Pasirengimo 2021 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių –
liaudies kūrybos atlikėjų – konkursui „Tramtatulis“
seminaras pradedantiesiems

„Sakytinės tautosakos atlikimas“
Vilnius, 2021 m. sausio 19 d.

Pagrindinės temos
• Kodėl verta pasakoti?
• Ką pasakoti?
• Kaip pasakoti?

1. Kodėl verta pasakoti
Kas imponuoja vaikui, jaunuoliui?
Įdomumas
Smagumas
Praturtinimas žiniomis, kūrybiškumu
Norint - galimybė pasidalinti tuo su kitais
Galimybė pasireikšti, parodyti gebėjimus
Galimybė varžytis
Galimybė įveikti iššūkius, tam tikrus
psichologinius barjerus

Ugdomoji vertė

• Teikia žinias apie gamtą, žmogų, žmonių tarpusavio
santykius
• Perduoda tautos kultūros paveldo vertybes –
pasaulėvaizdį, mitinius vaizdinius, kalbos, mąstymo,
kūrybos raišką, kūrinius
• Formuoja universalias, bendražmogiškas vertybes
• Pasaulio suvokimui teikia vientisumą, rodo jį esant
gyvą
• Ugdo kalbos jausmą, jos raiškumą, vaizdingumą,
turtingumą, diegia vaikui ne tik buitinės, bet ir
poetinės kalbos pojūtį
• Lavina vaizduotę, kūrybiškumą
• Lavina atmintį ir mąstymą
• Ugdo etines, dorovines nuostatas
• Ugdo vaiko charakterį, emocinį pasaulį, psichiką:
pozityvias nuostatas, ištvermę, atjautą, gebėjimą
suvaldyti baimes, nepasiduoti sunkumams, skatina
susikaupti ir pan.
• Ugdo įvairiapusę, visavertę asmenybę

Pasakojimo kalba
Pasakojama turi būti tarmiškai – ne
bendrine kalba!
• Geriausia – kai savo krašto tarme
(patarme) pasakojamas toje vietoje
girdėtas, užrašytas tekstas.
• Kitur bendrine kalba ar kita tarme
užrašytas tekstas transkribuojamas į
pasakotojo / mokytojo kilmės tarmę.

2. Ką pasakoti?
Lietuvių tautosakos kūrinius 
ne literatūrinę, autorinę kūrybą
Kokią tautosakos rūšį, žanrą
bepasirinktumėm – itin svarbus jo
turinys
Jis turi turėti vertę!!!

Repertuaras. Šaltiniai
• Problema – mažai tarminių tekstų, įrašų, tyrimų
• Vaikas / mokytojas „atsineša“ iš savo šeimos - tėvų,
senelių, prosenelių pasakojimus
• Mokytojas / vaikas užrašė savo vietovėje iš pateikėjų
• Mokytojas / vaikas atsirenka iš vietos EK specialistų,
kraštotyrininkų užrašytos medžiagos, leidinių
• Respublikinių mokslo, kultūros institucijų parengti ir
išleisti leidiniai (knygos, CD). Ne vadovėliai!
• Respublikiniai, kitų stambesnieji tautosakos archyvai
(LLTI, LKI ir pan.)

• www.aruodai.lt,
• http://archyvas.llti.lt
• LNKC mediateka:
https://drive.google.com/drive/folder
s/0B17Pohz5qzdzNGlCRFVVUjBaWFk
• LNKC Youtube paskyra
• https://www.youtube.com/user/LLKC
kanalas

Repertuaro tendencijos
Pastaruoju metu vis dažniau sekamos:
• Sakmės
• Pasakos – įvairovė didėja (anksčiau daugiausia –
buitinės)
Anksčiau vyravo:
• Anekdotai, juokingi vaizdeliai
• Literatūrinio pobūdžio tekstai, iš atsiminimų
sukonstruoti siužetai
Jei tekstas užrašytas iš gero pateikėjo arba jis
sudedamas iš vertingo paprotinio turinio – (apie
kalendorinių švenčių tradicijas, šeimos santykius,
žinijos duomenis) – jis tampa vertybe

Pasakojamoji tautosaka
Pasakojamoji tautosaka – meninio pasakojimo
forma gyvuojanti liaudies kūryba.
5 pagrindiniai pasakojamosios tautosakos
žanrai:
pasakos,
pasakėčios,
sakmės,
pasakojimai,
anekdotai.

