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Kas čia, kaip ir kodėl?

Statistikos departamento tautinių mažumų lentelėje išvardinti pagrindiniai Lietuvoje gyvenantys 

atstovai (lenkai, rusai, romai, totoriai ir kt.), o keli procentai slepiasi eilutėje "kitos". Kokios tos 

"kitos" tautos, gyvenančios šalia? Pasirodo, Lietuvoje studijuoja, dirba, gyvena mišriose šeimose 

estai, prancūzai, norvegai, anglai, ukrainiečiai, gruzinai, portugalai, japonai, abchazai, albanai, 

čekai, olandai, azerbaidžaniečiai, latviai, belgai, turkai, islandai, suomiai - kokia nuostabi pasaulio 

kultūrų puokštė!

Pasidomėjome jų kultūromis ir folkloru, palyginome su lietuvių. Darbus atliko visi 25 mokiniai (7a 

klasės), bet atrinkome ir pristatome tik įdomiausius šešis. Visi 25 labai įdomiai pristatė klasei ne 

tik perskaitytą liaudies pasaką, bet ir tos liaudies kultūros savitumus. Padarėme bendrą išvadą 

apie įvairių pasaulio tautų panašumus ir skirtumus, atsispindinčius folklore.
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Abchãzai - gyvena Abchazijoje, Turkijoje ir keletoje kitų šalių 

(tarp jų ir Lietuvoje). Kalba abchazų kalba. Tikintieji 

daugiausia musulmonai sunitai, yra stačiatikių. Abchazai –

viena pirmųjų rašytiniuose šaltiniuose minimų prie Juodosios 

jūros gyvenančių tautų. Nuo seno abchazai garsėja savo 

ilgaamžiškumu. Kaip ir visi kaukaziečiai, labai svetingi, 

svečiams sutikti surengia dideles puotas, sako iškilmingus 

tostus.



„Pasaka apie tai, kaip atsiskyrė saulė ir mėnulis”

Ši pasaka yra apie tai, kaip jaunikaitis ieškojo žmonos. Jis buvo prisiekęs, 

kad į žmonas ims tik tą, kuri per vieną dieną jam 

pasiūs visus drabužius. Ir viena mergelė sutiko                                             

pabandyti tai padaryti. Kai saulė jau buvo                                          

beveik nusileidus, mergelė dar nebuvo baigusi, 

tad paprašė saulės, kad ši truputį pakiltų ir                                             

leistų viską pasiūti. Taip ji išskyrė saulę su  

mėnuliu.                                                                                                     

Išvada - visąlaik būk sąžiningas ir viską                                                         

daryk garbingai.



Pasakoje rastų abchazų žodžių reikšmė:

džigitas – raitelis, pasižymintis puikia jojimo 

technika, narsa, raitelio ginklų (kardo ar šaškos) 

valdymo technika.

bùrka - viršutinis berankovis milinis apsiaustas.                                                                   

čiuviãkai - Krymo ir Kaukazo tautų minkšti 

bekulniai odiniai batai su prisiūtu padu.           

čerkèsė - Kaukazo tautų ir rusų kazokų vyrų 

drabužis, daugiausia iš juodo, rudo, pilko milo.  

archalukas - ilgas ryškios (žalios, raudonos, 

violetinės) spalvos ilgas viršutinis vyrų drabužis. Į 

archaluko įpjovą buvo įtrauktas užsegimas tik ties 

juosmeniu, graži iškirptė ant krūtinės ir išpjovos iš 

klubo šonuose, padalijant jos apatinę dalį į tris dalis.

amchara – miegojimui skirta patalpa.



Man ši pasaka labai priminė lietuvių liaudies pasaką „Saulė 

ir mėnulis”. Čia Saulė ir Mėnulis buvo išsiskyrę, bet juos siejo 

jų dukra Žemė. O abchazų pasakoje mergelė su Mėnuliu būdavo 

dieną, o Saulė - naktį. 

Manau, kad daugumoje pasakų galima įžvelgti panašumų, 

nes prieš tūkstantmečius visi turėjome vienodas tradicijas, 

kalbėjome viena prokalbe.

