
Laikraštyje skaitykite:
Sužinokite, ko nežinojote apie 

Etnologijos ir folkloristikos 

k a t e d r ą ,  j o s  d ė s t y t o j ų  

neformal ią  ve ik lą ,  ap i e  

etnologų klubą! (2psl.)

Susipažinkite su katedroje 

v y k d o m a i s  p r o j e k t a i s ,  

pas inaudokite k iekv ienam 

naudingomis moksl inėmis  

nuorodomis! (3psl.)

Paskaitykite dėsty tojų i r  

studentų mokslinius straipsnius! 

(3-5psl.)

Pažiūrėkite, kur lankosi mūsų 

studentai ir kokiais įspūdžiais gali 

pasigirti! (6-7psl.)

Paske lb tos  „Šaun iaus ių  

e t n o l o g ų “  n o m i n a c i j o s ,  

sužinokite, kas geriausi iš 

geriausių! (7psl.)

P r i s i m i n k i m e  s v a r b i a s  

etnologijos mokslui asmenybes  

J. Balį ir J. Basanavičių, apie 

pas ta rą j į  s ka i t yk i t e  VDU 

absolventės, muziejininkės 

A.Miliauskaitės pamąstymus. 

(7psl.)

Turime keletą laisvalaikio 

pasiūlymų! (9psl.)

Panorėję atsipūsti, galite spręsti 

kryžiažodį ar tiesiog mokytis 

lietuviškus keiksmus. (10psl.)

ETNOLOGŲ

 

LAIKRAŠTIS

Sulig rudens spalvomis užklumpa 
mintys įvairiausios. Niekada 
nežinai, ką kuris ruduo atneš ir kaip 
nuspalvins tavo gyvenimą. Pasisekė, 
šių metų rudenėlis ilgas ir  svaigus. 

Kaip gi šios rudens gijos išraizgė 
mūsų mintis, kam jos įkvėpė? 

Pradėsiu nuo pradžių... Anksčiau (1930 
m.), kai dar nė vieno iš mūsų nebuvo, Kauno 
V y t a u t o  D i d ž i o j o  u n i v e r s i t e t o  
Humanitarinių mokslų fakultete gimė mano 
tėvai - „Darbai ir dienos“. Tai buvo pirmasis 
šiame universitete žurnalas, kuriame šiek 
tiek atsispindėjo mūsų mylimas etnologijos 
mokslas. 

Taigi kas aš? 
Studente, dėstytojau, šiandien rankose 

laikai mane – pirmąjį XXI amžiaus 
universitete Etnologų laikraštį. Kaip aš 
gimiau? Mintis, kad Etnologijos ir 
folkloristikos katedros bendruomenė neturi 
savo laikraštuko kirbėjo dar pernai vieno 
renginio metu. Tačiau tada dar niekas 
nebuvo pasiruošę mane užauginti. 

Šiemet aš buvau planuotas. Etninės 
veikos projektas „Etnologų laikraštis“ buvo 
mano kelio pradžia. Galite mane vadinti 
„ETNO PASAULIU“. Esu globalus, 
mėgstu įvairovę, myliu etnologiją ir jos 
draugus,  noriu skleisti  ją visame 
universitete. 

Mane išaugino jūsų mintys, veikla, 
darbai, svajonės, kurios tiesiog norėjo 
atsigulti baltuose lapuose ir skleistis kaip 
mažas pumpurėlis. Tai padaryti padėjo 
mano krikštamotės  Gabija, Monika, 
Justina ir Agnė.

Studente, dėstytojau, pažink mane kaip 
vaikas: pauostyk kiekvieną mano puslapį, 
paliesk raides,  ištyrinėk žodžius.  
Skaitydamas supraski mano mintis, įsijausk. 

Nepyk ant manęs už klaidas, už 
trūkumus, už tai, kas netilpo manyje, juk esu 
jaunas – dar tik vaikas. Pažadu pasitaisyti. 

Su meile, Jūsų laikraštis. 

Taigi rudens gijos įkvėpė naujiems 

Laiškas Jums darbams, skatino kurti ir daryti kažką 
kitoniško, kažką gero. 

Mintis kurti etnologų laikraštį 
sužibo per Etninės veiklos paskaitą, 
užduotis buvo tokia -  reikėjo įvykdyti 
projektą. Kodėl būtent laikraštis? 
Universitetas turi savo žurnalą, o 
mūsų katedra tikrai turi ką papasakoti 
ir kuo pasigirti, o kur tai padaryti nėra. 
Tad kodėl nesukūrus laikraščio? 

Komanda suburta, prasidėjo darbai, 
o svarbiausias uždavinys – suteikti 
šiam kūdikiui vardą. Jis buvo 
renkamas ilgai, nieko keisto, juk tai 
atsakinga užduotis, reikalaujanti 
dvasios pastangų. Bene pirmoji 
išgirsta mintis – ETNO PASAULIS ir 
liko tas atspirties taškas, padėjęs 
toliau vystyti idėjas. Paskutinėmis 
dienomis laikraštukas ir  pakrikštytas 
E T N O  P A S A U L I O  v a r d u .  

Dėkoju visiems, kurie padėjote 
rašydami straipsnius, siųsdami įvairią 
medžiagą, piešinius, rinkdami 
pavadinimą išsakydami savo mintis ir 
pastabas. Dėkoju Daivai sukūrus 
laikraštuko simbolį, kurį matote 
dešinėje lapo pusėje. Jūsų pagalba 
auga ne tik laikraštis, bet ir mes. 

Atsipūskite, įsitaisykite kur nors 
ramiai su arbatos puodeliu ir 
laikraščiu. 

Gero skaitymo! 
T ik imės ,  t a i  ne paskut in i s  

leidimas...
 

 Agnė Grinevičiūtė, Etnologija,
 IV kursas

Etno 
pasaulis
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    Katedros vedėjas doc.   

    d r .A.Va icekauskas   

         turėdamas laisvo laiko 

labai mėgsta keliauti, 

fotografuoti, plaukioti baidarėmis, lanko 

šokius.

   Doc.dr .R.Račiūnaitė-  

   P a u ž u o l i e n ė  n u o  

 p a a u g l y s t ė s  

          nepertraukiamai lanko 

chorą. Dėstytoja mėgsta šokį, nuo 1996m.  

lanko pramoginius šokius KTU.

  Š o k į  m ė g s t a n t i  i r    

  doc.dr.L.Anglickienė, kuri 

  su vyru septintus metus    

  lanko pramoginius šokius. 

  Laisvalaikiu mielai skaito 

knygas, su draugų kompanija keliauja po 

Lietuvą ir kaimynines šalis, lankydama 

istorijai ir kultūrai svarbias, gražias ir 

įdomias krašto vietas. 

       Prof.habil.dr.R.Apanavičius 

       be  straipsnių rašymo, 

  p a s k a i t ų  b e i  k u r s ų  

 .   .  organizavimo m ė g s t a  

sodininkystę bei grožinę literatūrą. 

P r o f . d r .  

    G . S k a b e i k y t ė -                

    Kazlauskienė dėl itin 

užimtos dienotvarkės 

retai gali pasimėgauti skaitant grožinę 

literatūrą. 

   Dr.lekt.G.Barkauskaitė 

     pati norėtų šokti, tačiau     

     šiuo metu užsiima šokių 

   kokektyvo „Džiaukis“  

           vadovavimu. 

   D r . l e k t . A . V e n s k i e n ė  

   besidominti tautodaile,    

   laisvalaikiu džiaugiasi 

          paskaitydama knygas. 

Doc.dr.D.Senvaitytė domisi etnologija, 

a n t r o p o l o g i j a ,  

psichologija-tai ne tik 

darbas, bet ir hobis, 

g y v e n i m o  b ū d a s .  

Mėgsta stebėti skirtingas žmonių grupes 

aplinkas ir kultūras. Keliauja, augina 

egzotinius augalus, žaidžia golfą.

Kiekvienas geras dalykas visada turi savo 
„branduolį“. Etnologų, branduolys yra mūsų 
katedra. Trumpai aptarsim jos istorinę eigą. 
1990 m. gruodžio 20 d. Vytauto Didžiojo 
universitete Socialinių mokslų fakultete 
buvo įkurta Antropologijos katedra. 1993 m. 
sausio 27 d., atsižvelgiant į mokslo sričių 
suskirstymą Lietuvoje, katedra buvo 
perkelta į Humanitarinių mokslų fakultetą ir 
pavadinta Etnologijos ir folkloristikos 
katedra. 

1993 – 1996 m. katedrai vadovavo prof. 
habil dr. N. Vėlius, 1996-1997 m. – doc. dr. 
G. Beresnevičius, 1997-2006 m. katedrai 
vadovo prof. habil. dr. R. Apanavičius, o nuo 
2006 m.  ik i  š iandien –  doc.  dr.  
A.Vaicekauskas. Iš pradžių katedrai talkino 
profesoriai, docentai, habilituoti daktarai ir 
daktarai iš valstybinių mokslų institutų ir 
kitų mokymo įstaigų. Ilgainiui katedros 
potencialas sustiprėjo. Šiuo metu katedroje 
dirba 9 puikųs dėstytojai: 2 profesoriai, 6 
docentai, 2 lektoriai daktarai, be kurių mes 
neįsivaizduojame savo katedros.

Nuo 1992 m. katedra rengia ne tik 
etnologijos krypties bakalaurus ir magistrus, 
bet kartu su Lietuvos istorijos institutu ir 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu – ir 
doktorantus. Tai vienintelė pilnų etnologijos 
studijų vieta ne tik Lietuvoje, bet ir 
kaimyniniuose kraštuose. Mūsų katedros 
studentai dalyvauja įvairiose ekspedicijose, 
projektuose, praktikose. Kiekvienas 
etnologas turi savo interesų sritį, kurią plečia 
studijų metais.

Šiais metais katedra pradėjo rengti ir 
Baltijos regiono kultūrų srities specialistus. 

Etnologijos ir folkloristikos katedra 
plėtoja etnologijos krypties studijas ir 
mokslinius tyrimus. Pagal šiuos tyrimus 
studentams skaitomi kursai, ginami 
diplominiai darbai ir disertacijos. Mokslinių 
tyrimų temos ir skaitomi kursai aprėpia 
bemaž visas šiuolaikinio etnologijos mokslo 
(drauge ir folkloro) kryptis: etnologiją, 
etnografiją, mitologiją, religijotyrą, 
etnomuzikologiją, kultūros antropologiją, 
šiuolaikinės kultūros ir subkultūrų 
tyrinėjimus. O tai itin reikalinga kiekvienam,                
.                   kuriam nors truputį rūpi praeitis.

Šaunusis mūsų etnologų klubas susikūrė 
visai neseniai – 2007 metų rudenį, 
etnologijos ir folkloristikos katedros 
dėstytojų iniciatyva. 