Pasakos
Tai stambiausias lietuvių pasakojamosios
tautosakos žanras. Iš kitų jis išsiskiria specifiniu
santykiu su tikrove: čia gausu fantastikos
elementų.
Pagal tematiką ir struktūrą pasakos skirstomos į
rūšis:
• PASAKOS APIE GYVŪNUS
• STEBUKLINĖS PASAKOS
• NOVELINĖS PASAKOS
• BUITINĖS PASAKOS
• PASAKOS APIE KVAILĄ VELNIĄ
• PASAKOS-LEGENDOS
• MELŲ PASAKOS
• PARABOLĖS
• FORMULINĖS PASAKOS
• PASAKOS BE GALO

• Pasakos apie gyvūnus – paprastos
struktūros archajiški kūriniai, kurių
pagrindiniai veikėjai yra gyvūnai ir augalai
(paukščiai, žuvys, ropliai, vabzdžiai,
medžiai, grybai ir kt.). Dažniausiai pasakos
sekamos apie: lapę, vilką, šunį, katiną,
gaidį, mešką ir kt.
• Stebuklinės pasakos pasakoja apie kovą su
nepaprastais priešininkais, ypatingus
sugebėjimus ir magines priemones,
vedybas su gyvūno pavidalą turinčiu
sutuoktiniu, stebuklingus virsmus, keliones
į kitą pasaulį ir pan. Stebuklinėse pasakose
gausu archajiškos pasaulėžiūros, senovinių
tikėjimų ir papročių, realaus šeimos
gyvenimo atspindžių.

• Novelinės pasakos išsiskiria kitokiu santykiu
su tikrove – jose sekama apie
nekasdieniškus, nepaprastus, bet ir ne apie
stebuklingus ar antgamtiškus nuotykius.
Veikėjai yra paprasti žmonės, akcentuojama
skirtinga jų socialinė padėtis.
Jos yra vėlyvesnės už stebuklines pasakas,
dažnai perimtos į liaudišką tradiciją iš
publikuotų šaltinių.
• Buitinės pasakos turi bendrų bruožų su
anekdotais, pasakojimais, nes jose
vaizduojamas realus gyvenimas ir buitis, jų
veikėjai yra paprasti žmonės.
Bet įvykiai yra tiek nepaprasti, kad niekada
negalėjo būti tikrovėje.

• Pasakos apie kvailą velnią – tai, nesudėtingi
kūriniai, kuriuose pasakojama apie žmogaus ir
velnio ar berno ir pono konfliktus, varžybas ar
drauge atliekamas užduotis. Šioms pasakoms
būdingas stiprus komizmas. Komiškai
interpretuojami žmonėms natūralūs ir įprasti
veiksmai, kurių nesugeba suprasti ir pakartoti
velnias, juokiamasi iš savitai atliekamų užduočių ar
varžybų sąlygų.
• Pasakos-legendos – tai kūriniai apie Dievo, Kristaus
ir įvairių šventųjų keliones po žemę, jų santykius su
žmonėmis. Pasakos-legendos yra vėlyvesnės kilmės
nei kitos pasakų rūšys. Siužetai kildinami iš religinių
pasakojimų apie Dievą ir šventuosius, kurie įgijo
nemažai liaudiškų pasakų bruožų. Taip pat ir
juokingiems tradiciniams liaudies pasakojimams
buvo pritaikomi nauji, krikščioniškos kilmės
personažai ar komiškai atpasakojamos šventųjų
gyvenimo istorijos, per pamaldas girdėtos
bažnyčiose.

• Melų pasakos – tai trumpi siužetiniai ar
neturintys siužeto kūrinėliai, kuriais tik
imituojamas pasakos sekimas, norint
pralinksminti ar sugluminti klausytoją.
Melų pasakose vaizduojamos neįtikimos,
dažnai absurdiškos situacijos, pateikiami
akivaizdžiai vienas kitam prieštaraujantys
teiginiai, nepaprasti nuotykiai, kuriuos
neva tekę patirti pasakotojui. Ryškus
neatitikimas tarp vaizduojamų įvykių ir
tikrovės yra komiškas, pabrėžiantis
sąmoningo melo įspūdį.

