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BIRUTĖ JASIŪNAITĖ

Birutė Jasiūnaitė gimė 1958 m. rugpjūčio 21 d. Vilniuje. Baigusi Vil-
niaus 23-iąją mokyklą, 1976-aisiais įstojo į Vilniaus universitetą, kuriame 
studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1981 metais, po studijų, pradėjo dirbti 
universitete ‒ iš pradžių Skaičiavimo centro jaunesniąja moksline bendradar-
be. Nuo 1983-iųjų savo veiklą ji susiejo su Filologijos fakultetu: 1983‒1985 
buvo Lietuvių kalbos katedros aspirantė, nuo 1986 metų dirbo asistente, nuo 
1994-ųjų ‒ vyresniąja asistente, nuo 2004 ‒ docente, nuo 2008 metų iki  
dabar ‒ profesore. 1994 m. sausio 28 d. apgynė humanitarinių mokslų dakta-
ro disertaciją „Šiaurės žemaičių kretingiškių pietinių šnektų ir rytų aukštaičių 
uteniškių fonologinių sistemų lyginimas“, o 2008-ųjų vasario 21 d. už darbus 
„Tarmių leksika ir frazeologija etnolingvistiniu aspektu“ jai buvo suteiktas 
habilituotos daktarės vardas (habilitacijos procedūra atlikta VU). 2007-aisiais 
Jasiūnaitei, kaip etnolingvistikos puoselėtojai, buvo skirta VU Rektoriaus 
premija, o 2010 metais už daugiakrypčius kalbotyros darbus ‒ Jono Kazlaus-
ko premija, kurią įsteigė Birštono savivaldybė.

Birutė Jasiūnaitė apdovanota daugeliu talentų. Tai plačios erudicijos lie-
tuvių kalbininkė: fonetikė, fonologė, apsigimusi dialektologė, lietuvių kalbos 
tarmių leksikos ir frazeologijos tyrinėtoja, etnolingvistė. Nuo pat vaikystės ge-
rai išmokusi visą gyvenimą lygiagrečiai gyvai vartoja dvi skirtingas tarmes: 
šiaurės žemaičių kretingiškių, vadinamųjų dzūkų, ir rytų aukštaičių uteniškių. 
Tai du savotiški langai į pasaulį. Aukštaičių ir žemaičių tarmių bei dvasinės 
kultūros lobiai ir gebėjimas juos pritaikyti mokslo poreikiams nuolat teikia jos 
asmenybei dvasinės stiprybės, vidinio atsparumo ir naujų jėgų tyrinėti, kurti, 
nuolatos rašyti. Įgytas geras lingvistinis pasirengimas, įgimta kalbinė nuovoka, 
darbštumas, ištvermingumas ir atsakomybė, didelis smalsumas – tai svarbiausi 
mokslininkės bruožai ir sąlygos, lėmusios jos mokslo darbų įvairovę ir gausą 
(žr. toliau publikuojamą Jasiūnaitės mokslo darbų bibliografiją).
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Beveik visą gyvenimą dirbanti Vilniaus universiteto Filologijos fakul-
tete Birutė Jasiūnaitė yra reikli pedagogė, daug jėgų atiduodanti studentų 
ugdymui bei mokymui. Sudėtingus tarmių struktūros klausimus ji geba 
paaiškinti studentams paprastai, įdomiai ir patraukliai. Paskaitos ir praty-
bos vyksta be nereikalingo emocijų pliūpsnio. Tai principinga asmenybė: 
neretai studentams, kurie tinginiauja, dėstytoja pasako tiesą į akis, pavadi-
na jų elgesį aiškiai nusakančiais žodžiais. Buvę studentai prisimena lėtą ir 
ramų jos paskaitos aiškinimo toną ir esant reikalui gebėjimą valdyti balso 
intonaciją. Apie ją kalba kaip apie kuklią ir taktišką dėstytoją, kuri jaunimo 
kalbą nuolat turtindavo gražiais posakiais, per ekspedicijas papasakodavo 
visokiausių įdomybių. Per dialektologijos pratybas, jei grupėje būdavo vien 
merginos, dėstytoja į jas kreipdavosi „Mergikės!“.

Darbštumas ir ištvermingumas – vieni svarbiausių jos asmenybės 
bruožų. Kiek vaikščiota ir  važinėta po visą Lietuvą, kiek daug kilometrų 
nueita vasaros karšyje ieškant kuo geresnių informantų, siekiant įrašyti kuo 
daugiau autentiškų žmonių pasakojimų! Tas didelis noras išsaugoti mūsų 
tarmių ir liaudies folkloro „perliukus“, begalinis atsidavimas nelengvam 
triūsui, matyt, ir suteikdavo jai vidinių jėgų. Prisimenu, kaip vieną vėlyvą 
vasaros pavakarę mudvi, važinėdamos siaurais Žemaitijos vieškeliais, ieš-
kojome senesnių kretingiškių tarmės žmonių ir patekome į tokį tirštą rūką 
kaip į pieną. Priekyje visai nieko nematyti kur važiuojam. Mano ištikimoji 
ekspedicijos dalyvė Birutė neparodė net menkiausio nusivylimo, baimės ar 
nerimo bangelės veide. Širdyje pajutau dar didesnę pagarbą ir dėkingumą 
jos Tėveliams, išauginusiems tokią šaunią dukrą.

Gerai pažindama Lietuvos žmonių papročius, tradicijas, dvasinės ir ma-
terialiosios kultūros elementus, Birutė Jasiūnaitė yra didelė savo krašto patrio-
tė. Ji taip pat ir labai pilietiška, nuolat sekanti visuomeninį mūsų šalies gyveni-
mą. Aktyviai vertinti atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos politinio gyvenimo 
reiškinius, gyvai ginčytis dėl svarbiausių tautinių vertybių ją veikiausiai skatino 
ir šviesaus atminimo tėvas, matematikos daktaras, VU docentas, Henrikas Ja-
siūnas, kuris kartais laisvalaikio minutę mėgdavo padiskutuoti su habilituotu 
daktaru, matematikos profesoriumi, ilgamečiu VU Rektoriumi Jonu Kubiliu-
mi. Tie pokalbiai nepraslysdavo pro Birutės ausis, jos aštrų bei imlų protą.
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Išskirtinis Birutės Jasiūnaitės pomėgis – iš popieriaus karpyti karpi-
nius, kurti įvairiausius atvirukus. Ji – lietuvių liaudies karpinių meistrė. Ne 
kartą jos meno darbais džiaugėsi įvairių parodų lankytojai. Nemažai gražių 
karpinių saugomi Lietuvos Nacionaliniame muziejuje, o kai kurie puošia 
jos monografiją ar kartu su bendraautorėmis parengtas knygas. 

Zofi ja  Babick ienė
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BIRUTĖ JASIŪNAITĖ APIE KALBOTYRĄ,  
KALBĄ IR SAVE

Esate Alekso Girdenio lingvistinės mokyklos auklėtinė. Iš tiesų galime 
teigti buvus tokią lingvistinę mokyklą ‒ Girdeniui vadovaujant ar kon-
sultuojant sėkmingai apgintos 37 kalbotyros srities disertacijos. Kuo va-
dinamoji jo mokykla savita, išskirtinė?

Už Girdenį gudresnio žmogaus mes turbūt nesame turėję, – ir mo-
kėmės, ir dirbom vėliau kartu. Mes buvome mažoje Bendrosios kalbotyros 
katedroje, ir, kai dabar pagalvoji, vis tiek gyvenom laimingai. Buvom šeši 
žmonės, o nuveikėm daug: ir visur važinėjom, ir knygų išleidom, ir inten-
syviai bendravom su Girdeniu. O jei atsisuktume į ankstesnį laiką, tai ką 
gi, – kai buvom studentai, kas kitas jei ne Girdenis džiaugėsi, jeigu mes ką 
nors išmokom, tiesiog šokinėjo su visu krėslu iš laimės. Nuo antro kurso 
jis išmokė transkripcijos. Gerai atsimenu: Kalbos būrelyje nieko kito nevei-
kėm ‒ skaitėme sakinius, rašėme lentoje. Jeigu parašei be klaidų, jis šokinė-
jo iš džiaugsmo su krėslu, kad tau sekas. Kitiems dėstytojams, man rodės, 
tai nerūpėjo: tau sekas ar nesiseka, ar tu čia šioks, ar tu čia anoks – buvo 
tas pats, – o šitam rūpėjo. Paskui iš to būrelio atsirado jaunųjų kalbininkų 
seminaras, mes dabar vadinam tai mokykla. Bet tai sąlygiškas pavadinimas, 
vis tiek iš pradžių buvo seminaras. Mūsų buvo apie keturiasdešimt: ir iš 
Šiaulių, ir iš Kauno, ir iš Klaipėdos – iš visų pašalių. Viena, buvom pažįs-
tami, antra, buvom šiokie tokie draugai, ir svarbu ne tai, kad mes buvom 
Alekso Girdenio doktorantai (tuomet vadinomės aspirantais). Mes, jauni 
kalbininkiukai, visi pasižinom, ir jeigu vienas gynėsi, visi atbėgdavo į tą 
gynimą. Dabar tu pamėgink, kad sueitų į disertacijos gynimą šitiek žmo-
nių! Ir atskiros konferencijos būdavo jaunųjų kalbininkų – dabar gi nėra 
tokio dalyko apskritai – ar institute, ar universitete. Na, o vėliau, skaudu, 
tokio gražaus bendravimo, deja, nebeliko, kaip kad buvo jaunystėje. Kar-
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tais net ir ne visai gerų dalykų, nesantaikos, tarp tų „girdeniukų“ pasitaiko. 
Girdeniui buvo svarbus žmonių vieningumas, jis dažnai pasakydavo, kad 
gerų rezultatų gali pasiekti nedidelis kolektyvas, šeši žmonės ar panašiai. Jis 
buvo išskaitęs iš amerikiečių psichologų, kad geriausių mokslo rezultatų 
pasiekiama, jei dirba nedidelis žmonių būrelis ir jei jie visi yra draugai: ne 
tik bendradarbiai, o draugai. Bet Girdenis pabrėždavo ir vieną draugystės 
trūkumą ‒ būdami draugais žmonės ne tik gražiai sutaria, bet ir susipyksta, 
įsižeidžia, kitaip sakant, jau ir reikalauja kaip iš draugo, o ne kaip iš ben-
dradarbio.