Nors klubas dar jaunas, tačiau turi puikių 
renginių archyvą. Mūsų etnologų klube 
vyrauja ne tik puiki nuotaika, bet ir 
visokeriopas žinių srautas. Kodėl? Ogi, 
todėl, kad mūsų klubo metu galima sužinoti 
pačių įvairiausių dalykų. Pasiklausyti ne tik 
mūsų katedros dėstytojų paskaitų, tačiau ir 
įvairių kursų etnologijos studentų. Kad vieni 
kitiems nenusibostume, pasikviečiame 
paskaitą paskaityti ir tyrėjus iš kitų Lietuvos 
aukštojo mokslo institucijų, liaudies meno 
meistrų meistrelių, įvairių folkloro 
ansamblių narių, ir apskritai, visų 
prijaučiančių folklorui! Paįvairinant 
etnologų klubus nuo paskaitų skaitymo, kad 
ir kokios šaunios temos būtų, vyksta filmų 
bei filmukų peržiūros konkrečia tematika, 
įvairiausi praktiniai užsiėmimai, kurių metu 
ne tik gali išmokti, ko dar nemokėjęs. 
Etnologų klubo metu galima išmokti pinti 
juostas, marginti margučius, gaminti 
šiaudinius eglutės papuošalus. 

Šiemet taip pat neapsieita be renginių. Jau 
vyko „Etnologų vasara 2011 ”, renginio metu 
studentai dalinosi vasaros ekspedicijų ir 
kelionių įspūdžiais. Šventėme Mykolines. 
Paskaitą apie stogastulpius ir koplytstulpius 
skaitė J. Zabulytė. Buvo atidarytos dvi 
parodos: piešinių paroda „Etnologės eskizai“ 
ir fotografijų paroda „Kalendorinės šventės 
studentų akimis“. Buvome supažindinti su 
mokslinių tyrimų projektų „Gali ištraukti 
žmogų iš miesto. Miesto iš jo ne???“, 
„Mirties kultūra mieste: Lietuvos totorių 
atvejis“  rezultatais. Susitikę etnologų klube 
minėdavome anapilin išėjusias didžias 
asmenybes G. Beresnevičių ir J. Balį. Dar 
galėjome pasidžiaugti Simajudo turgumi ir 
susimastyti kalbėdami apie Vėlines. Šiltai 
nute ikė  prof .B.Kerbely tės  knygos  
pristatymas. Juoką kėlė lietuviškų 
animacinių filmų peržiūra. Daugiausia 
emocijų sukėlė nominacijų vakaras 
„Šauniausių etnologų rinkimai“.  

Skamba įdomiai, tiesa? Kad, dalį to, ką 
perskaitėte, pavyktų patirti savo kailiu, 
kviečiame apsilankyti artimiausiuose 
etnologų klubo renginiuose: 2011 lapkričio 
29 dieną, 17 val, Donelaičio 52, 422 
auditorijoje vyks paskaita-diskusija tema 
„Tautiškumo apraiškos šiuolaikinėje 
alternatyvioje muzikoje“, kurioje dalyvaus 
grupės „Thundertale“ atstovai Laurynas 
Baškys ir Jonas Chodkevičius, taip pat 
sunkiosios muzikos atlikėjas Rokas Baškys. 
2011 gruodžio 6 d dieną, 16val., Donelaičio 
52, II aukšto fojė vyks Advento vakaronė, 
kurios metu klausysime ramių advento 
laikotarpio dainų, gaminsime žaisliukus 
eglutei ir puošime VDU Humanitarinių 
mokslų fakulteto eglutę. 

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų 
klubo. Pažadame - liksite patenkinti.

B a i g i a n t i s  r u d e n s  s e m e s t r o  
paskaitoms ir esant vis arčiau ir arčiau 
mūsų „išsiilgtos“ egzaminų sesijos, 
nusprendėme jus supažindinti su VDU 
HMF Etnologijos ir folkloristikos 
katedros dėstytojų kitokiu veidu. Veidu, 
nereikalaujančiu atidžiai klausytis 
paskaitų ir įsisavinti medžiagos. O 
tiesiog ramiu, atostogų išsiilgusiu ir 
norinčiu vis labiau užsiimti jiems 
mielesne veikla. Tad susipažinkime su 
mūsų draugų pomėgiais. 

Etnologijos ir 

FoLkloristikos 

katedra

Monika Bražinskaitė
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Monika Bražinskaitė 

       PAŽINKIME JUOS. 

       DĖSTYTOJŲ VEIKLA

Gabija Bartkutė

ETNOLOGŲ KLUBAS



Etnologijos ir fokloristikos 
katedroje vykdomi projektai:

MOKSLAS IR MES

Lietuvių šeima vertybių sankirtoje 
2011 – 2012 katedroje vykdomas projektas.
Projekto vadovė ir vykdytoja doc. dr. Rasa 

Račiūnaitė – Paužuolienė.
Tyrimo projekto tikslas  - remiantis XX a. – 

XXI a. pradžios lietuvių kultūrinėmis 
tradicijomis, atskleisti vertybių sankirtą  
šeimoje.

Iki šiol dauguma lietuvių etnologų darbų 
buvo skirti kaimo šeimos tyrimams, todėl šiuo 
projektu siekiama atkreipti dėmesį į miestiečių 
šeimą, naujai užgimusias miesto tradicijas 
tarpukario Lietuvoje bei jų transformacijas 
šiuolaikinėje miesto aplinkoje. Miesto šeimos 
tyrimai globaliame pasaulyje – aktuali ir nauja 
problema, padedanti atskleisti šiuolaikinio 
m i e s t i e č i o  t a p a t u m ą ,  v e r t y b e s  
postmodernioje šių dienų visuomenėje. 
Manoma, kad ši monografija paskatins naujai 
pažvelgti į lietuvių šeimą bei įvertinti miesto 
aplinkos poveikį miestiečių kultūriniam 
pliuralizmui.

Etninės muzikos gaivinimo judėjimas 
Lietuvoje XX a. 7 deš. – XX a.

2011 -2015
Projekto vadovas – prof. habil. dr. Romualdas 

Apanavičius
Tyrimo tikslas – kompleksiškai ištirti XX a. 7 

deš.-XXI a. Lietuvos etninės muzikos gaivinimo 
formas, jų muzikinius ir socialinius-kultūrinius 
aspektus. 

P r o j e k t a s  v y k d o m a s  
e t n o l o g i j o s / a n t r o p o l o g i j o s  i r  
etnomuzikologijos metodologijos pagrindu. 
Muzikantas, instrumentas, atliekama muzika 
suvokiami kaip neatskiriami nuo artimiausios 
grupės ir platesnės kultūrinės aplinkos, jos 
vertybių, tikslų. Daugiausia dėmesio skiriama 
lauko tyrimų metu atliekamiems renginių 
stebėjimams ir giluminiams interviu su 
judėjimo dalyviais (muzikantais ir žiūrovais), 
siekiant suvokti įvairių dalyvaujančių grupių 
tikslus, vertybes ir jų muzikines bei kitokias 
kultūrines išraiškas. Numatomi tyrimo laukai: 
folkloro ansambliai, dainų-šokių ansambliai, 
liaudies muzikos instrumentų naudojimas 
„akademinės“ muzikos sferoje, ugdymo 
institucijose, populiariosios muzikos grupės, 
folk-rocko grupės, folk-metalo grupės, folk-
džiazo grupės, neopagoniškos folkloro grupės, 
„netradicinio“ folkloro grupės, world-music 
grupės. Atlikus tyrimą bus surinkti duomenys 
apie dabartines etninės muzikos gaivinimo 
formas Lietuvoje, išanalizuoti muzikiniai 
gaivinamos etninės muzikos aspektai, 
išanalizuoti kultūriniai etninės muzikos 
gaivinimo judėjimo aspektai, išanalizuotas 
kultūrinis, socialinis ir politinis etninės muzikos 
gaivinimo judėjimo kontekstas. 

Šiuolaikinis moksleivių folkloras
2011-2013 m. katedroje vykdomas 

projektas.
Projekto vadovė: doc. dr. Laima Anglickienė
Projekto tikslas – apibendrinti tyrimų 

rezultatus ir parengti bei išleisti monografiją 
„Šiuolaikinis moksleivių folkloras“.

Projekto metu atliekami moksleiviško 
amžiaus vaikų ir jaunimo (6-19 m.) tarpe šiuo 
metu populiarių 10 tautosakos žanrų 
(erzinimų, skaičiuočių, šiurpių, sakmiškų 
pasakojimų ir gandų, sadistinių eilių, 
anekdotų, mergaičių meilės istorijų) ir 
kultūrinių reiškinių (mokyklinio proginio 
folkloro, vaikų burtų ir moksleivių piešinių) 
tyrimai. Iki šiol atlikti tyrimai liudija vaikų ir 
jaunimo folkloro gyvybingumą ir gebėjimą 
prisitaikyti prie naujų vartosenos sąlygų. Tai 
gyvos tradicijos ir kūrybinių tautos galių 
liudijimas. Akivaizdus tarptautinis įvairių 
folkloro reiškinių pobūdis: lyginant su kituose 
kraštuose atliktų tyrimų rezultatais išryškėja ir 
bendrieji dalykai, ir nacionaliniai folkloro 
kūrimo ypatumai. Kiekviename krašte 
folkloras yra savitas, įtakotas kiekvienos tautos 
pasaulėžiūros, gyvenimo sąlygų ypatumų ir 
ypač kalbos savitumo. Vaikų ir jaunimo folklore 
labai gausu lingvistinių žaidimų, todėl kai kurių 
žanrų kūrinių stilistika yra unikali ir gali būti 
tyrinėjama tik to krašto mokslininkų.

Šiuolaikinės miesto kultūros miesto tyrimai
Vykdymo laikas 2011- 2013 m. 
Projekto vadovė: dr. Giedrė Barkauskaitė
Tikslas -   surinkti  duomenis apie 

šiuolaikinius miesto gyventojų papročius, 
n a u j a i  g i m s t a n č i a s  t r a d i c i j a s ,  j ų  
transformacijas dabartinėje visuomenėje, 
patalpinti naują medžiagą elektroninėje 
duomenų bazėje. 

Projektas skirtas šiuolaikinės Lietuvos 
miesto kultūros tyrimų elektroninės duomenų 
bazės plėtrai.

Vertingos nuorodos studentams

www.aruodai.lt -  informacinė sistema, skirta 
lituanistikos paveldui kaupti.  Šiuo metu 
aruoduose pristatomos penkios mokslo sritys 
archeologija, etnologija, folkloristika.

www.llkc.lt – Lietuvos liaudies kultūros centras.  
Galima rasti Liaudies kultūros žurnalų 
archyvą.

www.ziemgala.lt  - žiemgalos žurnalas
www.knygadvaris.lt - Jono Basanavičiaus 

tautosakos biblioteka
http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Zemaite

sks_zuodinelis.htm  - žemaičių žodynėlis
http://ualgiman.dtiltas.lt/lietuvos_viet.html -  

vietovardžių žodynas 
www.radiooira.lv  - latviško folkloro stotis
http://identitetas.mch.mii.lt/- antropologijos ir 

etnologijos enciklopedija

Tikriausiai kiekviena tauta turi fizinės 
i šva i zdos ,  ypač  ve ido  b ruožų ,  
autostereotipą. Dažniausiai tai patrauklus, 
gražus žmogus, kurio išvaizda tampa ir 
etniniu grožio idealu, siekiamybe. Anot 
N. Haldeyevos, idealusis veido išvaizdos 
tipas iki tam tikro laipsnio gali būti 
traktuojamas kaip viena iš populiacijos 
charakteristikų. Kitaip tariant, susikurtas 
etninis grožio idealas daugiau ar mažiau 
atitinka realią, vyraujančią arba tam tikru 
istoriniu laikotarpiu vyravusią, etnoso 
narių išvaizda.