Nepaisant mūsų kultūrų ir                                                       

papročių skirtumų,visi esame žmonės,                                              

skirtingi, bet panašūs, 

tad gerbkime vieni kitus. 



Šaltiniai:

Knyga: ABCHAZŲ PASAKOS. 

Burtininkas musa. Vilnius, 1990.

Visuotinė lietuvių enciklopedija 
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Kodėl skirtingų tautų pasakos panašios?

Skirtingoms pasaulio dalims būdingos ne tik tos pačios 
gyvūnų rūšys, bet ir panašūs darbo įrankiai, papročiai, 
gyvenimo būdas, todėl skirtingos tautos dėl artimų gyvenimo 
sąlygų bei mąstymo kuria panašias pasakas.

Tokie patys kūriniai gali būti paveldėti ir iš bendrų protėvių. 
Pasakose atsiskleidžia tautos istorija, pasaulėjauta, tradicijos, 
etnografiniai buities ir dvasiniai papročiai, prietarai. 

Kiekviena tauta turi savitų pasakojimo būdų, lemiančių 
tarptautinių pasakų tipų tautinių variantų susiklostymą. 
Tautinis pasakų savitumas pasireiškia siužetų atranka, veikėjų 
sistema, pagrindinio personažo parinkimu, konkrečiu 
pasakos turiniu ir buities detalėmis, meninės formos 
ypatumais.

Visoms anglų pasakoms būdinga laiminga pasakos pabaiga: 
kenkiančios jėgos nubaudimas ar burtų panaikinimas ir 
natūralių žmogiškų santykių atkūrimas, žmogaus išvaizdos 
grąžinimas.



Anglų liaudies pasaka
,,DŽEKAS MILŽINŲ NUGALĖTOJAS"

Pasaka yra apie nedideliame miestelyje
gyvenančius milžinus. Ūkininko sunus Džekas 
sugebėjo nukauti kaimelio pikčiurną ir išėjo kovoti
su didesniais, baisesniais milžinais.

Pagrindinė mintis – padėties be išeities nebūna, 
visada galima rasti spragą.

Moralas - buvimas kitokiu nėra blogai, - tu tiesiog 
esi ypatingas ir vienintelis toks.



Panašūs lietuvių ir anglų kalbų žodžiai

Mechanikas - mechanic
Loptopas – loptop
Filmas – film
Bananas – banana
Daktaras – doctor
Parkas – park
Mama – mom

Įdomybė: angliškas vardas Džekas yra 
kilęs iš hebrajų kalbos ir Lietuvoje jo 
vardas būtų Jokūbas



Pasakų palyginimas
Lietuviu ir anglų pasakos buvo panašios nuo pat seniausių 
laikų. Anglų pasakų veikėjai dažnai yra  troliai, raganos, 
milžinai. O juk ir lietuvių pasakose dažnai kenkia blogietė 
ragana ar laumė, kuri, kaip anglų trolis, grobia vaikus ir 
nusineša po tiltu. Pavyzdžiui: „Jonukas ir Elenytė“ ir „Trolis po 
tiltu“.

Mano pasakos pagrindinis veikėjas priminė Dimitrijų iš 
pasakos ,,Dvigalvis žirgas“, kuris nugalėjo visus blogus 
padarus, pasimaišiusius jam po kojomis. O lietuvių pasakose 
visi milžinai yra geraširdžiai, stiprūs naivuoliai, kuriuos lengva 
apgauti.  

Kad jau visų tautų pasakose galima sutikti milžinų, gal jie 
kažkada tikrai gyveno?..



Japonų kultūros 
atspindžiai pasakose

Ieva Žalenekaitė, 
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, 7 kl.
mokytoja Auksė Pukinskienė



Japonai pasižymi pagarba ir 
nuolankumu vyresniam ar tiesiog 
aukštesnio socialinio sluoksnio 
žmogui, įsiklausymu į oponentą, 
santūrumu, kantrumu ir giliu 
tradicijų gerbimu. Tradicinė ir 
reglamentuota – tokia yra 
santūrios kultūros atstovų 
visuomenė. Tai ypač atspindi jų 
folkloro pasakos ir mitai. Pagarba,  
o ypač vyresniam žmogui, yra labai 
svarbu. Pasakose sėkmė lydi 
išmintingą ir labiau nusileisti 
linkusį veikėją.