Kokius svarbiausius tyrėjo bruožus padėjo išsiugdyti Girdenio lingvistinė 
mokykla?

Jis išmokė rašyti mokslinį tekstą, išaiškino, kaip tas tekstas turi atro-
dyti. Įkalė į galvą, kad pastraipos turi sklandžiai eiti iš eilės, turi nenutrūkti 
mintis. Paraštėse jis prirašydavo pastabas: „Filosofija…“, „Detektyvas…“. 
Kai jau visai perpykdavo, šaukdavo „Poetė!“, – toks buvo jo plūstamas 
žodis, kai tekste atsirasdavo pompastikos ar šiaip nereikalingų moksliniam 
tekstui dalykų. Girdenis puikiai išmokė paties rašymo proceso, mokslinio 
sąžiningumo. Jei tau kas nors bent žodį patarė, padėjo, tuoj pat reikia pa-
dėkoti, nurodyti išnašoje. Reikia laikytis faktų, nefantazuoti. Dažnai juk 
matom, sakykim, kad ir kolegos literatai tų faktelių nesilaiko, – ką sugalvo-
jau, tas ir teisybė, – šito jis neleido. Girdenis ir pasijuokdavo iš to, smarkiai 
pasijuokdavo. Ypač man įstrigę, kad jis žmones, kurie dirbo tik tiek, kiek 
būtinai reikia, vadindavo „mėgėjais“. Mėgėjai dirba tiek, kad apsigintų di-
sertaciją, kad kokią vietą užimtų, o daugiau, savo įdomumui, dėl paties 
mokslo jie nesistengia.

Jūsų humanitarinių mokslų daktaro disertacija buvo skirta dviejų skir-
tingų tarmių fonologinėms sistemoms lyginti. Po keturiolikos metų Jūsų 
habilitacijos procedūrai pateikti darbai yra iš etnolingvistikos srities. Kas 
Jus paskatino pasukti į etnolingvistinio pobūdžio tyrinėjimus?

Man atrodo, čia nėra jokio prieštaravimo. Jeigu tyrinėji tarmes, tai 
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susiduri ne tik su fonetika. Mus visą laiką mokė, kad svarbiausia tarmėms 
yra fonetika, morfologijos dalykai, o leksikos dalykai jau ne tokie reikš-
mingi. Tačiau lenkų ar rusų kalbos tarmių vadovėliuose vis matydavau 
leksikos skyrius. Atrodė keista, nes nė vienam mūsų vadovėly nebuvo tokio 
skyriaus. O man visada rūpėjo ir dainos, ir pasakos, ir tokių tekstų įrašy-
davau. Paskui po truputį, po truputį pradėjau matyti, kad ir kiti žmonės 
domisi tokiais dalykais. Iširus vadinamajam socializmui lingvistai daug pa-
dėjo tokių sričių darbininkams kaip tautosakininkai, iš dalies ir mitologai, 
bet padėjo ne mūsų krašte. Tai vyko Rusijoje, Lenkijoje. Verta paminėti 
Jurijų Stepanovą, kurio didžiausias žodynas skirtas kultūros klausimams, 
Nikitą Tolstojų ir kitus. Jie po truputį pradėjo plėtoti etnolingvistiką. Be 
kultūros dalykų kalbos reiškinių kartais negalima paaiškinti. Aš pradėjau 
domėtis ir parašiau pirmą šios problematikos tekstelį „Endriejaviškių pejo-
ratyvinė leksika“ – apie dialektinę leksiką. Rašiau aš tą tekstą sunkiai: visai 
nebuvo literatūros, nebuvo ko pasiskaityti. Vargais negalais gavau straipsnį, 
kurį Uspenskis buvo paskelbęs Vengrijoje. Po to straipsnio ėmiau gilintis 
į kitus panašius dalykus: kreipinius, vadinamuosius melioratyvus, vėliau į 
frazeologiją. Kuo toliau į mišką, tuo medžių daugiau: pradedi, pradedi, taip 
ir įsitrauki. Vieną knygą parašiau, dabar kitą baigiu rašyti. Viena buvo iš 
frazeologijos, dabar bus mitologinė leksika. Man keista, kad maža žmonių 
Lietuvoje su tuo susiję. Kaip žinomiausią specialistą išskirčiau profesorių 
Aloyzą Gudavičių.

Jūsų monografijoje ir straipsniuose gvildenami įvairūs klausimai. Kas 
lėmė tokią plačią etnolingvistinių mokslo darbų problematiką?

Tai tarpdisciplininė sritis: pirma, reikia gerai išmanyti folklorą, įvai-
rius siužetus, motyvus, nes be jų paprasčiausiai nieko negali paaiškinti. 
Yra pasakymas laumės juosta „vaivorykštė“, velniai pirtin eina „pučia di-
delis vėjas“. Žmogus, kuris nepažįsta tų tradicinės kultūros realijų, tokius 
pasakymus laiko visiškai nemotyvuotais. Jeigu nepažįsti folkloro arba 
etnologijos dalykų, čia ne ką gali parašyti. Prireikia įvairiausių sričių pro-
blematikos, sakykim, netgi psichologijos. Yra garsus Sigmundo Freudo 
straipsnis „Totemas ir tabu“. Jeigu rašai apie keiksmus arba tokią leksiką, 
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kuri yra tabuizuota, t. y. tai draudžiamieji žodžiai, kurių be reikalo tarti 
negalima, pvz., velnias, be to teksto negali apsieiti. Nors tekstas parašytas 
labai seniai, jis įdomus. Arba kad ir Erichas Frommas ‒ šis autorius, kad 
būtų mano valia, būtų visose programose. Tai labai sudėtingi tekstai, ku-
riuos lengva skaityti. Štai XIX amžiaus sero Edwardo B. Tyloro darbai, 
Jameso G. Frazerio Auksinė šaka (The golden bough) ‒ geresnės faktų 
sankaupos mes ir šiandien nerasim. Juk ten yra tekstai iš Pietų Ameri-
kos, Australijos, Okeanijos, surinkti įvairiausių keliautojų, misionierių, 
užrašyti primityvių tautelių tikybos dalykai. Iš Auksinės šakos supranti, 
kad tokie kaip mūsų agrariniai papročiai buvo visoje Europoje. Jau praėjo 
pora šimtų metų, o tų papročių ten praktiškai nebėra. Turbūt XIX am-
žiaus antroji pusė jau yra tų papročių nykimo riba. Tautosaka nyko dar 
greičiau. Škotų liaudies baladės, sero Walterio Scotto tautosakiniai užra-
šymai (1802–1803) rodo, jog žmonės, kurie tas dainas sukūrė, yra gimę 
XVIII amžiuje, o jau į XIX amžiaus pabaigą nelabai ką ir bebuvo galima 
rasti. Kitos tautos ‒ šiaurės germanai, islandai, norvegai, švedai ‒ tuos da-
lykus išlaikė gal ir ilgiau. Jonas Balys yra pasakęs, kad Lietuva etnologams 
yra aukso duobė. Šiandien ta aukso kasykla visgi yra išsekusi, nes užrašyti 
ką nors ypatinga, sakysim, pasakų, jau nebegali. Girdenis vis sakydavo, 
kad tarmės nueina į diachroniją, dialektologija darosi istorinė disciplina, 
tas pat yra ir su folkloristika. Jų ir likimas yra bendras, panašus, ir jų tyri-
mas turėtų būti bendras, artimesnis, gretutinis, o ne atskiras. Man regis, 
daug perspektyviau ieškoti sąsajų ir kaip tas sąsajas gali išaiškinti.

Jūsų darbus skaito įvairių mokslo sričių žmonės: ne tik kalbininkai, bet 
ir literatai, istorikai, etnologai. Kaip Jūs sugebate atsirinkti tokią įdomią 
problematiką? Gal čia turi įtakos žmonių emocinis santykis su pasauliu?

Koks yra žemaičio emocinis santykis su pasauliu? Žemaitis yra, kitų 
požiūriu, užsispyręs, piktas ir nelabai geras – paklauskit aukštaičio. Tuos 
dalykus suformuoja įvairūs veiksniai. Sakykim, per laidotuves Žemaitijoj 
nėra priimta verkti prie mirusiojo, per pamaldas linkint vienas kitam ra-
mybės nepriimta bučiuotis, glamžuotis. Tai čia kiekvienam žmogui viskas 
kitaip atrodo, nemanyčiau, kad tai yra blogai: vienoks yra pietų krašto žmo-
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gus, kitoks yra aukštaitis, dar kitoks – žemaitis, ir Lietuvoje mes randame 
tokios įvairovės, kokios nereikėtų gėdytis. Mus Girdenis savo laiku yra iš-
mokęs, kad katras gėdijasi garsiai tarmiškai šnekėti, tas paskui gėdysis ir 
lietuviškai šnekėti susitikęs ponpalaikį, kaip jis pasakė, iš kitur atvažiavusį. 
Čia ir yra nutautėjimo rakštis, kai žmogus visą laiką gėdisi būti toks, koks 
jis yra iš tikrųjų. Nereikia gėdytis to, ko tave mokė mama, tėvelis ar sene-
liai. Gerai žinau, pas Girdenį suėję mes vis garsiai šūkaudavom. Vieną sykį 
jis klausė: „Kaip tave mokė namie?“. Atsakiau, kad močiutė, tėvo mama, 
mane mokė ‒ jei kas nors nepatinka, reikia bartis, rėkti. Visi bendradar-
biai balsiai prajuko. Bet kai pagalvoji, protingai mokė, juk natūrali emocijų 
raiška, nuoširdumas yra daug geriau ir už taktą, už mandagumą, ir sveikatai 
žmogaus geriau. Tas, kuris „praryja“ visas neigiamas emocijas, gali gauti 
skrandžio ligą ar jam gali sutrikti miegas, ar dar kas nors. O kaimo žmonės 
kažkaip iš to išsisukdavo. Aš nesakau, kad reikia būti labai netašytam, gru-
biam. Gėdytis tinginiui pasakyti, kad jis ‒ tinginys, esą „politiškai nekorek-
tiška“. O man regis, kad privažiuosim liepto galą, jeigu nevadinsim dalykų 
tikrais vardais, kai jie to yra verti.