Šiame straipsnyje nagrinėjami gražiais, 
idealiais laikyti moters veido bruožai ir 
ženkliškos jų reikšmės XIX a. pabaigos – 
XX a. pirmosios pusės lietuvių 
kaimiškoje kultūroje.  Mėginama 
atskleisti sąsajos tarp estetinio ir etninio 
įvaizdžio bei moralinių žmogaus savybių. 
Apžvelgiamos tik pagrindinės, didžiausią 
estetinę ir ženklišką vertę turėjusios veido 
dalys.

Darbas paremtas lauko tyrimais, kurie 
atlikti visose Lietuvos apskrityse, 
Latvijoje (pietrytiniame pasienyje) ir 
Lenkijoje (Seinų bei Punsko krašte). 
Pagal autorės parengtus klausimų lapus 
buvo apklausti 652 įvairaus amžiaus, 
išsilavinimo ir socialinės padėties 
respondentai. Taip pat naudotasi Vilniaus 
universiteto, Lietuvos istorijos instituto 
bei kitų rankraštynų medžiaga bei 
ankstesnių tyrinėtojų darbais. Sąsajoms 
tarp realios ir idealios veido išvaizdos 
atskleisti remiamasi fizinių antropologų 
tyrimais.

Veido odos išvaizda. Antropologų 
teigimu daugumos Lietuvos gyventojų 
odos  spa lva  ba l ta ,  “nere ta i  su  
raudonumais ant veidų”. Lietuviai save 
apibūdina kaip “šviesaus gymio” žmones 
ir balta oda laikyta gražia, todėl, kad ji 
suvokiama kaip lietuvių etninis požymis. 
Tuo tarpu “tamsus gymis” buvo tiek 
etniškai, tiek estetiškai nepriimtinas.

Graži moteris liaudyje dažnai buvo 
apibūdinama kaip “iš pieno plaukus“, “tik 
pienas ir kraujas“. Tai reiškė, kad moters 
veido oda balta, o skruostai natūraliai 
rausvi. Lauko tyrimų duomenimis, 
gražiais laikyti rausvi (67 % ) ir raudoni 
(21 %) moters skruostai. Labiausiai 
vertintas švelnus, sudarantis sveiko 
žmogaus įspūdį raudonumas.

XIX a. Europoje tamsi, ruda, įdegusi 
veido oda žymėjo žemą žmogaus 
socialinę padėtį, o baltas, išblyškęs veidas 
buvo grožio ir aukštos visuomeninės 
padėties atspindys. Panašus požiūris 
užfiksuotas XX a. Lietuvos kaime, tik 
išblyškęs veidas vertintas skirtingai. 
Baltą, skaisčią veido odą respondentai 
vadindavo “poniška“, “miestietiška“, o 
nurudusią saulėje – “kaimietiška“, 
“mužikiška“, “vargšų“ odos spalva. 61 % 
respondentų visoje Lietuvoje teigė, kad 
balta veido oda yra gražesnė už įdegusią. 
Dažniausiai tokias savo estetines 
nuostatas motyvuodavo tradicija 

Fizinis grožis ir jo 
ženklinimas XIX a. 

pabaigos XX a. pirmosios 
pusės kaimiškoje kultūroje
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tuoktis. Tokiu 

negražiais. 
Raudona plaukų spalva laikyta blogo žmogaus 
požymiu arba, kitaip tariant,blogi žmones turėjo 
raudonus plaukus, kaip vizualų perspėjimą. Kartais 
tokius žmones drausdavo liesti rankomis. Moterys 
vengdavo raudonplaukio vyro nes manė, kad jam 
prisilietus gali likti “mučialnikėm” (neturėti vietos, 
tapti neramiom). Sakydavo, kad raudonplaukės yra 
blogos, klastingos, piktos, grubios, žemos moralės 
moterys. Raudoni plaukai buvo laikomi Dievo 
bausme merginai. Dažnai iš jos būdavo šaipomasi, 
be to, dėl neigiamo žmonių požiūrio į 
raudonplaukių charakterio bruožus bei išvaizdą, 
mergina galėjo likti netekėjusi.

būdu netipinės išvaizdos žmonės 
buvo išskiriami iš kaimo bendruomenės.

Plaukai. Respondentų manymu, plaukų grožis 
gali kompensuoti veido netobulumus. Plaukai, 
ypač moteriai, buvo ir yra estetiškai labai svarbūs. 
Antropologų duomenimis, lietuvaičių plaukai yra 
tiesūs, kartais truputį banguoti. Daugumos 
antropologų nuomone lietuviai yra šviesiaplaukiai, 
turi rusvus, šviesiai rusvus arba tamsiai rusvus 
plaukus.

Didžiausiu moters papuošalu bei pasididžiavimu 
laikytos ilgos, storos kasos. Sakydavo, kad “merga 
be kasų, kaip šuo be uodegos“. “Kasingos” 
merginos laikytos dalingomis, manyta, kad jos 
ištekės už turtingų vyrų. Kalbant apie plaukų 
spalvą, dauguma pateikėjų pabrėždavo, kad 
gražiausi yra šviesūs, geltoni moters plaukai (taip 
manė 71 % respondentų, atitinkamai 37 % ir 34 %). 
Geltoni, šviesūs plaukai, kaip ir mėlynos akys, 
laikyti etniniu lietuvių požymiu. Tokios išvaizdos 
moteris laikyta “tikra lietuvaite“.

Jeigu geltoni plaukai buvo gražūs patys savaime, 
tai tamsių, juodų plaukų grožis sietas su veido 
išraiškingumu, bendra estetika. Jie vertinti todėl, 
kad išryškindavo odos baltumą, gražiai 
aprėmindavo veidą. Pati savaime juoda plaukų 
spalva, nelaikyta nei labai gražia, nei bjauria. 
Juodaplaukiai, skirtingai negu juodakiai, nelaikyti 
blogais žmonėmis. Socialine prasme juodi plaukai 
žymėjo svetimą žmogų, nepriklausantį nei etnosui, 
ne i  ka imo bendruomenei .  Dažniaus ia i  
juodaplaukiai sieti su čigonais, žydais.

Raudoni (“ryži”) plaukai ir jų turėtojai vertinti 
visai nepalankiai. Lauko tyrimų duomenimis 91 % 
pateikėjų raudonus plaukus laikė 

Taigi raudonplaukės moterys, o ir vyrai, laikyti 
negražiais, blogais žmonėmis. Raudona plaukų 
spalva kaimo kultūroje buvo suprantama kaip 
ženklas padedantis atskirti blogus, piktus žmones ir 
taip nuo jų apsisaugoti.

Apibendrinant tai, kas pasakyta, galima teigti, 
kad lietuvės grožio idealas ir etninis lietuvės 
įvaizdis sutampa. Kaip turintys išskirtinę estetinę 
bei etninę vertę dažniausiai minimi šie bruožai: 
balta veido oda, rausvi skruostai, geltoni arba 
šviesūs ilgi plaukai, mėlynos akys. Minėti bruožai 
beveik sutampa su fizinių antropologų pateikiamu 
lietuvių antropologiniu tipu. Etniniais laikomi 
veido bruožai suvokiami kaip išskirtinai gražūs ir 
žymi tik teigiamas žmogaus savybes bei lemia jam 
palankų likimą. Gražia laikoma išvaizda, kuri 
nesusijusi su etniniu lietuvės įvaizdžiu, gali būti 
vertinama ir nepalankiai. Dažniausiai negražiais 
laikomi veido bruožai rodo neigiamus žmogaus 
charakterio bruožus, žemą jo moralę, nepalankią 
lemtį.

Fiziniai bruožai, kurie visiškai neatitiko, 
prieštaravo etniniam lietuvio įvaizdžiui (ypač 
“tamsus gymis”, juodos, rudos akys, tamsūs 
plaukai) dažniausiai nelaikyti ir estetiškai 
patraukliais bei turėjo nepalankias ženkliškas 
prasmes. Minėti bruožai laikyti kitataučių 
požymiais.

Lietuviai ,  savo išvaizda akivaizdžiai  
išsiskiriantys iš aplinkinių, dažnai būdavo

 išjuokiami, sunkiau integruodavosi į bendruomenę 
arba visai iš jos būdavo išskiriami. Vengiama su jais 
bendrauti, kurti šeimą. Taigi išvaizda reikšmingai 
įtakojo moters ir apskritai žmogaus gyvenimą, jo 
kokybę. Kuo labiau išvaizda atitiko etninį įvaizdį, 
tuo moteris laikyta gražesne ir jai, ne be pagrindo, 
pranašaujamas palankus likimas.
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Doc.dr. Asta Venskienė

MOKSLAS IR MES

Nuo šių metų Vytauto Didžiojo 
universiteto Etnologijos ir folkloristikos 
katedroje yra vykdomi keletas projektų. 
Šiame straipsnyje bus aptariama viena 
„Šiuolaikinės miesto kultūros tyrimų“ tema 
– „Tatuiruočių kultūra studentiškojaunimo 
tarpe“. Darbas tokia tema mūsų katedroje yra 
tyrinėjamas  pirmą kartą. 

Darbą sudaro 23 pateikėjų užpildytos 
a n k e t o s ,  t a t u i r u o č i ų  n u o t r a u k o s ,  
klausimynas neturintiems šio meno ant 
kūno. Bei interviu su tatuiruočių meistru 
Teodoru Petreliu. 

Didžioji dalis  respondentų, net 65% - 
merginos. Apklaustųjų amžius svyruoja nuo  
20 iki 24 metų. Tyrimo metu buvo apklausti 
tik Kauno mieste studijuojantys asmenys. 

Šiuolaikinėje visuomenėje tatuiruotė turi 
keletą reikšmių: gali išreikšti individualumą, 
panieką, prisirišimą, grožį, gyvenimo būdą, 
siekius. Daugeliui jaunų asmenų tatuiruotė 
yra lyg ieškojimas savęs, savo tapatybės, per 
kurią pasauliui galės parodyti koks esąs. 
Mano apklausti studentai savo tatuiruotes 
darės i  bes i formuojant  asmenybei .  
Apklausus 23 pateikėjus, matoma, jog šis 
kūno menas yra pradedamas propaguoti jau 
nuo paauglystės.  Merginų tarpe pirmosios 
tatuiruotės randasi nuo 14 metų, tuo tarpu 
vaikinai šiuo kūriniu pasipuošia anksčiausiai 
nuo 16 metų. Beveik visais atvejais abi 
tiriamos lytys turi po vieną – dvi tatuiruotes, 
bet tiriamajame darbe analizuojami ir du 
skirtingų lyčių individai, turintys 4 ir net 5 
tatuiruotes. 

Respondentų atsakymai, kodėl pasipuošė 
tokiu piešiniu ant kūno, anketose skirtingi. 
Bene populiariausi vyriškos ir moteriškos 
lyties asmenų atsakymai į šį klausimą: nes 
norėjo kažkokio  simbolio (48%), gražu 
(27%), buvo svajonė (25%). Vienas iš 
pateikėjų savo norą pasidaryti tatuiruotę 
įvardino kaip: norėjau turėt kažką tokio 
įsimintino mano gyvenime, kas primintų kai 
kuriuos žmones (VDU ER 2239:17). 
Pateikėjo Donato motyvacija trumpa, bet 
aiški – žmogaus, kurį vertinu inicialai (VDU 
ER 2239:67). Bene rečiausią ir įdomų 
atsakymą pateikė Pavel: tatuiruotę pasidarė, 
nes įkalbėjo draugai (VDU ER 2239 : 64). 

