maximilian roland 
boehm)9 yra vokiškai išleidęs latvių10, o 
vėliau latvių ir lietuvių pasakų knygų11. 
įvadiniuose šių knygų straipsniuose jis pa-
brėžė, jog ir oskaro dähnhardto rinkinyje 
Natursagen (1907–1912) esančios 85 jo 
išverstos sakmės. labai galimas dalykas, 
jog tai jo versti ar jo užsakymu versti teks-
tai. likusios lPT medžiagos vertimas yra 
naujesnis. To priežastis galėjo būti antras 
lPT leidimas (1962–1970) – eM archyve 
yra šio leidimo tomų su įrašais, mininčiais 
vertimą. rankraštyje trijose vietose pavy-
ko rasti nuorodas į vertėją – Frau Sander; 
yra ir žinių, kad šis didelės apimties verti-
mas galėjo būti baigtas apie 1973 metus. 
kalbos analizė rodo, jog vertėjo gimtoji 
kalba buvo ne vokiečių, o latvių12. 

8 gottfried Hensen. Deutsche Volkserzählungen aus 
dem Osten, Münster, 1963, p. 6.

9 biografinės žinios: http://www.bbl-digital.de/ein-
trag/boehm-Maximilian-roland-1859-1944/

10 Lettische Schwänke und verwandte Volkserzählun-
gen, aus dem Lettischen übersetzt und mit Anmer-
kungen versehen von Prof. Max Böhm, Oberlehrer 
am Gymnasium Gebweiler, reval, 1911, 125 p.

11 Max boehm, Franz specht. Lettisch-Litauische 
Volksmärchen, (Märchen der Weltliteratur, bd. 27), 
Jena, 1924, 334 p.

12 eM archyve dar esama 296 p. mašinraščio, kurį 
sudaro trumpi lPT pasakų (t. 1–12) turinio at-
pasakojimai; ten nemažai yra nuorodų, jog visas 
teksto vertimas esąs tokiame ir tokiame aplanke. 
Šie pasakų konspektai ir jau išverstõs medžiagos 
peržiūra galėjo būti atlikta tuo pačiu metu ar tik 

2003 m. rudenį eM leidėjas rolfas 
Wilhelmas brednichas leido pasakų ver-
timą skaitmeninti ir skelbti internete, 
aišku, nepažeidžiant autorinių teisių ir su 
nuorodomis į eM archyvą. nusprendžiau 
skaitmeninimą pradėti sakmių tomais – jų 
tekstai trumpesni, mažiau senųjų, sunkiai 
įskaitomų mašinraščių ir greičiau įmano-
ma pasiekti rezultatą, paskelbiant žanro 
vienijamą rinkinio dalį. be to, latvių sak-
mių į kitas kalbas versta mažiau nei pa-
sakų. darbas buvo organizuotas taip. eM 
atsiųsdavo paštu kopijas popieriaus lapų 
pavidalu. bendradarbiaujant su latvijos 
universiteto Matematikos ir informatikos 
institutu (jis jau 1998 metais buvo lPT 
paskelbęs internete13, ten tuo metu dirbo 
sanita bėrzinia-reinsonė (bērziņa-rein-
sone), vadovavusi projektui), tekstai buvo 
skenuojami ir apdorojami teksto atpažini-
mo (oCr) programomis. Tada vokiečių 
kalbą mokantys studentai juos skaitydavo 
ir taisydavo techniniu atžvilgiu – taip pat 
ir įrašant neatpažintas vietas. deja, darbas 
į priekį ėjo labai lėtai, nes finansavimą pa-
vyko gauti tik iš nedidelių valstybės kultū-
ros kapitalo projektų konkursinių išteklių.

2012 metų pradžioje projektą parėmė 
baltijos šalių-vokietijos aukštųjų mokyklų 
biuras14. Tai leido parengti duomenų bazės 
skaitmeninimo programą (ilmaras Poika-
nas), atlikti likusius techninius darbus, taip 
pat ir pateikėjų, rinkėjų, užrašymo vietų ir 
ankstesnių publikacijų aprašo suvienodini-
mą (s. bėrzinia-reinsonė ir kt.) ir ištaisyti 
klaidas latviškame tekste (kristynė Pokra-
tniecė ir kt.). didžiausias bei sudėtingiau-
sias darbas buvo kalbinis ir mokslinis re-

kiek vėliau kaip ir senojo vertimo nuorašai – tai 
liudytų panašaus formato popierius ir mašinraščio 
stilius. nežinoma, kas atliko tą darbą.

13 http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/
14 http://www.hochschulkontor.lv/de/projekte/pro-

jekte-2012
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dagavimas – specialistas, kuriam vokiečių 
kalba gimtoji arba kuris yra germanistas, 
turėjo suredaguoti tekstą ne vien stilis-
tiškai ir pagal dabartines rašybos normas, 
bet jį parengti ir etnografinės terminijos 
atžvilgiu – vertime yra daug žodžių ir senų 
laikų gyvenimo realijų, dabartinėje vokie-
čių kalboje nebeturimų; be to, ne visada 
tinkamai buvo išversti latvijos vietovių 
pavadinimai, asmenvardžiai, mitinių bū-
tybių pavadinimai ir t. t. Tą darbą apsiė-
mė austris grasis, baltų kalbų dėstytojas 
bonos universiteto lingvistikos institute 
(1972–2007). įsitraukė ir buvęs jo studen-
tas, žurnalistas udo bongartzas15.

lygiagrečių latviško ir vokiško pasakų 
bei sakmių tekstų duomenų bazė skirta ne 
vien įvairių šakų mokslininkams. Ja tinka 
naudotis kalbų mokymuisi, kultūriniams 
kontaktams, lokalinės istorijos tyrimams, 
ji turėtų dominti vertėjus, žurnalistus, ra-
šytojus ir kt. automatinio teksto vertimo 
programos šiuos tekstus iš vokiečių kalbos 
į anglų ir kitas didžiąsias pasaulio kalbas 
verčia kokybiškiau, jie geriau suprantami, 
negu verstieji iš latvių kalbos – taigi duo-
menų bazė iš esmės nėra tik dvikalbė. įdo-
mus jos papildymas būtų ir lPT rankraš-
tis, esantis latvių tautosakos archyve, – čia 
matyti gausybė įvairių taisymų, braukymų 
ir papildymų16.

Šiuo metu nežinoma, ar pavyks šį skait -
meninimo projektą tęsti – susidomėjimas 

15 Jis paskelbė ir keletą šio projekto rezul-
tatų aprašymų vokiškai: http://www.letti-
sche-presseschau.de/kultur/5-kulturnach-
schlag/739-2014-02-05-20-09-09

16 guntis Pakalns. kā Pēteris Šmits rediģējis „latvie-
šu pasaku un teiku“ tekstus, in: i. saleniece (atb. 
red.), Vēsture: Avoti un cilvēk: Proceedings of the 
23rd International Scientific Readings of the Facul-
ty of Humanities. History XVII, daugavpils, 2014, 
p. 295–303: http://du.lv/files/000/008/985/
ves ture_avot i_un_c i lvek i_Xvii_2014 .
pdf?1391593643

juo latvijoje nedidelis, be to, pasak H. J. ut-
herio informacijos, artimiausiais mėnesiais 
bus išleistas paskutinis eM tomas, ir eM 
grupė bus panaikinta ar radikaliai pertvarky-
ta. Tad skaitykime tai, kas prieinama, – dau-
gelis šių sakmių yra reti pasakojimo meno 
brangakmeniai.

Guntis Pakalnas
iš latvių k. vertė Lilija Kudirkienė

TreČiasis visos rusiJos 
FolklorisTų kongresas

vasario 3–7 dienomis Maskvos užmiesty-
je, voronove, buvo surengtas Trečiasis vi-
sos rusijos folkloristų kongresas (Третий 
Всероссийский конгресс фольклористов). 
Šiuos kongresus rengia rusijos Federa-
cijos kultūros ministerijai priklausantis 
valstybinis respublikinis rusų folkloro 
centras, savo darbine aplinka panašus į 
lietuvos liaudies kultūros centrą vilniu-
je. Jis įsikūręs nedideliame, bet jaukiame, 
beveik pačiame Maskvos centre esančia-
me pastatėlyje (Турчанинов пер. 6). dar-
buotojų ten nedaug, tad suorganizuoti šį 
renginį jiems yra tikras iššūkis. Tokie soli-
dūs folkloristų forumai vyksta kas ketveri 
metai, juose dalyvauja šimtai pranešėjų, 
rengiami labiausiai nusipelniusių folklo-
ro ansamblių koncertai, vyksta folkloro 
leidinių pristatymai, kūrybiniai kultūros 
paveldo vakarai, praktiniai tradicinės cho-
reografijos mokymai.

Paraiškų dalyvauti šiųmečiame kong-
rese rengėjai gavo daugiau kaip šešis šim-
tus. Jo programoje (jos apimtis net 80 
puslapių...) buvo numatyti 483 moksliniai 
pranešimai, išskaidyti į 31 (!) teminę dar-
bo grupę – sekciją. vadinasi, ne tiek jau ir 
daug pranešimų buvo galima spėti išgirsti, 
o apsispręsti, kurios sekcijos auditorijoje 
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atsirasti reikiamu momentu, taip pat buvo 
labai nelengva.

nors kongresas buvo įvardytas ne kaip 
tarptautinis, o vien tik rusijos mokslinis 
renginys, jame dalyvavo didelis būrys ir 
užsienio folkloristų. Programos duomeni-
mis, rusijos kolegas turėjo galimybę pa-
sveikinti 17 ukrainos, 9 estijos, 7 balta-
rusijos, po 4 abchazijos, italijos, lenkijos, 
po 3 Japonijos, Jav, kazachstano, po 2 
azerbaidžano, bulgarijos, Jungtinės kara-
lystės, latvijos, vokietijos ir po 1 belgijos, 
kanados, kroatijos, Moldovos, olandijos, 
Prancūzijos, Švedijos, uzbekistano etninės 
kultūros tyrėjai ir puoselėtojai. kiek jų iš 
tikrųjų atvyko ir pateikė savo pranešimus, 
per tokią gausybę vienu metu vykusių 
sesijų sužinoti nebuvo įmanoma. Progra-
moje buvo įrašyti ir šeši lietuvos moks-
lininkai. susitikome keturiese: dr. gvidas 
vilys (Panevėžio muzikos mokykla), prof. 
dr. Jonas Mardosa (leu istorijos fakulte-
to baltų proistorės katedra), doc. dr. lina 
Petrošienė ir prof. dr. rimantas sliužins-
kas (abu iš ku Humanitarinių mokslų fa-
kulteto baltistikos centro). g. vilys skaitė 
pranešimą apie folklorinio šokio atkūrimo 
metodus lietuvoje, J. Mardosa pasidalijo 
mintimis apie kolūkinio kaimo folklorą 
(1950–1960 m.), o l. Petrošienė pristatė 
Žemaitijos krašto užgavėnių persirengė-
lių – elgetų giesmes. Šių eilučių autorius 
buvo „išprovokuotas“ pateikti du praneši-
mus: apie rusų, ukrainiečių, baltarusių, to-
torių ir kitų tautinių bendrijų folklorinio 
gyvenimo realijas šiuolaikinėje klaipėdoje 
ir apie religinių giesmių tekstus istorinių 
šio krašto liuteronų kapinaičių antkapi-
niuose paminkluose. 

Tiek skaitant pranešimus, tiek po jų vy-
kusiose diskusijose buvo aptarta daugybė 
folkloro mokslinių tyrimų bei jo tradicijų 
tąsos problemų. buvo pažymima, kad šiuo 
metu folklorinis sąjūdis yra aktyvus dau-

gelyje rusijos regionų, kartu vykdoma ir 
plati folklorinės medžiagos rinkimo, jos 
saugojimo ir mokslinio tyrimo progra-
ma. visa tai yra decentralizuota ir kaupia-
ma ne vien Maskvoje, bet ir novosibirske, 
sankt Peterburge, astrachanėje, voroneže, 
volgo grade, niž nij novgorode, Permė-
je, kazanėje, kurske, uljanovske, Tverėje, 
Toms ke... netgi Jakutske ir Chabarovske. 
daugelyje šalies universitetų yra dėstomi 
regio no etninės kultūros dalykai, studen-
tai dalyvauja folklorinėse ir etnografinėse 
ekspedicijose, jose užfiksuota medžiaga 
kaupiama vietiniuose etnografinės medžia-
gos archyvuose. Šia tema leidžiama gana 
daug regioninių periodinių mokslo leidi-
nių, skelbiami solidūs folkloro rinkiniai, 
leidžiamos skaitmeninės vaizdo ir garso 
plokštelės, monografijos, regio nų etninės 
kultūros palikimo apraiškų tyrimo studi-
jos. rusų folkloro centre nuo 1994 metų 
tęsiamas publikavimas ir vieno pirmųjų 
tradicinės kultūros periodinių leidinių Жи-
вая старина, kurio ištakos siekia dar rusų 
geografijos draugijos (Россий ское гео гра-
фи ческое общество) laikus (buvo leidžia-
mas 1890–1917 m.). 

bendrõsios problematikos ir teoriniams 
folkloro tyrimų klausimams aptarti buvo 
skirti net 102 pranešimai šiose sekcijose: 
„Muzikinis folkloras ir etnomuzikologija: 
problemos ir perspektyvos“ (25), „Folk-
loristikos mokslo istorija“ (19), „Folklo-
ras ir autorinė kūryba“ (22), „Folklorinės 
tradicijos aktualizavimo problemos“ (12), 
„Folkloras ir etninė istorija“ (15), „Folk-
loras: bendrosios žinios, bendri pojūčiai, 
bendra svarba“ (9). regioninės ir lokalios 
folkloro tradicijos tyrimų tema taip pat 
pateiktas nemažas pluoštas pranešimų – 
net šešiasdešimt vienas. Jie buvo skaitomi 
sekcijose „Šiuolaikiniai lokalių tradicijų 
ir kultūrų tyrimai“ (21), „etnokultūrinės 
erdvės sukūrimas šiuolaikiniame pasauly-
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je“, „Folkloras ir re gioninių paribių meni-
nės apraiškos bei jų tarpusavio sąveikos“ 
(po 14), „Tradicinė kultūra tarpetninių 
kontaktų kontekste“ (12). sakytinės tau-
tosakos tyrimams buvo skirta iš viso 60 
pranešimų. vien sekcijos „ne pasakų folk-
lorinės prozos tyrimai“ programoje nuro-
dyti 29 pranešimai. Panaši problematika 
atsispindėjo ir sekcijų „Pasakų tradicijų 
problematikos tyrimai ir jų perspektyvos“ 
(19), „Pasakojamieji tekstai ir liaudies eti-
ka“ (12) pranešimuose.