Gervės padėkaAš perskaičiau japonų liaudies pasaką 
„Gervės padėka”. 
Tai yra pasakojimas apie merginą-gervę, 
kuri padėjo vienišiems, vargstantiems 
seneliams (pešdavosi savo plunksnas ir iš jų 
ausdavo drobę). Senukai parduodavo audinį 
ir taip galėjo išgyventi. Pasakoje itin 
pabrėžiama pagarba vyresniesiems ir 
darbštumas, už kurį visad bus atlyginama. 
Tai itin ryškios japonų kultūroje vertinamos 
žmogaus savybės, kurios atsispindi šios 
šalies tautosakoje, mene.  Japonams,  kaip ir 
visiems pasaulio žmonėms,  nesvetimos ir 
ydos.   Nepaisant padaryto gėrio,  senukai vis 
tiek sulaužė gervei duotą pažadą (kai ji dirba 
- į ją nežiūrėti), smalsumas  nugalėjo.
Pasakos pagrindinė mintis: už gera  visad 
bus atlyginta, tačiau prie gero greit 
priprantama, todėl reikia būti dėkingam.  
Kai senukai sulaužė duotą pažadą, jie neteko 
gervės pagalbos, ji išskrido.  Pasaka moko: 
reikia pasitikėti ir vertinti žmogų, kuris dėl 
tavęs aukojasi, juk viskas gali būti atimta.



 Nors iš esmės lietuvių ir japonų  kultūra  labai skiriasi 
papročiais, tradicijomis, tačiau abiejų tautų tautosakoje 
vertinamos, išaukštinamos  tos pačios žmogiškosios 
savybės: darbštumas, gerumas, pagarba vyresniesiems, 
pasiaukojimas dėl kitų. Kaip mano skaitytoje  japonų 
pasakoje gervė kilniai nuo savęs plėšė plunksnas, taip, 
pavyzdžiui, lietuvių liaudies pasakoje „Dvylika brolių, 
juodvarniais lakstančių” sesuo plikomis rankomis 
dilgėles rovė, audė marškinius, savo laimę, gerovę 
aukojo, kad išgelbėtų brolius.

Tiek japonų, tiek lietuvių pasakose  už blogus darbus, 
sugriautą pasitikėjimą, veikėjai būna  nubaudžiami. 
Senukai neteko pagalbininkės gervės, o lietuvių liaudies 
pasakoje „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių” 
pamotė galiausiai už blogį taip pat sulaukė atpildo: buvo 
sudeginta.

 Taip pat manau, kad pasaka „Gervės padėka” šiek tiek 
primena mūsų lietuvių  liaudies pasaką „Gulbė karaliaus 
pati”. Jose abiejose yra žmogus, paverstas paukščiu, 
kilnus veikėjas, kuris padeda susidoroti su sunkumais.

Japonų ir lietuvių liaudies pasakų panašumai



Japonų kalba Japonų kalba yra Uralo-Altajaus šeimos 
grupės kalba, kuria šiuo metu kalba 
apie 130 milijonų žmonių pasaulyje. 

 Prieš Antrąjį pasaulinį karą kandži
sudarė nei daug, nei mažai - per 10 
tūkstančių hieroglifų! Rašto 
besimokiusiam japonui tuomet reikėjo 
išmokti daugumą jų ir dar po keletą 
kiekvieno hieroglifo tarimo variantų. 
1946 m. Japonijos vyriausybė atliko 
kandži reformą - atrinko 1 850 
hieroglifų kasdieniam vartojimui. 
Tiesa, vystantis gyvenimui prieš du 
dešimtmečius šis sąrašas šiek tiek 
padidintas. Šiandien raštingas japonas 
turi mokėti 1 945 kandži hieroglifus. 
Japonijos vyriausybė griežtai reguliuoja 
japonų kalbos pasikeitimus. Taip pat 
nustatyta, kad vaikai turi išmokti 2000 
japoniškų hieroglifų, prieš vidurinės 
mokyklos baigimą.