Išanalizavus anketas, galima teigti, kad 
šiuolaikinio jaunimo pagrindinis tikslas 
darantis piešinį ant kūno nėra tik parodymas 
visuomenei savo pasaulėžiūrą. Nes 
didžiosios dalies respondentų tatuiruotės yra 
vienspalvės. Tai liudija, kad Lietuvoje nėra

Tatuiruočių kultūra 
studentiško jaunimo tarpe

sakydami, kad toks veidas buvo gražus jų senelei, 
mamai ir visiems kaimo žmonėms. Balta veido oda 
buvo suvokiama kaip jaunystės, skaistumo, 
tvarkingumo (siejama su švara), poniško bei 
miestietiško gyvenimo ženklas.

Estetiniu požiūriu neįdegęs moters veidas buvo 
pranašesnis už įdegusį, tačiau moraline prasme odos 
baltumas kartais vertintas neigiamai. Veido įdegis 
sietas su moters darbštumu. Dirbant lauko darbus 
buvo labai sunku išsaugoti neįdegusią odą, todėl 
baltaveidė moteris kartais laikyta tingine. Tuo tarpu 
įdegusi saulėje – labai darbščia. Išblyškęs veidas 
laikytas ligoto žmogaus ženklu. Taip pat veido 
blyškumas sietas su nuovargiu, nemiga, blogu 
maistu bei jo trūkumu. Kaimiškoje tradicijoje 
blyškumas sietas su liga, žmogui nepalankiomis 
gyvenimo sąlygomis, socialine aplinka.

Akys. Didelį dėmesį lietuviai skyrė žmogaus 
akims, jų žvilgsniui. Pagal akių išvaizdą buvo 
mėginama atspėti žmogaus mintis, charakterio 
bruožus, ateitį. 47 % pateikėjų teigė, kad pirmiausia 
pastebimos ir daugiausia grožio moters veidui 
suteikia akys. Svarbu yra bendra akių išvaizda ir jų 
forma, tačiau didžiausias dėmesys buvo skiriamas 
akių spalvai. Antropologiniai akių spalvos tyrimai 
atlikti 1939 – 1940 metais tarp Lietuvos moksleivių 
parodė, kad lietuviai yra šviesiaakiai. Šviesių akių 
rasta 68 %, tamsių – 21, 7. Juodakiai bei rudakiai 
atitinkamai sudarė 0, 6 % ir 20, 1 % Lietuvos 
moksleivių.

87 % respondentų gražiausiomis laikė mėlynas 
akimis. Manyta, kad mėlynakis žmogus yra geras, 
atviras, nes jo akys išduoda visas mintis. Jam buvo 
priskiriami tokie būdo bruožai kaip teisingumas, 
jautrumas, švelnumas, nuoširdumas, draugiškumas. 
Mėlynakis laikytas laimingu bei protingu. 
Respondentų nuomone, mėlynakės merginos labiau 
patikdavo vaikinams, vyrai jas labiau gerbdavo. 
Mėlyna akių spalva laikyta “lietuviška”. 
Respondentai tokią savo nuostatą grindė tradicija 
(taip sakydavo, tokią akių spalvą turėjo tėvai, 
seneliai), lietuvių liaudies folkloru (dainose dažnai 
apdainuojamos mėlynakės mergelės), romantizuotų 
istorinių herojų susikurtais įvaizdžiais (mėlynakė 
neva tai buvo kunigaikštienė Birutė) bei grožine 
literatūra (daugiausiai Maironio poezija). Taigi, 
mėlyna akių spalva laikoma lietuvių etniniu 
antropologiniu požymiu.

Jeigu mėlyna akių spalva buvo suprantama kaip 
lietuviška ir vertinta išimtinai teigiamai, tai kitos 
akių spalvos dažniausiai susilaukdavo neigiamų 
vertinimų. Kaip priešingybė mėlynom, dažniausiai 
minėtos rudos, rečiau juodos akys. Jas laikė 
negražiom atitinkamai 52 % ir 18 % respondentų. 
Tačiau rudos, juodos akys laikytos sveikesnėmis, 
geriau matančiomis bei “stipresnėmis“ už mėlynas, 
todėl manyta, kad rudakiai bei juodakiai gali 
užhipnotizuoti žmogų. Jos laikytos paslaptingomis, 
neperprantamomis ir greičiausiai todėl keliančiomis 
baimę. Juodakiai kartais vadinti velnio šalininkais ir 
vengiama su jais bendrauti. Manyta, kad juodas arba 
rudas akis turintys žmonės yra pikti,apgavikai, 
pavydūs, klastingi, savanaudžiai, kerštingi ir pan. 73 
% respondentų rudų bei juodų akių turėtojams 
priskyrė vienokius ar kitokius neigiamus būdo 
bruožus.

Kitų spalvų, ne mėlynos, akys buvo išskiriamos 
kaip svetimos. Jas priskirdavo žydams, čigonams, 
rečiau vokiečiams ar lenkams bei kitiems 
svetimšaliams. Tradicija paremtas mėlynakių 
lietuvių stereotipas formavo nuomonę, kad turintys 
kitokią akių spalvą yra ne lietuviai. Be to, jie nei geri, 
nei labai gražūs.

Žinoma, patys lietuviai ne visi buvo mėlynakiai. 
Etninio stereotipo neatitikimas juos taip pat išskyrė 
iš savųjų tarpo kaip nepatikimus, blogus žmones 
galinčius vienaip ar kitaip pakenkti aplinkiniams. Jų 
bijota, stengtasi su jais kuo mažiau bendrauti, vengta



paplitusi mada darytis spalvotus piešinius. 
Iš apklaustųjų išsiskiria vienos pateikėjos 
spalvota tatuiruotė, daryta Portugalijoje. 
Joje vaizduojamas mažasis princas, 
laikantis tris skrendančius paukščius –  [..] 
labai patiko ir

skirti dvi pagrindines tatuiravimosi 
vietas. Apatinėje (geriau žinomoje strėnų) 
vietoje dažnai sutinkamas gyvūnų 
atvaizdas, ypač drugelių). Piešiniai ant 
menties yra meniškesni. Pateikėjos 
motyvacijos, kodėl tatuiruotę darėsi šiose 
vietose: rinkausi vietą, kad, norint, 
tatuiruotę būtų galima lengvai paslėpti 
(VDU ER 2239:13), tatuiruotė beveik 
nesimato (VDU ER 2239:7). Dar dvi 
merginos, turinčios ant menties tatuiruotes, 
pagrindine priežastimi kodėl čia darėsi 
tatuiruotę, įvardija tatuiruotės pastovumą – 
nes net ir pasenusi ji turėtų išlikti nepakitusi 
(VDU ER 2239:8),  kai būsiu sena ten oda 
ne taip raukšlėsis (VDU ER 2239:5).Viena 
iš rečiausių moterų tatuiruočių vietų – 
galvos srityje.Pateikėja šį pasirinkimą 
įvardija: pajaučiau, kad būtent ten reikia 
piešinio,rinkausi vietas,kuriose tatuiruotė 
atrodytų organiškai ir nesimatytų, jei 
nenorėčiau (VDU ER 2239 : 4) 
Žmonės pastebi naujai nusipirktą daiktą, 
kyla klausimas- tai kaip gi jie reaguoja į savo 
artimą, kuris pasidaro ilgalaikį piešinį ant 
kūno? Į  šį  klausimą populiariausi 
atsakymai: patiko(6 asmenys), teigiamai 
( 5 ) ,  n e u t r a l i a i ( 4 ) ,  į v a i r i a i ( 2 ) ,  
n e p r i e š t a r a v o ( 1 ) ,  n u s t e b o ( 1 ) .  
Komentuodami artimųjų reakciją, kai kurie 
respondentai pripažino, jog iš pradžių tėvai 
prieštaravo respondento norui pasipuošti 
kūną tatuiruote: tėvai žiūrėjo skeptiškai, 
bandė drausti ją darytis, bet vis tiek 
pasidariau ir jie su tuo susitaikė, nieko prieš 
nesakė (VDU ER 2239: 2).
Pereinant prie  aplinkinių reakcijos į 
tatuiruotuosius, kurias pastebi patys 
pateikėjai, vyrų anketose matomas 
teigiamas požiūris. Vieni tai komentuoja 
kaip kažko naujo ir įdomaus atsiradimą 
draugų tarpe (VDU ER 2239:47). Kiti 
sulaukia nuomonės, kad turi per daug  
tatuiruočių (VDU ER 2239:50). Tuo tarpu tik 
dviejų merginų anketose teigiama, kad 
tatuiruočių jos aplinkiniams

 pritiko mano mąstymo 
manierą(VDU ER 2239:13). Anot meistro 
Teo - lietuviai darosi tik juodas/pilkas 
tatuiruotes, „klaikiai bijo spalvų [...] tai ko 
gero šiek tiek  lemia ir klimatas, ir vidinė 
savijauta (VDU ER 2239 : 38).
Atlikus empirinius tyrimus, išaiškėjo, jog 
tarp respondentų vyrų populiariausios kūno 
vietos tatuiruotėms  - rankos (45 %), kojos 
(45 %). Ant rankų bei kojų tatuiruotės būna 
didesnio mąsto. Šios vietos pasirinkimas 
dažnai būna apgalvotas, nes dauguma 
respondentų mini, jog čia esančius piešinius 
galima paslėpti. Tačiau dalis respondentų 
vyrų kūno vietos ištatuiravimą motyvuoja iš  
estetinės pusės. Tuo tarpu merginų 
tatuiruočių darymo pasirinktos vietos yra 
originalesnės. Tai dažnai būna  mentis, 
nugara, ranka-riešas. Nugaros dalyje 
galima 

nedemonstruoja ir todėlnesulaukia jokios 
aplinkinių reakcijos. Kitose šešiose anketose 
atsakymai parodo, jog tatuiruočių savininkės 
būna pamalonintos, kad aplinkiniai jas 
pastebi ir net išreiškia savo teigiamą požiūrį 
(sako, kad gražu faina ir pan. Džiaugiuosi, 
kad žmonėms ji patinka (VDU ER 2239:3). 
Empirinis tyrimas parodė, kad tatuiruotės 
dabar nėra naujas reiškinys, tačiau studentų 
tarpe nėra daug asmenų turinčių jas. 
Šiuolaikiniame pasaulyje  žmogus 

suprantamas kaip vartotojas,  kuris 
tatuiruojasi kūną labiau dėl savęs išreiškimo, 
o ne dėl gyvenimo prasmės įpavidalinimo. 
Nors, kita vertus, apklaustasis studentiškas 
jaunimas nėra susiformavusios asmenybės, 
jas itin įtakoja populiarūs/įžymūs asmenys, 
žiniasklaida ir ypatingai draugai.  Apžvelgus 
visus atsakymus galima teigti, kad studentai, 
neturintys piešinių ant kūno, yra tolerantiški 
asmenims, turintiems tatuiruotes. 

