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2020.02.08 „Klampynė negyva, tarytum mirusi, šalta, bejausmė lyguma, išsidriekė 

aplinkui...“: pelkės reikšmė ir vaidmuo rusų 

kultūroje 

Kultūroje paplitęs pelkės įvaizdis kaip nykios, 

pražūtingos, klastingos vietos, kuri, be to, yra ligų 

šaltinis bei demoniškų esybių buveinė. Kodėl kultūroje 

įsitvirtino tokia neigiama pelkės „reputacija“? Koks 

požiūris į ją buvo būdingas Rusijos keliautojams, 

rašytojams ir tapytojams? Ar Rusijoje, Europoje ir 

Amerikoje pelkės suvokimas skyrėsi? Kodėl pelkė 

sunkiai įsiterpia į Rusijos nacionalinį gamtinį įvaizdį, 

palyginti su mišku ir stepėmis?  Šiuos klausimus aptarsime su Vilniaus universiteto Rusų 

filologijos katedros asistente Julija Snežko. Paskaitos kalba – rusų. 

 

2020.02.22 Archyviniai atradimai atskleidžia Puškinų dvaro paslaptis Markučiuose 

Literatūrinio A. Puškino muziejaus muziejininkė Elina 

Averina papasakos apie tai, kaip per archyvinius 

atradimus atsiskleidžia amžių paslaptys, nuvainikuojami 

populiarūs mitai ir legendos, susiję su Markučių dvaru, 

kuris priklausė A. Puškino sūnui Grigorijui. Puškinų 

šeimos istorijos medžiaga saugoma įvairių šalių 

archyvuose. Paskaitos metu bus pristatyti Grigorijaus 

ir Varvaros Puškinų Markučių dvaro laiškų, nuotraukų bei 

dokumentų mokslinių tyrimų rezultatai. Paskaitos kalba – 

rusų. 

 



20.03.07 Žodžiai, kurių nėra kalboje: kaip juos analizuoja lingvistai? 

Bet kurios kalbos leksinėje sistemoje galima aptikti 

„tuščių“ langelių: vienetų, kurių toje kalboje tiesiog nėra. 

O kaip sužinoma apie tas tuštumas – apie tai, kad žodžiai, 

įvardijantys vienus ar kitus reiškinius ar tikrovės objektus, 

apskritai gali egzistuoti, bet mūsų kalboje jų kažkodėl 

nėra? Kokias priemones atskleisti ir aprašyti tokius 

„tuščius“ langelius naudoja lingvistai? Kokie šių vienetų 

tipai yra išskiriami? Aptarti šiuos klausimus kviečia 

Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros 

profesorė Ala Lichačiova. Paskaitos kalba – rusų.  

 

 

2020.03.21 Lietuvos įtaka rusų kalbos istorijai 

Ar gali palyginti nedidelė šalis daryti įtaką didžiulės 

kaimyninės šalies kalbinėms ir kultūrinėms 

tradicijoms? Kokiu būdu ir būtent kam? Kad 

atsakytume į šiuos klausimus, leisimės į įdomią kelionę 

į baltų ir slavų santykių istoriją Rytų Europoje. 

Ypatingas dėmesys bus skiriamas lietuvių įtakai rusų 

kalbos istorijai ir jos padariniams, kurie taip pat yra 

labai svarbūs tiek ukrainiečių, tiek  baltarusių 

tradicijoms. Sergėjus Temčinas, profesorius, 

humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvių kalbos 

instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, 

Šv. Ambraziejaus Mediolaniečio akademijos slavistikos klasės akademikas (Milanas, Italija) 

padės jums perprasti šiuos sudėtingus kalbinius ir istorinius procesus. Paskaitos kalba – rusų.  

 

  



2020.04.04. Nekenčiu senų žmonių? I hate old people? Ich hasse alte Menschen? (apie kai 

kuriuos neapykantos žanrus Internete) 

Šiuolaikinė visuomenė gyvena paradoksalioje 

situacijoje: ji yra demografiškai senesnė, tačiau 

sykiu auga neigiamas požiūris į vyresnio amžiaus 

žmones, ką patvirtina elektroninių medijų tekstai. 

Šis neigiamas požiūris išreiškiamas ne tik 

 rusiškuose tekstuose, bet ir  tekstuose, 

parašytuose kitomis europietiškomis kalbomis, 

nors tokio požiūrio priežastys skirtingose 

kultūrose gali skirtis. Savo ruožtu vyresnioji karta priešiškai nusiteikusi jaunimo atžvilgiu. Taigi, 

realizuojamas abipusis priešiškumas, pasitelkiant itin ekspresyvią formą, kuri anksčiau, anot 

lektorės, nebuvo tokia dažna: AŠ NEKENČIU. Paskaitos metu bus parodyta, kaip pati kalba 

atspindi ir sykiu formuoja neigiamą požiūrį į senatvę, būdama gerokai nuolankesnė vyrų 

atžvilgiu. Šią problemą kviečia aptarti afilijuota VU profesorė Eleonora Lassan. Paskaitos 

kalba – rusų. 

 

 

2020. 04.25 Olga Dubeneckienė-Kalpokienė: nuotraukų albumas 

Menininkė, modelis, baleto šokėja, choreografė, scenografė ir 

pedagogė Olga Dubeneckienė-Kalpokienė (1885–1967) gimė 

Sankt Peterburge, 1919 m. su savo pirmuoju vyru Vladimiru 

Dubeneckiu emigravo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Ji iškart tapo 

neatsiejama laikinosios sostinės bohemiško gyvenimo dalimi. 

Vienas didžiausių Dubeneckienės-Kalpokienės pasiekimų – 1921 

m. ji įkūrė pirmąją Lietuvoje baleto mokyklą, kuriai vadovavo 

daugiau nei 5 metus, ir tuo prisidėjo prie Lietuvos profesionalaus 

baleto kūrimo.  

2020 m. Vilniaus dailės akademija ir Rusų kultūros centras išleido 

Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės nuotraukų albumą, kuriame 

pristatyta Olgos kaip šokėjos ir modelio kūryba. Natalja Kapočė, 

Vilniaus universiteto rusų filologijos katedros lektorė, 

humanitarinių mokslų daktarė, viena iš albumo sudarytojų, 

papasakos apie nepaprastą Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės asmenybę ir pristatys ką tik 

išleistą nuotraukų albumą.  