• Formulinės (arba grandininės, kumuliatyvinės)
pasakos išsiskiria savita forma: joms būdingas tam
tikrų žodinių konstrukcijų arba formulių
kartojimas. Kas kartą pakartojant įvedamas naujas
veikėjas, aplinkybė ar detalė. Dažniausiai
pasakojama apie įvairius gyvulių, paukščių ar
žvėrių nuotykius, fantastinius įvykius. Paprastai
menkos ir visiškai nereikšmingos priežastys sukelia
nesibaigiančią dramatiškų įvykių ir komiškų jų
pasekmių virtinę.
• Pasakos be galo – tai savitos trumpos pasakėlės,
sudarytos dažniausiai iš vieno motyvo, kurį galima
kartoti kiek nori. Pasakos pradžią ir pabaigą jungia
žodis arba sakinys, kartais tik ritmas, kuris leidžia
pasakotojui pradėti pasaką iš naujo. Pasakomis be
galo stengiamasi sukelti vaikams nuobodulį, kad jie
liautųsi prašę pasakų.

• Publikuoti šaltiniai: Lietuvių tautosaka, t. 3: Pasakos. Medžiagą paruošė L.
Sauka, A. Seselskytė. V., 1965; Lietuvių tautosaka, t. 4: Pasakos, sakmės,
pasakojimai, oracijos. Medžiagą paruošė L. Sauka, A. Seselskytė, N. Vėlius, K.
Viščinis. V., 1967; Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. T. 1–4: Lietuviškos
pasakos įvairios. Kn. 1–4. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė K. Aleksynas.
Įvadą ir paaiškinimus parašė L. Sauka. Vilnius, 1993–1998; Jono Basanavičiaus
tautosakos biblioteka, T. 5–6: Lietuviškos pasakos. Kn. 1–2. Surinko Jonas
Basanavičius. Parengė K. Aleksynas. Įvadą ir paaiškinimus parašė L. Sauka.
Vilnius: Vaga, 2001–2003; Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai.
Prieiga per internetą: www.aruodai.lt.
• Literatūra: B. Kerbelytė. Lietuvių liaudies pasakų repertuaras. Vilnius, 2002; B.
Kerbelytė. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas, t. 1. Pasakos apie
gyvūnus. Pasakėčios. Stebuklinės pasakos. V., 1999; B. Kerbelytė. Lietuvių
pasakojamosios tautosakos katalogas, t. 2. Pasakos-legendos. Parabolės.
Novelinės pasakos. Pasakos apie kvailą velnią. Buitinės pasakos. Melų pasakos.
Formulinės pasakos. Pasakos be galo. V., 2001; L. Sauka. Lietuvių tautosaka:
Vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998; B. Kerbelytės Lietuvių
liaudies pasakų repertuaro (Vilnius: LLTI, 2002) elektroninė versija. Prieiga per
internetą: www.aruodai.lt/pasakos/repertuaras/; B. Kerbelytės Lietuvių
pasakojamosios tautosakos katalogo I–II tomo (Vilnius: LLTI, 1999; 2001)
elektroninė versija. Prieiga per internetą: www.aruodai.lt/pasakos; L.
Valiukaitė. Pasakos. Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai. Prieiga
per internetą: www.aruodai.lt;
http://old.aruodai.lt/tautosaka/tautosaka_1.htm

Pasakos su dainuojamaisiais intarpais
Pasakos su dainuojamaisiais intarpais skiriasi nuo kitų
pasakų savo struktūra: šiose pasakose į pasakojimo
eigą įterpiamos ritmiškai organizuotos, eiliuotos
išdainuojamos arba rečituojamos atkarpos.