daug dėmesio buvo skirta moksliniams 
pranešimams tautodailės ir amatų temati-
ka. gausiausia pranešėjų skaičiumi (net 55) 
buvo sekcija „Tautodailė ir amatai šiuolai-
kiniame pasaulyje“. Tai rodo neabejotiną 
šios temos populiarumą nūdienos rusijos 
folkloriniame bei visame etnokultūrinia-
me gyvenime. konkrečius muzikinio folk-
loro klausimus aptarinėjo trys kong reso 
darbo grupės (iš viso 39 pranešimai). es-
minio dėmesio čia susilaukė dainuojamojo 
folkloro problematika. sekcijose „rusijos 
epo palikimas“ ir „liaudies daina tarpda-
lykinių tyrimų kontekste“ buvo pateikta 
po 17 pranešimų. instrumentinės muzikos 
klausimai buvo gvildenti sekcijoje „bala-
laika: praeitis ir dabartis“ (5). Pranešimai 
apeiginio folkloro tematika skaityti trijo-
se sekcijose: „Magiškos folkloro apraiš-
kos“ (10), „liaudies tikėjimai: oficialios 
doktrinos ir liaudinės jų apraiškos“ (15), 
„Žodis ir muzika apeiginiame folklore“ 
(9). svarbi buvo ir tradicinės choreogra-
fijos tyrimų tema. sekcijoje „Tradicinės 
choreografijos tyrimo ir perteikimo prob-
lemos“ buvo perskaityta 30 pranešimų. 
Šiuolaikinio folk loro apraiškų ir sklaidos 
aktualijoms buvo skirti 26 pranešimai; jie 
skaityti sekcijose „Šiuolaikinis folkloras“ 
(13) ir „Tradicinis folkloras XXi amžiuje“ 
(13). Folklorinės medžiagos saugojimo ir 
dokumentavimo klausimai diskutuoti ke-

turiolikoje pranešimų, paskirstytų per dvi 
sekcijas: „Folkloro archyvai“ (9) ir „Mu-
ziejus – tradicinės kultūros propaguoto-
jas“ (5). Palyginti ne tokios populiarios 
buvo dar dvi tyrimų temos: „etnokultūri-
nis auklėjimas: nuo vaikų darželio iki ins-
tituto“ (11) ir „etnobiologija: tradicijos ir 
dabartis“ (15).

keturis vakarus gausiai susirinkusiems 
kongreso dalyviams buvo pristatomi pas-
tarųjų metų folkloristikos leidiniai – mo-
nografijos, straipsnių rinkiniai. Šia proga 
pasinaudojo ir klaipėdiečiai – l. Petrošie-
nė, pristačiusi savo monografiją apie užga-
vėnių persirengėlių dainuojamąjį folklorą, 
ir šių eilučių autorius, padovanojęs kong-
reso rengėjams savo monografijas apie 
lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajas ir 
apie anhemitoniką lietuvių liaudies dainų 
melodikoje. kiekvieną vakarą iki vėlumos 
vyko bendri tradicinės choreografijos prak-
tiniai užsiėmimai. atskirų rusijos regionų 
folkloristai mokė vieni kitus savo krašto 
liaudies šokių subtilybių, šokėjams pritarė 
būrys armonikininkų, atstovaujančių vie-
tinėms muzikavimo tradicijoms nuo smo-
lensko iki pat kamčiatkos pakraščių. Tuo 
pat metu buvo rodomi geriausi folk lorinės 
tematikos filmai, sukurti iževsko, Minsko, 
kirovo, ufos, Maikopo apylinkėse ir ilius-
truojantys vietinių folkloro tradicijų tęsti-
numo formas. 

dar prieš prasidedant kongresui, jo ren-
gėjai išleido šešiolikos mokslinių straips nių 
rinkinį (Навстречу Треть ему Все рос   сий-
скому конгрессу фольк ло рис тов: сбор  ник 
науч ных статей, моск ва, 2013), ku riame 
pristatomas platus folk lo ristikos problemų 
spektras. rinkinyje pateikiamas n. Chre-
novo metodologinio pobūdžio straips-
nis apie tradicinę kultūrą modernizacijos 
kontekste, išsami T. volodzinos pastarųjų 
metų baltarusių folkloristikos laimėjimų 
ir nuosmukių analizė, detali a. brycynos  
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ХХi a. ukrainiečių folk loristikos apžval-
ga, visų pirma atkreipiant dėmesį į tyri-
mų metodologijos ir ekspedicinio darbo 
metodikos problemas, o. belovos straips-
nis apie lingvistinių ir kultūrinių paribių 
folkloro tyrimus, suvokiant juos kaip re-
gioninių tradicijų dialogą, ir kt. Tarptau-
tinius folkloristų ryšius liudija T. de graaf 
ir v. denisovo įžvalgos apie rusų ir olan-
dų folkloristų tarptautinius lyginamųjų 
tyrimų projektus ir jų svarbą, išsaugant 
vietos gyventojų ir persikėlėlių kultūros 
paveldą atskiruose rusijos Federacijos re-
gionuose.

Praėjusio, 2010 metais vykusio ant rojo 
visos rusijos folkloristų kongreso medžia-
ga buvo paskelbta keturiais tomais (2011), 
į kuriuos sudėta šimto aštuonių pranešimų 
pagrindu parengti moksliniai straipsniai. 
Folkloro teorinių tyrimų kryptis bene 
ryškiausiai atspindi e. safronovo straips-
nis apie folklorinių tekstų individua laus 
variantiškumo ribų sampratą ir jam opo-
nuojantis k. Maslinskio straipsnis apie 
beribius variantiškumo modelius folklo-
ristikoje. Tam tikrus folkloro ir etnogra-
fijos tarpusavio santykio aspektus vykusiai 
iliustruoja i. karpuchino straipsnis apie 
čiastuškas rusų vestuvinėse apeigose ir 
vestuves čiastuškose. aktualūs straipsniai 
ir įvairių žanrų liaudies dainų, instrumen-
tinės muzikos, tradicinės choreografijos, 
religinių giesmių, sakytinio, vaikų folk-
loro, epinės tradicijos, amatų, tradicinės 
kultūros šiuolaikinių apraiškų, tautosakos 
rinkimo ir saugojimo, folkloro tarpdalyki-
nių tyrimų tematika.

dėl itin didelio informacijos srauto 
nelengva apibendrinti šio grandiozinio 
mokslinio ir metodinio forumo svarbą. 
vis dėlto keletą dalykų reikėtų paminėti. 
Pirmiausia, tai renginys, jau apimantis ne 
vien atskirų regionų ar vietinių tradicijų 
folkloro, bet ir gerokai platesnės temati-

kos tyrimus tiek teoriniais, tiek praktiniais 
aspektais. kai kurie tyrimai (tautinės ir 
lokalinės tapatybės, kultūrų sankirtos ir 
jų tarpusavio sąveikos ir pan.) aiškiai per-
žengė klasikinės etnologijos ribas ir galėtų 
būti priskiriami kultūrinės antropologijos 
sričiai (pvz., i. Morozovo pranešimas „lo-
kalinių tradicijų ribos: tekstas, metateks-
tas, hipertekstas“, i. vasiljevo – „kubanės 
ukrainiečių asimiliacijos problemos: bend-
rieji ir individualūs atvejai“). kita vertus, 
tai puiki galimybė atnaujinti asmeninius 
ir institucinius mokslinius kontaktus, su-
sipažinti su reikšmingais kolegų darbais, 
aptarti galimas bendradarbiavimo formas 
tarptautiniuose moksliniuose projektuose, 
numatyti konkrečių lyginamųjų tyrimų 
perspektyvas. 

į kongresą susirinko gausus būrys gar-
baus amžiaus žymiausių rusijos, baltaru-
sijos, ukrainos etninę kultūrą tiriančių 
mokslininkų (n. almejeva, a. baiburin, 
o. belova, T. varfolomejeva, n. giliarova, 
v. dobrovolskaja, e. dorochova, a. ka-
banov, v. lapin, M. lobanov ir kiti) ir 
plejada jaunųjų folkloristų ar etnologų, 
jau apsigynusių disertacijas ar dar tik jas 
rengiančių. kaip įprasta, kongreso pro-
gramoje ir pristatant pranešėjus sekcijo-
se neminėti jokie moksliniai laipsniai ar 
pedagoginiai vardai. Tradicines dainas 
vakarais traukė ir ratelius ėjo taip pat visi 
vienodai...

kongreso atidarymo iškilmėse ir jo 
metu buvo surengti ryškiausių folkloro 
atlikėjų – dainininkų, muzikantų, šokė-
jų – koncertai. bene įspūdingiausias pa-
sirodymas – trijų dešimtmečių savo kū-
rybinės veiklos (folklorinės medžiagos 
rinkimo ir jos sceninio perteikimo) jubi-
liejų švenčiančio maskviečių folkloro ko-
lektyvo Народный праздник beveik dvie-
jų valandų muzikinis projektas На грани, 
pačių ansamblio narių sumų, gomelio, 
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Charkovo, briansko, belgorodo, volog-
dos sričių (atkreipkime dėmesį, kad tai ne 
vien rusija, bet ir baltarusija, ukraina) 
kaimuose užrašytomis liaudies dainomis 
scenoje perteikiantis visą moters gyveni-
mą – nuo gimimo iki karsto lentos... sce-
noje skambėjo, kartais ir vienu metu, tiek 
autentiški folkloro įrašai, tiek juos įrašiu-
sių ansambliečių interpretacijos. buvo 
parodyta ir daug dokumentinės vaizdo 
medžiagos. 

baigiamasis kongreso posėdis truko 
pustrečios valandos. Jame kalbėję apie 
tris dešimtis šio renginio dalyvių vardijo 
opiausias savo darbo problemas, diskutavo 
apie tolesnes rusijos folkloristikos mokslo 
tyrimų kryptis ir jų prioritetus. daugelio 
kalbėjusiųjų esminė mintis buvo tokia pati, 
kaip ir prieš geras dvi ar tris dešimtis metų: 
greta mokslinių folkloro tyrimų būtina 
skubiai ir sistemingai fiksuoti nykstančias 
gyvojo folkloro apraiškas, visus sukauptus 
įrašus deramai aprašyti, inventorinti, pada-
ryti prieinamus šių dienų folkloristams ir 
išsaugoti ateities kartoms.

reikia teigiamai įvertinti kongreso 
ren gėjų nuostatas būti atviriems ir gera-
noriškai nusiteikusiems visų šio iš esmės 
tarptautinio forumo dalyvių daugialypės 
mokslinės ir praktinės veiklos atžvilgiu. 
o mums svarbu ne tik pažinti ir išsaugo-
ti savo tradicinės kultūros ištakas, bet ir 
nuolat domėtis apie būdingas šio proceso 
formas įvairiuose slavų šalių etniniuose 
regionuose. bendradarbiavimas su tenykš-
tėmis folkloro fiksavimo, saugojimo insti-
tucijomis ir mokslinio tyrimo įstaigomis 
sudaro prielaidas tolesniems lietuvių ir 
rusų, ukrainiečių ar baltarusių folkloro bei 
kitų etninės kultūros apraiškų lyginamie-
siems tyrimams.

Rimantas Sliužinskas

ŠeŠTasis PrigiMTinĖs 
kulTūros seMinaras

kovo 15–16 dienomis užutrakyje įvyko 
šeštasis prigimtinės kultūros seminaras, 
ku rio tema skelbė, jog šįsyk tyrėjų akiraty-
je – „ryšiai tarp gyvųjų ir mirusiųjų lietuvių 
prigimtinėje kultūroje“. seminaro rengėjai 
kvietė pamąstyti, pasiaiškinti, kodėl lietuvių 
kultūroje tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių 
nėra griežtos atskirties, kas lemia, kad mi-
rusiesiems, laidojimo ritualams ir atminties 
saugojimui skiriama tiek daug dėmesio, 
kokį santykių modelį tarp gyvųjų ir miru-
siųjų išryškina archeologija, antropologija, 
istorija, tautosaka, lingvistika.

seminarą pranešimu „Mirties žinoji-
mas prigimtinėje kultūroje“ pradėjo prof. 
viktorija daujotytė, akcentavusi, jog lai-
dotuvių ritualo tikslingumą galima sie-
ti su prigimtiniu žinojimu: „aukštuosius 
ritualus“ atlikdavo žyniai, dvasininkai, o 
„žemesniojo sluoksnio“ mirusiojo laido-
tuvėms pakakdavo ir ritualą išmanančio 
žmogaus. bendruomenėje, pasak profeso-
rės, niekas nebuvo (ir nėra) laisvas – kolek-
tyvas žino, kaip ritualas turi būti atlieka-
mas. Toks žinojimas gali būti traktuojamas 
kaip prievolė: „tu esi vienas iš mūsų; tau 
privaloma tai, kas privaloma ir kitiems.“ 
Profesorė išryškino šio žinojimo kryptin-
gumą: tai žinios, kurias mirusieji suteikia 
gyviesiems; retrospektyvi kryptis – kai gy-
vieji teikia žinias mirusiesiems. įmanoma 
ir trečioji pozicija, kai „iš savęs“ žinoma, 
kaip elgtis. vis dėlto v. daujotytė pabrėžė, 
jog pastaruoju metu galime jausti mažė-
jantį dėmesį mirusiųjų pasauliui.

archeologas dr. vykintas vaitkevičius 
pranešime „gyvieji – mirusiems: žvilgsnis 
į pilkapius iš prigimtinės kultūros lauko“ 
gilinosi į lietuvių nekropolių ir gynybinių 
įtvirtinimų formų implikuojamas reikšmes. 
Pilkapiai, anot tyrėjo, vienijo gyvuosius  



320  T a u T o s a k o s  d a r b a i  X l v i i

ir mirusiuosius. svarbus paprotys apjuos-
ti akmenimis pilkapį kito ir laikui bėgant 
buvo pakeistas apjuosimu duobėmis ar iš-
kastais grioviais. Tai gali būti traktuojama 
kaip sakralios erdvės išskyrimas (senovės 
lietuvių namuose akmenimis būdavo ap-
juosiamas židinys). remdamasis archeo-
logo richardo bradley’o, tyrinėjusio di-
džiosios britanijos ir kai kurias europos 
ankstyvąsias gyvenvietes, iškelta kvadra-
tinės (stačiakampio) formos ir apskritimo 
priešprieša, kaip atspindinčia profaniškojo 
ir sakraliojo pasaulių opoziciją, v. vait-
kevičius parodė, jog ją galima pritaikyti 
ir baltų arealui. Pilkapių forma tiesiogiai 
koreliuoja su šventumu, o akmenų vaini-
ku pabrėžiama tai, kas svarbu ir norima 
išsaugoti. v. vaitkevičiaus nuomone, virš 
mirusiojo palaikų supilamas kalnas galėjęs 
reikšti laiką: gyvųjų atliekamame rituale 
vyko atidalijimas – praeities laidojimas, 
perkeliant mirusiojo palaikus į požeminį 
pasaulį. Taip įsteigtas pilkapis galėjo būti 
suvokiamas kaip sustabdytas laikas. Tyrė-
jas pažymėjo, jog šis pilkapių pylimo ir ap-
juosimo paprotys niekur nedingo, tik šiek 
tiek transformavosi – jo atitikmuo būtų 
kaimo kapinaitės ant kauprelių, apjuostos 
akmenų tvoromis.

