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LiETuViškOSiOS TauTOTYrOS 
 PrOFESiONaLui
Jonui  BaLiui – 100 MEtų

Be iškilios Jono Balio asmenybės būtų 
sunku įsivaizduoti dvidešimtojo amžiaus 
Lietuvos folkloristikos ir etnologijos 
mokslo raidą. Prieškarinėje Europoje to 
meto pavyzdžiu save laikydamas tauto-
tyrininku, t. y. pagal to meto centrinėje 
ir Rytų Europoje vyravusio Volkskunde 
disciplinos lietuviškąjį atitikmenį, J. Balys 
bandė sujungti abi minėtas disciplinas. Vis 
dėlto pagrindiniais savo kaip tyrinėtojo 
bei tyrimų organizatoriaus darbais, be 
abejonės, laikytinas lietuvių tautosakos 
studijų klasiku. 

Jonas Balys gimė 1909 m. liepos 2 d. 
Kupiškio krašte, studijavo Panevėžio 
mokytojų seminarijoje, o nuo 1928 m. – 
Lietuvos universitete, vėliau tapsiančiame 
Vytauto didžiojo universitetu. Kaip labai 
gabus studentas gavo valstybės stipendiją 
ir buvo išsiųstas studijuoti į Austriją, kur 
Graco universitete studijavo Volkskunde 
(liaudies/tautos kūrybą), t. y. discipliną, 
kuri „nebrėžė ribos tarp folkloristikos ir 
etnologijos“ (Čiubrinskas V. Pabaigos žo

dis, Balys Jonas. 1993. Lietuvių kalendorinės 
šventės: tautosakinė medžiaga ir aiškinimai: 
302–307. Vilnius: Mintis).

 Klausydamasis vieno žymiausių to 
meto kultūrinėsistorinės mokyklos fol
kloristikoje, etnologijoje, religijotyroje ir 
antropologijoje atstovų Wilhelmo Schmidto 
paskaitų, J. Balys subrendo kaip jaunas 
mokslininkas, kultūrinioistorinio metodo 
šalininkas. Vienoje apgynęs disertaciją ir 
1934 m. grįžęs į  Lietuvą,  labai intensy
viai ėmėsi, kaip pats pripažino, „liaudies 
intelektualinės kultūros tyrinėjimų“, pa
brėždamas:

„...kadangi dvasios srity (o ir technikoje 
ne absoliučiai) „geležinių įstatymų“ nėra, 
tad čia reikia vadovautis istoriniu metodu: 
pirma rinkti faktus, juos kritiškai įvertinti 
ir tik tada iš jų daryti apibendrinimus ar 
išvadas“ (Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto Literatūros rankraštynas. F. 69. 
S. v. 48. L. 2).   

1934 m. dalyvavo įsteigiant Vdu Etni
kos katedrą ir, tapęs jos dėstytoju, be kitų, 
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skaitė lyginamosios folkloristikos ir bendro
sios etnikos kursus. To meto akademinėje 
spaudoje populiariai išdėstė etnikos kaip 
tautotyros paskirtį: „...jaunoms ir mažoms 
tautoms tautotyra yra jų egzistencijos 
ramstis“ (1934. Akademikas 16, p. 354).

Be to, tuo metu J. Balys, būdamas dar 
tiktai dvidešimt šešerių, žengia turbūt lem
tingiausią žingsnį savo mokslinėje karjero
je – imasi visoje šalyje organizuoti „tautos 
dvasios apraiškų“ – tautosakos – rinkimą. 
1935 m. J. Balį paskiriant direktoriumi, 
įsteigiamas  Lietuvių tautosakos archyvas – 
iškiliausia tarpukario Lietuvos tautotyros 
mokslo įstaiga, leidusi tarptautinio lygio 
mokslo žurnalą Tautosakos darbai. 