Šiame straipsnyje buvo supažindinta su 
kursinio darbo „Tatuiruočių kultūra 
studentiško jaunimo tarpe“ apžvelgiant tik 
Kauno miesto studentus, pagrindiniais 
te ig in ia i s ,  ger iaus ia i  parodančia is  
respondentų nuomonę. Bakalauriniame 
darbe šis tyrinėjimas bus tęsiamas toliau.

Gabija Bartkutė

Eglė Baltrimaitė. 

Mažasis Princas

TIKĖJIMO ATSPINDŽIAI  
M O K Y K L I N I U O S E  
F O L K L O R I N I U O S E  
ATMINIMUOSE XX-XXI A. 
SANDŪROJE
Atminimai  - sunkiai nusakomas žanras 

tradicinėje lietuvių liaudies tautosakoje. Mokinių 
tarpe šis reiškinys populiariausias XX a. 
paskutiniaisiais dešimtmečiais, tūkstantmečių 
sandūroje jis jau pradėjo nykti.
Atminimas – tai, kas sutelpa viename puslapyje, 

rašomame vienų mokinių kitiems, kuriančiame 
aliuziją į rašiusįjį: tai ir aktualus tekstas, ir jį 
papildantis ar paaiškinantis nupieštas vaizdas. Tai 
– poezijos ir vaizduojamojo meno samplaika, 
tekstas ir jo iliustracija bei tarpusavio derinimas. 
Tekstu ir vaizdu pateikiama tai, kas yra aktualu 
šiandien: mintys, idėjos, rašančiojo jausmai 
atminimo sąsiuvinio savininkui. Kūrinys – tai 
au tor iaus  v id in io  pasaul io  a t sp indys  
(Dapšauskaitė, 2010: 29).
Atminimų rašymo reiškinys žinomas ne tik 

Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Štai kaimyninėje 
Latvijoje vaikų atminimus tyrinėjanti Baiba 
Meistere detalizuoja, kad yra žinomi keli 
atminimų albumų tipai: piešinių, nuotraukų, 
anketų, dainų albumai, svečių knygos bei kelios 
mišrios versijos. Rusijoje „merginų albumų“ 
(„девичий альбом“) tradicija, atsiradusi XIX 
amžiaus pirmojoje pusėje, taip pat priskiriama 
atminimams (Meistere, žiūrėta 2009-11-15). 
Estijoje atminimus tyrinėjanti Eda Kalmre 

atminimų kaip atskiro folklorinio žanro kilmę 
sieja su Vokietija. Spėjama, kad atminimų

albumai pasiekė Suomiją XVI amžiaus 
pradžioje per studentus, kurie studijavo 
Vokietijos universitetuose ir iš ten parsivežė 
šią tradiciją. Albumaiišpopuliarėjo šalyse, 
kurios palaikė stiprius kultūrinius ryšius su 
Vokietijos protestantais (Kalmre, žiūrėta 
2009-11-15).Lietuvoje apie atminimus yra 
rašiusi Rūta Stonkuvienė, į šį reiškinį 
žvelgusi socialiniu bei psichologiniu 
aspektais (Stonkuvienė,2003:42). Labai 
trumpai apie šiuolaikinius atminimus 
užsiminta Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto mokslininkų darbuose, ataskaitose, 
s u g r į ž u s  i š  e k s p e d i c i j ų  
(Ūsaitytė,žiūrėta2009-11-15). 

Rašant šį darbą naudojami tekstai, studentų 
surinkti įvairiose Lietuvos vietovėse, saugomi 
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto Etnologijos ir folkloristikos 
katedros rankraštyne (VDU ER). Jame yra 
sukaupta ne tik atminimų tekstai, bet ir daug 
ištisų atminimo sąsiuvinių originalų bei jų 
kopijų.

Mokykliniuose atminimuose atsispindi 
atminimus paliekančiųjų kasdienybė ir 
pasaulio suvokimas. Tekstuose be daugelio 
kitų temų atskleidžiami santykiai tarp 
ž m o n i ų : š e i m o j e , d r a u g ų  a r  t i e s i o g  
bendraklasių tarpe,tarp kartų:vaikų/ jaunimo 
i r  s u a u g u s i ų j e . Vi e n o k i e  s a n t y k i a i  
vaizduojami pačiame artimiausiame šeimos 
rate, į bendraklasius žvelgiama visai kitaip. 

Pats atminimo rašymo reiškinys, o ne teksto 
turinys labiau jungia bendraklasius, kiemo 
draugus ,prašančius  i r  pa l iekančius  
atminimą.Atminimo pildyti bet kam 
neduodama. Atminimų tekstuose tapatumas 
labiau ne kuriamas ar išreiškiamas, jam 
paprasčiausiai pritariama.Štai vienuose 
tekstuose teigiama, jog jaunuoliai– išdykėliai, 
paiki, keisti, kalti, blogi. ačiau toks požiūris 
„iš šalies“, iš suaugusiųjų pozicijos, kaip tik ir 
skatina dar labiau jungtis į bendraminčių 
grupelę, kur vadinamasis išdykėliškumas, 
keistumas, paikumas yra nekaltinama ir 
nekeistina norma,nes taip elgiasi visi draugai. 
Atminimo tekstas jau tik konstatuoja tam 
tikros kitokios grupės normalioje visuomenėje 
susibūrimo faktą.

Mokykliniuose atminimuose saviraiška 
vertintina keliais aspektais:tai pirmiausiai 
savęs parodymas ir priminimas, kita vertus, 
reikia laikytis ir tam tikrų nusistovėjusių 
taisyklių, koks turi būti atminimo sąsiuvinio 
puslapis.Siekiama būti išskirtiniu, laikantis 
tam tikrų standartų:daugiau ar mažiau tekstas 
turi būti tradicinis (autoriniai atminimai 
skamba kaip nesusipratimai ir iškrinta iš 
konteksto),paveikslėliai kopijuojami pagal to 
laikotarpio masinės kultūros pavyzdžius,o ir 
pats viso puslapio maketas dažniausiai 
standartinis (viršuje kreipinys,po to rašomas 
tekstas, aplink komponuojamas paveikslėlis, 
apačioje– atminimą palikusiojo vardas ir 
data). <...>

Sudegs namukas,/Liks tik pelenai/Iširs 
galbūt draugystė – /Kad ją kur velniai! (VDU 
229/7)

Netikėk, jei sakytu negrįžta/Mūsų dienos, 
svajonių draugai/Nors ir rudenį gėlės 
pražysta/Susitinka vėl buvę draugai. (VDU 
ER 276/22

Kas parašė – tai ne dyvas,/Nes rašytojas 
dar gyvas./Jis gyvena danguje,/Švento Petro 
troboje. (VDU ER 222/17)

Živilė Dapšauskaitė, 
Etnologijos ir folkloristikos 

katedros doktorantė
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Baigėsi pirmieji studijų metai ir prasidėjo 
vasara – laikas, etnologų tarpe žinomas kaip 
ekspedicijų. Mano debiutas įvyko 
Žaliakalnyje, rankose nedrąsiai gniaužiant 
R. Račiūnaitės-Paužolienės sudarytą 
„Kauno ir  jo  gyventojų“ anketą.  
Trypčiojimas prie durų, dialogai su kolege: 
„Skambink tu,“, „Ne, tu.“ ir tikėjimas, jog 
už kelių minučių išvysi veidą, galintį kažką 
papasakoti apie tarpukario Kauną. 
Nereikėtų pamiršti ir vis kartojamų frazių, 
jog tu nieko neparduodi, nesiūlai jokių 
paslaugų, o tiesiog nori pasišnekėti. Kad ir 
banaliai nuskambėtų, visgi jau po kelių 
dienų buvau įsimylėjusi Žaliakalnį, jaukias 
jo gatveles, medinukų architektūrą ir 
daugumą sutiktų žmonių.
 Įžengus į kai kuriuos butus kitos erdvės 
įspūdį sudarydavo: neįprastas išplanavimas, 
Smetonos laikų baldai, kino aktorių 
nespalvotos fotografijos, kambarys, kurį 
kažkada nuomojos B. Brazdžionis, galų gale 
žibančios pateikėjų akys, kalbant apie to 
meto gyvenimą. Jūsų dėmesiui gyventojų 
išsakyti įvairūs faktai,  kurių nežinojote, o 
gal ir žinojote, apie tarpukario Kauną:

Žaliakalnis buvo laikomas Kauno 
priemiesčiu. Čia stūksojo husarų kareivinės. 
Laisvės alėjoje vargingesnių žmonių verslas 
buvo valyti batus – tiesiog gatvėje. 
Prestižiškiausia mokymo įstaiga buvo 
laikoma „Aušros“ gimnazija, atskirai 
mergaitėms ir berniukams. Laisvės alėjoje, 
ypač sekmadieniais, galėjai išvysti berniuką 
šaukiantį „Ekstra telegrama!“ ir pranešantį 
kokią nors naujieną bei siūlantį nusipirkti 
laikraštį už 5 ct. Taksi funkcijas atliko arklių 
su skambaliukais traukiami dengti vežimai, 
žiemą–rogės, dažnai eilėje sustatyti 
Mickevičiaus, Daukanto, Maironio gatvėse. 
Laisvės alėja kursuodavo autobusai. Karo 
muziejaus kiemelyje kasdien vykdavo 
kauniečių mėgiamos vėliavos pakėlimo ir 
nuleidimo ceremonijos. Būdavo giedamas 
Lietuvos himnas, ateidavo karo veteranai. 
Moksleiviai eidavo sveikinti prezidento 
An tano  Smetonos .  Manoma,  jog  
Žaliakalnio vietoje anksčiau buvusi pelkė ar 
užakęs ežeras . Skaniausius roksus 
parduodavo Parodos kalno papėdėje. 
Nemune užsikišus ledams, Vilijampolėje 
gyvenantys žmonės gelbėti nuo potvynio 
šaukė užsilipę ant stogų. Smetonienė 
simpatizavo inteligentams ir menininkams, 
o mėgstamas jos laisvalaikio užsiėmimas 
lošti kortomis preferansą. Dabartiniu 
Savanorių prospektu, anksčiau tašytu 
akmenimis, per pusvalandį pravažiuodavo 
viena mašina – galėjai gulėti ant gatvės. 
„ D a i n a “ ,  „ Tr i u m f a s “ ,  „ A u š r a “ ,  
„Holivudas“, „Romuva“, „Pasaka“,  
„Banga“, „Kapitol“, „Metropolitenas“ – tai 
veikusių kino teatrų pavadinimai. Kauno 
ponios į Muzikinį teatrą, eidavo tik su 
vakarinėmis suknelėmis ir puoštis 
pradėdavo nuo ryto. Įstaigose darbas 
baigdavosi 14 valandą. Prabangiausi

Ekspedicija ŽALIAKALNYJE

pasibuvimai ir šokiai vyko Karininkų 
ramovėje (Mickevičiaus g.). Dažnos 
merginos svajonė būdavo ištekėti už 
karininko. O ir policininkai būdavo labai 
gražūs, aukšti – turėjo būtinai būti tam tikro 
ūgio. Nemunu plaukiojo garlaiviai, o 
pagrindinė prieplauka driekėsi prie Vytauto 
bažnyčios. Vaikų kartais neleisdavo į 
mokyklą, o jiems samdydavo guvernantes, 
pvz.: kurioms nematant pamoką būdavo 
galima sutrumpinti persukant laikrodį. Gero 
tono ženklu laikyta, žieminių drabužių 
nešiojimas iki pat balandžio pabaigos, 
nepriklausomai nuo oro. Inteligentai mėgo 
l a n k y t i s  „ K o n r a d o  k a v i n ė j e “ ,  
„Metropolyje“, „Versalyje“, privačiuose 
vakaruose mėgta diskutuoti, buvo skaitoma 
poezija, atliekamos liaudies dainos, arijos iš 
operų, įvairius kūrinius grodavo fortepijonu 
ar smuiku.