Pasakų su dainuojamaisiais intarpais užrašyta gausiai.
Nustatyti 29 pasakų tipai, turintys dainuojamųjų
intarpų, daugiausia – pasakų apie gyvūnus (9 tipai) ir
stebuklinių (20 tipų) pasakų.
Kai kurie tipai yra paplitę visoje Lietuvoje, kiti žinomi tik
tam tikruose regionuose. Pasakų su dainuojamaisiais
intarpais užrašyta Suvalkijoje, Aukštaitijoje ir
Dzūkijoje. Ilgiausiai tokių pasakų sekimo tradicija
išliko rytų ir ypač pietryčių Lietuvoje, taip pat
lietuviškose Baltarusijos salose (Gervėčiuose ir
Pelesoje). Labai mažai tokių pasakų užrašyta
Žemaitijoje.

• Publikuoti šaltiniai: Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamais
intarpais. Užrašė ir paruošė Jurgis Dovydaitis. Vilnius: Valstybinė
grožinės literatūros leidykla, 1957; Lietuvių liaudies pasakos su
dainuojamaisiais intarpais. Surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis.
Vilnius: Vaga, 1987; Lietuvių liaudies pasakos su
dainuojamaisiais intarpais. Surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis.
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997; Lietuvių
liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais. Surinko Jurgis
Dovydaitis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000;
Gervėčių pasakos. Parengė Adelė Seselskytė. Redagavo Aloyzas
Vidugiris. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: LLTI,
1997.
• Literatūra: L. Sauka. Pasakų intonacijos. – Gervėčiai. Vilnius,
1989, p. 329–342; D. Vaicenavičienė. Lietuvių liaudies pasakų
dainuojamieji intarpai. – Liaudies kūryba, Vilnius, 1996, t. IV, p.
80–97; M. Vymerytė. Romanų, germanų ir aisčių pasakos su
eilėmis (Durchgehend vershaltige Märchen bei Romanen,
Germanen und Aisten.). Disertacijos rankraštis, saugomas
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Kaunas, 1934; D.
Vaicenavičienė. Lietuvių liaudies pasakų dainuojamieji intarpai:
jų funkcijos ir melodika. Daktaro disertacija (rankraštis). Vilnius:
VDU, LLTI, 2001; G. Kirdienė. Pasakos su dainuojamaisiais
intarpais. Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai.
Prieiga per internetą: www.aruodai.lt.

Pasakėčios
Trumpi moralizuojantys pasakojimai, kurių
pagrindiniai veikėjai – gyvūnai ar augalai.
Akcentuojamas pamokantis veikėjų sugebėjimas
išsisukti iš netikėtų ir nepalankių situacijų ar
pašiepiamas neteisingas aplinkybių supratimas. Iš
lietuvių žodinės tradicijos pasakėčių užrašyta
nedaug.
• Publikuoti šaltiniai: Lietuvių pasakėčios. Parengė P.
Sasnauskas. V., 2003.
• Literatūra: B. Kerbelytė. Lietuvių pasakojamosios
tautosakos katalogas, t. 1. Pasakos apie gyvūnus.
Pasakėčios. Stebuklinės pasakos. V., 1999; L. Valiukaitė.
Pasakėčios. Lituanistikos paveldo informacinė sistema
Aruodai. Prieiga per internetą: www.aruodai.lt;
http://old.aruodai.lt/tautosaka/tautosaka_1.htm.

Sakmės
Sakmės – tai pasakojamosios tautosakos
žanras, pretenduojantis į tikrumą, t. y.
reikalaujantis iš klausytojų ir pasakotojo
tikėjimo pasakojamų dalykų tikrumu.
Tačiau sakmių objektas yra nepaprastas
įvykis ar nuotykis, dažniausia susijęs su
antgamtinėmis ar mitinėmis būtybėmis ar
– padavimuose – su mitologizuotais
istoriniais asmenimis.
Sakmės skirstomos į tris žanrus:
• ETIOLOGINĖS SAKMĖS
• MITOLOGINĖS SAKMĖS
• PADAVIMAI