Jūsų darbai praturtina kalbos funkcijų teoriją. Gal galėtumėte plačiau 
pakomentuoti, tarkim, apie maginę kalbos funkciją?

Tai iš tiesų gana paprasta. Jei gyvatė įkando tau ar tavo gyvuliui, 
ar kam kitam, reikia įspėti jos vardą. Tą padaryti gali tam tikras žmogus, 
kuris išmano vardus, moka tekstus, kuriuos reikia pasakyti. Vardų jis gali 
daug išvardyti ‒ ir dvylika, ir daugiau. To burtininko šnekėjimas taip pat 
labai specifinis: ir tyliai, ir pašnibždom. Ir gyvačių vardai labai savotiški: 
geležė, pageležė, šaltauodegė. Yra visokių gyvačių: ir geležinių, ir varinių, 
ir pagal gyvenamąją vietą vadinamų: „Žemine, krūmine, kur buvai, ten ir 
būk“. Kalboje dar yra vadinamoji etimologinė magija, kaip Nikita Tolsto-
jus vadina. Pvz., morkas reikia sėti šventojo Morkaus dieną – morkos užaugs. 
Visoje Europoje yra daug tokių dalykų. Įdomūs yra žmonių įsitikinimai, 
kad tradicinės apeigos be žodinės dalies neapsieina. Verbų sekmadienį, kai 
pareinama su verba iš bažnyčios, reikia apmušti žmogų, kuris dar guli lovo-
je arba kurį sutinki kelyje. Plakama ir sakoma: „Verba muša, ne aš mušu, už 
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savaitės – Velykos, ar duosi velykaitį?“. Apmušama šventintu kadagiu, tarp 
kitko, su duriančiu kadagiu užduodama labai skaudžiai. Kitur šventina ver-
bos, gluosnio šakutes, dar kitur ‒ lazdyno šakutes – vis tai yra šventi me-
džiai, žmonių įsitikinimu. Ši apeiga turi daiktiškąjį komponentą – šakelę, 
turi verbalinį komponentą – žodžius, kuriuos reikia sakyti, turi ir veiksmo 
komponentą – mušimą, plakimą. Galiausiai turi intenciją: muša, kad bū-
tum sveikas, per visus metus gerai gyventum, būtum laimingas, turtingas. 
Tradicinėje kultūroje tokių dalykų yra daug: bet koks daiktas, kad ir bana-
liausias ‒ košė, duona, kiti įvairūs buitiniai daiktai, – gali įgyti sakralinį pa-
vidalą, svarbų vaidmenį įvairiose apeigose, šventėse. Ypač šeimos šventėse, 
vestuvėse, krikštynose, galiausiai agrarinėse šventėse, žmonių susiėjimuose 
– visi daiktai ten buvo reikšmingi. 

Baltų etninės kultūros dalykai yra plati mokslinių tyrimų erdvė. Kas Jus 
paskatino tyrinėti slavų ir kitų tautų kultūros faktus?

Sakykim, mes žiūrim į elitinę kultūrą, kuri yra individuali, tarkim, 
į eiles, kurias koks nors autorius parašė ‒ Maironis, Salomėja Nėris, Jus-
tinas Marcinkevičius. Lygindami jų metaforas su rusų poetų kūryba ma-
tysim, kad yra skirtumų pačioje metaforinėje sistemoje, rasime konkrečių 
faktų, kurie gana aiškiai skiriasi. Jei lyginsim tradicinę kultūrą, matysime, 
kad daugelis reiškinių įvairiose tautose yra labai panašūs. Žinoma, tokie 
kraštai kaip Rusija, Lenkija yra dideli, Lietuva daug mažesnė. Jei lyginsim 
papročius, aišku, skirtumų bus, nes tie kraštai jau seniai yra krikščioniški. 
Lietuvoj labai maža paremijų, įvairių pasakymų, kur minimi šventieji, pvz., 
žinomas toks: švnts Jũõns mnks pũõns; švntà [v]ũõnà, gèrà žmũonà, dvẹ 
dôûnas sò smetũõnò. O rusiškai tradicijai labai būdingi šventieji, kokių tik 
darbų jie negloboja! Jei šventojo dieną pasitaiko šienapjūtė ar rugiapjūtė, 
ar dar kokie darbai, tai tas šventasis ir dirba tuos darbus. Žiemą šventieji 
joja, važiuoja visokiausiom rogėm per sniegus, jie tą sniegą valdo, valdo ir 
vėją ‒ čia tokių pasakymų labai daug. Protestantiškuose kraštuose šventųjų 
kulto nebėra, pvz., Norvegijoje, Švedijoje, Vokietijoje tokių pasakymų ra-
sim mažai. Įdomi šiuo požiūriu yra Latvija, kur minima šv. Jono diena, yra 
labai daug Joninių dainų, nors, rodos, jie – protestantai. Taigi visa tai turėjo 
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sunykti, bet nesunyko. Tarp slavų ir lietuvių yra labai daug panašumų įvai-
riose srityse. Aišku, pasakojamosios tautosakos siužetų skaičius yra ribotas. 
Visi siužetai suskaičiuoti Arnės–Tompsono kataloge. Mes galime pasiųsti 
laišką į Mongoliją ir paklausti, ar jie turi tam tikrą pasaką. Pažvelgę į savo 
katalogą, šie gali atsakyti. Tarkim, yra mūsų pasakų, kuriose veikia velnias. 
Jeigu mes nuvažiuosim į Norvegiją, tai ten bus lygiai tokie patys pasakų 
siužetai, tiktai ten veiks troliai, ne velniai. Vokietijoje labai dažnai tokiuose 
siužetuose veikia milžinai. Tai visiškai tie patys siužetai: sakysim, mūsų 
pasakose žmogus skolinasi iš velnio pinigų, o vokiškose pasakose ‒ iš kokio 
nors milžino.  Mūsų laumės audžia, verpia, vagia vaikus. Škotijoj lygiai tą 
patį daro fėjos. Pasigilinus matyti, kad turime bendrą kultūrinį arealą: ir 
mes, ir Skandinavija, ir Britanijos salos, todėl keliaujantys siužetai bendri. 
Liaudies kultūros panašumai yra ryškesni negu profesionaliosios kultūros. 
Individualūs autoriai smarkiai skiriasi. Liaudies kultūroje tie skirtumai nėra 
dideli, todėl ir įdomu juos tirti. Jei randi visiškai tokį pat pasakymą kaip 
mūsų (pvz., laumės žirgas) Bulgarijoje, Balkanuose (ten laumžirgis vadina-
mas moteriškųjų personažų Vilos ar Samodivos arkliuku), galima spėti, kad 
tai senas dalykas.

Jūsų labai platus akiratis: ir dialektologė, ir fonologė, fonetikos specia-
listė, skelbiate straipsnius iš tarmių morfologijos, esate tarmių leksikos 
ir frazeologijos tyrėja, didžiajam Lietuvių kalbos žodynui užrašiusi daug 
žodžių. Kaip Jums čia minėtų dalykų išmanymas padeda etnolingvistikos 
tyrimams, jų problematikai? Kurios, Jūsų manymu, lituanistikos sritys 
mažiau tyrinėtos? 

Dabar trupučiuką esu susidomėjusi ir morfologijos, žodžių darybos da-
lykais, parašiau straipsnelį apie rytų aukštaičių uteniškių sudurtinius žodžius, 
tiksliau sudurtinius pejoratyvus. Sudurtinių žodžių yra apie kelis tūkstančius, 
pejoratyvų ‒ kiek mažesnis skaičius. Tokiam darbui reikia žodžių darybos, 
semantikos išmanymo, šiek tiek ir etnolingvistikos žinių. Man skaudu, kad 
Lietuvoj mažai kas tiria frazeologiją. Minėtinos tik jau mirusi Zita Šimėnaitė 
ir Jonina Lipskienė. Frazeologijos bibliografijoje (Zita Šimėnaitė, Lietuvių 
kalbos frazeologija. 1956–1997. Literatūros rodyklė, Vilnius: LKI, 1998) ma-
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tyti, kad po Lipskienės 1979 metų Lietuvių kalbos somatinių posakių rimtes-
nių teorinių darbų nelabai yra. 

Nutrūkus ekspedicijoms nebeparsivežam naujų tekstų, taigi turime 
tenkintis tuo, ką jau esam surinkę. Morfologijos baruose yra, kaip Girdenis 
sakydavo, dykumos. Iš dialektinės leksikos tyrimų turime Aurelijos Gri-
tėnienės knygelę apie panevėžiškių augalų pavadinimus, Jūratės Lubienės 
– apie grybų pavadinimus. Net ir Latvijoje yra tokių knygų, sakykim, apie 
tvorų pavadinimus. Lietuvoje šių knygelių trūksta. 

Daug ką galima rasti LKŽ, yra seniai įrašytų tekstų, pvz., Jono Basa-
navičiaus pasakų tekstai. Tik vienas profesorius Albertas Rosinas, rašyda-
mas straipsnį apie dviskaitą, daug ką yra ėmęs iš tų tekstų: iš Bartninkų, iš 
kitų Suvalkijos vietovių. 