Pranešimą „Pilkapių milžinai: protėvių 
kulto pėdsakais“ skaičiusi dr. andra sim-
niškytė į pilkapynus žvelgė kaip į vietą, 
kurioje galėjo būti nustatomas / atkuria-
mas santykis su protėviais. anot moks-
lininkės, kapas ir kūnas – archeologijos 
faktas, kuriuo žmogus virsta išėjęs iš siste-
minio (gyvojo) konteksto. Mirusieji buvo 
laikomi sakralios bendruomenės nariais, o 
atminų metu, kai nuo palaidojimo praeina 
tam tikras laikas, mirusieji virsta protė-
viais, galinčiais kontaktuoti su gyvaisiais ir 
jiems padėti / kenkti. archeologės teigi-
mu, atmintis funkcionavo nenutrūkdama, 
o medžiaginė kultūra liudija jos suaktyvė-

jimus, pavyzdžiui, kai po kelių šimtų metų 
pertraukos pilkapynuose vėl pradedama 
laidoti Xvi–Xviii amžiuje. vis dėlto at-
mintis, kaip teigia a. simniškytė, nėra 
lygu praeičiai. genealoginiai ryšiai, kurie 
protėvystei tolstant užsimiršta, yra susieti 
su vieta ir jos praeitimi. 

dr. Tomas Čelkis ir vytautas volunge-
vičius pranešime „Algirdo neatsimenu, atsi-
menu didįjį kunigaikštį Vytautą: Xv–Xvi a. 
atminties vietos lietuvos didžiojoje kuni-
gaikštystėje“ iškėlė kolektyvinės atminties 
problematiką. T. Čelkio teigimu, atminties 
vietos visuomenės sluoksniuose kūrėsi 
skirtingai: ldk valdančiojo elito sąmonė 
buvo paveikta rašto kultūros, tuo tarpu lo-
kaliose archajinėse bendruomenėse kūrėsi 
savita vietų atmintis. atminties struktūras 
taip pat galėjo inicijuoti valstybė (pvz., va-
dinamoji radvilų siena), o ldk gyventojų 
bendros atminties ribos – keliai, kalvos ir 
t. t. – buvo vadinami valdovų vardais. 

dr. ramunė bleizgienė į santykį su 
mirusiaisiais bandė pažvelgti kaip į kultū-
ros formą. Pranešime „ryšiai su mirusiais: 
o. Pleirytės-Puidienės-vaidilutės atvejis“ 
mokslininkė susitelkė į rašytojos biografi-
ją ir kūrinius. o. Puidienė – policentrinė 
asmenybė, kuri lengvai gebėjo asimiliuoti 
kitokybę. Tai lėmė ir jos prisiimtõs ir są-
moningai kurtõs moteriškosios tapatybės 
pamatą – identifikaciją su ne-žmonėmis, 
t. y. vėlėmis. 

Pirmąją seminaro dieną užbaigė „sap-
nų vakaras“, kurį vedė elona ilgiuvienė. Jo 
metu buvo peržiūrimi ekspedicijų įrašai, 
kuriuose informantai kalbėjo apie įsiminti-
niausius ir reikšmingiausius sapnus, o vėliau 
savo patirtimis dalijosi ir seminaro dalyviai. 

kitos dienos rytą, nepaisant netikėtai 
kilusios pūgos, visi susirinko senųjų Tra-
kų piliavietėje. Pasivaikščiojimui po spė-
jamą vytauto didžiojo gimtinę vadovavo 
v. vaitkevičius. seminaro dalyviai apsilan-
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kė ir bedugnės kaime, kur neseniai buvo 
atkastas viduramžių degintinis kapinynas. 
apie šioje vietoje vykusius archeologinius 
kasinėjimus ir jų ateities perspektyvas pa-
sakojo archeologas, doktorantas gediminas 
Pet rauskas. 

antrosios dienos pranešimų sesija pra-
sidėjo dr. daivos vaitkevičienės praneši-
mu „Neduok, Dieve, svetur kaulus padėti: 
mirusiųjų susigrąžinimas iš sibiro į Tėvy-
nę“. Tyrėja gilinosi į perlaidojimo reiškinį 
lietuvių prigimtinės kultūros, religijos ir 
mitologijos kontekste. 1989–1990 metais 
kilo didelė mirusiųjų kaulų susigrąžinimo 
iš sibiro grupinių ir individualių ekspe-
dicijų banga. Pasak autorės, šį reiškinį 
lėmė laidojimo vietos svarba ir gyvųjų 
prievolės mirusiesiems. d. vaitkevičienė 
išskyrė tris laidojimo vietos aspektus: tė-
viškę – velionio gimtinę (plačiąja prasme 
tai ir lietuvos žemė); giminės kapą (vietą, 
kurioje palaidoti artimieji); kapo vietos ir 
namų sąsają (kapinės kuo arčiau namų 
svarbios ryšiams, besiformuojantiems po 
palaidojimo). seniau buvo įprastas da-
lykas, kai po mišių žmonės eidavo prie 
artimųjų kapų. Mokslininkės teigimu, 
lietuvis gyvena ramiai, jaučiasi tvirtesnis, 
saugesnis, kai tėvų palaikai ilsisi kapinėse 
prie namų. Perlaidojimo apeiga šiuo atve-
ju galėjusi būti traktuojama kaip ramybės 
abiem šalims užtikrinimas. gyvieji jaučia 
pareigą palaidoti mirusiuosius, o pasta-
rųjų atlyginimas – jų kaulai, kurie lai-
komi simboline giminės nuosavybe, nes 
kaulai – tai kartu ir giminystės (kraujo) 
ryšiai. Tad gyvųjų prievolės ir mirusiųjų 
galios – tas raktas, kuris leistų iš mitolo-
ginio konteksto matyti, kodėl 1989–1990 
metais žmonės keliavo tūkstančius kilo-
metrų, ėjo per taigą ir ieškojo artimųjų 
kapų. greta baltijos kelio ir lietuvos 
tautinio atgimimo ąžuolyno mirusiųjų 
kaulų parvežimas į lietuvą rodo, jog pri-

gimtinės kultūros galia, slopinta penkis 
dešimt mečius, nebuvo sunaikinta. 

seminaro viešnia iš baltarusijos vals-
tybinio kultūros ir menų instituto doc. 
olga lobačevskaja pranešime „о типо-
ло гизации надмогильных знаков и па-
мят ни ков на деревенских кладбищах 
Беларуси конца ХІХ–ХХ вв. (по ма те-
риа лам иконографии и полевых ис сле-
дований)“ pristatė galimą nekroplastikos 
tipologiją. baltarusijoje randami dviejų tipų 
laidojimo vietas žymintys objektai: ženklai 
(kurganai ir akmenų vainikais apjuos-
ti kapai) ir paminklai (apdorotas akmuo 
su ženklais, įrašais, kryžiai, obeliskai ir 
t. t.). Prie pirmojo tipo priskiriama: насип 
(kaupas), каменная могила (akmenimis 
paženklinta laidojimo vieta), наруб (ant 
kapo uždedamas netašytas rąstas), сруб (iš 
lentų sukaltas namukas), оруб (kapo aprė-
minimas specialia tvorele). antrajam tipui 
priklauso akmenys su ženklais, datomis, 
užrašais; prijuostėlėmis, juostelėmis pa-
puošti mediniai kryžiai; akmeniniai kry-
žiai; antropomorfizuoti kryžiai; metaliniai 
kryžiai; metaliniai kryžiai su akmeniniais 
pagrindais (jie būdingi katalikų kapinėms, 
bet pasitaiko ir stačiatikių kapuose). Taip 
pat į šią kategoriją patenka kryžiai-obelis-
kai, betoniniai kryžiai – paminklai, stelos. 
Tyrėja pabrėžė, kad tipologijos poreikis 
atsiranda kylant susidomėjimui kapinėmis 
kaip tyrimų objektu, todėl reikia bandyti 
sisteminti turimą gausią medžiagą. 

dr. aušra Žičkienė skaitė pranešimą 
„laidotuvių muzika: prigimtinės laisvės 
erdvė“. Jos analizė apsiribojo istorine sti-
listika vilniaus krašto laidotuvių giesmėse. 
Pranešėjos teigimu, muzika sluoksniuojasi: 
vienoje giesmėje galima rasti ir grigališko-
jo choralo, senųjų vietinių dainų atgarsių, 
renesanso ir baroko muzikos nuotrupų, 
tautinio atgimimo melodijų ženklų, XX a. 
pirmosios pusės romansų (ji pastebėjo, kad 
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valso ritmas laidotuvių muzikoje nesukelia 
jokio vertybinio prieštaravimo). į laidotu-
vių giesmes įpinama ir sovietinių estrados 
šlagerių fragmentų, tarptautinių religinių 
pophitų ir pan. Fiksuojama ypatingo kon-
servatyvumo ir nuolatinio kūrybiškumo 
dermė. laidotuvių muzikos raidą veikia du 
principai: „vėluojančių idėjų“, kai pamažu 
adaptuojamos muzikinės idėjos iš aukštuo-
menės sluoksnių, ir muzikinė-poetinė kū-
ryba, kai pritaikoma žinoma melodija arba 
ji kompiliuojama. Pasak a. Žičkienės, me-
lodijos, silpnai sukibusios su tekstais, nėra 
visuotinės, tai – regioninė specifika. Taip 
pat fiksuojamos giesmės su priedainiais, 
kurie katalikų tradicijai visiškai nebūdingi. 
etnomuzikologės teigimu, besiformuojan-
čios katalikų laidotuvių giesmės tekstus ir 
melodijas pritraukė ir iš bažnyčios, ir iš 
liaudies, todėl jų paskirtis griežtai nede-
terminuota (pvz., elgetų giesmės dažnai 
būna atpažįstamos kaip laidotuvių). liau-
dies dainų tematikų fragmentai, sudursty-
tos melodijos atspindi glaudžius ryšius su 
senovine pasaulėžiūra. 

seminarui pasibaigus, lauke baigė šėl-
ti ir pūga, per vieną naktį viską nuklojusi 
sniegu. baigiamąjį žodį tarus šio seminaro 
rengėjui v. vaitkevičiui, seminaro dalyviai 
atsisveikino, tačiau neilgam, tik iki kito 
susitikimo, kuris, kaip jau tapo įprasta, 
vyks rumšiškių buities muziejuje. 

Asta Skujytė-Razmienė

gyvūnų Pasaulis 
„ProFesoriaus norberTo 
vĖliaus skaiTyMuose“

balandžio 10 dieną lietuvių literatūros ir 
tautosakos institute įvyko jau septintoji 
žymiam tautosakininkui, etnologui, baltų 
religijos ir mitologijos tyrėjui, ilgamečiam 

instituto darbuotojui norbertui vėliui 
(1938–1996) skirta mokslinė konferencija 
„Profesoriaus norberto vėliaus skaitymai 
(vii): gyvūnų pasaulis baltų religijoje ir 
mitologijoje“. 

iš tiesų verta pasidžiaugti, kad šis mi-
tologijai skirtas mokslo renginys jau tapo 
gražia pavasarine mūsų instituto tradici-
ja, šiemet, kaip ir kasmet, į bendraminčių 
draugę subūrusia įvairių mokslo sričių – 
folk loristikos, etnologijos, mitologijos, et-
no mu zi kologijos, literatūrologijos, kal bo ty-
ros – tyrėjus. 

Trys pirmosios konferencijos (2008, 
2009, 2010) ir 2013 metų „skaitymai“ 
buvo skirti bendriesiems mitologijos klau-
simams, todėl juose skaityti pranešimai 
apėmė pačią įvairiausią baltų mitologijos 
ir religijos problematiką. 2011 ir 2012 me-
tais nutarta rengti temines konferencijas. 
Pirmojoje jų buvo aptarta žmogaus pasau-
lio įvairovė, antrojoje – žemės ir jos galių 
samprata. Šiemet po trumpos pertraukos 
vėl grįžta prie teminės konferencijos ir 
apsistota prie išsamesnės gyvūnų pasaulio 
baltų religijoje ir mitologijoje analizės.

