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Profesoriaus Malcolmo Joneso (Didžio-
ji Britanija) straipsnio „Smuikininkai ant sto-
go ir vienuoliai su lapės uodegomis: pastabos
apie Davido Tenierso Nyderlandų priežo-
džius“ pagrindinis objektas – mažai tyrinėtas
Davido Tenierso Jaunesniojo paveikslas Ny-
derlandų patarlės (1646–1647). Akivaizdu,
kad paveikslas nutapytas pagal Breigelių Fla-
mandų priežodžius, ir tai nieko keista, be visa
ko, turint omenyje, jog Breigelius ir Teniersus
siejo giminystės ryšiai. Autorius savo tyrinė-
jime aptaria konkrečius paveiksle pavaizduo-
tus įvaizdžius, lygina su Breigelio, aiškinasi
jų semantiką. Itin išsamiai aptartas mušimo la-
pės uodega motyvas, pateikta daug šio įvaiz-
džio kitų dailininkų pieštų iliustracijų. Lapės
uodega laikyta tradicinių su šiuo gyvūnu su-
sijusių neigiamų savybių (klastingumo, suk-
tumo, gudrumo) simboliu. Kai kuriuose iš
ankstyviausių piešinių uodega piešiama pri-
rišta prie lazdelės ir ją laiko kvailys arba juok-
darys. Būti užgautam juokdario „skeptru“
reiškė pažeminimą ir gėdą. Ko gero, tą patį
reiškė ir plekštelėjimas rykštele su lapės uo-
dega. Ankstyviausias šio motyvo įprasmini-
mo mene pavyzdys – iš XV a. pabaigos (vaiz-
duojama lapės uodega vyrą mušanti žmona).
Labiausiai straipsnio autorių domina tie at-
vejai, kai lapės uodega muša vienuolis ar nuo-
dėmklausys (taip atliekama fizinė bausmė).
Įdomiausia, kai nusidėjėlio vaidmenyje atsi-

duria vienuolė. Vėlyvaisiais viduramžiais ir
ankstyvaisiais naujaisiais amžiais lapės uo-
degos simbolis turėjęs erotinės konotacijos.
Tai, kad žodžiu Rute vokiečių šnekamojoje
kalboje vadinta ir gyvūno uodega, ir vyro ly-
ties organas, galėję prisidėti, o gal net, spėja
autorius, duoti pradžią šio įvaizdžio atsiradi-
mui. M. Jonesas supažindina ir su kitais me-
taforiniais siužetais, kuriuose vartojamas la-
pės uodegos įvaizdis, ieško galimų jų inter-
pretavimo niuansų.

Wolfgango Miederio baigiamajame ir,
galima sakyti, viso tomo medžiagą apiben-
drinančiame straipsnyje glaustai pateikiama
ne tik patarlių ikonografijos istorija nuo pa-
čių ištakų, bet ir apskritai patarlių skelbimo
bei iliustravimo istorija.

Susižavėjimas tradicinėmis metaforomis
akivaizdus jau nuo vėlyvųjų viduramžių ir nu-
sitęsia į XVII a., tačiau neabejotina, kad itin
aktyvus domėjimasis patarlėmis bei priežo-
džiais, kaip „spalvingais kalbiniais žmonių elg-
senos ženklais“, didžiausią pakilimą pasiekė
Renesanso laikotarpiu. XVI a. pelnytai gali bū-
ti vadinamas patarlių aukso amžiumi. Auto-
rius siekia parodyti, kaip šis patarlių iliustra-
vimo žanras plėtojosi vėlesniais šimtmečiais,
ir ypač daug dėmesio skiria dabartiniams lai-
kams. W. Miederio teigimu, ši ypatinga me-
no forma ne tik nenunyko, bet kuo puikiau-
siai gyvuoja ir mūsų laikais.

Dalia Zaikauskienė

Μ.  Γ.  Μεράκλης.  Η σηνηγορία της λαογραφίας.  Αφήνα: Ιδρυμα Αγγελικής
Χατξημικάλη,,,,, 2004. – 187 p.

Michailo Meraklio „Tautosakos apolo-
gija“* – tai knyga apie folkloristikos praeitį
ir dabartį bei jo sąsajas su istorijos, antropo-
logijos ir sociologijos mokslais.