Įdomūs Jūsų darbų pavadinimai, jie kelia skaitytojui smalsumą. Kaip Jūs 
juos parenkate?

Na, pavadinimus kartais pramanė Girdenis, ir kiti yra padėję sugal-
voti. Neatsisakysiu tik savo pačios sugalvoto būsimos knygos pavadinimo 
‒ bus Mūsų velniavardžiai – ir viskas. O straipsnio „Gužutis vaiką parnešė“ 
pavadinimo istorija yra tokia. Žmonių sakoma, kad vaikus atneša gandras, 
bet gandras nėra lietuviškas pavadinimas, nėra lietuviškas nei starkas, nei 
starkus, nei bacėnas, nei bacionas. Lietuviški yra tik gužutis ir garnys. Gu-
žutis siejamas su žodžiu gūžti, gūžis. Beje, yra ir įvairesnių pasakymų: gan-
dras randa vaikiuką pelkėje ir parneša, kartais sakoma, kad parneša bobutė 
iš arčiau esančio vandens ‒ iš griovio, iš patiltės, iš pelkės. Jeigu žmonės 
yra kilę iš Platelių, teigiama, kad vaiką sugavo Beržoro ežere, o Kupišky-
je – iš Lėvens sužvejojo su grėbliu ar panašiai. Arba turėdavo tokį įrankį, 
Žemaitijoj vadinamą keselę, – tokį graibštą su tinklu, ir mažiems vaikams 
rodydavo, kad tą kūdikį sužvejojo su graibštu. Taigi straipsnio pavadinimui 
panaudoji panašią frazę, paskui telieka sugalvoti paantraštę (minėtu atveju 
‒ Nepaprasta žmogaus kilmė frazeologijoje). Su Jelena Konickaja rašėm apie 
sniegą frazeologijoje. Yra tokia mįslė: atlėkė paukštis be sparnų, nutūpė į 
medį be šakų, atėjo boba be dantų, suėdė paukštį be sparnų (sniegas, žemė 
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ir saulė). Studentai dabar neįspėja tokios mįslės, anksčiau tokias mįsles 
išmanė penkerių metų vaikai. Tad straipsnį pavadinom „Atlėkė paukštis 
be sparnų“. Mano didžiosios knygos pavadinimą Šventieji ir nelabieji fraze-
ologijoje ir liaudies kultūroje yra sugalvojęs profesorius Aloyzas Gudavičius.

Monografijoje Jūs nagrinėjate frazeologizmus su įvairių tikrovės realijų pa-
vadinimais: aprangos, apavo, valgių, gėrimų ir kt. Kuri iš šių grupių Jums 
įdomiausia? Ar į visas grupes vienodai pavyko įsigilinti? Koks apskritai 
tas mitinis pasaulis?

Tas vadinamasis mitinis pasaulis – gana nykus reikalas. Ką velniai, 
laumės valgo? Kokia ta vakarienė? Kartais patiekiamos keptos varlės, kitą 
sykį, neduok Dieve, piktvarlės, t. y. rupūžės, irgi keptos. Na ir yra uzbonas 
smalos gerti. Giltinė eina apsisupusi drobule nuo numirėlio, velnias irgi 
mėgsta numirėlio drabužius, laumės eina šiaudais apsikarsčiusios. Baubas 
iš viso apsirūbulęs skarmalais, apsismurgliojęs, kaip Juškos žodyne parašyta, 
kad Maulys apsimaulinęs bjauriom, juodom skarom – apsismurgliojęs. Vaiką 
gąsdindavo su šitokiu padaru. O kuo mitinės būtybės važiuoja, sakykim, 
joja? Štai sėdi laumė geldoj, kiaulę pasikinkiusi, žarnom įsivadelėjusi. Ko-
dėl personažai taip daro? Jie nėra šio pasaulio padarai, jie nėra žmonės. Kas 
struktūros požiūriu yra ne žmogus? Tai baidyklės, mitinės būtybės. Ne 
žmonės, suprantama, yra ir gyvūnai: vilkas, meška nepriskiriami žmonėms. 
Žmonėms nepriskiriami ir svetimieji. Žemaičiui ‒ ar tat bajoras yra žmo-
gus? Ne, ne žmogus: bajoras yra aukščiau už žmogų. O kunigas ar žmo-
gus? Ne! Kunigas yra mokytas, taigi, už žmogų irgi aukščiau. Bet čigonas 
ir ubagas yra žemiau už žmogų. Tokioj hierarchinėj sistemoj žmogus – tai 
saviškis, valstietis.

Liaudies kultūroj galioja tokia nuostata, kad geriausia yra mano tiky-
ba, mano konfesija, mano nuomonė, mano supratimas, mano luomas. Tą 
rodo ir žodžių reikšmės: žmogus yra saviškis, ūkininkas, jau ne trobelnin-
kas. Trobelninkas žmonėms nepriklauso: žmonėms priklauso tie, kurie turi 
30 ir daugiau hektarų ūkį. Tai nėra kokia tyčinė ksenofobija, prasimany-
mas. Studentai sakydavo, kad žemaičiai ksenofobiški. Jie neksenofobiški, 
visam pasauly yra tokių nuostatų. Mes dabar dažnai prasimanom pseudo-
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romantiškų dalykų: ak, ten kaimas, rūtų darželis, sesutės, ten gražūs drabu-
žiai. Žmonės gyveno, dirbo labai sunkiai, tą gražesnį drabužį apsivilko tik 
į bažnyčią eidami, ir tai ne visada, batus apsiaudavo tik prie bažnyčios. Visi 
žinom, kad basi ėjo: nebuvo nei duonos visiems sočiai, nebuvo gydytojo 
pagalbos. Kiek vaikiukų ir gimdyvių išmirė! Žmonės ir ilgo amžiaus nesu-
laukdavo, gerai žinom, kiek papjovė visokios džiovos, kokliušai, smaugos 
– romantikos buvo baisiai maža. Deja, tradicinė visuomenė gerų žmogaus 
gyvenimo sąlygų negalėjo sukurti. Dabartinė visuomenė, nors ji turi ir di-
delių ydų, yra turtingesnė, žmoniškesnė ir humaniškesnė.

Man, žinoma, buvo įdomūs frazeologizmai su valgių pavadinimais, 
su drabužių pavadinimais. Iš tiesų negalima išskirti kurios nors grupės, kuri 
būtų ne tokia įdomi. Aišku, yra skurdesnių grupių, tarkim, gamtos reiškinių 
pavadinimai – čia labai maža liaudies astronomijos. Yra, pvz., žvaigždynas 
šv. Petro ramtis. Ramtis yra „lazda“ – tai užrašyta Mažojoje Lietuvoje. Yra 
Trijų Karalių žvaigždės – mano senelė minėjo. Dar yra keli skirtingi Grįžulo 
Ratų pavadinimai. Bet tai tik tam tikros nuotrupos, matyt, anksčiau jų buvo 
daug: rašė – neužrašė, rinko – nesurinko, taip ir liko.

Yra ir visokių kuriozų. Štai LKŽ fiksuoti pasakymai, į kuriuos įeina 
žodis laumė. Laumės karoliukai „pievinė vingiorykštė“ – visi pažįsta, balti 
žiedukai, skėtinis augalas. Užrašyta iš Tauragnų, iš niekur daugiau. Su Trgn 
santrumpa LKŽ nurodyti ir laumatilčiai, laumaviečiai „juodosios avietės, 
gervuogės“, pvz.: Jeigu laumaviečių užvalgysi, naktį laumė dusins.  Iš niekur 
kitur neužrašyta ‒ čia veikiausiai pateikta Eugenijos Šimkūnaitės, kuri gal-
būt pati tuos žodžius sugalvojo ir užrašė.

Kitas originalus fantazuotojas – Vincas Krėvė, pvz., iš jo Patarlių: 
Dievelių girelę iškirto, žmogelis senas apvirto. Pasakymo niekur daugiau nėra, 
tik Krėvės Patarlėse. Čia gali galvoti: lietuviai buvo pagonys, buvo šventi 
miškai... Šį pasakymą sukūrė arba jis pats, arba jo studentai. Jo paties užra-
šyti padavimai apie Žvaigždikį – papasakojo ten toks Jonas iš Subartonių... 
Iš tikrųjų jo paties yra parašyta ar bent jau stilizuota remiantis tam tikru 
siužetu, ir tie jo žvaigždikiai yra išskaityti visiškai iš kitur. Krėvei labai 
rūpėjo įrodyti, kad tai iš tikrųjų yra žmonėse randama. Jonas Balys, dar 
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būdamas visiškai piemenėlio amžiaus, pakilo prieš tokius dalykus ir sakė, 
kad tirti reikia autentišką folklorą, kitaip sakant, ne tai, kas man gražu, kas 
štai romanizuota, dailiai užrašyta – reikia tirti tokį, koks jis yra iš tikrųjų. 
Tokia polemika buvo kilusi prieš karą.

Šiaip bendras visų mitinių padarų gyvenimo fonas yra gana nykus, 
net aš neturėjau drąsos aiškiai knygoj šito pasakyti. O pagonybė, kokią 
mes dabar bandom rekonstruoti, – man tik juokas ima. Vieną kartą laidoje 
„Gustavo enciklopedija“ kad pasakoja (o buvo kaip tik pavasaris, sprogo 
lapai, gėlės žydėjo), jog deivė Ragana čia padarė, kad viskas išsprogtų ir 
žydėtų, o dievas Velnias dar kažką pridėjo, – man ir akys išsprogo. Jeigu 
mano senelei būtų kas pasakęs, kad deivė Ragana daro gera, viską pražydi-
na ir kad dievas Velnias dar jai padeda, ji būtų pasakiusi, kad tu, vaikeli, iš 
proto išsikraustei. Tai visur prasikišantis noras pridirbti nebuvėlių dievų ir 
deivių. Nei ta ragana buvo kada deivė, nei ką, internetas pilnas ir dievų, ir 
deivių. Deivė Milda, deivė Nijolė ‒ tokių deivių niekada nebuvo, čia XIX 
amžiaus romantikų pramanai. 