Etiologinės sakmės. Tai kūriniai, pasakojantys
apie gamtos objektų ir reiškinių (žemės,
ugnies, akmenų, gyvūnų, paukščių, gyvūnų
elgesio ypatumų) atsiradimą, lyčių,
socialinių grupių, tautybių ar visuomenės
reiškinių kilmę.
Kitaip šios sakmės dar vadinamos pasaulio
kūrimo sakmėmis.
• Publikuoti šaltiniai: Lietuvių liaudies sakmės. Parengė J.
Balys, t. 1. K., 1940 (naujas leid.: J. Balys. Raštai, t. 3. V., 2002,
p. 257−532); Lietuvių tautosaka, t. 4: Pasakos, sakmės,
pasakojimai, oracijos. Medžiagą paruošė L. Sauka, A.
Seselskytė, N. Vėlius, K. Viščinis. V., 1967; Kaip atsirado
žemė: Lietuvių etiologinės sakmės. Sudarė ir parengė N.
Vėlius. V., 1986.
• Literatūra: L. Sauka. Lietuvių tautosaka: Vadovėlis
aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 71−77; L.
Būgienė. Etiologinės sakmės. Lituanistikos paveldo
informacinė sistema Aruodai. Prieiga per internetą:
www.aruodai.lt;
http://old.aruodai.lt/tautosaka/tautosaka_1.htm.

• Mitologinės sakmės. Mitologinės, arba senųjų tikėjimų,
sakmės – tai kūriniai, kuriuose vaizduojamas žmogaus
susidūrimas su antgamtine sfera: mitinėmis būtybėmis,
nepaaiškinamais, paslaptingais reiškiniais, maginiu kitų
žmonių poveikiu ar sugebėjimais, pastebėtais keistais ar
pranašiškais ženklais ir t.t. Tai gausiausia sakmių grupė.
•

•

Publikuoti šaltiniai: Lietuvių tautosaka, t. 4: Pasakos, sakmės, pasakojimai,
oracijos. Medžiagą paruošė L. Sauka, A. Seselskytė, N. Vėlius, K. Viščinis. V.,
1967; Iš gyvenimo vėlių bei velnių. Surinko J. Basanavičius. Chicago, Ill., 1903 (3
leid. – V., 1999); J. Balys. Lietuvių mitologiškos sakmės. Nidos knygų klubo
leidinys, nr. 13. London, 1956; J. Balys. Užburti lobiai. Lietuvių liaudies sakmės.
Nidos klubo leidinys, nr. 22. London, 1958; J. Balys. Dvasios ir žmonės: Liaudies
sakmės. Bloomington, Ind., 1951 (Lietuvių tautosakos lobynas, t. 1.); Lietuvių
liaudies sakmės. Parengė J. Balys, t. 1. K., 1940 (naujas leid.: J. Balys. Raštai, t.
3. V., 2002, p. 257–532); Ožkabalių pasakos ir sakmės. Surinko J. Basanavičius.
Parengė K. Aleksynas. V., 2001; Pasakos. Sakmės. Oracijos. Surinko M. DavainisSilvestraitis. Paruošė B. Kerbelytė ir K. Viščinis, red. K. Aleksynas. V., 1973;
Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai, surinko M.Slančiauskas, parengė N. Vėlius
ir A. Seselskytė, red. K. Aleksynas. V., 1975; Laumių dovanos: Lietuvių
mitologinės sakmės. Sudarė N. Vėlius. V., 1979; Lituanistikos paveldo
informacinė sistema Aruodai. Prieiga per internetą: www.aruodai.lt.
Literatūra: L. Sauka. Lietuvių tautosaka: Vadovėlis aukštesniųjų klasių
mokiniams. Kaunas, 1998, p. 78−83. L. Būgienė. Mitologinės sakmės.
Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai. Prieiga per internetą:
www.aruodai.lt; http://old.aruodai.lt/tautosaka/tautosaka_1.htm.