Antrojo pasaulinio karo metais J. Balys 
dar vadovavo  ir Tautotyros katedrai Vil
niaus universitete ir tuo neabejotinai pelnė 
žinomiausio XX a. ketvirtojo dešimtmečio 
pradžios – penktojo dešimtmečio vidu
rio Lietuvos liaudies kultūros tyrinėtojo 
vardą... kol sovietinė okupacija pavertė jį 
politiniu pabėgėliu. 

Atsidūręs pabėgėlių, vadinamosiose dP 
(Displaced Persons) stovyklose Vokietijoje, 
kartu su kitų Baltijos šalių profesūra suor
ganizavo Pabaltijo universitetą Hamburge, 
kuris, J. Puzino žodžiais tariant, „savo lygiu 
neatsiliko nuo Vakarų Europos universitetų“ 
(Puzinas Jonas. 1976. Pabaltijo universiteto 30 
metų sukaktį minint. chicago, iL: Lietuvių is
torijos draugija, p. 51). 1946–1947 m. J. Balys 
vadovavo Etnologijos (Volkskunde) katedrai. 
Trumpus, vos trejetą metų trukusius, bet 
labai produktyvius J. Balio metus Vokietijoje 
apvainikavo vienas iškiliausių jo veikalų – 
Lietuvių vedybos (Litauische Hochzeitsbrauche), 
išspausdintas Pabaltijo universiteto moksli
nių leidinių serijoje. 

Tolesnė J. Balio karjera klostėsi JAV 
Vidurio Vakaruose. Nuo 1948 m., pakvies
tas vieno žymiausių pasaulyje folkloristų 

StithoThompsono, jis dirbo indianos 
universitete, kartu su S. Thompsonu 
rengė įvairių pasaulio kraštų folkloro ly
ginamuosius tyrinėjimus ir, be kitų, dėstė 
Baltijos tautų etninės kultūros kursą.  Ne
apleisdamas pamėgto tautosakos rinkėjo 
darbo, J. Balys darbavosi ir registruodamas 
lietuvių kultūrinį paveldą Amerikoje. Tuo 
pagrindu 1958–1989 m. išleido tris lietuvių 
dainų ir kitokios lietuvių liaudies kūrybos 
amerikoje tomus. Parengė ne vieną sinte
tinį darbą, iš kurių didžiausią išliekamąją 
vertę turi Lietuvių liaudies pasaulėjauta 
tikėjimų ir papročių šviesoje. 

dar vienas J. Balio daugiaplanės as
menybės veiklos baras – nenuilstamas 
darbavimasis lituanistikos ir lituanistinės 
bibliografijos baruose. Jis labai aktyviai 
bendradarbiavo rengiant turbūt įspūdin
giausią  ir iki šiol nepranoktą išeivijos 
projektą – 36 tomų „bostoniškę“ Lietuvių 
enciklopediją ir iki pat garbingo amžiaus 
darbavosi JAV Kongreso bibliotekos Biblio
grafijos skyriuje. išėjęs į pensiją, J. Balys 
savo lėšomis organizavo tolesnę 1951 m. 
Amerikoje pradėtą Lietuvių tautosakos 
lobyno tomų leidybą. Paskutinis – vienuo
liktasis – išėjo 1989 m. 

Atkūrus nepriklausomybę, J. Balio var
das, nedrįstas ištarti susovietintoje Lietu
voje, netruko suskambėti – vienas po kito 
išsirikiavo jo raštų tomai.  

sveikindami garbingo jubiliejaus pro
ga toliau kliaujamės Jonu Baliu – lietu
viškosios  ir lyginamosios folkloristos 
pradininku Lietuvoje, visada raginusiu 
matyti ją platesniame – etnologinių stu
dijų – horizonte. Nesuabejodami jam 
skirtume pirmojo lietuvio profesionalaus 
tautotyros tyrinėtojo vardą. 

Nuotraukoje: Jonas Balys – Lietuvių 
tautosakos archyvo vadovas. Fotografuota 
apie 1935 m. LLTi BR 427/17285.  

Vytis Čiubrinskas    