Norvegų kultūros atspindžiai jų 

liaudies pasakose

Autorius: Ugnė Plukaitė

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, 7a klasė

Mokytoja: Auksė Pukinskienė



ĮDOMU!

Žodis ,,Norvegija‘‘ reiškia ,,kelias į šiaurę‘‘. 

Norvegijos kultūra neatsiejama nuo vikingų. Tai 

drąsūs plėšikai, piratai ir žemių užkariautojai. 

Norvegija, o ne Japonija sukūrė lašišos suši. 

Gamta – viena neįprasčiausių visame pasaulyje. 

Gausybė kalnų, fjordų, ledynų, upelių. Tai 

atsispindi ir norvegų pasakose: žmogus susiduria 

su gamtos stichijomis, gyvūnais, stebuklingomis 

miškų būtybėmis (troliais, raganomis).

Tai viena turtingiausių ir laimingiausių pasaulio 

šalių.



Pasaka ,,Į rytus nuo saulės, į 

vakarus nuo mėnulio‘‘

Pasakos tema: merginos ir 

užburto, paversto lokiu, princo 

meilė.

Pagrindinė mintis: meilė ir 

ištikimybė įveikia visas kliūtis ir 

nugali blogį.

Pasakos moralas: niekada 

nereikia pasiduoti , bet kovoti už 

savo laimę.



Norvegų kalba

Norvegų kalba laikoma viena sunkiausių 

kalbų pasaulyje. Tarp lietuvių ir norvegų 

kalbų jungiamųjų grandžių nėra, bet jos abi 

laikomos vienomis gražiausių pasaulio 

kalbų.

Pasakoje dažnai vartojamas norvegų 

kultūrai būdingas žodis – trolis. Trolis –

senovės skandinavų mitinė būtybė, bjaurios 

išvaizdos milžinas arba nykštukas, 

gyvenantis olose, miškuose; žmonėms 

nepalankus ar net kenksmingas.



Panašumai

Lietuvių ir norvegų pasakos yra panašios. 

Savo siužetu, tema ir pagrindine mintimi 

pasaka ,,Į rytus nuo saulės, į vakarus nuo 

mėnulio“ panaši į lietuvių liaudies pasakas 

,,Gulbė karaliaus pati“ ir „Eglė žalčių 

karalienė“. Čia irgi žmogus įsimyli į užkerėtą 

gyvūną, sukuria su juo laimę ir gerovę. Vėliau, 

iškilus kliūtims, žmogus nepasiduoda – kovoja 

dėl savo meilės ir laimės.

Išvada: Europos tautų pasakos panašios. Tai 

galima paaiškinti tuo, jog mūsų protėviai yra 

bendri, mes visi kilome iš indoeuropiečių. O 

daugelis Europos pasakų (tarp jų norvegų ir 

lietuvių) kilo iš indoeuropiečių mitų.



Prancūzų kultūros savitumo atspindžiai jų 

liaudies pasakose



Prancūziškoji siela – iš vakar į šiandien bei rytojų

• Gyvename mitų pasaulyje, todėl dažniausiai kitas šalis pažįstame per mitus.

• Prancūzai apie Lietuvą susidarė įspūdį taip pat iš mitų, jiems esame

paslaptinga laukinės gamtos šalis, kurioje viešpatauja instinktai.

• Pas mus taip pat egzistuoja mitas apie varliaėdžius, snobus, egoistus, 

mergišius, geriausiu atveju naivius ir lengvabūdiškus prancūzus.

• Taip, šiuos bruožus tikrai galime juose aptikti, bet pirmiausiai Prancūzija yra

kultūros reiškinys, nes būtent jie pademonstravo proveržį į laisvę, 

humanizmą ir išaukštino grožį.

• Prancūzija - tai žmonės, gyvenimo būdas ir pasaulėžiūra. Nors jų gyvenimo

lygis vienas aukščiausių, bet prancūziška biurokratija artima sovietinei. Jų

sistema labai sudėtinga, dažnai net absurdiška. Bet mokėjimas atsipalaiduoti

jiems padeda atsitraukti nuo supančių problemų.