Padavimai – tai kūriniai, vaizduojantys tam tikrų konkrečių
istorinių arba geografinių objektų atsiradimą, jų
pavadinimų kilmę ir pan. Toponiminės sakmės pasakoja
apie gamtos objektų (ežerų, kalnų, daubų, šaltinių)
atsiradimą. Istorinės tematikos padavimai tam tikrą
vietovę sieja su svarbiais istoriniais įvykiais. Tarp
padavimų savitą teminę grupę sudaro aiškinimai, kaip
atsirado kaimo, miestelio, kitų svarbesnių vietų vardai.
•

•

Publikuoti šaltiniai: Žemės atmintis. Lietuvių liaudies padavimai. Parengė B.
Kerbelytė, iliustracijas parengė V. Vaitkevičius. V., 1999; Lietuvių tautosaka,
t. 4: Pasakos, sakmės, pasakojimai, oracijos. Medžiagą paruošė L. Sauka, A.
Seselskytė, N. Vėlius, K. Viščinis. V., 1967; Ežeras ant milžino delno. Lietuvių
liaudies padavimai, sudarytojas N. Vėlius. V., 1986; Istoriniai padavimai.
Spaudai paruošė J. Balys. Chicago, Ill., 1949.
Literatūra: B. Kerbelytė. Lietuvių liaudies padavimų katalogas. V., 1973; B.
Kerbelytė. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas, t. 3. Etiologinės
sakmės. Mitologinės sakmės. Padavimai. Legendos. V., 2002; B. Kerbelytė.
Lietuvių liaudies padavimai. V., 1970; L. Sauka. Lietuvių tautosaka: Vadovėlis
aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 83−93, I. Būgienė.
Etiologinės sakmės. Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai.
Prieiga per internetą: www.aruodai.lt;
http://old.aruodai.lt/tautosaka/tautosaka_1.htm.

Pasakojimai
Tai tikroviški tautosakiniai tekstai-proza. Tautosakiniais kūriniais
juos laikyti leidžia tai, kad jie, nors ir neilgai ar tik tam tikroje
aplinkoje, pvz., šeimoje, būdavo kartojami, t.y. egzistavo nors
minimali jų tradicija. Pasakojimai turi nemenką pažintinę,
istorinę vertę, nes dažnai pagrįsti asmeniniais pasakotojo
įspūdžiais ar patirtimi, bet pateikia ir tam tikrą bendresnį
reiškinių ar faktų vertinimą.
Apytikrė teminė klasifikacija:
• BIOGRAFINIAI PASAKOJIMAI
• HUMORISTINIAI PASAKOJIMAI
• ISTORINIAI PASAKOJIMAI
• SAPNŲ PASAKOJIMAI
• KITI PASAKOJIMAI
•
•

Publikuoti šaltiniai: Lietuvių tautosaka, t. 4: Pasakos, sakmės,
pasakojimai, oracijos. Medžiagą paruošė L. Sauka, A. Seselskytė, N.
Vėlius, K. Viščinis. V., 1967, p. 665−696;
Literatūra: L. Sauka. Lietuvių tautosaka: Vadovėlis aukštesniųjų klasių
mokiniams. Kaunas, 1998, p. 101−112, L. Būgienė. Pasakojimai.
Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai. Prieiga per
internetą: www.aruodai.lt.

Anekdotai
Tai trumpi komiški kūriniai, turintys staigią, efektingą
pabaigą. Anekdotams artimų siužetų esama
beveik visuose pasakojamosios tautosakos
žanruose. Dažnai anekdotas baigiamas tiesioginės
kalbos replika, tad daugelis jų artimi ir mažiesiems
žanrams (pvz., minklėms, nesusikalbėjimams).
•

•

Publikuoti šaltiniai: Lietuvių liaudies anekdotai. Parengė B.
Kerbelytė, P. Krikščiūnas. V., 1994; Lietuvių tautosaka, t. 4: Pasakos,
sakmės, pasakojimai, oracijos. Medžiagą paruošė L. Sauka, A.
Seselskytė, N. Vėlius, K. Viščinis. V., 1967; Šiaurės Lietuvos sakmės
ir anekdotai. Surinko M. Slančiauskas, parengė N. Vėlius ir A.
Seselskytė, red. K. Aleksynas. V., 1975; Anekdotai. V., 1990;
Anekdotai. Surinko R. Jurgaitis. K., 1998; Anekdotai laisvalaikiui.
Parinko A. Mačiulskis. K., 2003; Buitiniai anekdotai. Sudarė P.
Šibilskis. Panevėžys, 1992; J. Laurinavičius. 66 lietuviškieji
anekdotai ir ne anekdotai. Kaišiadorys, 2000; Lietuvoje ryžiai
neauga. Politiniai anekdotai. Parinko K. Aleksynas. V., 1990; Senojo
kaimo anekdotai. Surinko ir paruošė P. Sasnauskas. K., 1996;
Literatūra: P. Krikščiūnas. Anekdotai. Lituanistikos paveldo
informacinė sistema Aruodai. Prieiga per internetą:
www.aruodai.lt.

