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sukaktys

Pranė dundulienė (stukėnaitė) gimė 
1910	 m.	 vasario	 12	 d.	 Pilypų	 kaime,	
Švenčionių	 apskrityje.	 1935	 m.	 Vilniaus	
universiteto gamtos mokslų fakultete ji 
studijavo	 geografiją,	 1936–1939	 m.	 –	 šio	
universiteto Humanitarinių mokslų fakul-
tete	 etnologijos	 ir	 etnografijos	 specialybę.	
Nuo	1938	m.	dirbo	Lietuvių	mokslo	drau-
gijoje,	 1941	 m.	 Lietuvos	 MA	 Etnologijos	
institute,	 1942	 m.	 Etnografijos	 muziejuje	
Vilniaus	universitete.	 1944–1950	m.	dirbo	
MA	Istorijos	instituto	Etnografijos	skyriuje.	
Nuo	 1944	 m.	 iki	 mirties	 dėstė	 etnologi-
nes disciplinas Vilniaus universitete (iki 
1956	m.	–	vyr.	dėstytoja,	1956–1959	m.	ėjo	
docentės	pareigas,	1959–1970	m.	–	docentė,	
1970–1971	m.	ėjo	profesorės	pareigas,	nuo	
1971	m.	 profesorė.	 1954	m.	 žemdirbystės	
tema apgynė istorijos mokslų kandidato 
(daktaro)	 disertaciją,	 1968	 m.	 –	 istorijos	
mokslų daktaro (habilituoto daktaro) 
disertaciją	 „Žemdirbystė	 ir	 jos	 įrankiai	
Lietuvoje“.	 43	 metus	 vadovavo	 studentų	
etnografinėms	ekspedicijoms.	

P.	Dundulienės	mokslinių	 interesų	ra-
tas	 ypač	 platus.	 Pirmoji	 jaunos	 etnologės		
publikacija	 1938	m.	 proginiame	 jaunimui	
skirtame	leidinyje	„Kalėdų	žvaigždė“	skir-
ta	Marcinkonių	apylinkių	juostoms.	Į	juostą	
žvelgiama	ne	 tik	 kaip	 į	materialų	daiktą,	
didesnėje straipsnio dalyje nusakoma 
juostos	 reikšmė	 šeimos,	 kalendoriniuose	
ir	agrariniuose	papročiuose,	kuriuos,	anot	
autorės,	 jaunoji	 karta	 turėtų	 saugoti	 ir	
palaikyti.	 1940–1942	 metais	 pasirodo	 net	
septynios	 publikacijos	 žurnale	 „Gimtasai	
kraštas“.	Jose	apžvelgiami	papročiai,	burtai	
ir	 prietarai,	 užkalbėjimai.	 Rūpėjo	 ir	 etno-
grafijos	 reikalai	Vilniaus	krašte.	

sovietinė okupacija pristabdė jaunos 
etnologės	 mokslinę	 veiklą.	 Rimtesnė	
publikacija	 pasirodė	 tik	 1950-aisiais,	 o	
1954	m.	 publikuotos	 tik	 kandidatinės	 di-
sertacijos	 tezės	 „Žemdirbystė	 feodalizmo	
epochoje“.	 Apgynus	 disertaciją	 publika-
cijų	 skelbiama	 daugiau.	 1963	 m.	 išleista	
stambi	 knyga	 „Žemdirbystė	 Lietuvoje“,	
kurioje	 nemažas	dėmesys buvo skirtas ir 
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žemdirbystės		papročiams.	1968	m.	apginta	
antroji	disertacija.	Ji	ir	keliais	metais	vėliau	
gautas profesorės mokslinis vardas leido 
P.	 Dundulienei imtis ir tuo metu labai 
keblios	 papročių	 temos.	 1969–1972	 m.	
publikavo	 nemažai	 populiarių	 ir	 moks-
linių	 kalendoriniams	 papročiams	 skirtų	
straipsnių	 ir	 studijų.	 Iš	 jų	 buvo	 sudaryta	
stambiausia	 iki	 šių	dienų	kalendoriniams	
ir	 agrariniams	 papročiams	 skirta	 knyga	
„lietuvių kalendoriniai ir agrariniai pa-
pročiai“.	Deja,	ji	pasirodė	tik	1979	metais.	
Matyt,	laukta	palankios	progos	–	Vilniaus	
universiteto	400	metų	 jubiliejaus.	

Po jubiliejaus publikacijų pasipylė 
kaip	 iš	 gausybės	 rago.	 Išleistos	 knygos	
įvairiomis	temomis:	žalčio	(1979),	medžių	
(1979),	paukščių	(1982),	ugnies	(1985),	duo-
nos	 (1989),	 religijos	 ir	 mitologijos	 (1990),	
dangaus	 kūnų	 (1991),	 akių	 (1992).	 Daug	
vietos	 jose	 skirta	 papročiams.	 Paskutinė	
P.	 Dundulienės	 knyga,	 išleista	 1999	 m.,	
skirta	šeimai	ir	šeimos	papročiams.	Tačiau	
ir	dabar	pasirodo	nauji	jos	knygų	leidimai.	

Taip pat parengti ir etnologijos vadovėliai 
„Lietuvių	 etnografija“	 (1982),	 „Lietuvos	
etnologija“	 (1991),	 pirmoji	 Lietuvos	 etno-
logijos istorijai skirta knyga „etnografijos 
mokslas	Vilniaus	universitete“	 (1978).

Turbūt ne vienas etnologas susimąs-
to,	 ką	 šis	 mokslas	 duoda	 visuomenei,	
kokia	 jo	 taikomoji	 vertė.	Daug	 atsakymų	
gali	 pateikti	 etnologės	 P.	 Dundulienės	
veikla.	 Išaugusi	 ir	 išsimokslinusi	 Lenki-
jos	 okupuotame	 krašte,	 kūrusi	 pačiomis	
nepalankiausiomis	 etnologui	 sovietmečio	
sąlygomis,	 ji	 laimėjo	 prieš	 sistemą.	 Ne	
kartą	 peržengusi	 leidžiamas	 ribas,	 ugdė	
jauno	 lietuvio	 etninio	 tapatumo,	 etninės	
savigarbos,	 pasididžiavimo	 jausmus,	 taip	
pat	padėjo	pagrindus	tolesniems	papročių	
tyrimams	 ir	 etnologijos	mokslo	plėtrai.	

Profesorės	 P.	 Dundulienės	 atminimui	
spalio	 8–10	 dienomis	 Vilniuje	 sureng-
ta tarptautinė konferencija „etnologija: 
istorija,	 dabartis	 ir	 perspektyvos“.	 Kon-
ferencijoje	 skaitytų	 pranešimų	 pagrindu	
parengtų straipsnių spausdinsime kitame 
šio	žurnalo	numeryje.	

Žilvytis	Šaknys