Mokslininkai kviesti diskutuoti apie 
gyvūnų kilmės ir gyvenimo trukmės 
samp ratą, gyvūnų funkcijų mitinę trak-
tuotę, gyvūnų ir žmonių komunikacijos 
būdus mitiniame kontekste ir gyvūnams 
priskiriamas antgamtines galias, būrimus 
ir ateities spėjimus iš gyvūnų elgsenos ar 
jų kūno dalių, fantastinių ir nepaprastų 
gyvūnų vaizdinius ir funkcijas mitologi-
joje ir tautosakoje, dievų ir mitinių būty-
bių zoomorfinius pavidalus bei funkcijas, 
gyvūnus kaip aukojimo dievams objektus, 
zoomorfinių vaizdinių įvairovę liaudies 
meno, buities ir religijos objektuose, mi-
tinius žmonių ir naminių gyvūnų santy-
kių aspektus, žmogaus ir laukinės gyvū-
nijos sąsajas, mitinį medžioklės, žvejybos 
kontekstą. 
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Pirmojoje konferencijos dalyje plačiau 
buvo aptarti smulkiosios faunos atstovai: 
kiškis, varlė, paukščiai. llTi folkloristė 
dr. Jūratė Šlekonytė savo pranešime pri-
statė mitinį kiškio paveikslą lietuvių pa-
saulėžiūroje. Ji atkreipė dėmesį, kad vaikų 
folklore ir frazeologijoje susiformavęs kiš-
kio kaip mielo ir baugštaus žvėrelio vaiz-
dinys skiriasi nuo mitologinių sakmių ir 
tikėjimų medžiagos, kurioje kiškis rodosi 
kaip pavojinga, mitinių ypatumų turinti 
būtybė. vu baltistikos katedros doktoran-
tė vita džekčioriūtė aptarė varlės mitinį 
įprasminimą lietuvių tikėjimuose ir pa-
pročiuose. anot prelegentės, pagrindinės 
mitinės varlių funkcijos yra sietinos su jų 
artumu vandens telkiniams ir drėgnoms 
vietoms. gyvendamos vandenyje, varlės 
tampa „ki to“, „anapusinio“ pasaulio ats-
tovėmis, tu rinčiomis, kaip manyta, ne-
paprastų galių. llTi paremiologė giedrė 
bufienė apžvelgė vieną iš patarlės Žodis ne 
žvirblis poetikos bendrybių baltų ir slavų 
kalbose. Pranešėjos apibendrinimu, to-
kios žodžio ir žvirblio paralelės siekia net 
antiką, o vakarų europos ir rytų tautos 
neapgalvotai ištartą ir nesugrąžinamą žodį 
lygina su akmeniu, kulka, strėle, vėju, 
nukirstu medžiu, sukultu kiaušiniu. llTi 
mitologas dr. dainius razauskas nagrinėjo 
paukščio vaizdinį lietuvių dvasinėje tradi-
cijoje ir netikėtais aspektais sugretino žynį 
lizdeiką ir poetą strazdą, tardamas, kad 
pastarasis gali būti vertinamas kaip seno-
sios žynių tradicijos tęsėjas. 

antrojoje konferencijos dalyje dau-
giau dėmesio buvo skirta su ritualine ir 
paprotine lietuvių tradicija susijusiems 
gyvūnams – ožiui ir žalčiui. Pirmasis apie 
ožį lietuvių pasaulėjautoje kalbėjo ku 
mitologas dr. rimantas balsys ir konsta-
tavo, kad ožys, Xvi–Xvii amžiaus duo-
menimis, buvo bene dažniausiai dievams 
aukotas gyvulys. Tuo tarpu XiX–XX a. 

pradžioje tautosakoje ryškesnis tampa 
neigiamas šio gyvūno įvaizdis. lMTa et-
no  muzikologė dr. daiva račiūnaitė-vy-
činienė ožio vaizdinį aptarė remdamasi 
liaudies (para)muzikiniais kontekstais. kai 
kurios dabar vaikų folklorui priskiriamos 
dainos, kaip atskleidė pranešėja, anksčiau 
galėjusios būti susijusios su ožio vedimo 
aplink beržą papročiu, o pačiam ožiui  
muzikiniame folklore teiktos mitinės są-
sajos su vaisingumu, gausa, seksualumu. 
llTi mitologė habil. dr. nijolė laurinkie-
nė nutarė dar kartą pasigilinti į žalčių kul-
to baltų šventvietėse klausimą. Pranešėjos 
nuomone, tokį kultą neabejotinai buvus 
liudija visiškai skirtingi, tarp savęs nesusiję 
istoriniai Xvi amžiaus rašytiniai baltų reli-
gijos ir mitologijos šaltiniai: simono gru-
nau, Johano Frydricho rivijaus, Motiejaus 
stryjkovskio veikalai. Paskutinis apie žaltį 
lietuvių pasakoje ir bendro siužeto kontū-
rus biblijoje kalbėjo llTi literatūrologas 
eugenijus Žmuida.

Trečiajai, paskutinei konferencijos da-
liai apibendrinti tinka lietuvių patarlė „ir 
vilkas sotus, ir avis sveika“, mat joje ypa-
tingo tyrėjų dėmesio susilaukė ir avis, ir 
vilkas. llTi dialektologė Milda norkaitie-
nė aptarė etnologinį avių vardų kontekstą. 
Ji konstatavo, kad vardas gyvūnui suteikia-
mas ne tik siekiant identifikuoti bei išskir-
ti jį iš kitų tos rūšies padarų, bet ir turint 
kitokių, su mitine lietuvių tradicija sietinų 
intencijų. dėl to tarp avivardžių nemaža 
eufemistinės kilmės ar apotropėjinių var-
dų. vu profesorė birutė Jasiūnaitė pristatė 
drauge su vu baltistikos katedros dokto-
rantu Mariumi smetona parengtą praneši-
mą taip pat apie eufemistinius, tik jau vil-
ko, pavadinimus etninėje kultūroje. Pasak 
tyrėjos, šis žvėris gali būti pavadintas pa-
gal išvaizdą (kupris, didžiagerklis, žagaras), 
gy venamąją vietą (laukinis, lauku lekian-
tis, laukis), jam būdingą savotišką balsą, 
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* studijos antrosios dalies ištrauka buvo publikuota 
vytauto didžiojo universiteto moksliniame leidi-
nyje Darbai ir dienos (žr. norbertas vėlius. ves-
tuvinių papročių pasaulis, Darbai ir dienos, 1998, 
nr. 6 (15), p. 171–178) ir n. vėliaus straipsnių 
rinktinėje (norbertas vėlius. Baltų mitologija iš sa-
kalo skrydžio, parengė Pranas vildžiūnas, vilnius, 
2012, p. 402–414).

staugimą (gegutė, kur kumeles pjauna, ku-
kuožis, kumelinis lakštingalas, lakštingala, 
kuri rudens kumeliukus pjauna), žmogaus 
elgesį su juo (uitena, bičiulis, kūmas), įvai-
rias kitas savybes (negandas, šuva). Toliau 
apie vilką kalbėjo vdu kultūrų studijų ir 
etnologijos katedros doktorantas Martynas 
vingrys. Jis aptarė gailestingą vilko elge-
sį lietuvių tautosakiniuose pasakojimuose, 
ilgiau apsistodamas prie vienos gausiausių 
naratyvų grupių, kur vaizduojama tragi-
komiška situacija, kai vilkai neliečia gu-
linčio beginklio žmogaus, bet jį apšlapina. 
įdomu, kad konferencijoje dalyvavusių 
gamtosaugininkų manymu šis iš pirmo 
žvilgsnio fantastinis vaizdinys galėjo turėti 
visai realų pagrindą. Paskutinis vilkų temą 
toliau plėtojo llTi doktorantas rolandas 
Petkevičius. Jis ieškojo argumentų, jog vil-
kolakystė galėjusi būti ne vien mitologiš-
kai susiformavęs vaizdinys, bet ir iš tiesų 
egzistavusiomis dvasinėmis praktikomis 
grįstas fenomenas. 

kaip visuomet, konferencijoje dalyva-
vo ir norberto vėliaus žmona ramunė. 
Trumpoje savo kalboje ji atkreipė dėmesį 
į jos tebesaugomą profesoriaus mokslinę 
kartoteką ir nebaigtą studiją „senieji ves-
tuvinių dainų ir papročių semantikos bruo-
žai“*. konferencijoje dalyvavusių instituto 
darbuotojų pasiūlymu kartotekos dalį su 
n. vėliaus sukaupta medžiaga (nuorodo-
mis į šaltinius ir tyrimus, citatomis, paties 
mokslininko trumpomis įžvalgomis) apie 
krikščioniškojo velnio vaizdinį lietuvių 
kul tūroje r. vėliuvienė sutiko perduoti 

lie tuvių tautosakos rankraštynui, o studiją 
sutarta publikuoti Tautosakos darbuose. 

Pabaigai reikėtų pasidžiaugti, jog šie-
met septintuosiuose „Profesoriaus nor-
ber to vėliaus skaitymuose“ sulaukta ir iš 
tiesų įdomių, išsamių pranešimų, ir kaip 
niekada gausaus bei smalsaus konferenci-
jos klausytojų būrio. Toks susirinkusiųjų – 
tiek pranešėjų, tiek klausytojų – parodytas 
didelis dėmesys baltiškajam gyvūnijos 
pasauliui dar kartą patvirtino, kad mito-
logijai skirtos konferencijos yra tikrai rei-
kalingos. Tokiuose susibūrimuose ne tik 
pristatomi naujausi moksliniai mitologi-
jos ir jai artimų humanitarikos sričių atra-
dimai, bet ir patvirtinamas baltų religijos 
ir mitologijos tyrimų tęstinumas – šios 
vardinės konferencijos kontekste svarbus 
n. vėliaus mokslinio palikimo perima-
mumas ir jo idėjų plėtotė.

Radvilė Racėnaitė

TauTosakos darbai  
2014 MeTų resPublikiniaMe 
JaunųJų Filologų konkurse 

kaip jau tapo įprasta, skaitytojams trum-
pai pristatome kasmet vis kitame lietuvos 
kampelyje vykstančio respublikinio Jaunų-
jų filologų konkurso (toliau – JFk) Tauto-
sakos sekcijos darbus ir jų autorius. 

balandžio 15–17 dienomis ignalinos 
Česlovo kudabos progimnazijoje bei kito-
se miesto erdvėse vykęs konkursas buvo 
jau 46-asis, į jį susirinko dešimtys kūry-
bingų moksleivių ir juos atlydėjusių mo-
kytojų iš visos lietuvos. konkurso daly-
viai ir vertinimo komisija dirbo septyniose 
sekcijose: prozos, poezijos, publicistikos, 
literatūros kritikos, tautosakos, vertimų 
ir kalbos. Šių metų moksleivių darbai, 
įveikę rajoninę atranką, vertinimo komi-
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siją pasiekė likus daugiau kaip mėnesiui  
iki konkurso. Tautosakos sekcijai priskirtų 
moks leivių darbų šiuokart buvo nedaug – 
tik trylika. į konkursą ignalinoje iš jų buvo 
atrinkti septyni. Pasirinktos temos labai 
įvairios, nevienoda ir darbų kokybė bei 
apimtis. kaip ir kasmet, dalis konkursantų 
įteikė įvairios tautosakinės medžiagos rin-
kinius, dalis – tiriamojo pobūdžio ar savo 
specifika jiems artimus darbus. 

iš tautosakos rinkinių pirmiausia minė-
tinas ukmergės „Šilo“ pagrindinės mo kyk-
los septintokės robertos grybaitės dar bas 
„nepaaugliški paauglių anekdotai“ (darbo 
vadovė mokytoja Janė Juzėnienė). robertos 
pateikėjai – trys anekdotus pasakoti labai 
mėgstantys tos pačios mokyklos vaikinai. 
įdomu, kad iš 253-ijų rinkinyje esančių 
anekdotų net 236 pateikė vienas mokslei-
vis. Čia pridėta ir „atmintinė anek dotams 
rinkti“ – klausimynas, kuriuo rinkinio su-
darytoja ir rėmėsi užrašinėdama anekdotus. 
ne pirmus metus konkurse dalyvaujanti 
septintokė otilija Pažėraitė iš ukmergės 
dukstynos pagrindinės mokyklos kartu su 
mokytoja elvyra augustinavičiene pateikė 
originalų pasakų rinkinį, pavadintą „Mano 
vaikystės pasakos“. Jame yra net 190 pačių 
įvairiausių pasakų, kurias pasekė 3–7 klasių 
moksleiviai (tarp jų ir pati darbo autorė) ir 
dvi moterys (otilijos mama ir darbui vado-
vavusi mokytoja). iš viso moksleivė bendra-
vo su beveik šimtu pasakotojų. Jos rinkinys 
įdomus tuo, kad neblogai atspindi dabartinę 
pasakų gyvavimo situaciją: daugelis otilijai 
pasakas sekusių vaikų pateikė vos vieną kitą 
atmintin įstrigusį iš knygų jiems suaugu-
siųjų ar jų pačių skaitytų pasakų fragmentą, 
dažniau stengėsi atpasakoti populiarių ani-
macinių filmukų siužetus ir pan. dar vie-
nas konkursui pateiktas tautosakos rinkinys 
atkeliavo iš didžiasalio „ryto“ gimnazijos 
(ignalinos raj.). abiturientė gintarė kap-
liukaitė į jį sudėjo iš savo senelių Jono ir 

leonoros Černiauskų užrašytą tautosaką: 
dainas, patarles, įvairius pasakojimus. 