Knygoje pateikta medžiaga leidžia pa-
lyginti, kaip plėtojosi tautosakos mokslas ir
koks jo likimas daugelyje Europos šalių, to-
kių, kaip Prancūzija, Danija, Belgija, Ispani-
ja, Lietuva, Vengrija, Turkija ir kitos. Kiek-
vienai šaliai skirtas atskiras skyrius, kuriame* M. Meraklis (g. 1932) – tautosakininkas

ir filologas. Studijavo Atėnų universiteto Filo-
sofijos fakultete bei Getingeno universitete. Nuo
1975 m. dėstė tautosaką Joaninų universitete; bu-
vo Filosofijos fakulteto dekanas bei šio universi-
teto rektorius. Nuo 2000 m. profesorius emeritas.

1990–1999 m. profesoriavo Atėnų universiteto Pe-
dagogikos fakulteto Vidurinio lavinimo katedroje.
Graikijos tautosakininkų draugijos ir Graikijos fi-
lologų sąjungos pirmininkas.
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autorius, remdamasis turima informacija, sie-
kia atskleisti, kokia yra tautosakos mokslo si-
tuacija toje šalyje. Knyga skirta tiek folklo-
ristikos puoselėtojams, tiek jos oponentams.
Autorius norėtų, kad knyga ir vieniems, ir ki-
tiems būtų kvietimas parodyti pasitikėjimą ir
užmegzti rimtą dialogą.

Po Antrojo pasaulinio karo Europoje iš-
ryškėjo tendencija žodį folkloras (gr. λαογραφία,
vok. Volkskunde) keisti etnologijos, etnografi-
jos ar Europos etnologijos terminais. Šios są-
vokos buvo vartojamos kartu su ankstesnią-
ja, todėl neišvengta neaiškumo. Folkloristi-
kos studijų objektu laikoma liaudies žodinė
kūryba, o etnografija – šalutine etnologijos
šaka, tiriančia istorinių tautų materialinę kul-
tūrą. Etnologija, kaip mokslas, iš pradžių ty-
rė archajines tautas; po kurio laiko ją imta
vadinti socialine antropologija.

Bene labiausiai tendenciją pervadinti
folkloristiką skatino siekimas eliminuoti tau-
tos,  liaudies sąvoką (folk, Volk) kaip nemoks-
linę ir ideologinę, kuri taip pat asocijavosi su
sąvoka nacija, tuo tarpu žodis ethnos ne grai-
kų kalboje nacionaline ir ideologine prasme
yra neutralus.

Tačiau buvo ir kita, daug realistiškesnė
priežastis pakeisti folkloristikos terminą et-
nologijos ar etnografijos terminais. Tai, jog
archajinės bendruomenės pamažu asimiliavo-
si su istorinėmis tautomis, reiškė, kad anks-
tesnioji etnologija-etnografija turėtų likti be
mokslinio objekto. Tai buvo pretekstas etno-
logiją / socialinę antropologiją pagal moks-
linius metodus ir teorinius principus laikyti
viršesne už folkloristiką, atsiradusią iš roman-
tinių, patriotinių judėjimų, be to, nuo pat pra-
džių išstumtą už mokslo ribų.

Autorius, remdamasis daugeliu pavyz-
džių, pagrįstai atmeta teiginius, kad folklo-
ristika neturi mokslinių metodų pažvelgti gi-
liau, tesugeba aprašyti daiktus išoriškai ir ne-
gali aprėpti pilnesnio socialinio ir kultūrinio
gyvenimo vaizdo.

Kai kas laikosi nuomonės, jog folklo-
ristikos, etnologijos ir etnografijos terminų
susipynimas iš dalies rodo, kad folkloristika
ir etnologija yra lygiavertės mokslo šakos. Vis
dėlto folkloristika netenka nemažai savo

reikšmingumo, jei ji suprantama vien kaip
mokslas apie liaudies žodinę kūrybą.

Filosofine prasme antifolklorinis požiū-
ris gali būti susietas su Descartes’o raciona-
lizmu. Tai ypač pasakytina apie Prancūziją,
nors ir ten būta tarptautiniu mastu pripažin-
tų, bet neturinčių atitinkamo universitetinio
išsilavinimo folkloristų (antai Arnoldas van
Gennepas buvo studijavęs arabistiką, o Pie-
re’as Saintyves’as buvo žymus Paryžiaus lei-
dėjas Emile’is Nourry). Vis dėlto šiuolaiki-
niai Prancūzijos intelektualai yra kritiškai nu-
siteikę dėl vienareikšmio racionalistinio
kultūros reiškinių interpretavimo.