Kristina Grigonytė IV k., 
etnologija

Didžioji dalis studentų bent akimirkai pasvajoja 
apie išvykimą studijuoti į kitą šalį pusmečiui, o gal 
net ir ilgesniam laikui. VDU etnologijos 3 kurso 
studentė Roberta Pikturnaitė ir 4 kurso studentė 
Ingrida Martinaitytė maloniai pasidalino savo 
patirtimi studijuojant Latvijos ir Estijos Tartu 
universitetuose. Pasikalbėkime su jomis.

Kaip sumąstėte išvažiuoti pusmečiui studijuoti į 
užsienį?

Ingrida: Visąlaik  norėjau to: pagyventi ar 
studijuoti užsienyje, todėl net nekilo abejonių 
pasinaudoti puikia galimybe ir išvykti pagal Erasmus 
programą. Gaila, kad pasirinkau studijuoti užsienyje 
tik pusmetį, jei tektų spręsti dabar, rinkčiausi 
vienerius metus .

Roberta:  Iš tikrųjų išvykimo į Latviją mintis man 
jau rezgėsi nuo pat pirmo kurso – įstojusi į etnologiją, 
lankiau 4 anglų kalbos lygį, o iškart po to pasirinkau 
latvių kalbos 1 lygį, vėliau ir 2-ąjį su ta intencija, kad 
man labai patinka ta kalba, pati latvių kultūra ir kad 
kada nors aš ten išvyksiu. Ir galiausiai sužinojusi apie 
dvišalių mainų programą užsidegiau joje 
sudalyvauti.

Su kokiomis kliūtimis susidūrėte prieš 
išvažiuodamos?

Ingrida: Šiek tiek teko pavargti derinant programą, 
renkantis dalykus, kuriuos planavau studijuoti 
užsienyje, kad sutaptų su VDU programa. Didesnių 
problemų neteko patirti. 

Roberta: Aišku, buvo įvairiausių problemėlių: 
stojimo etapai, prasidėję jau rugsėjį ar spalį, vėliau 
dokumentacija, ir galiausiai – laukiamas 
patvirtinimas iš Latvijos Universiteto, kuris labai 
ilgai keliavo ir vėlavo. 

Nei kiek nesigailiu, kad išvykau studijuoti į Rygą, 
Latvijos Universitetą (LU). Išties, pusmetis nėra tiek 
daug, kad galėčiau sakyti, jog LU mokymo lygis gana 
aukštas, bet likau patenkinta – dauguma dėstytojų į 
paskaitas įtraukdavo aktyviai dalyvauti ir studentus. 
Patys dėstytojai – savo srities žinovai. Daugumai 
nereikėdavo skaityti iš knygos, kad galėtų pravesti 
paskaitą. Dauguma užsienio studentų paskaitas lanko 
anglų kalba, jiems būna paruošta speciali programa, 
palengvinta, o aš, kadangi etnologijos studijų ten 
nėra, rinkausi paskaitas lankyti kartu su latviais 
studentais latvių kalba ir labai tuo džiaugiuosi, 
kadangi patobulėjo kalba, susipažinau artimiau su 
latviais. Dalykai, kuriuos mokiausi: Pasaulio tautų 
muzika (II dalis), Latvių folkloras ir literatūra 
(vienintelė paskaita man buvusi anglų kalba, kadangi 

latvių kalba šio dalyko tą pusmetį nedėstė), 
Kultūros istorija ir teorija, Ornamentika baltų 
religijos kontekste, Latvių kalba, Giminystės 
antropologija, Vystymosi antropologija. 
Mokydamasi LU dalykus, kuriuos pati 
pasirinkau, praplėčiau akiratį naujomis 
temomis  –š iek  t i ek  sus ipaž inau  su  
antropologija, latvių kultūra ir visos paskaitos 
man buvo labai įdomios.

Ar po mokslų likdavo laisvo laiko 
pramogoms? Kokias pramogas rinkdavotės?

Ingrida: Teko derintis mokslus ir pramogas, 
kadangi Erasmus programa skirta ne tik 
studijoms, bet ir tarpkultūrinei savimonei 
ugdyti, taip kad norėjau pasiimti iš to laiko kiek 
įmanoma daugiau. Taigi dalyvaudavome visur 
kiek tik galėdavome. Po paskaitų, bendrabutyje 
rengdavome bendras vakarienes, kai visi 
pagamindavome po tradicinį patiekalą, 
dalindavomės ir vaišinomės kartu. Kiekvieną 
vakarą atsirasdavo vis naujų pramogų, kadangi 
susirinkę buvo daugybė įvairiausių kultūrų 
studentų, tai nutikdavo savaime. Eidavome ir į 
mies t ą ,  l andydavomės  konce r tuose ,  
festivaliuose, parodose, akademinėse filmų 
peržiūrose, eidavome ir į vakarus baruose 
skirtus studentams, karaokės vakarėlius, 
keliavome po šalį. Visur. 

Roberta: Kadangi mokiausi kaip tikras 
Latvijos studentas, laisvo laiko likdavo, tik 
labai nedaug. Jau prieš vykstant buvau 
nusprendusi tęsti folklorinę veiklą ir LU – taigi 
nuėjau į universiteto folklorinį ansamblį 
Dandari. Lankiau su jais repeticijas 2 kartus per 
savaitę. Į ESN (Erasmus) programos renginius 
kažkaip neįsitraukiau – man jie nebuvo įdomūs. 
Laisvu laiku keliavau šiek tiek po pačią Latviją, 
parvykdavau namo į Panevėžį ar į Kauną 
aplankyti draugų. Taip pat nueidavau į Rygoje 
vykstančius koncertus, liaudiškų šokių 
vakarones ar kitokius renginius.

Gal universitete sutikote kitų lietuvių?
Ingrida: Oi, sutikau. Mūsų buvo gal septyni. 

Du vaikinai studijavo Estijoje nuolatos, o kiti 
atvykome pagal Erasmus programą studijoms 
ar praktikai.

Roberta: Be abejo, pasirodo, lietuviams 
Latvija tikrai nesvetima – aš pati vykau pagal 
dvišalių mainų programą su drauge (lietuvių 
filologe), su kuria kartu ir gyvenau. O 
renginiuose teko susipažinti su iš Šiaulių, 
Vi ln iaus  Unive r s i t e to  a tvykus iomis  
lietuvaitėmis.

Ar užsiėmėte kokia nors universiteto siūloma 
veikla?

Ingrida:  Ne, iš akademinės sferos 
pakankamai užteko paskaitų ir užduodamų 
darbų.

Merginos, kaip vertinate studijų sistemą 
Estijoje ir Latvijoje? Kuo skiriasi nuo Lietuvos?

Ingrida: Studijų sistemos visoje Estijoje 
vertinti negalėčiau, nes susipažinau tik su Tartu 
universiteto sistema. Man patiko. Buvau 
universitetinių mainų studentė, mano studijų 
sistema skyrėsi nuo nuolatinių studentų, 
kadangi galėjau rinktis bet kokius dalykus, iš 
bet kokių fakultetų, netgi bet kokių kursų, 
bakalauro ir magistro. Skiriasi jau vien tuo, jog 
vertinimo sistema pas mus yra dešimties balų, o 
Estijoje vertinama raidėmis- A, B, C ir pan. 
Labai didelių skirtumų negalėčiau įvardinti, 
kadangi ir Lietuvoje ir Estijoje, dėmesys 
skiriamas ir darbui paskaitų metu ir 
savarankiškam studento ruošimuisi.

Roberta: Taigi, kaip jau minėjau, vertinu 
labai gerai – dėstytojai išmano savo sritį ir 
laisviau bendrauja su studentais, bent jau tie, 
kurie man dėstė. Išties, labai skiriasi 
atsiskaitymų sistema – visi „dalykai“

Studentų akimis
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sugalvoję savąją, o VDU tai yra šioks toks 
šablonas – egzaminas + kolokviumas + namų 
darbas/ seminarai. Ten kartais būdavo ne vienas 
kontrolinis arba išvis jų nebuvo, taip pat 
duodamos praktinės užduotys, į ką mūsų 
universitete mažiau atsižvelgiama.

Ar siūlytumėte etnologijos studentams su 
Erasmus programa vykti studijuoti į užsienį?

Ingrida: Be abejonės! Visiems siūlau 
pabandyti gauti šią galimybę ir ja pasinaudoti, 
nes tai neįkainojama gyvenimo patirtis! 

Roberta: Su Erasmus nesiūlyčiau, nes iš 
tikrųjų nelabai domėjausi. Bet kiek teko girdėti 
iš pagal Erasmus programą atvykusių lietuvių, 
viską pasvėrus, aš siūlyčiau rinktis dvišalių 
mainų programą – negalėčiau pasakyti jos 
trūkumų, o ir finansiškai paremia labiau, nei 
Erasmus programa.

Tad, mielas studente, nedvejok ir naudokis 
galimybe išvažiuoti studijuoti į užsienį. 

Gabija Bartkutė, Etnologija, IV kursas

Šių metų lapkričio 15 dieną VDU buvo 
surengtas etnologų renginys „Šauniausio 
etnologo rinkimai: nominacijų vakaras“. 
Renginio organizatorės - ketvirto kurso 
etnologės. Idėjinė vadė buvo Greta Raibikytė, o 
jai padėjo Daiva Jasaitytė, Indrė Baltuškaitė ir 
Germantė Jucevičiūtė. 

Nominantus rinkome pagal anketas, kurias 
pildė visi etnologų kursai. Labai gaila, kad ne 
visų kursų atstovai atvyko į renginį. Nepaisant 
to, tarp susirinkusiųjų vyravo puiki nuotaika. 

Renginio metu nominuoti ir apdovanoti 
studentai ir dėstytojai. Nominacijų buvo net 16. 
Štai visos jos:

Geriausias etnologų klubo renginys: 
Etnologų viktorina ir jos rengėjai - dabartiniai 
antro kurso magistrantai.

Įdomiausia paskaita: Dalia Senvaitytė, 
mitologija.

Linksmiausia metų frazė: R. Račiūnaitė – 
Paužuolienė ir jos frazės: „Seniau važinėti 
automobiliu, buvo tas pats, kas dabar važinėti 
BMW“, „Atsakinėja Mantas ir Būda“, 
„Australopiteko nosis, sugrūsta kaip buldogo, 
antakiai kaip italų ir ispanų, o plaukai pas jį, 
kaip pas liūtą“. 

Įdomiausias metų pranešimas: M. 
Vingrys. “Tabako kilmė...”

Metų sti l ingiausias :  dėstytoja D. 
Senvaitytė.

Sunkiausias metų namų darbas: Visi G. 
Skabeikytės-Kazlauskienės namų darbai.

Įdomiausias metų namų darbas: Visi E. 
Kiškinos namų darbai.

Metų pagalba: Etnologijos ir folkloristikos 
katedros referentė Živilė Dapšauskaitė.