konkursui pateikti tiriamieji darbai 
šįmet buvo gana skirtingi tiek temomis, 
tiek tyrimo pagrindu pasirinkta folklori-
ne medžiaga. vilniaus licėjaus abiturientė 
gabrielė balachninaitė rašė tarpdalyki-
nį darbą iškalbingu pavadinimu „Mitinė 
pasaulėjauta ir jos interpretacijos s. ky-
mantaitės-Čiurlionienės poemoje „giria  
žalioji“ bei M. k. Čiurlionio dailėje“ (dar-
bo vadovė mokytoja asta karaliūtė-brede-
lienė). keletą metų iš eilės kryptingai šiam 
konkursui moksleivius rengiančios moky-
tojos emilijos kvietukvienės paskatinta ir 
padedama abiturientė nida Palubinskaitė 
iš kražių gimnazijos (kelmės raj.) pristatė 
įdomų tyrimą „vokietis ant rajame pasau-
liniame kare – grobikas ar auka?“ darbas 
parašytas pagal įprastą kražių moksleivių 
darbams mokytojos sumanytą metodiką: 
tam tikra tema, šiuo atveju – apie vokietį 
(o tiksliau, apie vyresniųjų kartų kražiš-
kių požiūrį į vokiečius), užrašomi keleto 
(šiuosyk septynių) pasirinktų pateikėjų 
pasakojimai. visa medžiaga iššifruojama 
ir jos pagrindu rašomas išsamus referatas 
ta pačia tema*. net du darbai atkeliavo 
iš vilkaviškio rajono. kybartų kristijo-
no donelaičio gimnazijos antrokė Marti-
na saukaitytė savo darbo „ir vestuvių, ir 
kunigų stalui“ (vadovė mokytoja nijolė 
Černiauskienė) objektu pasirinko kybartų 
gyventojos onutės Mitrikevičienės pasa-
kojimus apie jos pomėgį gaminti išskirti-
nius suvalkietiškus patiekalus. kaip ypa-
tingą pateikėjos gyvenimo įvykį Martina 

* konkurso metu buvo pristatyta ir trumpai aptar-
ta mokytojos e. kvietkuvienės iniciatyva išleista 
knyga Laiko rėžiai Kražių veide (2013), kurioje 
skelbiami per pastaruosius keletą metų Jaunųjų 
filologų konkurse dalyvavusių kražių gimnazijos 
moksleivių kraštotyros darbai, skirti kražių mies-
telio istorijai ir tradicinei kultūrai.
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užfiksavo jos pasakojimą apie pietų ruoši-
mą 1993 metais lietuvoje apsilankiusiam 
popiežiui Jonui Pauliui ii. Trečius metus 
konkurse dalyvavusi gražiškių gimnazijos 
abiturientė ieva griškaitytė JFk tautosaki-
niam darbui pasirinko kūrybiškumo temą 
(darbo pavadinimas „kūryba – žmogaus 
gyvenimo atspindys“, konsultavo mokyto-
ja rasa kvirevičienė). Tema be galo plati, 
tad nieko nuostabaus, kad pirmoje daly-
je, kurią būtų galima pavadinti tiriamąja, 
moksleivei teko koncentruotis tik į keletą 
aktualių klausimų (kūrybiškumo šaltiniai, 
kūrybos vieta kasdieniame žmogaus gy-
venime, pripažintų talentingų poetų ir tik 
artimiausioje savo gyvenamoje aplinkoje 
težinomų žmonių kūrybos esminiai skir-
tumai ir t. t.) ir pagal išgales juos plačiau 
ar siauriau nagrinėti. kur kas didesnėje 
antroje darbo dalyje – ievos pokalbiai su 
gražiškiete Tekle balčiūniene (g. 1923 m.) 
ir gražiškių folkloro ansamblio „gražupis“ 
muzikantais ir dainininkais. Pastariesiems 
autorės skirta gerokai mažiau vietos ir dė-
mesio negu T. balčiūnienei. Ji neabejoti-
nai yra pagrindinė ievos darbo herojė ir 
jai asmeniškai neišdildomą įspūdį palikusi 
asmenybė. atkreiptinas dėmesys, kad su 
šia moterimi moksleivė yra bendravusi ir 
anksčiau: pernykščiame jos darbe „laido-
tuvių papročiai ir paminklų užrašai“ pri-
statyti T. balčiūnienės pasakojimai apie 
šermenų ir laidotuvių papročius, taip pat 
užrašyta keletas jos sukurtų eilėraščių. 
kaip tik šie eilėraščiai, saviti T. balčiūnie-
nės pasakojimai apie kūrybą bei gyvenimą 
ir paskatino ievą dar kartą su ja susitikti, 
klausytis ir fiksuoti jos mintis ir kūrinius. 
Moksleivės paakinta moteris noriai dekla-
mavo (pasitelkdama užrašus) eilėraščius 
ir pasakojo, kaip, kada ir kodėl jie buvo 
parašyti, kam skirti, atskirai pristatė daino-
mis virtusias savo eiles. Šiam i. griškaity-
tės darbui ir buvo paskirta 2014 metų JFk 

Tautosakos sekcijos pirmoji vieta. antro-
sios vietos laimėtoja tapo n. Palubinskaitė, 
trečioji vieta atiteko dviem konkurso da-
lyvėms – r. grybaitei ir g. kapliukaitei. 

baigiant konkurso apžvalgą primin-
tina, jog didžioji dalis Jaunųjų filologų 
konkurso Tautosakos sekcijos darbų papil-
dys lietuvių tautosakos rankraštyną ir bus 
prieinami visiems, kam aktuali moksleivių 
surinkta folklorinė kūryba.

Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė

liaudiŠko PaMalduMo 
seMinarai lieTuvių 
liTeraTūros ir 
TauTosakos insTiTuTe

2014 metais llTi Tautosakos archyvo sky-
rius, tęsdamas seminarų ciklą „Tauto sakos 
šaltiniai lietuvių tautosakos rank raštyne ir 
kitur“, pasiūlė pagvildenti liaudiškojo pa-
maldumo temą. Pristatyti savo filmus apie 
kryžiaus kelius Žemaitijoje buvo pakvies-
tas kultūrinių, istorinių, etnografinių vi-
deofilmų ir televizijos laidų kūrėjas, reži-
sierius ir operatorius, daugelio konkursų, 
festivalių ir premijų laureatas Justinas lin-
gys, diskusiją vedė krikščioniškų liaudies 
tradicijų tyrėjas, monografijos ir daugybės 
straipsnių apie liaudiškąjį pamaldumą au-
torius, lietuvos edukologijos universiteto 
profesorius daktaras Jonas Mardosa. 

dar neseniai dauguma lietuvos etno-
logų ir folkloristų savo darbuose daugiau-
sia dėmesio skyrė baltiškajai pasaulėžiūrai, 
daugelį žemdirbiškų papročių įvardydami 
kaip pagoniškas apeigas, liaudies dainose 
ir sakmėse ieškodami tik ikikrikščioniškos 
kultūros apraiškų ir pan. ir tai supranta-
ma, nes penkiasdešimt metų buvo diegta 
sovietinė ideologija, ne tik visaip men-
kinusi, bet ir draudusi gilintis į liaudies 
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kalą siekta atskirti nuo religinio branduolio, 
nors iš tikrųjų tradicinėje XX a. pirmųjų 
dešimtmečių kultūroje abu jie funkcionavo 
kaip integrali visuomenės dvasinio gyveni-
mo forma3. 

Tuo tarpu vakarų europos šalyse egzis-
tuojanti religijos etnologijos tyrimų kryptis 
(atsiradusi vokietijoje XiX a. pabaigoje),  
kaip teigia vengrų etnologas gáboras bar-
na, „apima liaudies religingumą, taip pat 
ir kanonines religijos praktikas, nagrinėja 
kasdienines religijos praktikas ir apskritai 
atskleidžia etnologinį / antropologinį po-
žiūrį į religinį gyvenimą“4. lietuvoje dėl 
minėtų priežasčių apie religijos etnologijos 
ir liaudiškojo pamaldumo tyrimus galima 
kalbėti (nors prieškariu ir būta bandymų) 
tik pradedant paskutiniu XX a. dešimtme-
čiu, t. y. po nepriklausomybės lietuvoje 
at kūrimo, o reikšmingesni darbai pasirodė 
tik XXi a. pradžioje. Pasak J. Mardosos, 
liaudies religija tiesiogiai susijusi su kon-
krečios tautos liaudies kultūra, todėl, nors 
liaudies religija remiasi krikščioniškomis 
universalijomis, jos reali raiška konkrečio-
je kultūroje lemiama etninių veiksnių ir 
liaudies kultūros įvairovės. Taigi lietuvius 
turėtų dominti katalikų liturgijos pagrindu 
atsiradusios liaudiškos krikščioniškos litur-
ginės interpretacijos5.

Pirmajame seminare „liaudiško pamal-
dumo tradicijos Žemaitijoje“, kuris įvyko 
balandžio 25 dieną, ir buvo diskutuojama, 
ar katalikybę lietuvoje galima įvardyti kaip 

3 Jonas Mardosa. ikikrikščioniškosios kultūros inter-
pretacijos lietuvos etnologijoje, Lietuvos etnologi-
ja: Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 
2001, t. 1 (10), p. 138–139.

4 gábor barna. ethnology of religion in europe: 
Foreword, in: Ethnology of Religion, edited by 
g. barna, budapest, 2004, p. 7.

5 Jonas Mardosa. įvadas į religijos etnologiją, liau-
dies religiją ir liaudiškąjį pamaldumą: paradigmų 
ir turinio klausimai, Lietuvos etnologija, 2012, 
t. 12 (21), p. 16.

religingumo apraiškas, su religinėmis 
apeigomis susijusius papročius. Pasak fi-
losofės Jurgos Jonutytės, sovietiniai ide-
ologai sąmoningai atskyrė kaip nesude-
rinamas „liaudies“, arba „kaimo“, kultūrą 
(esą ji tęsiama tiktai žodine tradicija) nuo 
„miestietiškos“ (jos perėmimo ir perdavi-
mo procesuose esą gali dalyvauti ir raštas). 
Šitaip didžioji dalis religinės raiškos lieka 
atkirsta nuo viso kito folkloro kamieno ir 
priskiriama tarsi „negrynai lietuviškiems“, 
lietuviškai kultūrai „primestiems“ raiškos 
būdams1. kaip atsvara buvo siūloma gi-
lintis į vadinamąjį senąjį folkloro sluoksnį, 
kurio ryšys su ne tokia pavojinga pagoniš-
kąja pasaulėžiūra leido neutralizuoti aiškias 
liaudies kultūros sąsajas su krikščionybe. 
kita vertus, okupacijos sąlygomis, ieškant 
savojo identiteto ir stiprybės tautiniuose 
dalykuose, tai, kas galėjo siekti žilos seno-
vės laikus, atrodė lietuviškiau, tautiškiau 
nei „primestos“ ir todėl nepriimtinos, nors 
jau ilgus šimtmečius mūsų protėvių puose-
lėtos, krikščioniškosios vertybės. Jos, kaip 
žinome, oficialiõsios valdžios buvo ypač 
išjuokiamos ir niekinamos kaip „atsiliku-
sios“ ir tarybinio piliečio „orumą“ menki-
nančios pažiūros. (deja, reikia pripažinti, 
kad europos sąjungos moderniam piliečiui 
neretai taip pat neįdomios jo močiučių ir 
promočiučių giedotos kantičkinės ar laido-
tuvių giesmės, kẽliais išvaikščiotos kalvari-
jos, sena nutrinta maldaknygė). ateistinės 
propagandos fone lietuvių liaudies kultūra 
bandyta aiškinti kaip perdėm katalikybės 
kanonams prieštaraujantis fenomenas ir tik 
kartais būdavo pripažįstamas tariamas kata-
likiško kulto ir liaudies papročių sinkretiz-
mas2, kalendorinių švenčių paprotinį apval-

1 Jurga Jonutytė. kuriantis kartojimas, arba kam 
giedoti seną giesmę, Tautosakos darbai, 2010, 
[t.] XXXiX, p. 101.

2 Jonas aničas. Senoji lietuvių kultūra ir katalikybė, 
vilnius, 1987, p. 8.
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liaudies krikščionybę ir liaudies religiją, 
kodėl kryžiaus kelių tradicija, naikinta ca-
rizmo ir ateizmo laikotarpiais, vis dar labai 
gyva, kokius žmogaus jausmus ir išgyve-
nimus ji atliepia. į seminarą susirinkusiai 
gausiai auditorijai J. lingys parodė ir pa-
komentavo savo videofilmus apie kryžiaus 
kelius Žemaitijoje: etnologinio pobūdžio 
dokumentinį filmą „atlaidai“ (2001), su-
kurtą pagal savo paties vaikystės išgyve-
nimus ir atsiminimus apie didžiuosius 
Žemaičių kalvarijos atlaidus, ir istorinio 
etnologinio filmo „beržoras“ (2010) – apie 
beržoro 14-os stočių kryžiaus kelią – iš-
traukas. į J. Mardosos vedamas, tiksliau – 
provokuojamas, diskusijas įsitraukus habil. 
dr. nijolei laurinkienei, dailėtyrininkui 
arūnui kynui, dr. aušrai Žičkienei, etno-
logei elenai bradūnaitei, svarstytas ar bent 
jau iškeltas ne vienas klausimas. ar liaudies 
papročiuose aptinkamas maginis veiksmas 
nesietinas su jokia konkrečia religija, ar jis 
turi būti suvokiamas kaip senosios (pago-
niškosios) religijos reliktas? ar senosios 
žemdirbiškos apeigos „sugulė“ ant krikš-
čioniškų švenčių karkaso, ar atvirkščiai? 
ar garsų giedojimą per laidotuves galima 
vadinti pagonišku, ar toks atlikimo būdas 
būdingas visai etninei muzikai, taip pat ir 
giesmėms? ar grojimas dūdomis kryžiaus 
keliuose – pastarųjų šimtmečių žemaitiš-
kumo ženklas, ar su pirmaisiais krikščio-
nybės dešimtmečiais (gal net ir anksčiau) 
atkeliavusios ir į liaudies papročius įsilie-
jusios vakarų kultūros tąsa?.. kadangi per 
daugiau nei pusantros valandos vykusį 
seminarą toli gražu nepavyko aptarti kaip 
iš gausybės rago pasipylusių klausimų, ko-
mentarų, įžvalgų, rengėjai nusprendė ne-
gaišuodami surengti dar vieną seminarą.