Dabar štai girdisi, kad jau įves pagonybę – tokią lygiateisę religiją, kad 
galės žmones tuokti ir t. t., – tai žaidimas ir tiek – geriau, kad tų žaidimų 
nebūtų. Yra dabar tokių, kurie garbina Poseidoną, Artemidę, arba nuva-
žiuoja prie to „Stonehedge“ Anglijoje, prirenka įvairaus plauko pagonių, – 
tai tam tikros popkultūros apraiškos, ir viskas. Ir Rusijoje tokių pseudopa-
gonių daugybė, apie Gudiją – nė šnekos nėr – kai kurie visai pameta protą, 
pradeda sakyti, kad ir Mindaugas buvo ne lietuvių kilmės kunigaikštis, ir 
visa kita. Žmonėms reikia tautinės ideologijos, bet tai nereiškia, kad jie tu-
rėtų iškraipyti faktus. Kaip sakė Gintaras Beresnevičius, nusibodo gainioti 
studentus nuo interneto – ten rasi, ko tiktai nori. 

Kokiems klausimams bus skirta antroji Jūsų monografija?

Antroje knygoje bus nagrinėjami velnių pavadinimai, kurių yra la-
bai daug. Tautosakoje nemažai ir laumių pavadinimų. Velniavardžių yra 
apie 400: vieno tik Liucipieriaus yra daugybė fonetinių variantų, užrašy-
tų iš įvairių vietų: Liucipas, Liuciponas, Lipicierius ir kt. Motyvacija gali 
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būti įvairi ‒ pagal gyvenamąją vietą: balinis, balutinis, šilinis, šilovelnis; gali 
būti pagal piktumą, būdą, charakterį: koks nors pikčius, piktybukas; pagal 
įprastą jam veiksmą, funkciją: gaudadūšis, kuris gaudo dūšeles ir nusidėjė-
lius gabena į pragarą. Labai dažnai „suvelnėja“ kaimynų pavadinimai, pvz., 
velnias vokietis, ypač Mažosios Lietuvos tekstuose, paplitę ir mažybiniai 
dariniai: vokietukas, vokiečiukas, vokietaitis, – daugiau Žemaitijoje ir Suval-
kijoje vartojami. Pasitaiko ir kitokių, pvz., totorius, prūsukas. Dėl ko „su-
velnėja“ etnonimai? Žmonės velnią įsivaizduoja kaip svetimtautį. Jie tra-
dicinėje kultūroje nėra baisiai mėgstami, jiems priskiriama ir demoniškų, 
ir zoomorfinių bruožų. Yra toks estų tautosakininkas Ülo Valkas, parašęs 
knygą apie velnio vaizdinį estų tautosakoj. Šis aprašo tokį atsitikimą. XVIII 
šimtmety vienas radikaliai nusiteikęs žmogus, valstietis, įkūrė netgi pro-
testantų sektą, viešai sudegino savo gražesnius drabužius, sakė, kad valgyt 
galima tik duoną su vandeniu, bet jau, gink Dieve, negalima tarnauti vo-
kiečiams, nes vokiečiai yra velniai. Galiausiai tas jo judėjimas sužlugo, bet, 
kai pagalvoji, šaltis per nugarą vaikšto: ką tiems žmonėms darė tie baronai 
ir tie kilmingieji ponai, kad priėjo prie šitokių dalykų? Tarnavimas vokie-
čiui – tokiam žmogui gresia amžina pražūtis. Tokie vaizdiniai turi bendrų 
bruožų visame Pabaltijyje. Štai ir lenkų kalbos Niemiec „vokietis“, tas pats 
rusų немeц susijęs su немой „nebylys“. Atributai paprasti: velnio – trumpas 
švarkas, o valstiečių sermėgos buvo ilgos, skrybėlė velniui būtina, batukai 
vaksavoti, čebačiukai gražūs, – toks yra ponaitis, arba vokiečiukas. Ponaitis 
irgi ne mužikas: kaip sakiau, už žmogų ponai yra aukštesni. Susidaro tokios 
leksinės semantinės grupelės. Kol po vieną aprašai, ir išeina knyga. Gal dar 
pridėsiu skyrių apie minėtus pseudodievukus. Kuo toliau, tuo mažiau tikiu, 
kad velnias yra buvusi pagoniška dievybė. Jis yra buvęs iš žemesnių padarų: 
lygiai kaip laumė, kaukas, aitvaras, – bet kad jis būtų buvęs dievu, aš tuo 
visiškai netikiu – tai idėja, kuri negali atlaikyti didesnės kritikos. 

Jūsų minčių yra virtualioje erdvėje, galima pasiklausyti kai kurių pas-
kaitų įrašų. Kaip tą įdomų kultūros klodą galėtume dar labiau priartinti 
prie jaunimo? Kaip kelti lietuvių kalbos prestižą mūsų „anglėjančioje“ 
visuomenėje?
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Jeigu mokykloje nori ką nors padaryti, reikia tam tikros pakraipos žmo-
nių. O dabar, kai pažiūri į tą pačią etnologijos specialybę, kad ir mūsų univer-
sitete, Istorijos fakultete: etnografijos specialybės (persikrikštijo į etnologijos) 
seniai nėra, sužlugo ir kultūrinės antropologijos studijos. Kiekvienais metais 
matau skelbimą, kuriame kviečiama stoti į socialinę antropologiją. Kultūri-
nės antropologijos taip ir nebeliko, – reikėjo labiau viešinti save, stengtis būti 
matomiems. Jeigu mokytojais niekas nebenori būti – vėl aktualus dalykas – 
iš kur tokių etninės kultūros mokytojų imsim? Pirmiausia, žemas mokytojo 
prestižas visuomenėje. Jeigu vaikas mokytojo visai nepaiso – kas gali norėti 
būti mokytoju?! Čia sudėtingi dalykai.  Etninės kultūros dalykų perteikimas, 
gebėjimas sudominti mokinius labai priklauso nuo mokytojo. Jeigu mokyto-
jas yra apsukresnis, jis įsteigia etnografinį ansamblį: vaikai ir šoka, ir dainuo-
ja, ir apsivelka tautiniais drabužėliais. Anksčiau, kai dar būdavo ekspedicijos, 
tuos mokinius ten netgi pasiimdavo. Neseniai publikuoti mokytojos Laimos 
Abraitytės, žinomos Vilniaus lituanistės, atsiminimai. Ji veždavosi į Dzūkiją 
mergaites, kurios pamatė, kokie yra kaimo žmonės, jų interesai, kaip jie gy-
vena, koks tas yra žmogaus buvimas tenai. Kai matai žmogų, kuris sunkiai 
dirbęs per dieną, namo parėjęs atsisėdęs ant prieklėčio dainuoja, ateina čia 
jo draugai, giminės ar bičiuliai iš to paties kaimo, – atsiranda visiškai kita 
nuotaika, kitas ūpas. Dabar jaunimui tokios aplinkos pažinti nebėra įmano-
ma, tai didelė bėda. Antra vertus, čia toks įsitikinimas, ne tik jaunųjų, bet 
ir tėvų – gerai viskas, kas yra ten: už balos, arba už rubežiaus, o čia nieko 
gero, nieko doro negali būt. Net esu girdėjusi žinomo žurnalisto, Rimvydo 
Valatkos, pasakymą: „Kada liausimės Europą juokinti su „Kepurine“?“ Kodėl 
austras gali jodlerius visokius dainuoti ‒ labai keistu balsu oliuoti ir visokias 
išvynioti melodijas, – tai nėra juokinga ir Europos nejuokina, – o štai lie-
tuvių šokis juokina?! Dar geriau girdėjau jį šnekant per „Žinių radiją“, kad 
Lietuvių kalbos komisija – tai naujieji tironai. Baigė tokia fraze: „Atsikniskite 
nuo mano kalbos, atsikniskite nuo mano kūno, atsikniskite nuo mano maisto 
kultūros“. O! Atsiranda tokių pavadinimų ‒ kalbišiai – ne kartą girdžiu per 
radiją. Su panieka, aplombu tariama ‒ aš ne kalbišius: sakiau slešas ir sakysiu 
slešas. Išranda pseudoproblemų, kad mes, kalbininkai, esame sargai, pikti 
varinėtojai su botagu, vos ne kaip tie vokiečiai ponai, kaip sakiau. O jaunas 
gi tuoj išgirsta šitai, vaikai daug daugiau girdi negu kad mes manom. Vaikui 
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įdėti į galvą, kad gera tai, kas lietuviška, juolab kas tarmiška, – labai svarbu. 
Per dialektologijos pratybas klausdavau studentų, iš kur kilę jų tėveliai, kur 
gimę mamytė, tėtė ar seneliai. „Kažkokiam kaime“ – jie net nežino, nei kada 
gimusi ta senelė, nei kuo vardu. Toliau ‒ kitas žingsnis: „Man gėda prisipa-
žinti, kad aš iš atsilikusios šalies“. O kaip padaryti, kad to nebūtų? Pirmiausia, 
niekas neturėtų būti primesta ir su lazda mokoma. Mokykloje dažnai būna 
tokio valdiško kalbėjimo. Jeigu mokytojas stovi išsiplėtęs tarpduryje, kad vai-
kai nepabėgtų iš minėjimo, – tai ko vertas tas minėjimas?!

Yra visokios muziejų edukacinės programos, tarkim, Anykščių Arklio 
muziejuje vedami renginiai, miesto vaikui tai baisi laimė, bet jie tinka tik 
mažesniems vaikams. Kai apklausia šešiolikos metų paauglius, didžiausias 
procentas – norim išvažiuot iš Lietuvos. Tai kam mes tą Lietuvą galiausiai 
atgavom?! Sẽniai ‒ kad iš jos galėtų vogti, jaunikliai ‒ kad iš jos pabėgtų, – 
visa tai jau pasiekė absurdo ir juokingumo laipsnį.