• Prancūzai po išoriniu snobizmu slepia nuoširdumą ir geranoriškumą, atrodytų kad

gyvena kaip viena šeima. Sunku įsivaizduoti, kad Prancūzijoje tau nepadėkotų už

pirkinį, nepalinkėtų geros dienos ar besikreipdami tavęs nepavadintų ponu ar ponia. 

Jie labai daug šypsosi. Lietuvoje žmonės būdami kaimynais skuba greičiau prabėgti

pro šalį, o Prancūzijoje priimta bent kartais persimesti keliais žodžiais.
•

• Tačiau naujoji prancūzų karta – dvidešimtmečiai ir jaunesni – iš tiesų sparčiai netenka senajai Prancūzijai

būdingų manierų. Tas pats vyksta ir Lietuvoje. Anonimiškumo, intymumo svarbos suvokimas nyksta. 

Žmonės Facebook’e, Instagram’e visam pasauliui pasakoja, ką jie veikia nuo pat ryto, kuo gyvena ir netgi

kelia nuotraukas, kuriose jie pusnuogiai ar net visai nuogi.

• Prancūzija – tai ne tik turtinga kultūra, bet ir gyvenimo būdas.



„Sirena ir vanagas”
Tai pasaka apie neturtingą žvejų šeimą, kuri vos neiškeitė savo naujagimio sūnaus 

į Sirenos pasiūlytus turtus. Nors tėvai ir išsaugojo sūnų, jo neatidavė Sirenai, bet 

visą gyvenimą šis turėjo nesiartinti prie jūros. Sūnus užaugo labai geru ir protingu 

jaunuoliu, kas jam labai padėjo gyvenime. Dėl savo gerumo, gudrumo ir pagalbos 

kitiems, jis buvo ne tik apdovanotas ir tapo princu, bet išvengė to, ko turėjo 

saugotis visą savo gyvenimą - atitekimo Sirenai.

Turbūt visi sutiks, jog gobšumas - tai nelaimes ir blogį traukiantis magnetas, o 

gerumas - tai laimės, sėkmės ir kitų gerų dalykų bumerangas. Nebūtinai jis sugrįš 

čia ir dabar, bet jis visada sugrįžta.

Gražiausios prancūzų pasakos 



Kultūrų ir pasakų panašumai
Lietuvių pasakose tikrai galima rasti daug lietuviškos kultūros 

atspindžių. Lietuviai labai ištvermingi, ryžtingi, tikintys ir 

puoselėjantys šeimos vertybes, darbštūs, geri. Tad pasakų veikėjuose 

šie bruožai tikrai lengvai atrandami.

Prancūzų pasakose taip pat paprasta atrasti prancūzams būdingų 

bruožų. Jų veikėjai  pasižymi mandagumu, draugiškumu, gerumu, 

darbštumu, ryžtingumu, jie linkę savęs neišvarginti ir daugiau 

poilsiauti. Pasakose atsispindi tas jų malonus, draugiškas 

bendravimas bei pagalba kitam, visada pasiekiamas užsibrėžtas 

tikslas.

Pasakos „Sirena ir vanagas“ pradžia man priminė mūsų pasaką 

,,Auksinė žuvelė“, kaip žvejys paleido žuvelę už išpildomus jo žmonos 

norus.

Toliau ši pasaka man priminė mūsų ,,Dvylika brolių juodvarniais 

lakstančių“, kur mažoji sesutė savo nuoširdumu ir gerumu visus 

žavėjo ir pasiekė užsibrėžtų tikslų: susigrąžino brolius, tapo karaliene 

ir nubaudė skriaudikus, kurie jai ir jos šeimai kenkė.

O dalis, kurioje Sirena jaunikaitį pasiima ir įkalina požemiuose, man 

buvo labai panaši į mūsų pasaką ,,Eglė žalčių karalienė“, kurioje ji taip 

pat buvo kalinama jūros gelmių karalystėje, jos taip pat neišleido metų 

metus aplankyti savo tėvų ir seserų, ji taip pat išsiprašė bent akies 

krašteliu žvilgtelėti į saulę. 