antrasis seminaras „liaudiškas pa-
maldumas – tautos rezistencijos stiprybė“, 
sutraukęs taip pat itin gausų dalyvių būrį, 
įvyko gegužės 22 dieną. Šį kartą buvo 

svarstoma, kodėl okupacinės valdžios (tiek 
carizmas, tiek sovietinė sistema) naikino 
vienuolynus ir uždarinėjo bažnyčias, kai-
muose griovė kryžius, koplytėles ir lurdus, 
bandė sunaikinti kryžių kalną bei kitas 
tikintiesiems šventas vietas, ir kodėl šie 
veiksmai dažnai sulaukdavo didžiulio gy-
ventojų pasipriešinimo. diskusijos įžangai 
labai tiko J. lingio istorinio dokumenti-
nio filmo „Žemaičių kalvarija“ (2013) iš-
trauka, kurioje greta pateikiamų istorinių 
faktų girdėjome gyvus liudijimus, kaip 
sovietmečiu buvo norėta nugriauti kry-
žiaus kelio koplyčias, trukdyta kunigams 
ir tikintiesiems keliauti į atlaidus ir pan. 
J. Mardosa, pažymėdamas ypatingą J. lin-
gio sukurtų filmų vertę, pradėjo diskusijas 
primindamas, kad tiek caro, tiek sovietų 
valdžia siekė kuo labiau suvaržyti paprastų 
žmonių religinį gyvenimą, kovoti su liau-
diškojo pamaldumo apraiškomis. antai po 
1863 metų sukilimo pradėtos drausti visos 
bažnytinės procesijos, kunigai buvo bau-
džiami net už laukų šventinimą, prilyginus 
šią apeigą procesijoms. spaudos draudimo 
laikais per atlaidus ir prekymečių metu 
buvo platinama lietuviška spauda. įdomu, 
kad kaip tik „atšilimo“ metais, tai yra po 
stalino mirties, buvo itin aršiai kovojama 
su liaudies religingumu: sugriautos kry-
žiaus kelių koplytėlės vilniuje, vepriuose, 
beržore, ne kartą su žeme sulyginti kry-
žių kalno kryžiai, mėginta uždaryti ir de-
sakralizuoti Žemaičių kalvarijos koplyčias 
(1953 m. prieš atlaidus jos buvo perduotos 
vietos kolūkio „globon“, ir tai išprovoka-
vo didelį incidentą). nuo 1957 metų, sie-
kiant, kad kuo mažiau žmonių susirinktų 
į atlaidus, imtasi įvairiausių priemonių: 
organizuoti pasaulietiniai renginiai (per 
didžiąją Žemaičių kalvariją rengti Že-
maičių festivaliai prie Platelių ežero, Ši-
luvos atlaidų metu – šventės prie duby-
sos), per masines informacijos priemones 
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stengtasi „demaskuoti“ šių vietų šventu-
mą, uždrausta valstybiniu transportu vežti 
maldininkus ir t. t.6 Tiek filme, tiek į semi-
narą atvykusių gyvų tų įvykių liudininkų – 
prof. habil. dr. reginos Merkienės ir prof. 
habil. dr. alfonso Motuzo – komentaruose 
buvo pabrėžiama, kad dalyvavimas Že-
maičių kalvarijos, Šiluvos atlaiduose, be 
sakraliojo apsivalymo prasmės, sovietme-
čiu buvo įgijęs ir pasipriešinimo religinio 
gyvenimo suvaržymams, taip pat tautinio 
protesto išraišką. dalyvaudami religinėse 
šventėse, prisiliesdami prie nuo mažu-
mės ugdytų bei saugotų vertybių, žmonės 
jautėsi stiprūs ir vieningi, pajėgūs apginti 
savo tikėjimą ir tautinę tapatybę, puoselėti 
išsilaisvinimo iš sovietinės okupacijos viltį. 
e. bradūnaitė, retoriškai paklaususi susi-
rinkusiųjų, kaip išugdyti ir dabartinių jau-
nuolių patriotinius jausmus ir sustabdyti jų 
emigraciją, ragino neapsiriboti vien semi-
narais ir moksliniais straipsniais, o bandyti 
diegti jaunimui tikrąsias gyvenimo ver-
tybes ir per švietimo įstaigas, populiarias 
paskaitas, stovyklas.

Rūta Žarskienė

6 arūnas streikus. atlaidai Žemaičių kalvarijoje ir 
Šiluvoje: jų pobūdis bei reikšmė sovietmečiu, Lie-
tuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2006, 
t. XXviii, p. 340.

Šiuolaikinių sakMių 
TyriMo draugiJos 
konFerenCiJa PraHoJe

birželio 3–8 dienomis Prahos karolio uni-
versitete (Čekija) įvyko 32-oji tarptautinė 
mokslinė Šiuolaikinių sakmių tyrimo drau-
gijos konferencija „Šiuolaikinių sakmių 
perspektyvos“ (Perspectives on Contempo-
rary Legends). konferenciją rengė minėto-

ji draugija, karolio universiteto Filosofijos 
fakulteto etnologijos katedra, taip pat jos 
dėstytojas, etnologas ir folkloristas dr. Pet-
ras Janečekas. 

Šiuolaikinių sakmių tyrimo draugija 
(International Society for Contemporary Le-
gend Research – isClr) buvo įkurta 1982 
metais Jungtinėse amerikos valstijose. 
kaip rašoma draugijos tinklalapyje1, šiuo-
laikinės sakmės yra vienas iš sparčiausiai 
plintančių ir aktyviausiai cirkuliuojančių 
folkloro žanrų. vis dėlto pats procesas, kai 
naratyvai pasitelkiami kaip priemonė pa-
pasakoti apie antgamtinius išgyvenimus, 
nėra modernus reiškinys, nes tokia įžodin-
tos patirties sklaida vyko tūkstančius metų. 
Šiuolaikinės sakmės yra šiuolaikinės jų pa-
sakotojams, klausytojams ir jas tiriantiems 
mokslininkams. kartais net patiems tyrė-
jams sunku suvokti šio reiškinio mastą: to-
kie šiuolaikiniai prietarai ir sakmės, kurios 
iš tiesų yra paplitusios pasaulyje daugybe 
variantų, jiems atrodo esanti tik lokalinė 
tradicija. dėl to buvo prieita prie išvados, 
kad, norint geriau suprasti tokių modernių 
žanrų dinamiką ir funkcijas, būtina už-
megzti glaudesnius ryšius tarp juos tirian-
čių mokslininkų. Tam reikalui ir buvo su-
burta isClr, dabar vienijanti šešiasdešimt 
suvirš narių iš viso pasaulio. draugija nuo 
1985 metų leidžia informacinį naujienlaiškį  
FOAFTale News2, o nuo 1991-ųjų – ir moks-
linį recenzuojamą žurnalą Contempora ry 
Legend3. draugijos pastangomis rengiamos  
kasmetinės tarptautinės konferencijos:  

1 http://contemporarylegend.org/
2 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 is-
torija. galime prisiminti panašų šmaikštų lietuvių 
posakį – vbs, arba viena boba sakė. 

3 http://contemporarylegend.org/journal/journal-
by-volume/
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sklaidoje plačiai aptartos nelaimės ar visuo-
menės normoms prieštaraujantys tragiški, 
dramatiški įvykiai (pvz., tikros moterų įka-
linimo ar pedofilijos istorijos; pasakojimai 
apie žiaurų elgesį su psichikos ligoniais; ap-
leistuose ar senoviniuose pastatuose iš tiesų 
įvykdytos žmogžudystės ar savižudybės ir 
pan.). dėmesio sulaukė įvairių socialinių, 
profesinių, religinių bei amžiaus grupių 
folkloras ir su šiuolaikiniais tikėjimais su-
sijusios ritualinės praktikos. Pranešimuose 
apšnekėtas studentų, karių, nevyriausybi-
nių organizacijų savanorių, religinių judė-
jimų atstovų folkloras; analizuota politinių 
veikėjų ir jų veiksmų mitologizacija; ap-
tartas didelis visuomenės įtikėjimas astro-
logija, įvairiomis būrimo praktikomis ir 
ekstrasensų galiomis; nagrinėti gandai ir 
naratyvai apie neretai perdėm kraštutines 
formas įgyjantį bernvakarių šėliojimą ir ap-
viltos nuotakos kerštą po to. keletas prane-
šėjų plačiau pristatė globaliųjų naratyvų lo-
kalines versijas (pvz., apie kruvinąją Meri 
(Pikų damą); apie egzotiškoje kelionėje vie-
toj gražaus šuniuko iš tiesų įsigytą žiurkę; 
apie aids sergančių narkomanų keliamus 
pavojus ir t. t.). dalyje pranešimų daugiau 
dėmesio skirta su tradiciniu folkloru ryš-
kesnes sąsajas išlaikiusiems žanrams aptarti: 
tai vis dar gyva grandininių laiškų tradicija; 
krikščioniškų legendų sklaida šiuolaikinia-
me mieste; vietinių pamaldumo praktikų, 
kaip antai piligrimysčių į šventomis laiko-
mas vietas, gyvybingumas ir kt. 

Mokslinę konferencijos programą dar-
niai papildė du vakarus vykusios ekskursi-
jos po vaiduokliškąją Prahą. Pirmąjį vakarą 
susirinkusieji buvo vedžiojami po senosio-
se sakmėse ir padavimuose minimas mies-
to vietas, o antrąjį – po šiuolaikiniuose na-
ratyvuose dėmesio jau sulaukusias erdves. 

Toks iš pirmo žvilgsnio temiškai labai 
įvairuojantis pranešimų pobūdis klausy-
tojams tapo įdomia bei vertinga patirtimi 

vienais metais jos vyksta Jav, kitais – ku-
rioje nors europos šalyje. 

Pastaroji tarptautinė konferencija Pra-
hoje truko šešias dienas, joje dalyvavo be-
veik šešiasdešimt pranešėjų ir klausytojų 
iš penkiolikos šalių (argentinos, belgijos, 
Čekijos, didžiosios britanijos, estijos, Jav, 
kanados, lietuvos, olandijos, Portugalijos, 
Prancūzijos, rusijos, slovakijos, slovėnijos, 
vokietijos). kaip ne kartą pasidžiaugė kon-
ferencijos organizatorius P. Janečekas, tai 
buvo vienas didžiausių ir tarptautiškiausių 
folkloristikos renginių Pra hoje nuo 1966 
metais ten vykusios Tarptautinės folklorinių 
naratyvų tyrimų draugijos (Inter national So-
ciety for Folk Narrative Research – isFnr) 
konferencijos. 

konferencijoje buvo perskaityti 38 pra-
nešimai, sugrupuoti į 9 temines sesijas: 
„sakmės ir internetas“, „sakmės ir masinė 
žiniasklaida“, „sakmės ir (šventos) vietos“, 
„erdvinis ir socialinis sakmių kontekstas“, 
„sakmės, menas ir populiarioji kultūra“, 
„Profesinis folkloras; pérėjimo ritualai“, 
„sakmės, politika ir etninis identitetas“, 
„sakmės, istorija, vietinė tradicija“, „sak-
mės ir žiniasklaida laike ir erdvėje“. Pre-
legentai pranešimų objektu rinkosi labai 
įvairias šiuolaikinės tautosakos apraiškas, 
pasitelkė skirtingas analitines prieigas. vis 
dėlto kone visus pranešimus vienijo tai, kad 
juose tyrėjai siekė pristatyti savo šalies šiuo-
laikinio folkloro ypatumus, rėmėsi neretai 
gana plataus vietinio konteksto pažinimo 
reikalaujančia medžiaga. kadangi daliai 
pasisakymų buvo skirta net pusė valandos 
(kiti pranešimai truko tik penkiolika minu-
čių), laiko tokiai pažinčiai su kitų kraštų gy-
venimo specifika, padedančia deramai su-
prasti pristatomą folkloro reiškinį, užteko.

kai kuriuose pranešimuose išsamiau 
aptarti folklorizacijos mechanizmai, at-
skleidžiantys, kaip gandais ir sakmiško 
turinio naratyvais „apauga“ įvairios žinia-
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plačiąja prasme, nes leido per kelias kon-
ferencijos dienas išgirsti daug konkrečių 
faktų, kurie be ypatingų pastangų atvedė 
prie supratimo, jog visur pasaulyje į folk-
lorizacijos procesą įtraukiami iš principo 
panašūs dalykai: iš kasdienybės iškrin-
tantys, dažnai ribiniai, neretai racionaliai 
sunkiau paaiškinami ir todėl su antgamčiu 
siejami išgyvenimai ir potyriai. 

Radvilė Racėnaitė

TarPTauTinĖ JaunųJų 
FolklorisTų konFerenCiJa 
vilniuJe

„informantas folkloro tyrimuose“ (The In-
formant in Folklore Studies) – taip šiemet va-
dinosi ketvirtoji tarptautinė jaunųjų folklo-
ristų konferencija, birželio 5–6 dienomis 
vykusi lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
titute. Ši konferencija jau tapo tradicinė, ji 
kasmet rengiama entuziastingų Tartu ir vil-
niaus folkloristikos ir etnologijos studentų, 
doktorantų bei jaunųjų mokslininkų. vil-
niuje konferencija vyko antrą kartą, o atei-
nančiais metais organizaciniai rūpesčiai vėl 
teks bičiuliams ir partneriams iš Tartu uni-
versiteto estų ir lyginamosios folkloristikos 
katedros. kadangi konferencijų tradicija įsi-
bėgėjo, atsirado poreikis įprasminti šią vei-
klą atitinkamais simboliais. bulgarė svet-
lana Tsonkova sugalvojo trumpinį YoFo, 
kuris šiemet astos skujytės-razmienės 
lakios vaizduotės dėka buvo meniškai aran-
žuotas ir paverstas konferencijos logotipu.  
savęs, t. y. jaunųjų folkloristų bend ruo-
menės, savivokos poreikis greičiausiai iš-
provokavo ir šių metų konferencijos temą, 
skatinančią plačiau padiskutuoti apie infor-
mantus, kitaip tariant, apie tuos, kurių žo-
džiai, veiksmai, o dažnai ir jie patys tampa 
folkloristų tyrimo objektu. Tai savo ruožtu 

skatina kritiškiau ir metodiškiau įvertinti 
folkloro laboratoriją, pirminio šaltinio atsi-
radimo kontekstą. 

dvi dienas trukusioje konferencijoje 
pranešimus skaitė prelegentai iš estijos, 
rusijos, vengrijos, baltarusijos, indijos ir 
kinijos, taip pat buvo atvykusių klausytojų 
iš suomijos. Pranešimų temos buvo tokios 
pat margos, kaip ir etninė dalyvių sudė-
tis, tačiau juos stengtasi sudėlioti taip, kad 
vienoje sesijoje atsidurtų kuo artimesnės 
temos. kiekvienos sesijos dalyviai buvo 
atsakingi ir už diskusijų atmosferą. Šitaip 
mėginta skatinti platesnį požiūrį į dalyva-
vimą konferencijoje, pabrėžiant dialogo 
svarbą, primenant, kad pranešėjo užduo-
tis – ne tik perskaityti pranešimą. Toles-
nis jo dalyvavimas turi būti ne mažiau 
aktyvus: reikia įsiklausyti į kolegų mintis, 
mokytis į jas reaguoti, užduoti klausimus, 
plėtoti diskusijas. kitaip tariant, už rengi-
nio turinį ir nuotaiką yra atsakingas kiek-
vienas, esantis auditorijoje. Todėl daugu-
ma sesijų buvo pavadintos seminarais. iš 
pradžių buvo skaitomi pranešimai, o po jų 
patys prelegentai inicijavo diskusijas, į jas 
įtraukdami ir klausytojus.