Trumpieji pasakymai (smulkioji tautosaka)
• Šnekos tautosaka – patarlėmis, priežodžiais,
situaciniais pasakymais, etiketo formulėmis,
šūksniais, mįslėmis – gali būti paįvairinamas
pasakojimas, praturtinama kalba.
• Kalbos magija – užkalbėjimai, būrimai,
maldelės, linkėjimai (laiminimai). Jie negalėtų
būti pateikiami savarankiškai – reikėtų
paaiškinančio konteksto (kada, kas, kokiu
tikslu vartoja, kokios pasekmės ir pan.).

• Žinija (tikėjimai): orų spėjimai, ateities
spėjimai, sapnų aiškinimai, ženklų aiškinimai,
draudimai ir nurodymai.

Kalbos žaidimai
•
•
•
•
•

GREITAKALBĖS
SKAIČIUOTĖS
SKAIČIAVIMAI
ERZINIMAI
GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI
–
–
–
–

GYVŪNŲ PAMĖGDŽIOJIMAI
MUZIKOS INSTRUMENTŲ PAMĖGDŽIOJIMAI
TECHNINIŲ GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI
DARBO GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI

• ATVIRKŠTINĖ KALBA
• NESUSIKALBĖJIMAI
• TRUMPIEJI PASAKYMAI-PARODIJOS
–
–
–
–
–

KALBOS PARODIJOS
MALDŲ PARODIJOS
PAMOKSLŲ PARODIJOS
ŽEGNONIŲ PARODIJOS
REKLAMŲ PARODIJOS

• Retorinės raiškos formos:
oracijos (darbo, kalendorinių, šeimos
švenčių apeigų);
prekių gyrimai, skelbimai (užšaukimai),
pamokslai, prakalbos;
dialogai (apeigų, žaidimų, vaidinimų)…

Į ką atsižvelgti, renkantis
pasakojimą
• Į vaiko amžių
• Į vaiko asmenybę: charakterį, būdo
ypatybes, temperamentą,
domėjimosi sritis
• Vaikui turi būti priimtina ši išraiškos
forma

3. Kaip pasakoti?
Taip, kad:
būtų įdomu,
norėtųsi klausytis,
žadintų smalsumą – kas bus toliau...,
pasakojimas pasiektų klausytojo
esybę,
jis būtų gyvas, tarsi veiksmas vyktų
čia ir dabar!
…
Pasakotojas – stebukladarys, magas,
melagis

Kalbos išraiška:
•
•
•
•

Aiški dikcija
Rišli kalba
Vaizdinga kalba
Šnekamoji kalba (ne literatūrinė, ne
rašto)

Šnekamosios kalbos žodžių tvarka
laisvesnė, nevengiama
pasikartojimų, sakiniai trumpi.

Tradicinis / šiuolaikinis atlikimas
Balso išraiška:
• Natūralios intonacijos
• Natūralus balsas (nesuformuotas ”nepastatytas”, “nepasendintas”)
• Saikingi dinaminiai efektai
Jaunas žmogus neturi mėgdžioti seno !!!

Pasakojimo įtaiga:
• Pasakotojas pats turi gerai suprasti, ką
pasakoja
• Prasminiai intonacijos būdu dedami
akcentai turi atitikti sakinio, minties
prasminius akcentus
• Pasakojimu reikia „suvaldyti“ visą kūrinį,
atspindėti jo dramaturgiją
• Saikingai pasitelkti pagalbines priemones
(gestai, mimika, fiksuoti intonacijų
pamėgdžiojimai)
• Pasakojimo stilistika turi atitikti
pateikiamų žanrų ypatybes, reikalavimus