Metų akibrokštas: Etnologijos pirmakursių 
nebuvimas.

Smagiausis etnologų išvyka/vakarėlis: A. 
Vaicekausko  praktika Rumšiškėse.

Metų pravardė: Akademinės paplavos, 
ketvirto kurso etnologijos vaikinai.

Metų įsimylėjėliai: Mantas Samulėnas ir 
Mantvydas Būda.

Metų linksmuolis: dėstytojas R. 
Apanavičius.

Metų klausimas: O kas ta Etnologija?
Metų studentas: Arturas Zaveckas.
Metų dėstytojas: Laimutė Anglickienė.
Tai pat šaunaus renginio metu išrinktas 

šauniausias etnologų kursas. Jį padėjo išrinkti 
kompetentinga komisija, kurią sudarė 

„Ponas ir ponia etnologai“. 
Išrinkti šauniausieji.

Etnologijos ir folkloristikos katedros 
dėstytojos. Šauniausiu kursu tapo antro kurso 
magistrantai. Jie apdovanoti didžiuliu 
pyragu, kuriuo vėliau pasidalino su visais 
k o n k u r s o  d a l y v i a i s  i r  r e n g i n i o  
organizatoriais. 

Renginio pabaigoje išrinkti ir karūnuoti 
etnologų „Ponas ir Ponia”. Tai du trečio kurso 
studentai. Jie įpareigoti kitais metais surengti 
tokį patį renginį, nes anketose, kurias pildė 
studentai, buvo prašoma, kad būtų daugiau 
tokių renginių. Kadangi mums yra labai 
svarbi etnologų nuomonė, todėl mes į ją 
atsižvelgėme ir tikimės, kad kitais metais, 
išriktieji “Ponas ir Ponia” surengs kitus 
šauniausių etnologų rinkimus.

Tai pat, renginio organizatorės dėkoja  
kurso etnologijos studentams Mantui 
Samulėnui, Jonui, Stanevičiui, Ingridai 
Martinaitytei, Andriui Kernevičiui ir Žilvinui 
Abariui. Ačiū jiems už pagalbą organizuojant 
renginį.

Germantė Jucevičiūtė, 
etnologija, IV kursas

Metų studentas 
A. Zaveckas

Metų dėstytoja 
L. Anglickienė

Trečiakursiai

Visai neseniai, 2011 metų rugsėjo 9 
dieną pasaulį paliko garbus etnologas, 
folkloristitas, spaudos darbuotojas, 
v ienas  iš  žymiausių Lietuvos 
tautosakininkų, istorijos daktaras 
Jonas Balys. Jo atminimui Etnologų 
klube buvo skirtas vakaras. 

Lapkričio 23 dieną minėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataro, pirmojo 
lietuviško laikraščio „Aušra“ redaktoriaus, 
Lietuvių mokslo draugijos įkūrėjo, istoriko, 
folkloristo,  etnografo archeologo, 
publicisto, kalbotyrininko daktaro Jono 
Basanavičiaus 160-ąsias gimimo metines. 

Šia proga buvau paprašyta parašyti apie 
Joną Basanavičių ką nors tokio, kas 
sudomintų ir etnologus. Prisipažinsiu, 
rašyti, pasakoti, diskutuoti apie šią 
asmenybę man niekada nebuvo lengva. Jei 
savo žvilgsnius nukreiptumėte keliomis 
eilutėmis aukščiau, lengvai suprastumėte, 
kodėl taip yra. O jei visgi nesupratote, 
pasakysiu pati. 

Jonas Basanavičius buvo nepaprastai 
žingeidus, atkaklus, darbštus. Nuo tada, kai 
pirmą kartą perskaičiau jo rinktinius raštus, 
nesustoju stebėtis neaprėpiamu Jono 
Basanavičiaus akiračiu. Kaip jam užteko 
vieno gyvenimo nuveikti tam, ko 
neįmanoma sutalpinti į kelias elektroninio 
r a š i n i o  e i l u t e s ? ! ! ! !  S i g n a t a r a s ,  
tautosakininkas, publicistas, gydytojas, 
archeologas ir t.t. Sakau nuoširdžiai, 
stebiuosi kaskart, kai tik apie jį kalbu. O kai 
dar  pagalvoj i ,  jog Basanavičiaus 
gyvenamuoju laiku nebuvo nei visagalio 
interneto, kuriame slypi paslaptingi 
„Vikipedijos“ lobynai, nei nepakeičiamųjų 
mobiliųjų telefonų, talpiųjų elektroninio 
pašto dėžučių ir net tokių paprastų išradimų 
kaip automobiliai, lėktuvai, kūnu perbėga 
šiurpuliukai... Ir savęs klausiu jau ne tik 
kaip Jonas Basanavičius spėjo tiek daug 
nuveikti, bet ir, kodėl aš nuveikiu tiek 
mažai? Kas vagia mano laiką, galimybes? 
Įdomu ar perskaičius Jono Basanavičiaus 
rinktinių raštus jums kiltų panašūs 
klausimai? Norčiau, kad kiltų... 

D i r b d a m a  m u z i e j i n i n k e  J o n o  
Basanavičiaus gimtinėje nuolat bendrauju 
su ten besilankančiais žmonėmis. Galiu 
lengvai pasakyti, jog gimtinės lankytojai 
dažniausiai sau ir man užduoda tokius 
klausimus apie Joną Basanavičių: ar ši 
asmenybė pakankamai įvertinta, ar ji 
nepervertinama ir ar išvis verta ją vertinti? 
Būna ir tokių, kurie tiesiog nežino, kas tas 
Jonas Basanavičius arba mano, jog jis yra 
Vilkaviškio Maximos įkūrėjas (juk 
paminklą prie Maximos Jonui Basanavičiui 
vilkaviškiečiai negalėjo šiaip sau pastatyti), 
„Anykščių šilelio“ autorius (juk pati 
mokinius atlydėjusi mokytoja cituoja gražų 
posmelį apie žaliose samanose pūpsančius 
grybus), bet pakaks darbo metu surinktų 
perliukų, visko juk nutikti gali ir patiems 
protingiausiems. 

Kai manęs paklausia, ką manau pati, 
atsakau, jog nepriklausau tiems, kurie Joną 
Basanavičių dievina, bet neigti jo intelektą 
ir nuopelnus Lietuvai būtų kvaila. Jonas 
Basanavič ius  gyveno sąmoningai  
kryptingą, paties pasirinktą ambicingą 
gyvenimą ir darė tai, ką pats norėjo daryti, o

Rimtai ir nerimtai belaukiant 
Jono Basanavičiaus  gimimo 

metinių

JONAS BALYS



ne taikėsi prie atsitiktinių postūmių. Nuo pat 
vaikystės jo kultūrinio gyvenimo niša buvo 
užpildyta tėvų ir senelio teigtais Lietuvos 
istorijos atsiminimais, susietais su artimiausiais 
piliakalniais ir kitais kultūros paveldo 
paminklais, žodiniu kultūros paveldu – 
tautosaka. Visa tai paveldėjęs Jonas 
Basanavičius pasuko nelengvu keliu, gindamas 
lietuvių tautos kalbą bei kultūrą. Visus 
kviesdamas eiti į liaudį ir aprašyti jos savitos ir 
un ika l ios  ku l tū ros  ypa tybes ,  Jonas  
Basanavičius siekė atskleisti ir formuoti 
nacionalinį tautos charakterį. Kaip dabar mums 
reikėtų tokio užsidegimo ir susižavėjimo savo 
tauta, jos unikalumo puoselėjimo. O gal mes, 
e tnologai ,  švęsdami  160-ąs ias  Jono 
Basanavičiaus gimimo metines, galėtume imtis 
šio nelengvo darbo? Juk jei ne mes tai 
padarysime, kas tada? Istorikai, filosofai, 
sociologai, informatikai? Juk jie nevarto 
dainynų, neskaito pasakų rinkinių, niekada 
nebuvo taip arti Jono Basanavičiaus minimos 
liaudies kaip kad mes per nepakartojamas 
ekspedicijas, niekada taip neugdė valios, kaip 
kad etnologas šifruodamas surinktą medžiagą. 
Ar jie sugebėtų geriau?
Artėju prie pabaigos. Kodėl aš sau leidau tokia 
rimta proga rašyti taip nerimtai? Perpasakoti tai, 
kas jau buvo publikuota nėra prasmės, visi 
skaitantys šį laikraštį yra pakankamai išsilavinę 
ir protingi, puikiai sugebantys patys paskaityti 
Jono Basanavičiaus biografiją. Atrasti naujos 
informacijos dar nespėjau. Vis ta laiko stoka. 
Kaip jau minėjau anksčiau, šia tema kalbėti 
sunku, tačiau tai daryti galėčiau nesustodama ir 
ne tik paviršutiniškai, bet mane spaudžia ribos, 
o jus artėjanti egzaminų sesija. Taip norisi 
rašyti, jog protingesni pamąstymai jūsų laukia 
rašinio tęsinyje, nes šiandien tik leidau sau 
pažaisti, stengdamasi jus tik šiek tiek sudominti. 
Tiek nedaug, jog tik kiltų noras nueiti iki 
skaityklos ir pasižiūrėti, kur guli tie mano 
minėti Jono Basanavičiaus raštai. O jei kuris 
juos visgi perskaitysite, tęsinio lauksiu jau Jono 
Basanavičiaus gimtinėje bediskutuojant prie 
šilto gilių kavos puodelio po senu kaštonu. 

Agnė Miliauskaitė, VDU Etnologijos 
absolventė, J.Basanavičiaus gimtinės 

vyresn.muziejininkė

Bronislavos Kerbelytės knygos 
„Lietuvių tautosakos kūrinių 

prasmės“  pristatymas

Lapkričio 8d. Vytauto Didžiojo universite 
vyko profesorės Bronislavos Kerbelytės 
naujos knygos   „Lietuvių tautosakos kūrinių 
prasmės“ pristatymas. Mokslininkė daug 
dėmesio skyrė lietuvių tautosakai, todėl šia 
knyga autorė pristato lietuvių tautosakos 
kūrinių – ypač pasakų ir sakmių – semantikos, 
jų raidos ir pačios sakytinės tradicijos pokyčių 
tyrinėjimą. 

Renginį papildė IV kurso etnologijos 
studentės surengta filmukų susiijusių su 
pasakų motyvais peržiūra. 

Jau 9- tuosius metus vyksta roko ir 
alternatyviosios muzikos festivalis ,,Roko 
naktys“. Nuo 2011 m. festivalis pervadintas 
„Galapagais“. Būtent nuo 2003 m. iki 2011 
m. šis festivalis sutraukdavo roko muzikos 
gerbėjus bei prijaučiančius šio žanro muzikai 
– pirmaisiais metais į Platelius, kiek vėliau į 
Zarasus (Zaraso ežero salą). 

„Roko naktis“ pristatysiu kaip festivalio 
dalyvis, kuriam teko jame pabūti 2009 m. ir 
šiais, 2011 m., kai festivalis tapo kažkuo kitu, 
jau ne tik roko mėgėjų fiesta. 