Pirmoji konferencijos sesija buvo skir-
ta tyrimų metodų aptarimui iš chronolo-
ginės perspektyvos, kurią galima suvokti 
tiek istoriškai, tiek individualiai. viešnia 
iš vengrijos mokslų akademijos Mariann 
domokos, lygindama medžiagos rinkimo 
metodikas XiX ir XXi a., pastebėjo, kad 
nei anuomet, nei dabar informacija apie 
pateikėją ir socialinį folkloro kontekstą ne-
buvo išsami. anksčiau ji nelaikyta svarbiu 
dalyku, o dabar tiesiog tampa neprieinama 
arba nepanaudojama – dėl etinių priežas-
čių arba dėl to, kad, tyrimo laukui persi-
kėlus į skaitmenines erdves, informantas 
kaip asmenybė jose paprasčiausiai išnyksta. 
Tartu universiteto atstovė kaisa kulasalu, 
pradėjusi dirbti ir estų folkloro archyve,  
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pateikė įdomią čia saugomų vėlyvojo sta-
lininio laikotarpio rinkinių apžvalgą. Ji 
aptarė svarbų medžiagos rinkimo meto-
dikos aspektą – surinktų duomenų skirs-
tymą į folklorą ir nefolklorą. vertindama 
konkretaus laikotarpio situaciją, kai folk-
loro suvokimo gairės buvo primetamos iš 
viršaus, pranešėja pažymėjo, kad apskritai 
kiekvienas istorinis laikotarpis ar valsty-
binė ideologija formuoja folkloro suvoki-
mą, lemia renkamos medžiagos pobūdį ir 
požiūrį į „vertingą“ pateikėją. Centrinio 
europos universiteto (budapeštas) dok-
torantė s. Tsonkova pristatė būsimus savo 
lauko tyrimus penkiuose šiaurės bulgarijos 
kaimuose, pasakojo, kaip jiems rengiasi ir 
ko iš jų tikisi. iki šiol ne vienus metus stu-
dijavusi rašytine foma egzistavusius vidu-
rinių amžių užkalbėjimus, dabar ji rengiasi 
susitikti su gyvais informantais ir gilintis 
į sakytinę medžiagą. buvo įdomu išgirsti, 
kaip susitikimą su folkloro pateikėjais įsi-
vaizduoja mokslininkas, iki šiol nagrinėjęs 
tik socialiai nekontekstualizuotus tekstus. 
dar įdomiau bus sužinoti, kaip tie susiti-
kimai paveiks jo ateities tyrimus. s. Tson-
kova asmeniniu pavyzdžiu iliustravo, kad 
folkloristas visada gali rinktis: susitikti ar 
nesusitikti su pateikėju akis į akį, taip pat 
priminė, kad kiekvienas lauko tyrimas yra 
didelis iššūkis ir jam reikia pasirengti ne 
tik metodiškai, bet ir moraliai.

antrojoje sesijoje pranešėjai kalbė-
jo apie lauko tyrimų dialogiškumą, apie 
tai, kaip abi šalys – tiek pateikėjai, tiek 
mokslininkai – yra įtraukiamos į tam tikrą 
bendravimą, kur tenka rinktis tapatybės 
pateikimo formas. valstybinio rusijos hu-
manitarinio universiteto atstovė nadežda 
ryčkova pasakojo apie skirtingas sibire 
gyvenančių ukrainiečių strategijas, jų tai-
komas pokalbio metu, norint pabrėžti savo 
tautinę priklausomybę ir kultūrinį išskir-
tinumą. katre koppel iš Tartu universite-

to pabrėžė sudėtingas etines dilemas, su 
kuriomis susiduria itin artimus ryšius su 
savo informantais užmezgęs mokslininkas. 
keletą metų atlikdama tyrimus kvėpavimo 
terapijos grupėje, ji nusprendė paekspe-
rimentuoti ir tapti jos nare. kadangi šia 
praktika daugiausia užsiima nėščios mo-
terys, folkloristė irgi buvo palaikyta „be-
silaukiančia“, nes tuo metu rašė magistro 
darbą. įsitraukusi į grupės veiklą ji stebė-
jo, kaip šis žingsnis pakeitė jos santykį su 
informantais, o pastangos suprasti, kaip ją 
vertina tiriamoji bendruomenė, priver-
tė permąstyti daugelį asmeninių savybių, 
prastų įpročių ir pan. lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto ir vilniaus universite-
to atstovės asta skujytė-razmienė ir inga 
butrimaitė bendrame pranešime koncep-
tualiai aptarė svarbų lauko tyrimų metodi-
kos aspektą – daugkartinį savo informan-
tų lankymą. Jų nuomone, tokia strategija 
padeda sukurti tarpusavio pasitikėjimą ir 
leidžia pasakotojui būti nuoširdesniam ir 
atviresniam. Tuo tarpu mokslininkas gali 
geriau perprasti pasakojimo būdus, su-
rinkti daugiau ir išsamesnės medžiagos 
apie konkretų asmenį, kontekstualizuoti jo 
pateikiamą informaciją.

kitą konferencijos darbo dieną pradė-
jo pranešėjai iš tolimųjų kraštų – indijos 
ir kinijos. rakesh soud supažindino su 
savo neįtikėtina patirtimi tiriant asamo 
valstijos (indija) genčių tūkstantmetes 
dramblių jaukinimo tradicijas. Pallavi 
dutta pasakojo, kokią didelę įtaką tyri-
mo eigai ir mokslininko „pritapimui“ ti-
riamoje bendruomenėje turi informantai 
vedliai; tai būna gerbiami bendruomenės 
nariai, kurių globa ir užtarimas atveria 
tyrėjui platesnes galimybes pažinti netgi 
slaptus ritualus bei jų užkulisius. Prane-
šėja tokį vedlį sutiko tirdama vansua gen-
ties ryžių malimo šventę. kinijos atstovas 
Xie kailai pavyzdžiais iš savo patirties 
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iliustravo, kaip kartais folkloristui tenka 
lanksčiai žongliruoti skirtingais vaidme-
nimis, siekiant įsiskverbti į tiriamą ben-
druomenę ir įgyti jos pasitikėjimą. Jau-
nam mokslininkui tai nelengva užduotis, 
nes reikia peržengti nemažai asmeninių 
barjerų, norint ne tik kitiems paaiškinti, 
bet ir pačiam suprasti, kas tu esi: ar jau 
folkloristas, ar tik studentas, ar tiesiog sa-
vęs ieškantis žmogus.

antrojoje sesijoje buvo pristatomi skir-
tingų tyrimų rezultatai, jungiami netikėtu-
mo momento ir nuostabos dėl mus supan-
čio kasdienio gyvenimo nekasdieniškumo. 
Folkloristas turi būti atviras nelauktiems 
atradimams, nes kiekvienas susitikimas su 
sava ar svetima kultūra vis iš naujo priver-
čia įvertinti neįtikėtiną žmonių kultūrinį 
kūrybiškumą. Štai savo gimtąją marių kul-
tūrą tyrinėjusi ljudmila Jamurzina iš Tar-
tu universiteto ir į savotišką antropologinį 
avantiūrizmą pasinėrusi lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos atstovė indrė kukuls-
kytė-nedzveckienė, analizavusi Javos salos 
(indonezija) bendruomenių muzikines 
tra di cijas, savo pranešimuose parodė, kad 
tiek artima, tiek tolima kultūra kelia ne-
lengvus uždavinius, kai tenka megzti dia-
logą su tyrimo objektu. alevtina solovjova 
iš valstybinio rusijos humanitarinio uni-
versiteto, pateikdama įžvalgas iš ekspedi-
cijų rusijos ir Mongolijos paribyje, savo-
tiškai apibend rino šią temą, pažymėdama, 
jog nesvarbu, kas būtų mūsų informan-
tas – šamanas, psichiatras ar komunistas, 
jis vis tiek yra „geras“ informantas. Todėl 
visi susitikimai reikalauja iš mokslininko 
maksimalaus susikaupimo ir pastangų, kad 
dialogas įvyk tų ir žmogus galėtų atsiverti.

Trečioji sesija prasidėjo pranešimu, ku-
rio iš tolimojo Čeliabinsko neatvykusios 
ana Jevsejeva ir Tatjana saveljeva negalėjo 
perskaityti pačios. Jį pakomentuoti sutiko 
s. Tsonkova ir svečias iš suomijos antti 

kiviranta. Šis iškalbingas duetas kolegių 
pranešimą pavertė kone televizine pasaulio 
naujienų apžvalga. įkvėpimo jiems sutei-
kė tai, kad pranešimas buvo iliustruotas 
nuotraukomis, susijusiomis su pernai Če-
liabinske nukritusiu meteoritu. Šis įvykis 
sukėlė nemažai liaudiškų interpretacijų, 
tad folkloristams tikrai buvo kas veikti. 
lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
atstovė salomėja bandoriūtė pristatė ano-
niminių informantų reakcijas į jos pateiktą 
klausimyną internete apie populiariausius 
anekdotus specializuotuose mūsų šalies 
tinklalapiuose. kita doktorantė – Toma  
grašytė – pasidalijo įspūdžiais iš lauko 
tyrimų, kurių metu ji filmavo liaudies 
muzi kanto pasirodymą vestuvėse. abiem 
pra nešėjoms teko susidurti su tuo, ko jos 
nesitikėjo iš savo informantų ir kas galėtų 
tyrėją netgi sutrikdyti ar priversti suabejoti 
savo pasirinkta metodika. Tačiau tą sutri-
kimą irgi pavertus analizės objektu, atsive-
ria nauji tyrimų horizontai.

Šių eilučių autorei ir estei kristel ki-
vari teko garbė pristatyti paskutinius kon-
ferencijos pranešimus. Jos aptarė dalykus, 
rodančius, kaip žmonės, taikydami vieno-
kias ar kitokias kultūros teikiamas prie-
mones ar asmeninio pašaukimo vedami, 
nuolat plečia savąjį tikrovės suvokimą, tai, 
kas neapčiuopiama, paversdami rea lybės 
matu, o visuotinai pripažįstamus reiškinius 
nustumdami nuo pasaulio tvarkos hierar-
chijos laiptelių. l. leparskienės pristatyta 
Zoja Michailovna yra senoviško sukirpimo 
rusų stačiatikė, griežtai besilaikanti visų 
religijos taisyklių ir nuoširdžiai laukian-
ti kristaus antrojo atėjimo. iš pažiūros ji 
tobulai atstovauja stačiatikiškajai rusijos 
kultūrai, tačiau jos gyvenimo analizė ska-
tina įdėmiau pažvelgti į įvykius ir patirtis, 
kurios padėjo formuotis kaip tik tokiai jos 
pasaulėžiūrai. Pranešimu siekta padisku-
tuoti ne tiek, kaip kultūra veikia asmens 
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tapatybę, bet kaip konkreti asmenybė pri-
sideda prie didelės kultūrinės sistemos 
gyvavimo ir kūrimo. k. kivari tyrimo 
objektas taip pat individai – estijos vir-
gulininkai. nors formaliai jie priklauso 
asociacijai, t. y. tam tikrai bendruome-
nei, tačiau kiekvienas jų turi asmenines 
teorijas, savas patirtis ir pasakojimus apie 
juos dominančias antgamtines vietas. Pra-
nešėja neatsitiktinai pasitelkė „tinklo“ 
sąvo ką, norėdama paaiškinti, kaip asmuo 
parenka argumentus savo tiesai pagrįsti, 
koks mokslinis, tradicinis ir individualus 
žinojimas yra pasitelkiamas kuriant savąją 
pasaulio sistemos interpretaciją. Pasirodė, 
kad savo atliekamuose tyrimuose ji susi-
duria su labai intensyvia naratyvų kūrimo 
laboratorija, o drauge – ir su išskirtinės 
kultūrinės sistemos kūrimosi procesu.