Supažindinant vaikus su tautine kultūra labai svarbus tėvų vaidmuo. 
Tačiau jie dažnai vaikais nesidomi apskritai: jie uždirba pinigus, kad vaikas 
būtų apsitaisęs ne prasčiau už kitus ‒ tuo ir baigiasi auklėjimas. Pasiklau-
sykim kur troleibuse: kas antras žodis yra angliškas, atskiros vaikų frazės 
yra angliškos, būna, kad šnekasi apskritai angliškai ir tyčiojasi iš tokio, kuris 
nesugeba gerai, sklandžiai angliškai kalbėti, – ir tas „apanglėjimas“ vyksta 
gana sparčiai. Dar vienas įdomus dalykas: mokinių žargone, toje kalboje, 
kurios nesupranta tėtė, mama, diduma žodžių, perdirbtų, aišku, su lietu-
viškom galūnėm, priesagom, yra rusybės. Žargono pamatas tebėra rusiškas, 
ant jo užkeliami „angelų“ kalbos elementai – kas iš to bus, vienas Dievas 
žino. Perėjęs per Gedimino prospektą nerandi parduotuvės, kurios pava-
dinimas būtų lietuviškas. Antai prie Baltojo tilto ‒ „Riverside“ viešbutis, 
kuris anksčiau buvo viešbutis „Lietuva“. Aš atsimenu kavinę netoli Lukiš-
kių aikštės. Kadaise, apie 1993–1994 metus, tai buvo kavinė „Šaltuona“. 
Vėliau iškaboje atsirado marmūzė – šalmas su juodais ragais – kavinė pasi-
darė „Juodasis vikingas“, bet dar buvo rašoma lietuviškai. Dabar jau daug 
metų parašyta „Mister Pub“ ir nupaišytas ponas su cilindru. Tai rodo mūsų, 
bent jau miestiškosios visuomenės, vidinę laikyseną – į kurią pusę mes 
dabar einam, važiuojam. Tad ko norėti iš to vaiko, mokinio ar studento: 
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jam atrodo, kad ta lietuvių kalba nereikalinga, ir tas, kuris mokosi lietuvių 
kalbos, yra kvailas. Man vienas yra sakęs: „Ką ten reikia mokytis, lietuviš-
kai aš ir taip puikiai moku“. Ir dar esu išgirdusi: „Kompiuteristų tai reikia, 
o tavo specialybė niekam nereikalinga!“ Taip galvojančių yra daug. Reikia 
kelti gimtosios kalbos prestižą, o visa kita yra tarsi to paties audinio siūlai: 
ir tarmės, ir etninės kultūros dalykai. O žmonės dabar? Žmonės bijo save 
parodyti. Girdenis vis aiškindavo, kuo skiriasi kaimo žmogus nuo mies-
to. Kaimo žmogus kiekvienas buvo kitoks. Profesorius sakydavo: „Man 
nuobodu dabar gyventi“. Dabar visi kaip pagal šniūrą išrikiuoti, vienodi. 
Jeigu kas nebaigęs muzikos mokyklos, tai tas ir nedainuos. Lauk, kad jis 
sudomintų paauglį liaudies dainomis ar apskritai etnine kultūra, – nėra ko 
norėti. O mūsų seneliai ir proseneliai jokių mokyklų nebuvo lankę, – ir 
šoko, ir dainavo. Jie to išmoko iš kitas kito, daug kas priklausė nuo šeimy-
nos, bendruomenės.

Apmąstydami šias įdomias Birutės Jasiūnaitės mintis, džiaugdamiesi jos 
pasiekimais linkime jai ilgų, gražių, kūrybingų metų. Nekantriai laukia-
me pasirodančios antrosios monografijos bei naujų straipsnių.

Kalbino Zofi ja  Babick ienė
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Birutė Jasiūnaitė. – Bibliogr. nuorodos: [42] pavad. – Santr. rus.: 
Эвфемизмы в литовских диалектах и фольклоре: проблемы и 
перспективы // Baltistica. – ISSN 0132-6530. – 6 priedas (2005), p. 
101–117. – Taip pat prieinama: DOI: 10.15388/baltistica.48.2.2192

36. «Формула невозможного» в литовской фразеологии / Бируте 
Ясюнайте. – Rus. // Мова i культура. – Bibliogr. nuorodos: 13 
pavad. ‒ Киев. – Вып. 8, т. 5, ч. 2 (2005): Национальные языки и 
культуры в их специфике и взаимодействии, p. 16–21. – (Серия 
«Филология»).

2006
37. X tarptautinis baltistų kongresas / Birutė Jasiūnaitė, Jurgis Pakerys, 

Daiva Sinkevičiūtė. – Bibliogr. nuorodos išnašose // Baltistica. – 
ISSN 0132-6530. – T. 41(1) (2006), p. 153–156. – Taip pat prieina-
ma: DOI: 10.15388/baltistica.41.1.1142
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38. Maldelės į jauną mėnulį rytų Lietuvos folklore: etnolingvistinis as-
pektas / Birutė Jasiūnaitė. – Bibliogr. nuorodos: [15] pavad. – Santr. 
rus.: Молитвенные обращения к молодому месяцу в фольклоре 
восточной Литвы: этнологический аспект // Baltistica. – ISSN 
0132-6530. – T. 41(3) (2006), p. 473–488. – Taip pat prieinama: 
DOI: 10.15388/baltistica.41.3.1156

39. Mẽdžias rytų Lietuvos folkloro formulėse / Birutė Jasiūnaitė. – Bi-
bliogr. nuorodos: [41] pavad. – Santr. rus.: Слово mẽdžias «лес» в 
фольклорных формулах восточной Литвы // Baltistica. – ISSN 
0132-6530. – T. 41(2) (2006), p. 265–281. – Taip pat prieinama: 
DOI: 10.15388/baltistica.41.2.995

40. Жаворонков снег (происхождение снега в традиционной 
культуре) / Е. Коницкая, Б. Ясюнайте. – Rus. – Bibliogr. nuo-
rodos: 36 pavad. // Балто-славянские исследования : сборник 
научных трудов. Т. 17. – Москва, 2006. – ISBN 5-85759-383-
2. – P. 353–372. – Taip pat prieinama: https://www.academia.
edu/9725652/Жаворонков_снег_происхождение_снега_в_
традиционной_культуре

41. Некоторые термины описания пейоративной и мелиоративной 
лексики / Бируте Ясюнайте. – Rus. – Santr. ukr., angl. // 
Вiсник нацiонльного университету Лвiвська полiтехнiка. Серія 
«Проблеми української термінології». – ISSN 0321-0499. – 2006, 
№. 559, p. 195–197.

2007
42. Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė : mokomės dialekto-

logijos / Zofija Babickienė, Birutė Jasiūnaitė, Angelė Pečeliūnaitė, 
Rūta Bagužytė ; mokslinė redaktorė Birutė Jasiūnaitė ; Vilniaus uni-
versitetas. – Vilnius : Baltų lankų leidyba, 2007. – 167, [1] p. – Bi-
bliogr. nuorodos: p. 167. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-23-
086-1.

Turinys: Pratarmė, p. 8–9 ; Fonetinė transkripcija, p. 10–11 ; 1. Fonetika 
ir kirčiavimas, p. 12; 1.1. Fonetikos pratimai, p. 12; 1.1.1. Vokalizmo ypa-
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tybės, p. 12; 1–27 užduotis, p. 12–30; 1.1.2. Konsonantizmo ypatumai, 
p. 30; 28–35 užduotis, p. 30–35; 1.1.3. Apibendrinamieji pratimai, p. 37;  
36–45 užduotis, p. 37–42; 1.2. Kirčiavimo pratimai, p. 44; 46–53 užduotis, 
p. 44–48 ; 2. Morfologija, p. 50; 2.1. Vardažodžių morfologinės ypatybės, 
p. 50; 2.1.1 Priesaginė vardažodžių daryba. Priesagų vartojimo ypatumai, p. 
50; 54–61 užduotis, p. 50–55; 2.1.2. Priešdėlinė vardažodžių daryba. Prieš-
dėlių vartojimo ypatumai, p. 56; 62–65 užduotis, p. 56–59; 2.1.3. Sudurti-
niai vardažodžiai, p. 60; 66 užduotis, p. 60; 2.1.4. Linksniavimo ypatumai, 
p. 61; 67–73 užduotis, p. 61–67; 2.1.5. Vardažodžių kamiengalių mišimas, 
p. 68; 74–76 užduotis, p. 68–69; 2.1.6. Vardažodžių ir veiksmažodžių dvis-
kaitos formos ir jų vartojimas, p. 70; 77–78 užduotis, p. 70–71; 2.1.7. Var-
dažodžių giminių ypatybės, p. 72; 79 užduotis, p. 72; 2.1.8. Įvardžiuotinės 
formos, p. 73; 80–81 užduotis, p. 73–74; 2.2. Veiksmažodžių morfologinės 
ypatybės, p. 75; 2.2.1. Veiksmažodžių laikų vartojimas, jų formų darybos 
savitumai, p. 75; 2.2.1.1. Esamasis laikas, p. 75; 82–83 užduotis, p. 75; 
2.2.1.2. Būtasis kartinis laikas, p. 77; 84 užduotis, p. 77; 2.2.1.3. Būtasis 
dažninis laikas, p. 77; 85–87 užduotis, p. 77–80; 2.2.1.4. Būsimasis lai-
kas, p. 81; 88–91 užduotis, p. 81–84; 2.2.1.5. Veiksmažodžių sangrąžinės 
formos, p. 85; 92–93 užduotis, p. 85–86; 2.2.1.6. Veiksmažodžių formų 
daryba, p. 87; 94–95 užduotis, p. 87; 2.2.1.7. Veiksmažodžių kamiengalių 
mišimas, p. 88; 96 užduotis, p. 88; 2.2.1.8. Prieveiksmių darybos ir varto-
jimo ypatumai, p. 89; 97–103 užduotis, p. 89–95 ; 3. Leksika, p. 97; 3.1. 
Vardažodžių leksiniai ir semantiniai ypatumai, p. 97; 104–133 užduotis, p. 
97–130; 3.2. Veiksmažodžių leksiniai ir semantiniai ypatumai, p. 132; 134–
145 užduotis, p. 132–143; 3.3. Frazeologiniai junginiai, p. 145; 146–155 
užduotis, p. 145–157 ; 4. Sintaksė, p. 158; 156–165 užduotis, p. 158–165 ; 
Sutrumpinimai, p. 166 ; Literatūra, p. 167.

43. Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė [Elektroninis išteklius] 
/ Zofija Babickienė, Birutė Jasiūnaitė, Angelė Pečeliūnaitė, Rūta Ba-
gužytė. – [Vilnius]: Baltų lankų leidyba, 2007. – 1 elektron. opt. 
diskas (CD-ROM). – ISBN 978-9955-23-094-6.

Turinyje: Centrinės šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės žemėlapis ; Kny-
gos pratarmė ; Svarbiausios centrinės kretingiškių tarmės ypatybės ; I. Tar-
miniai tekstai su komentarais, žodynėliu ir autentiškais pasakotojų įrašais: 
1. Tautosaka: tekstai ir rinktiniai įrašai. 2. Gyvenimiškos istorijos I: tekstai 
ir rinktiniai įrašai. 3. Gyvenimiškos istorijos II: tekstai ir rinktiniai įrašai. 4. 
Žodynėlis. Santraukos. Literatūra ; II. Mokomės dialektologijos: 1. Teks-
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tinės užduotys su autentiškais įrašais. 2. Praktinės užduotys: Fonetika ir 
kirčiavimas. Morfologija. Leksika. Sintaksė ; III. Pažinkime žmones ir jų 
kraštą: Aktyviausi pasakotojai. Krašto vaizdai, žmonių buitis. Žemaitiški 
įdainavimai (dainuoja Povilas Girdenis).

44. Centrinė šiaurės žemaičių kretingiškių tarmė : tarmės tekstai su ko-
mentarais ir žodynėliu / Zofija Babickienė, Birutė Jasiūnaitė, Angelė 
Pečeliūnaitė, Rūta Bagužytė ; mokslinė redaktorė Birutė Jasiūnaitė ; 
Vilniaus universitetas. – Vilnius : Baltų lankų leidyba, 2007. – 343, 
[1] p., [4] iliustr. lap. – Santr. angl., lenk., rus. – Bibliogr. nuorodos: 
p. 341–343. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-23-068-7.

Turinys: Pratarmė, p. 9–10 ; Svarbiausios centrinės kretingiškių tarmės 
ypatybės, p. 11–18 ; Fonetinė transkripcija, p. 19–20 ; Kretingiškių tarmės 
tekstai, p. 21 ; Tautosaka, p. 21 ; Laumės verpėjos, p. 21–27 ; Aplink slinką 
mergelę, p. 27–33 ; Čičiuo liliuo, užmiršeli!, p. 33–35 ; Pasaka apie bitelę, 
p. 35–46 ; Velnį nušavau, p. 46–48 ; Žąsys moka susišnekėti, p. 48–49 ; 
Septynis gaidžius reik[a] nukirsti, p. 49–50 ; Užkeikė pinigus, p. 50–52 ; 
Šiaudų(m) ryšys, p. 53–57 ; Visumet liuobam burbėti, p. 57–58 ; Ak, duja 
duja, p. 59–60 ; Kumelės kiaurymė, p. 60–61 ; Vaikis nedidelio ūgio, p. 
61–62 ; Žmogaus amžius, p. 62–63 ; Tik dėl kvapo, p. 63 ; Žliba duktė, p. 
64 ; To dar betrūko, p. 64–65 ; Jonį marina, p. 65 ; Kaulas, p. 65–66 ; Kai-
mynas razbaininkas, p. 66–67 ; Pakapėje baido, p. 67 ; Baidyklė iš duobės, 
p. 68 ; Sukliko ne savo balsu, p. 68–69 ; Kaip prisivilioti vaikį, p. 69–70 ; 
Dėl meilės reikia kentėti, p. 70–71 ; Duok ir man prikurti, p. 71–72 ; Dėl 
vardo, p. 72 ; Atvirtau į žmogų, p. 73 ; Patepė su degutu, p. 74 ; Kaip vilkas 
su šuniu draugavo, p. 74–77 ; Baidyklės viedrus skambina, p. 77–78 ; Gy-
venimiškos istorijos I, p. 79 ; Pintuvės. Išvėdlavimas, p. 79–85 ; Įvedybos, 
p. 86–87 ; Piršlys kavojasi, p. 88–89 ; Kningas platina, p. 89–92 ; Valgiai: 
kastinys, builės su šarkais, p. 92–93 ; Cibulynė, p. 93–94 ; Tuokart nebuvo 
nieko pirkto, p. 95–96 ; Vienos į šokius nejom, p. 97–100 ; Nemokėsi verp-
ti, austi – negausi vyro, p. 100–101 ; Su naginėms mes ėjom, p. 102–103 ; 
Išejau žlugčio skalbti, p. 103–104 ; Bėgsi parkanus apkabinti, p. 104–105 ; 
Kaip avis kirpo, p. 105–106 ; Bitys spiet[a], p. 106–108 ; Kojos sveikesnės 
buvo, p. 108–109 ; Kitas kitą žmonys gerbė, p. 109–110 ; Pamaišinavoniai 
ir vakaruškos, p. 110–111 ; Ėjo pri motriškų babos seniau, p. 112–113 
; Liuob skaudžiai būs nešioti, p. 114 ; Šakaliais iškada buvo kūrinti, p. 
114–116 ; Pasikinkyk  arklį, p. 116–117 ; Kožnas po savo žemę grybavom, 
p. 118; Jonis iš kokių penkių pėdų buvo, p. 118–119 ; Kaip šniūrus vijo, p. 
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119–120 ; Žemaičiai kad kinko [arklius] su kamantais, p. 120–122 ; Pus-
marškonė košė, p. 122–123 ; Sampilinis pienas, p. 123 ; Cibulynė, p. 124 ; 
Slopė, p. 124 ; Kastinys, p. 125 ; Esu lig su ta redele [didumo], p. 126–128 
; Juobam vainikėlį nupinsi, p. 129 ; Jergau, lauksi tų(m) kalėdininkų, p. 
130–131 ; Gandras vaikus nešiojo, p. 131–135 ; Juk kožnas savo dirbo: 
apie namų apyvokos daiktus, p. 135–137 ; Velykos būs rudenį, p. 138–139 
; Tik vieną kadagį liuobam nešties, p. 140–141 ; Valgysi, ka ir liežuvis lėks 
aplink ausis, p. 141–142 ; Tuokart viskas buvo skaniai, p. 142–144 ; De-
vynių metų ėjau į upę skalbties, p. 145–147 ; Nakvynė pirtyje, p. 147–153 
; Linaminio šposai, p. 153–154 ; Teskandinsiuos pareitant [iš Kartenos], 
p. 154–158 ; Juodas ožys su balta barzda, p. 158–162 ; Suūžė, sudrebėjo 
visa žemė, p. 162–164 ; Gyvenimiškos istorijos II, p. 165 ; Nė šuo, niekas 
tiek nėra iškentėjęs, p. 165–175 ; Vis du ir du, p. 175–176; Dvi šviesos, p. 
176–178 ; Nabvažiuosiu daugiau į tą Rygą nikumet, p. 178–182 ; Bjauri 
laikai, p. 183–184 ; Pati didžioji buvau, p. 184–186 ; Kokie pirmu buvo li-
nai – silkai!, p. 186–189 ; Apie tėviškelę 1, p. 189–191; Apie tėviškelę 2, p. 
191 ; Pora prisiminimų, p. 192 ; „Kulių liktarna“, p. 192–194 ; Trisdešimts 
rublių už visus metus, p. 194–195 ; Penkias kapeikas į dieną teuždirbom, 
p. 196–197 ; Pirtė[je] veln[ia]s y[ra], p. 198–199 ; Putas liuobam blaškyti, 
p. 199 ; Plu-plu-plu pakapė[je], p. 200 ; Apie vokyčių ir rusų kareivius, p. 
201–202 ; Apent į treniruotes, p. 202–203 ; Builes pati pasisėjau šitai, p. 
203–205 ; Ūkis buvo didelis, p. 205–206 ; Brikelė buvo graži, aukšta, p. 
206–209 ; Piktnotrynės kandančios yra, p. 209–211 ; Įsės į briką ir išleis pri 
tos mergelės, p. 211–212 ; Vainikeliai ant galvos rūtų nupinti, p. 212–213 
; Kaurato (kalvarato) dalys, p. 213–214 ; Vakarienei kruopynė, morkynė a 
makaronynė, p. 215–216 ; Žydai burtų be proto daug turėjo, p. 216–217 ; 
Potkes žadėjo atsiųsti, p. 217–218 ; Atsipažinau, kame esu, p. 219 ; Miški-
nį nušavo, p. 220–221 ; Buvo tų grybų tuokart nemažai, p. 222 ; Kožnam 
vienam po varnelę, p. 223–224 ; Ką virdavo pusryčiams, pietums ir vaka-
rienei?, p. 224 ; Vaikytis liepė nuvežti į Kulius, p. 225–231 ; Karas baigėsi, 
p. 231–233 ; Rusų karūmenė[je], p. 233–234 ; Išginė namo po tarnybos 
rusų karūmenė[je], p. 234–235 ; Nušvito akys šv. Agotos duonelės atsilau-
žus, p. 235–236 ; Veizu, duonos kepaliukas, p. 236 ; Nebeišvežė į Sibirą, 
p. 237–240 ; Tėviškėlę apibuožino, p. 240–241 ; Kitam duobės nekask, 
p. 241–242 ; Gegužinė su trūbais, p. 243–245 ; Aš esu lietuvis lietuvis!, 
p. 246–247 ; Dvi savaites duoną kepiau, p. 247–250 ; Turu tris driuožes, 
p. 250–251 ; Dar ir paviržį davė, p. 251–256 ; Kažkas buvo atkalnėje, p. 
256–257 ; Pas būrus parsisamdžiau, p. 257–260 ; Taip seniau gyvenom, p. 
260–271 ; Viskas buvo naminiai, p. 272–274 ; Mūsų budinkai, p. 275–276 
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; Kad Kasčiuška jojo, p. 276–281 ; Baisi banga – koplytėlių griovimas, p. 
282–289 ; Penkias dienas nešnekėti, p. 289–290 ; Vizijos, p. 290–292 ; 
Atvažiuos šv. Tėvas, p. 292–301 ; Čiobreliai – čepronai sakė, p. 301– 303 
; Pirmiejai vaistai nu nervų, p. 304–305 ; Pagrindiniai vaistai ta samanė, p. 
306–307 ; Varlės pilkos pryš lytų, p. 307–308 ; Dažėm, kaip su kuo išma-
nėm, p. 309–310 ; Turi turėti pilną skrynią, p. 310–311 ; Mur mur mur 
su vandeniu priginusys, p. 311–316 ; Žodynėlis, p. 318–334 ; Santrauka, 
p. 335 ; Streszczenie, p. 336–337 ; Резюме, p. 337–338 ; Summary, p. 
338–339 ; Sutrumpinimai, p. 340 ; Literatūra, p. 341–343.