Susidomėjimas folkloru dažnai turi ir pa-
triotinių ar tautinių bruožų. Šiaip ar taip, ši
tema kiekvienu atveju turi būti aptariama ir
įvertinta atsižvelgiant į šalies tautinį bei isto-
rinį kontekstą. Vis dėlto tai, kad tautosakos
moksle pasitaiko patriotinių gaidų, sustipri-
na kritiką, neva folkloristika iškelia patrioti-
nius judėjimus iki mokslo aukštumų. Moks-
las ir patriotizmas, kaip viena iš ideologijos
apraiškų, nesugyvena; ideologija klastoja, pa-
žeidžia mokslą. Tačiau, autoriaus manymu,
būtų klaidinga kalbėti apie stiprią ir visišką
socialinių mokslų autonomiją nuo ideologi-
nių įtakų, tuo tarpu kiti mokslai gali likti vi-
siškai nepaveikti ideologijos. Paprastai moks-
lininkas antropologas remiasi prieštaravimais,
kad neatmestų ir neliktų nepastebėjęs tokio mo-
tyvo (bet kuris istoriją keičiantis veiksnys ne-
gali būti ignoruojamas), bet tiria jį ir galiau-
siai įtraukia į mokslo visumą. Argi, tarkim, Ni-
kolajus Grundtvigas nekalbėjo apie danų
patriotizmą? Tą patį darė ir Jakobas Grimmas,
ir graikas Nikolajas Politis, ir kai kurie jo mo-
kiniai. Patriotizmą žadinantys kreipimaisi bu-
vo įkvėpti epochos. Jei nebūtų buvę tautosa-
kos mokslo ir patriotizmo sąšaukų, galbūt ne-
būtų atėjęs tinkamas laikas leisti danų liaudies
dainas. (Grundtvigas (1824–1883), tautosa-
kos mokslo pradininkas Danijoje, inicijavo 10
tomų danų dainų leidimą (1853–1965). 1843 m.
jis taip pat paskelbė jaudinantį atsišaukimą „Į
Danijos vyrus ir moteris“, kviesdamas išsau-
goti poetinį tėvynės palikimą. Michele’ės Si-
monsen manymu, šio atsišaukimo pasekmės
pranoko lūkesčius.)
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Knygos autorius taip pat pabrėžia, jog
patriotiniai liaudies kultūros elementai yra nau-
dojami ne vien nacionalistinių ar konservaty-
viųjų sluoksnių ar judėjimų, kaip klaidingai
manoma, bet ir opozicinių grupuočių, pavyz-
džiui, Prancūzijos liaudies fronto, autonomis-
tų judėjimo F. Franko laikų Ispanijoje.

Tarkim, Ispanijoje pirmaisiais XX a. de-
šimtmečiais buvo įsteigtos trys institucijos: Ka-
talonijos etnografijos ir tautosakos archyvas
(1915–1922), Baskų mokslo draugija (1918),
Galicijos mokslų seminarija (1927), kurios rė-
mė nacionalistinius judėjimus. Per Ispanijos
pilietinį karą (1936–1939) dėmesys etnogra-
fijos bei tautosakos mokslams sumenko. As-
menys, dirbę šį darbą, buvo išstumti arba gy-
veno suvaržyti, įstaigos buvo uždarytos, ir
kiekvienas susidomėjimas liaudies kūrybos ir
gyvenimo tyrinėjimu galėjo sukelti įtarimą.

F. Frankas tautosaką tapatino su socia-
lizmu (su pavojingu, ne su nacizmo „etniniu“
socializmu) ir anarchizmu. M. Meraklis kelia
klausimą: ar tokie pavyzdžiai nesuteikia pa-
kankamo pagrindo peržiūrėti „nacionalistinį“
bei konservatyvųjį reakcingą folkloro interpre-
tavimą net ir tų, kurie remiasi juo ne mokslo
tikslais? „Kai atsiranda tam tikrų tautosakos
aiškinimų, – rašo Ana Marija Rivas, – ypač
dėl tokių regionų, kaip Baskija, Katalonija ar
Galicija, kur labai gaji nacionalistinė sąmonė,
tautosakos mokslas suteikia dar vieną progą
pasireikšti nacionalistinėms aistroms ir tauti-
nėms kovoms“ (p. 81). Visa tai iš tikrųjų val-
džiai kelia grėsmę, knygos autoriaus žodžiais,
turi antikratinių bruožų (έχει αντικρατικό
χαρακτήρα).