„Roko naktys“ traukė. Festivalyje buvo 
grojamas ne tik klasikinis rokas, tačiau ir 
alternatyvioji, new wave, progresive ir 
daugelis kitų rokų muzikos subžanrų. 
Renginys buvo labai unikalus savo dvasia ir 
a p l i n ka .  Fe st i va l i s  ga l  i r  n e b u vo  
skaitlingiausias, tačiau atvykęs į jį žinojai, kad 
jame supa bendraminčiai. Keliaujant į „Roko 
naktis“ sukdavosi mintis „rokas, rokas ir 
geras laikas su bet kuo“. 

Paskutinis festivalis, deja, prarado savo 
žavesį, būtent tuo, jog dabar jis bus ne tik 
roko mėgėjų, bet ir hip hop, pop, įvairios 
elektroninės muzikos festivalis. Žmonių gal ir 
daugiau, įvairovė didesnė, festivalio dvasia 
jau kita, tartum antras „Be2gether”. Žinoma, 
jei žmogui patinka didelė muzikos įvairovė, 
pramogų kiekis, žmonių skaitlingumas, šis 
festivalis, mano kuklia nuomone, bene 
geriausias. 

„Roko naktyse/Galapaguose” rasite 
visiems skoniams tinkančios muzikos, daug 
pramogų, sporto, meninės saviraiškos: 
kinas, krepšinis, paplūdimio futbolas ir 
tinklinis, dailė, muzikavimas, nuostabi 
gamta, naujos pažintys ir gera draugų 
kompanija. 

Taigi jei norisi su trenksmu uždaryti 
kiekvienos vasaros pabaigą, šėlstant 3 
dienas, skambant ROKO ir kitų stilių muzikai, 
„Roko naktys“, tiesa, dabar jau „Galapagai“, 
yra ta vieta kurią BŪTINA aplankyti. AŠ kitais 
metais tikrai ten būsiu!!!

Artūras Zaveckas, II 
kurso etninės kultūros 

magistrantas
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Šiais, 2011 metais, vyko XIII 
t a r p t a u t i n i s  e k s p e r i m e n t i n ė s  
archeologijos festivalis „Gyvosios 
archeologijos dienos Kernavėje“. Kodėl 
gyvosios? Ogi todėl, kad tik šitame 
festivalyje galime pamatyti daug 
archajiškų amatų, kurie nėra užmiršti, 
kurie prikelti naujam gyvenimui. 
Stengiamasi viską atkurti taip, kaip galėjo 
būti žiloje mūsų senovėje. Kadangi šiame 
festivalyje lankausi jau kokius 6 metus iš 
eilės, sunku išskirti, kas šiemet buvo 
kitaip nei įprastai.  Tad trumpai 
apžvelgsiu, kas šiam festivaliui būdinga.

Festivalio metu galime pamatyti įvairių 
epochų amatų, meistrų bei atlikėjų. 
Festivalis suskirstytas tarsi į sektorius 
pagal epochas: proistorė, ankstyvieji 
viduramžiai, XIII – IV amžiaus Kernavės 
miesto amatai, viduramžių miesto aikštė. 
Šio festivalio metu galima ne tik 
pasižiūrėti, kaip atgimsta žmonių rankose 
senieji amatai, instrumentai, tačiau 
daugumą dalykų galima ir patiems 
išmėginti. O pamėginus yra galimybė ir 
įsigyti tiesiai iš amatinių jums patikusių 
niekut į .  Fest ival io  metu vyksta  
viduramžių kovos, groja senoji bei 
stilizuota muzika. Festivalio metu 
šurmuliuoja gausybė amatininkų, kurie 
žadina lankytojų susidomėjimą. Man 
turbūt vienas iš įspūdingiausių yra 
amatininkas iš Vokietijos, kuris groja 
akmenimis, tačiau kiti amatininkai jam 
nenusileidžia. 

Festivalio metu jautiesi kaip gilioje 
senovėje, eidamas ratais per festivalio 
teritoriją pabūni istorijoje. Šiose dienose 
taip pat užsiėmimų rast kiekvienas šeimos 
narys, kadangi šventėse gausu pramogų 
visiems. Mažiesiems - šaudymas iš lanko, 
pasijodinėjimas arkliais, senoviniai 
žaidimai, mamoms - maisto gaminimas, 
prieskoniai, žolelių paslaptys, papuošalai, 
drabužiai, vyrams – karių aprangos, 
ginklais, instrumentai. Tad toks festivalis 
ne tik praplečia akiratį istorinėmis 
temomis, tačiau ir suteikia daug pramogų. 

Tokio popūdžio festivaliai leidžia bent 
truputį pamatyti mūsų protėvių gyvenimą, 
kasdienybę,  bui t į  i r  tuometines 
linksmybes.

Gyvosios archeologijos“ 
dienos KernavËje"

Monika Bražinskaitė

Roko naktys/Galapagai

IR AŠ TEN BUVAU...



˙Jeigu mergą iš ryto sutinki, tai nelaiminga 
bus diena, geriau vyrą arba žydą
˙Gulėdamas nevalgyk: grabe susidergsi.
˙Nesišlapink ant kelio ar tako: piršliai 

nelankys
˙Nevalgyk sūriai: vyras bus girtuoklis
˙Negalima vienu metu dviems žmonėms 

šluostyti rankų tuo pačiu rankšluosčiu, nes 
bus pykčių
˙Per vestuves nuotakai negalima puoštis 

perlų papuošalais, nes visą gyvenimą verks
˙Negalima nakčiai ant stalo palikti peilio, 

nes namuose bus nesutarimų ir pykčių
˙Kad nori mergė kokį vaikį prisivilioti, tik 

užduok tam savo mėnesinių, su alum 
sumaišius, tai nebeatsikratysi, kaip lipte lips. 
˙Jei mergina norėtų prisivilioti sau vaikiną, 

tegul sau nuperka pyragėlį ir, pasinešiojus po 
pažasčiai ištisą parą, duoda suvalgyti-  – tuoj -  
tuoj prisimeilins

KAS? KUR? KADA?U —
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Suraskite laiko sau

Pasikvieskite draugą! 

Aplankykite bent 

vieną renginį!

µ


”

Liaudies išmintis 
byloja

Dažnai girdime klausimą „kas ta 
etnologija?“. Nusprendėme paklausinėti 
kitų specialybių studentų apie dar 
s u b t i l e s n i u s  m ū s ų  s r i t i e s  
žodžius.Pateikiami šmaikščiausi  
atsakymai iš pirmų lūpų: 

Etnologija – specialybė, kurioje 
mokinama apie senovės iškasenas 
(socialinis darbas, II k.); Mokslas apie 
nieką (istorija, I k.).

Kykas – lietuvių liaudies šokis 
(socialinis darbas, II k.); Įrankis, 
prietaisas (sociologija III k.); Paukštis 
(religijos pedagogika I kursas).

Smakas – kas nors iš virtuvės reikmenų 
(Lietuvių filologija, III k.); Tai žmogaus 
apibūdinimas, smalsus, „prilipęs“ 
(įkyrus žmogus); Skanėstas arba taip 
vadinami žmonės, kurie mėgsta skaniai 
pavalgyti (politikos mokslai, IV k.).

Kuparas  –  Jonin ių  a tr ibutas  
(sociologija III kursas); Kupiūra (istorija, 
I kursas); Elementas architektūroje 
(socialinis, darbas III k.).

KLAUSIMĖLIS Krikštasuolė – baldas namuose, skirtas 
krikštynom (lietuvių filologija, III k.); 
Kėdė, kurioje yra krikštijami vaikai 
(socialinis darbas, II k.); Krikštynų 
atributika (sociologija,  III k.)

O dabar pažiūrėkime į teisingus 
atsakymus:

Etnologija – mokslas apie etninę 
kultūrą.

Kykas – moteriška galvos danga.
Smakas - slibinas.
Kuparas – medinė, gaubtu viršumi, 

skrynia įvairiems daiktas sudėti.
Krikštasuolė – garbingiausia namų 

vieta, krikštasuolėje buvo sodinami 
garbingi svečiai: per krikštynas 
krikštatėviai, per vestuves jaunieji.

Parinko Monika Bražinskaitė



O tu kūtvėla pasiutęs!

Kad tavo kakta nupliktų  ant pakaušio 
kuodas liktų!   Ak tu, varlės kanopa!
  Kapok varškę!   Eik tu kiaulėms 

uodegas mazgoti Kad tu vaikščiotum be 
galvos! 

Eik debesų spardyti!    Pakasyk sliekui 
pažastį! 

   Lysk tu vabalo blauzdon!   Eik tu, 
kamino kamšti! Kad tu kiaurai žemę 

prasmegtum!

Redaktorė: Agnė Grinevičiūtė a.grineviciute@hmf.vdu.lt. 
Žurnalistės: Gabija Bartkutė g.bartkute , 
Justina Kančauskytė , Monika 
Bražinskaitė .

@hmf.vdu.lt.
 j.kancauskyte@hmf.vdu.lt.

 m.brazinskaite@hmf.vdu.lt
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ÕJei lapkritį sninga ir šąla -  sausis

Pagal lapkričio orus jau spėdavo, kokia

bus žiema: 

Sausas lapkritis sausą vasarą atneš.

Jeigu ant beržų lieka daug nenukritusių 

apų, pavasaris bus darganotas. 

 ORŲ PROGNOZĖÖ

Vertikaliai
1. Maistas, valgytas švenčiant vaiko gimimą
3. Laikotarpis nuo Kalėdų iki Užgavėnių
4. Baltų sėkmes ir likimo deivė
7. Mitinio precedento atkartojimas
9. Tradicinis lietuvių liaudies muzikos instrumentas
10. Suvalkija kitaip
12. Tvartas arkliams
13. Pavasarinės piemenų vaišės
Horizontaliai
2. Tradicinė ištekėjusių Aukštaitijos moterų galvos 

danga
4. Dainelė vaikui migdyti
5. Tradicinis aukštaičių namas
6. Pastatas javams džiovinti ir kulti
8. Turtus nešanti mitologinė būtybė
11. Pluoštinis augalas, iš kurio gaminama drobė

KRYŽIAŽODIS ETNOLOGŲ KLUBO FOTO GALERIJA

Simajudo turgus

Etnologų klubą lanko daug studentų ir dėstytojų
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bus gražus. Jei lapkritį sniegas 

nakvoja, tikra žiema po mėnesio 

ateis. 

ÕJei katė guli išsitiesusi ant lango 

arba lovos - bus giedra, jei žiaugčioja 

- bus dargana, jei drąsko nagais 

medinius daiktus - oras pablogės.

I vieta A. Kubilius 19 m. Kūčių valgis

Konkurso 
„Kalendorinės 

šventės studentų 
akimis“ nugalėtojai

II vieta S.Biliukevičiūtė,21m. Užgavienės 

Alytus
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Mykolinių šventė.Rudens derliaus gėrybės

Mykolinių šventės šokiai.  
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Mykolinių šventė, rankdarbių kampelis
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*Kailiadirbys - perpykęs tėvas.
*Pabaigtuvės - šaukštų, o po to ir ūsų 

sumerkimas į bendrą katilą.
*Indoeuropietis - europietis plaunantis indus.
*Pečius  - plačių pečių vaikinas.
*Velnias - tas, kuris veltinius velia.
*Žiemkenčiai - žmonės, žiemą gyvenantys 

blogai šildomose patalpose.
*Akėčios - akis ėdantis skystis.

Etnologų 
ŽODYNĖLIS

Nors 
tai ne lietuviška,paskaitų metu etnologai tai mėgsta. 
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