[Recenzija] / Daiva Vaišnienė. – Iliustr. // Gimtoji kalba. – ISSN 0868-
5134. – 2007, Nr. 12, p. 27.

***
45. „Dievas kojas aunas“: (mitologinių personažų daiktai frazeologi-

joje: apdaras ir apavas) / Birutė Jasiūnaitė. – Bibliogr. nuorodos: 
[47] pavad. – Santr. rus.: «Бог обувается»: (вещи мифологических 
персонажей во фразеологии: одежда и обувь) // Baltistica. – ISSN 
0132-6503. – T. 42(3) (2007), p. 437–456. – Taip pat prieinama: 
DOI: 10.15388/baltistica.42.3.1183

46. „Dievo pyragas“: (mitologinių personažų daiktai frazeologijoje: val-
gis ir gėrimas) / Birutė Jasiūnaitė. – Bibliogr. nuorodos: [63] pavad. 
– Santr. rus.: «Божий пирог»: (вещи мифологических персонажей 
во фразеологии: еда и питье) // Baltistica. – ISSN 0132-6530. – 
T. 42(2) (2007), p. 271–296. – Taip pat prieinama: DOI: 10.15388/
baltistica.42.2.1172

47. „Velnio kėdė“: (mitologinių personažų aplinka frazeologijoje: namai, 
sodyba, bažnyčia) / Birutė Jasiūnaitė. – Bibliogr. nuorodos: [51] pa-
vad. – Santr. rus.: «Чертого кресло»: (окружение мифологических 
персонажей во фразеологии: дом, усадьба, костел) // Baltistica. 
– ISSN 0132-6530. – T. 42(1) (2007), p. 89–115. – Taip pat priei-
nama: DOI: 10.15388/baltistica.42.1.945

48. Žemaičių formuliniai keiksmai / Birutė Jasiūnaitė. – Bibliogr. nuo-
rodos: [8] pavad. – Santr. angl.: Samogitian swearing formulas // 
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Tautosakos darbai. – ISSN 1392-2831. – T. 34 (2007),  p. 257–262. 
– Taip pat prieinama: http://www.llti.lt/failai/21%20Jasiunaites_01.
pdf

49. Žemaitiškų keiksmų tekstai / parengė Birutė Jasiūnaitė // Tautosa-
kos darbai. – ISSN 1392-2831. – T. 34 (2007), p. 263–276. – Taip 
pat prieinama: http://www.llti.lt/failai/22%20Jasiunaites_02.pdf

2008
50. Kai kurie mitologinių personažų daiktai frazeologijoje / Birutė Ja-

siūnaitė // Дни балтов и белые ночи : международная научная 
конференция, 19–21 июня, 2008, Санкт-Петербург : тезисы 
докладов. – Санкт-Петербург, 2008. – P. 52.

51. „Raganos šluota“: (mitologinių personažų įrankiai frazeologijoje) / 
Birutė Jasiūnaitė. – Bibliogr. nuorodos: [47] pavad. – Santr. rus.: 
«Ведьмина метла»: (орудия мифологических персонажей во 
фразеологии) // Baltistica. – ISSN 0132-6530. – T. 43(2) (2008), p. 
245–261. – Taip pat prieinama: DOI: 10.15388/baltistica.43.2.1240

52. Senas frazeologinis modelis? / Birutė Jasiūnaitė // Tarptautinė Ka-
zimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika, 2008 m. rug-
sėjo 26‒27 d. 2008. – Vilnius, 2008. – P. 9–12.

2009
53. Arklys ir jo sinonimai „demonologiniuose“ frazeologizmuose / Bi-

rutė Jasiūnaitė // Jono Kazlausko diena: kalbos istorijos dalykai : 
tarptautinės konferencijos programa ir tezės, Vilnius, 2009 m. rug-
sėjo 25 d. – Vilnius, 2009. – P. 7–8. – Taip pat prieinama: https://
www.vu.lt/site_files/InfS/Ivykiai/2009-09-25_Kazlausko_konfe-
rencija.pdf

54. Kai kurie frazeologiniai belemnito pavadinimai / Birutė Jasiūnaitė. 
– Bibliogr. nuorodos: [26] pavad. – Santr. angl.: Lithuanian phrase-
ological names of belemnite // Kalbotyra. – ISSN 1392-1517. – Nr. 
54(2) (2009), p. 133–139. – Taip pat prieinama: http://etalpykla.litua-
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nistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367171531614/
DS.002.0.01.ARTIC

55. Mitologinių personažų augalai frazeologijoje : [tezės] / Birutė Jasiū-
naitė // Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno : Lietuvos 
vardo tūkstantmečiui : tarptautinės mokslinės konferencijos prane-
šimų tezės, 2009 m. lapkričio 19–20 d. – Vilnius, 2009. – P. 17. 
– Taip pat prieinama: http://old.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/
Sirvydo%20konf%20tezes.pdf

56. Rusiški keiksmai lietuvių lūpose – kalinių žargono palikimas / Biru-
tė Jasiūnaitė ; [kalbėjosi] Mindaugas Jackevičius. – Portr. // Delfi.lt 
[Eektroninis išteklius]. – 2009, gruod. 26. – Prieigos būdas: https://
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BIBLIOGRAFIJOS PASTABOS

Bibliografijos rodyklėje surinktos, aprašytos ir susistemintos įvairiuo-
se spaudiniuose bei virtualiojoje erdvėje paskelbtos Vilniaus universiteto 
Baltistikos katedros dėstytojos, profesorės Birutės Jasiūnaitės 1983–2018 
metų publikacijos, kalbininkės sudaryti, redaguoti ir versti darbai. Be to, 
atskirai pateiktos autorių abėcėlės tvarka surašytos humanitarinių mokslų 
disertacijos ir baigiamieji studentų bakalauro bei magistro darbai, kurių va-
dove, oponente ar gynimo tarybos nare buvo Birutė Jasiūnaitė. Rodyklėje 
taip pat užfiksuota literatūra apie profesorę, svarbesni jos veiklos epizodai 
ir faktai.

Bibliografijos rodyklę sudaro penki skyriai. Skyriuje Knygos, straips-
niai, recenzijos, mokslinių pranešimų tezės registruojami mokslo darbai, 
recenzijos, pranešimų tezės, mokslo populiarinimo ir kitos publikacijos. 
Aprašai grupuojami chronologiškai, pagal metus, pirmiausia nurodant bro-
šiūras ir knygas, po to ‒ straipsnius. Knygos (pirmoji Jasiūnaitės knyga, 
parengta kartu su bendraautorėmis, pasirodė 2007 metais) nuo straipsnių 
atskiriamos žvaigždutėmis. Publikacijos dėstomos pagal antraščių abėcėlę 
(iš pradžių pagal lotynišką, toliau pagal kirilikos). Prie bibliografinių įrašų 
antraščių abėcėlės tvarka pateikiamos recenzijos ir anotacijos apie Jasiū-
naitės knygas. Jos atskirai nenumeruotos. Skyriuose Sudarytoja, redaktorė, 
vertėja ir Literatūra apie Birutę Jasiūnaitę publikacijos dėstomos autorių arba 
antraščių abėcėlės tvarka, o skyriuose Disertacijų vadovė, oponentė, gynimo 
tarybų narė ir Studentų darbų vadovė – pagal autorių abėcėlę.

Leidinio pabaigoje pateikiama asmenvardžių rodyklė. Ji apima visus 
bibliografiniuose aprašuose ir anotacijose randamus asmenvardžius. Rody-
klėje taip pat nurodyti to paties asmens pavardės variantai. 

Bibliografijos rodyklė parengta remiantis tarptautinio standartinio aprašo 
reikalavimais. Publikacijos tikrintos de visu. Aprašai, taip pat jų pradmuo, pa-
teikti originalo kalba. Prie mokslinių straipsnių nurodomas bibliografinių nuo-
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rodų skaičius, santraukų kitomis kalbomis antraštės. Prie dalies bibliografinių 
aprašų yra įterpiamos anotacijos. Nuoroda Prieigos būdas rašoma, jei publikacija  
skelbta tik elektronine forma, o Taip pat prieinama ‒ jei publikacija pateikta ir 
spausdintine, ir elektronine forma. Sudarant bibliografijos rodyklę naudotasi 
Vilniaus universiteto ir kitų Lietuvos bibliotekų fondais, kitais šaltiniais.