Tautosakos ir romantizmo sąsajos kai ku-
riose šalyse taip pat reikalauja rimtos, neprie-
šiškos ir neprietaringos diskusijos, nors ši te-
ma yra laikoma nemoksline. Nepaisant šias
sąsajas nulėmusių specifinių istorinių prie-
žasčių, reikšmingas prieštaravimas radosi dėl
nesugebėjimo interpretuoti kolektyvinio elge-
sio reiškinius, nes jų interpretavimas ir lygini-
mas negali būti atlikti racionaliu moksliniu me-
todu. Šiaip ar taip, čia iškyla kita mažesnės
reikšmės problema. Turima galvoje tautosa-
kos mokslo ryšys su jį išnešiojusiu romanti-
niu judėjimu. Šis ryšys laikomas didžiausia

tautosakos mokslo nesėkme, lėmusia tauto-
sakos gyvavimo pertrūkį, dėl kurio ji nulipo
nuo istorijos avanscenos kartu su romantiz-
mu kaip istoriškai konkretus, laiko apribo-
tas judėjimas. Šį ryšį vertinti kaip tam tikrą
paklydimą, autoriaus manymu, yra rimta
klaida. Ir ne tik todėl, jog ignoruojama, kad
nuo pat pradžių formavosi naujas mokslas.
Jo kūrėjai (jie anaiptol nebuvo vien poetai)
sukūrė mokslinius metodus, kuriuos kaskart
galima pritaikyti pagal iškylančius mokslo
poreikius.

Sąsajos su romantizmu tautosakos moks-
lui leido pasiremti tradicija kaip bazine sam-
prata ir galutinėje analizėje suteikti jam poetinę
infrastruktūrą. Kaip tik tai, ką visiškai atmeta
socialinė antropologija ir struktūrinė sociolo-
gija, viską abstrakčiai apibendrindamos bei
standartizuodamos. Dėl šios tendencijos kar-
tais socialinėje antropologijoje susiduriama su
moksliškai paradoksaliu reiškiniu, kai tas pats
antropologas tiria kelias svetimas, nepažįsta-
mas ir heterogeniškas kultūras. Antra vertus,
kai kuriose šalyse folkloro studijos universite-
tuose yra glaudžiai susijusios su pedagogika
bei švietimo teorija ir praktika. Pavyzdžiui,
Vengrijos Pėčo, Debreceno, Segedo universi-
tetuose, taip pat Klužo universitete (jame dės-
toma rumunų ir vengrų kalbomis) yra atskiras
folkloristikos kursas. 1923 m. įkurtame Pėčo
universitete nuo 1989 m. veikia Tautosakos ka-
tedra, turinti tris sekcijas: tautosakos, etnogra-
fijos ir antropologijos.

Nedidelis skyrelis aptariamoje M. Merak-
lio knygoje yra skirtas Lietuvai. Informacijos
apie mūsų šalį autorius gavęs 1994 m. Buda-
pešto konferencijoje*; joje akad. Leonardas
Sauka kalbėjęs apie tautosakos ir etnologijos
bei istorijos mokslų sąsajas Lietuvos aukšto-
siose mokyklose specialistų rengimo požiūriu.
Jis nurodė, kad Lietuvoje terminas tautosakos
mokslas vartojamas siaurąja prasme, t. y. įvar-
dija mokslo šaką, tiriančią liaudies žodinę kū-
rybą. Mokslinis objektas nurodomas pridedant

* Konferencijos „Folkloristika: sąsajos su
Europos etnologija ir istorija Europos aukštosio-
se mokyklose“ medžiaga publikuota Budapešte
leidžiamame leidinyje „Acta Ethnographica“
(1995, No. 40/3–3).
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pažyminį (dainuojamoji tautosaka, sakytinė
tautosaka ir pan.). Tautosakininkai savo moks-
lo darbuose apima ir kitas temas: liaudies pa-
pročius bei tradicijas, tikėjimus, mitologiją ir
t. t. Vis dėlto egzistuoja tam tikras terminų ne-
apibrėžtumas: etnografija ir etnologija dažnai
vartojami kaip sinonimai, nors praeityje vyra-
vo etnografija. Ši mokslo šaka tiria liaudies
gyvenimą bei tradicinę kultūrą, tačiau nese-
niai imta domėtis ir šiuolaikiniu liaudies gy-
venimu. Kai kas taip pat mano, kad etnografi-
jos objektą reikėtų praplėsti iki tradicinės visų
kitų civilizuotų tautų kultūros, o etnologijai rei-
kėtų domėtis primityviomis tautomis (plg. vok.
Volkskunde ir Völkerrkunde, pranc. éthno-
graphie ir éthnologie).