Jau tampa šių konferencijų tradicija 
kviestis autoritetingus mokslininkus skai-
tyti įvadinį pranešimą ar vesti seminarą. 
renginiui tai suteikia aukštesnį statusą, 
padeda jį populiarinti platesniuose akade-
miniuose sluoksniuose, o jaunieji moksli-
ninkai gauna progą iš arčiau susipažinti su 
tyrėjais, kuriuos anksčiau galbūt žinojo tik 
iš publikacijų. svarbus dalykas ir skirtin-
gų kartų mokslininkų ryšių plėtra. Šiemet 
konferencijos dalyviai galėjo susipažinti su 
Švedijos folkloro tyrėju, upsalos univer-
siteto profesoriumi ulfu Palmenfeltu. Šis 
patyręs dėstytojas, daugelio straipsnių au-
torius, pastaruoju metu daugiausia dirban-
tis gyvenimo pasakojimų ir naratologijos 
tyrimų srityse, suteikė renginiui ryškios 
universitetinio darbo atmosferos. kadangi 
tarp švedų dėstytojų ir studentų vyrau-
ja gana neformalūs ir draugiški santykiai, 
u. Palmenfeltas kolegiškai bendravo ir su 
konferencijos dalyviais. Profesorius vedė 
dviejų dalių interaktyvų seminarą „Folklo-
ristiniai naratyvų analizės metodai“. Pir-
moje dalyje jis pristatė teorinę skirtingų 

pasakojimų pateikimo ir suvokimo būdų 
apžvalgą. akcentuota, kad ne kiekvienas 
tekstas gali būti laikomas naratyvu. nara-
tyvo atpažinimo būdai gali būti įvairūs: tam 
gali praversti ir literatūros studijų įdirbis, ir 
semiotika, ir kitos tekstų analizės discipli-
nos. Folkloristinė perspektyva leidžia su-
prasti pasakojimų ir per juos perteikiamų 
kodų galią steigti, naikinti, vienyti ir skir-
ti. Toji liaudies išmintis, kurią vadiname 
folk loru, yra realiai esamos žinijos funkci-
onavimas bendruomeniniu ir individualiu 
lygmeniu. Žmonių pasaulis yra naratyvus, 
todėl ši žinija yra užčiuopiama per pasa-
kojimus, kurie gali būti pateikiami saky-
tine forma ar veiksmu. Šie pasakojimai ir 
yra folkloristų tyrimų objektas. Pastaruoju 
metu vis daugiau dėmesio susilaukia va-
dinamieji gyvenimo pasakojimai, kuriuos 
tautosakos ekspedicijų metu tenka išklau-
syti kartais net ir nevalingai, atėjus pas 
informantą visiškai kitokios medžiagos. 
kadangi šiuolaikinės technologijos leidžia 
daryti neribotos apimties garso įrašus, šie 
pasakojimai tapo neatsiejama mokslo kas-
dienybės dalis. savaime suprantama, kad 
tai skatina permąstyti įprastas mokslinių 
sąvokų reikšmes, tyrimų metodikas. Tai 
turi daryti ne tik patyrę, bet ir jaunieji 
mokslininkai.

u. Plamenfeltas buvo iš anksto prašęs 
kiekvieno seminaro dalyvio parengti po 
tris tekstus. iš pradžių jie turėjo būti ap-
tariami ir nagrinėjami dalyvių poromis, o 
paskui įžvalgomis pasidalyta bendros dis-
kusijos metu. Pasak profesoriaus, semi-
naras būna sėkmingas tada, jeigu jo metu 
kiekvienas dalyvis susidaro savo nuomonę. 
atrodo, kad šiuokart jis toks ir buvo.

kiekvienam jaunam mokslininkui la-
bai svarbu jausti palaikymą, išgirsti gerą 
patarimą ar rekomendaciją, nes dažnai jam 
pritrūksta drąsos viešai išdėstyti savo nuo-
monę ar įžvalgas. viskam reikia laiko ir 
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pozityvios patirties. Pastaroji sunkiai įgyja-
ma be profesinės ir asmeninės bičiulystės. 
rengiant šias konferencijas orientuojamasi 
ir į socialinių saitų mezgimą. stengiamasi, 
kad bendravimas būtų kuo neformalesnis, 
skatinamas dialogas ir kolegiška tarpusavio 
pagarba. Šį renginį laikytume pavykusiu 
visų pirma dėl to, kad diskusijose nebuvo 
prieita prie bendros nuomonės – nebent 
visuotinai sutarta, kad folkloristika yra ne-
paprastai įdomus mokslas.

konferenciją organizavę studentai ir 
doktorantai nuoširdžiai dėkoja lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto direkto-
riui, administracijai ir visiems darbuoto-
jams už finansinę, praktinę ir moralinę pa-
ramą. Šiemet šauniai prisidėjo ir vilniaus 
turizmo informacijos centras ir konferen-
cijų biuras, neatlygintinai parėmęs konfe-
renciją kanceliarine bei reprezentacine da-
lomąja medžiaga.

kitąmet visi maloniai kviečiami į Tar-
tu, kur vyks YoFo 2015.

Lina Leparskienė

aPie lieTuvių TauTosakos 
rankraŠTyno PasiPildyMĄ

2013 metais lietuvių tautosakos rankraš-
tyno fondus papildė vertinga ir gausi me-
džiaga. iš Putnamo (Jav) gautas tautosaki-
ninko, etnologo, žymaus išeivijos kultūros 
ir politikos veikėjo dr. Jono balio archyvas: 
knygų ir periodikos leidinių (per 1200 vnt.), 
mokslinių straipsnių, knygų rankraščių (61 
aplankas), tautosakos rankraščių (12 rinki-
nių), garso įrašų (54 vnt.), korespondenci-
jos (180 aplankų), nuotraukų (du albumai), 
baldų, suvenyrų ir kt. (Plačiau apie gautąjį 
fondą rašė Tautosakos archyvo skyriaus va-
dovė rūta Žarskienė; žr. Tautosakos darbai, 
2013, [t.] Xlvi, p. 315–320). 

kaip ir kiekvienais metais, rankraštyne 
buvo kaupiama tautosaka. Pernai archyvas 
gavo keturiasdešimt devynis tautosakos 
rinkinius: lTr 7851–7853, 7855–7868, 
7870–7884, 7886–7894, 7897, 7901–
7904, iš jų trys – skaitmeninio formato 
(lTr 7854, 7869, 7885). Juose yra daugiau 
kaip 55 tūkstančiai tautosakos tekstų. di-
džiausią dalį sudaro dainos – daugiau kaip 
600 su melodijomis ir beveik 1300 dainų 
tekstų. Taip pat nemažai patarlių ir prie-
žodžių (983 vnt.), atminimų (527 vnt.), 
anekdotų (459 vnt.). 

daugiau nei 300 tradicinės tautosakos 
tekstų užrašė ir į rankraštyno fondus pristatė  
tautosakos rinkėja Marta Juškaitė (lTr 
7871, 7903). Medžiaga rinkta 1987 me-
tais kaune ir 2002–2013 metais Žemaičių 
naumiesčio apylinkėse. užrašyta patarlių 
ir priežodžių, sakmių, pasakojimų, mįslių, 
tikėjimų ir kt. Tautosakos archyvo neuž-
miršo ir ilgametis jo bendradarbis, suval-
kijos tautosakos rinkėjas Jaunius vylius. 
Jis rankraštynui perdavė penkis rinkinius 
(lTr 7860–7861, 7864–7866) ir penkias 
garso įrašų laikmenas: dvi kasetes (lTrF k 
1697, 1698) ir tris magnetines juostas 
(lTrF mg 5478–5480). Tautosaka rinkta 
1985–1987, 2011–2012 metais Marijam-
polės ir vilkaviškio rajonuose. užrašyta 
daugiau kaip du šimtai tautosakos vienetų, 
iš jų – 199 dainos. vertingos medžiagos iš 
utenos rajono leliūnų apylinkių parvežė 
Tautosakos archyvo skyriaus darbuotoja 
eligija garšvienė, dalyvavusi „versmės“ 
leidyklos ekspedicijoje. Tai kryždirbio 
Juozo voverio (1915–2007) dienoraščio 
skaitmeninė kopija (lTr 7885). iš archeo-
logo vykinto vaitkevičiaus gavome dvide-
šimt pasakų (lTr 7897), kurias 1976 me-
tais užrašė kaišiadorių rajono Jagėlionių 
aštuonmetės mokyklos mokiniai. 

lapkričio mėnesį iš ramunės berno-
tienės buvo gautas nemažas rinkinys (lTr 
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7901), kuriame yra 2002 metais jos mamos, 
mokytojos reginos Jatautienės-rudytės 
(1928–2004), užrašyta tautosaka iš gimtojo 
vilkiškių kaimo (Žaslių apyl., kaišiadorių 
raj.). rinkinys sudarytas iš trijų dalių. Pir-
moje – dainos, rateliai, žaidimai, lopšinės 
(iš viso 307 vnt.), padainuotos r. Jatautie-
nės mamos ir kitų vilkiškių kaimo daini-
ninkų, antrą dalį, pavadintą „ant bedugnės 
krašto“, sudaro pasakojimai, kuriuose su-
sipina įvairūs tautosakos žanrai (patarlės, 
priežodžiai, posakiai, tikėjimai, anekdotai 
ir kt.). Trečioje dalyje sudėta smulkioji 
tautosaka: mįslės, skaičiuotės, greitakalbės, 
erzinimai, keiksmai ir kt. iš viso rinkinyje 
yra 1492 tautosakos tekstai.

kiekvienais metais Tautosakos archy-
vas gauna vis daugiau atminimų ir dainų 
sąsiuvinių. Pernai jų buvo šeši (lTr 7851, 
7862, 7863, 7869, 7902, 7904). vienas iš 
įdomesnių – Šiaulių mokytojų seminarijos 
absolventų nuotraukų ir atminimų sąsiu-
vinis (lTr 7875), rašytas 1937–1939 me-
tais. (Tekstai, parengti rasos kašėtienės ir 
vitos ivanauskaitės-Šeibutienės, skelbti 
Tau tosakos darbuose; žr. 2013, [t.] Xlv, 
p. 173–184). archyvas taip pat pasipildė 
fotomeninin ko klaudijaus driskiaus ma-
mos elenos dris kiuvienės-Mezginaitės 
1941, 1944, 1948 me tais rašy tų atminimų 
skaitmenine kopija, irenos Pempaitės-
Markevičienės (1882–1949) at minimų są-
siuviniu, žymios dainininkės elenos Zau-
kienės dainų sąsiuvinio, kuriame daugiau 
nei 200 dainų ir sutartinių bei kitokių 
tekstų, užrašytų 1934 metais, skaitmenine 
kopija (lTr 7902).

Tradiciškai lietuvių tautosakos fondus 
praturtino respublikinio jaunųjų filologų 
konkurso darbai. Pernai gauta 16 rinkinių, 
dauguma jų – su garso ir vaizdo įrašais. 

ukmergės rajono dukstynos pagrin-
dinė mokykla pateikė du rinkinius (lTr 
7880, 7887). Pirmajame rinkinyje aštun-

tokių otilijos Pažėraitės ir gustės rama-
nauskaitės surinkti anekdotai „Petriukas 
vėl mokykloje“. Prie rinkinio pridėti garso 
ir vaizdo įrašai. iš viso surinkti 459 anek-
dotai. antrojo rinkinio medžiagą, pava-
dinimu „Šitaip gyvenom, šitaip dirbom“, 
užrašė taip pat aštuntos klasės mokslei-
vė gabija valiukevičiūtė iš savo senelio, 
buvusio mokytojo Petro Povilo anciūno 
(g. 1928 m.). atsiminimų rinkinį „Praei-
ties ir dabarties epizodai ukmergės rajo-
no Mateikiškių kaimo gyventojos Janinos 
dapkienės prisiminimuose“ (lTr 7893) 
parengė ir Želvos vidurinės mokyklos de-
šimtokė evelina Motiejūnaitė. 

įdomios medžiagos apie alaus dary-
mą iš aludario benedikto velykio surinko 
Pasvalio rajono vaškų vidurinės mokyklos 
dvyliktokė santa gasiūnaitė. Jos tauto-
sakinio darbo tema – „senoji aludarystė 
vaškų krašte“ (lTr 7888). instrumenti-
nės muzikos rinkinys (lTr 7894) gautas iš 
kelmės rajono kražių gimnazijos. vytautė 
sakalauskaitė ir gintarė leonikaitė kalbino 
Pašilės kaimo kapelos muzikantus, įrašė jų 
griežiamą instrumentinę muziką. daug tra-
dicinės tautosakos užfiksavo Mažeikių Mer-
kelio račkausko gimnazijos, kėdainių rajo-
no surviliškio vinco svirskio pagrindinės 
mokyklos bei ignalinos rajono didžiasalio 
„ryto“ vidurinės mokyklos mokiniai.

nemažai sulaukta fototekos, fonotekos 
ir vaizdo medžiagos: į archyvo fototeką 
atkeliavo daugiau nei 3 tūkstančiai nuo-
traukų iš asmeninių archyvų, ekspedicijų, 
įvairių renginių (lTrFt 13767–16843). 
Taip pat gauta 115 vaizdo laikmenų (lTrv 
dvd 515–629), iš jų 63 iš dieveniškių apy-
linkių. nemaža dalis vaizdo medžiagos yra 
konferencijų ir kitų mokslo renginių, įvai-
rių švenčių, bažnytinių atlaidų įrašai. 

Fonotekos fondai papildyti 236-iomis 
garso laikmenomis: kasetėmis (lTrF k 1705–
1734), magnetinėmis juostomis (lTrF mg 
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5461–5468), kompaktiniais diskais (lTrF 
cd 738–743, 779, 804–982). dvidešimt še-
šias kasetes perdavė gražina kadžytė; dalis 
jų yra iš lituanikos jaunimo bendruomenės 
ekspedicijų Čiorna Padinoje kaime (1989–
1990 m.), kitus garso įrašus sudaro lietuviš-
kuose Malkavos ir sofeisko kaimuose (balta-
rusija) 1997 metais užrašyta tautosaka. daug 
kompaktinių diskų su gervėčių apylinkėse 
rinkta medžiaga įteikė daiva vaitkevičienė.

2013 metais pradėjome bendradarbiau-
ti su vilniaus universiteto rankraštyno  

skyriumi. gautos 143 magnetinės juostos, 
kuriose įrašyta Pranės dundulienės, Zitos 
vanagaitės, vilmos kaladytės ir kitų rinkė-
jų įvairiose lietuvos vietovėse 1965–1997 
metais rinkta tautosaka. garso įrašai Tau-
tosakos archyvo laboratorijoje buvo suskai-
tmeninti (lTrF cd 835–977) ir originalai 
grąžinti universiteto rankraštynui. Tiki-
mės, kad šis bendradarbiavimas nenutrūks, 
o universitete esanti tautosakos medžiaga 
bus lengviau prieinama tiek mūsų instituto 
darbuotojams, tiek lankytojams.

Andželika Jakubynienė