Kaip padėti įsiminti ir perteikti tautosakos
kūrinį?
Pasakoti / pateikti mintinai išmoktą tekstą
Mokyti pasakojant
Aptarti turinį ir formą:
Susidėlioti pradžios ir pabaigos akcentus
Pagrindinius epizodus
Pasikartojimus, formules
Seką
Skatinti:
Įsivaizduoti aplinką, veiksmą, veikėjus, jų patirtis
Kalbėti savais žodžiais, pasitelkiant vaizdingos
kalbos priemones
Praktikuotis:
Kiek galint daugiau pasakoti klausytojų auditorijai

Būdingos pasakojimo klaidos:
• Pasakojimas “atliekamas” - kaip tai daro
skaitovai (tokį stilių diktuoja skaitovų
konkursų patirtis, teksto mokymasis
mintinai)
• Pasitelkiamos teatro žanro, agitbrigadų
(ypač esant lėkštam turiniui) priemonės,
ne pasakojama, bet vaidinama;
• mėgstama iliustruoti veiksmus, vaizduoti
emocijas, pasitelkiamas rekvizitas.

Sakmė:
• Perleidžiama per savo asmeninę patirtį, pateikiant
kaip savo patirtus išgyvenimus, įspūdžius, liudijimus.
• Būdingas tikroviškumas, iš aplinkos „paimtos“
detalės, nors ir balansuojama ant fantastiškumo
ribos (veikia dvasios, dievybės, velniai...)
• Pasakojama ramiai, oriai, nesiekiama meninės
išraiškos (kalbos puošnumo, vaizdingumo), tik
įtaigos.
• Tradiciškai sakmės nebūdavo sekamos specialiai,
atskirai – kaip pasakos, bet pasitelkiamos,
pritaikomos kaip tam tikrų teiginių iliustracijos,
aplinkos pažinimo, pasaulėžiūros tiesų patvirtinimas,
paliudijimas...
• Jas sekant būdingas tam tikras filosofinis sąmonės
nusiteikimas – taip atiteka protėvių išmintis.

Pasaka:
• Pasaka – įdomus intriguojantis prasimanymas,
nuotykių grandinė, „melavimas“. Herojus –
žmogus, veikėjai – gyvūnai, augalai, dangaus
kūnai (suasmeninti, įgavę mitinių bruožų),
mitinės būtybės. Asmeniškumo, asmeninės
patirties nėra, nors neretai sekama pirmu
asmeniu.
• Sekėjas mėgaujasi pasaka - tai tarsi jam pačiam
įvykę nuotykiai. Sekėjas – viliotojas, menininkas,
artistas (gestai, mimika...), sekama, kad kvapą
gniaužtų.
• Melų pasaka – juokingus, negirdėtus neregėtus,
melagingus dalykus reikia pateikti už gryną
pinigą, sekti rimtai...

Svarbu!
Kūrinio pateikimas, pasakojimas - apskritai ir
konkurso scenoje - nėra savitikslis.
Jo paskirtis:
nešti žinią, skelbti tiesas, vertybes
perduoti patirtį
pamokyti
pralinksminti
pažadinti vaizduotę, emocijas ir pan.
Tam pasitarnauja tiek pasirinktas tekstas, tiek
naudojamos išraiškos priemonės.

Patikslinimai konkurso nuostatams
• Atsižvelgti į dedikaciją baltų ir indoeuropiečių
kultūros tyrinėtojai Marijai Gimbutienei
• tautosakos tekstai:
padavimai, sakmės apie pasaulio ir visa, kas jame
sukūrimą,
pasakos, atspindinčios archajišką pasaulėvaizdį,
apeigas
• Konkurso dalyvių repertuarą sudaro du vienos
rūšies liaudies kūriniai, kurių bendra trukmė – iki 5
minučių
• Jei pasakojimas yra ilgesnis – pakanka vieno kūrinio
ar net išbaigto jo fragmento
• Prisistatymas – siekti natūralumo

• Jaunas žmogus neturi mėgdžioti
seno !!!
• Pasakotojas turi palaikyti ryšį su
klausytoju, jausti adresatą, jį valdyti,
atliepti į jo reakciją !!!
• Siektina mokyti pasakoti, sekti, o ne
atkartoti mintinai !!!