M. Meraklis reziumuoja, kad visur, kur
buvo toks pavadinimų daugiareikšmiškumas,
folkloristiką po truputį užgožė etnologija ir
socialinė antropologija (pvz., Vokietijoje; ten
folkloristai tebedirba savo darbą, nors yra va-
dinami etnologais).

Tačiau akad. L. Sauka nurodo vieną skir-
tumą. Paskutinius dešimtmečius Lietuvai bū-
nant Sovietų Sąjungos dalimi, etnografija bu-
vo laikoma bevaise istorijos mokslo šaka, o
etnografinės medžiagos rinkimas buvo mu-
ziejų darbas. Kaip tik etnografijos priskyri-
mas istorijos mokslui bei jos, o ne etnologi-
jos vyravimas išskiria Lietuvą, kaip ir kitas
buvusias sovietines ar socialistines Europos
šalis; be to, etnografija tiria materialiąją liau-
dies kultūrą, o tautosakos mokslas yra žodi-
nės liaudies kūrybos filologinės studijos.

Vis dėlto ir filologinėse studijose hipote-
zėms patvirtinti ar atmesti remiamasi istorijos,
materialinės kultūros bei meno duomenimis,
o etnografai, kad geriau aprašytų liaudies ma-
terialiąją kultūrą, savo ruožtu naudojasi folk-
loristų išvadomis bei liaudies žodine kūryba.
Šiuos mokslus sieja glaudūs ryšiai ir abipusiai
kontaktai, kurie išryškina vieną reikšmingą
skirtumą: etnografai gauna istorijos mokslinius
laipsnius, o tautosakininkai – filologijos. Šiaip
ar taip, takoskyra yra tokia, kaip nuo 1990 m.
Atėnų universitete tarp filologinės folkloristi-
kos ir socialinės folkloristikos.

Nuo 1990 m., žlugus Sovietų Sąjungai,
tautosakos ir etnografijos mokslų padėtis Lie-
tuvoje gerėja. Kauno universitete įsteigta Ant-
ropologijos katedra, čia studentai – būsimieji
tautosakininkai – studijuoja žodinę liaudies kū-
rybą (5 kursai), liaudies meną (3 k.), etnogra-
fiją ir etnologiją (6 k.) bei antropologiją (5 k.).
Remdamasis šiais duomenimis, M. Meraklis
daro išvadą, kad Lietuvoje tautosakos moky-
mas bei moksliniai tyrimai turi aukštojo moks-
lo pagrindą.

Iš to, kas aptarta anotacijoje, matyti, kad
kai kalbama apie tautosakos mokslą, ypač jo
praeitį, mes nesame unikalūs. Daug kur Eu-
ropoje folkloristikai prikišamos „nemoksli-
nės“ jos ištakos, sąsajos su romantizmu bei
patriotiniais judėjimais, o kai kuriose šalyse
(pvz., Vokietijoje, Ispanijoje) šie priekaištai
ypač aštrūs. Užtat galime pasidžiaugti, kad
Lietuvoje tautosakos mokslas turi savo vietą
studijų bei mokslo sistemoje.

Dangirutė Giedraitytė

М. Ю. Видейко. Трипiльска цивiлiзацiя. Киϊв, 2003. – 183 р.

Ukrainiečių archeologo Michailo Videi-
kos knyga apie Tripolės civilizaciją pateikia-
mais duomenimis, o kartu ir idėjomis galėtų
suintriguoti ne tik istorikus ir, be abejo, pa-
čius archeologus, bet taip pat etnologus, folk-
loristus bei iš viso kultūrų, ypač senųjų civi-
lizacijų, tyrinėtojus.

Be pristatomos unikalios archeologinės,
istorinės medžiagos, šis tyrinėjimas reikšmin-

gas dar ir tuo, kad čia remiamasi Marijos Gim-
butienės Senosios Europos kultūros koncep-
cija, kuri yra išeities taškas aptariamoje studi-
joje interpretuojant tam tikro laikotarpio ir tam
tikros teritorijos archeologinius radinius.

M. Gimbutienės iškelta hipotezė apie
tam tikrą Europos civilizacijos tarpsnį čia ne
tik pripažįstama ir postuluojama kaip abejo-
nės nekelianti, kadaise tikrai egzistavusi rea-