Tad kuo esame panašūs į prancūzus? Turbūt tai  

ryžtas, darbštumas ir gerumas. 

O kodėl panašios įvairių tautų pasakos?  Turbūt 

todėl, kad visi esame žmonės, kurie galvojame labai 

panašiai, taip pat esame linkę pasiskolinti 

patikusias mintis, darbus ar išradimus. Štai taip ir 

pasakos atsiranda labai panašios.



TURKŲ KULTŪROS SAVITUMO 

ATSPINDŽIAI JŲ LIAUDIES PASAKOSE

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 
7a klasės mokinė Ema Narbutaitė

Mokytoja Auksė Pukinskienė



TURKŲ KULTŪROS ĮDOMYBĖS
• Turkams būdinga dora, patikimumas, 

vaišingumas, galantiškumas, bet 
kartais jie būna nuožmūs ir atkaklūs.

• Turkijoje ryškiai dominuoja vyrai.

• Moterims balsavimo teisė suteikta 
1934 m., viena moteris buvo netgi 
ministrė pirmininkė, tačiau iki tikros 
lygybės Turkijos moterims dar ilgas 
kelias, jų teisėms dažnai gresia islamo 
fundamentalizmas. 

• „Mandagus atstumas“ nuo turkų 
pašnekovo yra daugiau nei vienas 
metras.

• Turkijoje viskas vyksta lėtai, nes čia 
mokama džiaugtis gyvenimu.



PASAKA „BURSA – ROJAUS KAMPELIS“
• Pagrindinė tema: ši pasaka apie sultoną Suleimaną, 

kuriam patinka grožis, sukurtas gamtos, taip pat grožis, kurį 
sukūrė žmogus, ir grožis, esantis žmoguje. Jis pats 
sukūrė rojaus kampelį žemėje – savo                           
mylimajai pastatė nuostabaus grožio                               
miestą – Bursą.

• Turkai iš tiesų labai vertina natūralų tiek                          
žmogaus, tiek gamtos grožį, todėl ši tautos                             
savybė dažnai atsispindi pasakose.

• Pasakos moralas: grožį reikia mokėti matyti                                 
ir vertinti.



PASAKOS ŽODYNĖLIS

• Suleimanas – biblinis Saliamonas, karalius, pagal 
padavimą turėjęs stebuklingos galios dvasių 
pasauliui ir buvęs itin išmintingas.

• Džinas – dvasia, demonas), fantastinė būtybė               
iš ugnies ir oro; minimas arabų ir persų              
tautosakoje, Korane.

• Destanas – epinis pasakojimas

• Sultonas – Islamo titulas, turintis keletą istorinių            
reikšmių. Iš pradžių tai buvo abstraktus arabų               
kalbos daiktavardis, reiškęs „jėga“, „valdžia“ ar             
„valdovas“. Vėliau sultonais pradėti vadinti               
tam tikri musulmonų valdovai, kurie teigė                   
esą nepriklausomi (neturėjo viršesnio valdovo), 
bet nereiškė pretenzijų į visą kalifatą.              



PASAKŲ PANAŠUMAI

• Perskaityta pasaka „Bursa –
rojaus kampelis“ priminė 
lietuvių Vaižganto užrašytą  
„Vilniaus pilies pasaką“, kuri yra 
apie Didįjį Lietuvos kunigaikštį, 
norėjusį įkurti gražų miestą ir 
pastatyti tvirtą pilį.

• Abiejose pasakose valdovai 
stiprūs, išmintingi, vertinantys ir 
mokantys kurti grožį – tokie 
buvo senovės 
sultonai/kunigaikščiai, tokių 
prezidentų mums reikia 
šiandien...



Išvada: viso pasaulio tautų pasakos turi daug panašumų, 
nes visi žmonės kilę iš bendrų protėvių. Išsklidus gentims 
į visas keturias pasaulio puses, kartų kartos sekė tas 
pačias pasakas savo vaikams ir anūkams, vis pridėdami 
kažką būdingo tik savai genčiai ar tautai. Išsišakojo 
žmonijos medis, bet šaknys liko vienos – bendros. 
Tautosaka – pasaulio istorija...


