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In Memoriam

JONAS BALYS (1909–2011)

Sulaukęs 102 metų Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose mirė lietuvių etnologas, tau-
tosakininkas, mitologas, bibliografas Jonas 
Balys. Jis yra palaidotas Montičelio atmin-
ties soduose, Šarlotesvilyje (Charlottesvil-
le), Virdžinijos valstijoje.

Gimęs 1909 m. liepos 2 d. Krasnavos 
vienkiemyje, Kupiškio valsčiuje, 1923 m. 
baigė Kupiškio gimnaziją ir įstojo į Pane-
vėžio mokytojų seminariją. Čia Petro Bū-
tėno ir Jurgio Elisono paskatintas tęsė li-
tuanistines studijas. Kauno, Graco, Vienos 
universitetuose studijavo istoriją, etnolo-
giją, tautosaką. 1933 m. Vienoje jam buvo 
suteiktas filosofijos daktaro laipsnis už 
darbą „Šamanizmas Malakoje ir Indonezi-
joje“. 1933–1935 m. dėstė VDU. 1933–1982 
m. teikė bibliografinę medžiagą tęstiniam 
leidiniui International Volkskundliche Biblio-
graphie. Įkūręs Lietuvių tautosakos archy-
vą 1935 m., jis pratęsė Jono Basanavičiaus 
inicijuotos Lietuvos mokslo draugijos, 
vykdžiusios tautinės kultūros ugdymo 
misiją, darbą, leido tęstinį leidinį Tauto-

sakos darbai (iki 1944 m. pasirodė 7 tomai, 
1992 m. leidyba buvo pratęsta ir dabar jau 
išleisti, tęsiant J. Balio pradėtą numeraci-
ją, 39 tomai). Nuo 1942 m. buvęs Vilniaus 
universiteto Tautotyros katedros vedėju, 
1944 m. jis pasitraukė į Vakarus, iš pradžių 
į Vokietiją, vėliau – Jungtines Amerikos 
Valstijas, kuriose dirbo ir gyveno. Pradėjęs 
dirbti Boomingtone, Indianos universitete, 
Tautosakos institute, garsiojo amerikiečių 
folkloristo Stitho Thompsono (1885–1976) 
asistentu, Jonas Balys dėstė Baltijos tautų 
liaudies kultūrą ir rusų folklorą. Per ketve-
rius metus, praleistus Indianoje, nemažai 
pasidarbavo rengiant naują antrąjį tarp-
tautinio pasakų katalogo leidimą, suda-
rant Indijos pasakų leidinį, leidžiant airių 
ir čeremisų folkloro katalogus, bendradar-
biavo Amerikos mokslinėje spaudoje.

Vienas žymiausių XX amžiaus lietu-
vių tautosakininkų. Vadinamas mokslinės 
folkloristikos ir etnologijos eros pradinin-
ku Nepriklausomoje Lietuvoje. Emigravęs 
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tu rėjo pradėti viską iš naujo: dirbti, kurti 
archyvą, skelbti tautosaką, papročius, tikė-
jimus ir palaikyti lietuvišką dvasią. Pasak 
Vacio Miliaus, net jo namo Silver Spring 
miestelyje, Merilendo valstijoje, galiniame 
kieme buvo pasodinti trys berželiai, kad 
primintų Lietuvą.

Daugiau kaip dvidešimt penkerius me-
tus, 1956–1981 m., jis darbavosi Kongreso 
bibliotekos Vašingtone Slavistikos ir Rytų 
Europos skyriuje. Bibliografas, parengęs ir 
išleidęs daugiau kaip 13 bibliografijų, tarp 
jų Lithuania and Lithuanians (1961). Žino-
mas ir kaip Amerikos lietuvių visuomenės 
veikėjas. 1964–1967 m. vadovavo Lituanis-
tikos institutui, įkūrė tęstinį leidinį Litua-
nistikos darbai. Bendradarbiavo Lietuvių 
enciklopedijoje (37 tomai, 1953–1966, trys 
papildomi tomai 1968, 1969, 1987, vyr. 
redaktorius Juozas Girnius), periodinėje 
spaudoje. Aktyviai reiškėsi lietuvių išeivi-
jos visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. 
1979–1981 m. VLIK’o (Vyriausiojo Lietu-
vos išlaisvinimo komiteto, lietuvių orga-
nizacijos, kuri siekė Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo, bendradarbiavo su JAV 
valdžia) vicepirmininkas. Taip pat buvo 
1970–1980 m. tautininkų žurnalo Naujoji 
viltis redaktorius.

Komparatyvistinių studijų ir istorinės-
geografinės mokyklos folkloristikoje atsto-
vas. Lyginamuoju istoriniu metodu tyrinėjo 
tautosakos siužetus, jų geografinį papliti-

mą („Griaustinis ir velnias Balto skandijos 
kraštų tautosakoje“, 1939). Vienas pirmųjų 
Lietuvoje pradėjo sisteminti ir klasifikuoti 
pasakojamąją tautosaką, parengė „Lietu-
vių pasakojamosios tautosakos motyvų 
katalogą“ (1936), skelbė pasakų, sakmių, 
tikėjimų ir anekdotų tekstus: „Lietuvių są-
mojus: Liaudies anekdotai“ (1937), „Lietu-
vių liaudies sakmės I“ (1940), „Lietuviškos 
pasakos“ (1944), „Istoriniai padavimai: 
Lithuanian Historical Legends“ (1949), 
„Dvasios ir žmonės“ (1951), „Lietuvių mi-
tologiškos sakmės: Lithuanian Mythologi-
cal Legends“ (1956) ir kt.

Jonas Balys parengė, parašė ir išleido 
34 knygas, daugiau kaip 700 straipsnių iš 
folkloristikos, etnologijos, mitologijos, re-
ligijotyros ir kt.

Amerikos lietuvių kultūros archyvo 
Putname mecenatas ir tautosakos kamba-
rio steigėjas. Ten saugomos jo surinktos 
tautosakinės knygos, rankraščiai, fono-
gramos ir paties iš Amerikos lietuvių su-
rinktas bei sudarytas tautosakos archyvas. 
Tautosakos kambarys pavadintas Jono Ba-
lio vardu.

1994 m. Jonas Balys buvo išrinktas Lie-
tuvos mokslų akademijos užsienio nariu.

Už etninės kultūros puoselėjimą Jonui 
Baliui suteikta Jono Basanavičiaus premija 
(1994), Jis apdovanotas ir Lietuvos didžio-
jo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio or-
dinu (1999).

    Rita Repšienė


