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ištraukos, pasakų, sakmių interpretacijos. 
Šie intarpai tarytum „įžemina“ apibend-
rintą tekstą ir pritaiko jį įvairaus išprusimo 
skaitytojui.

be kalendorinių švenčių ir tradicijų, 
daug įdomių faktų, pateikiamų poskyryje 
„Čia mūsų lietuva“. galima paskaityti apie 
„ryto“ draugiją ir lietuviškas mokyklas 
vilnijoje, pirmąją politinę baltų sutartį, 
pasirašytą 1249 metais kristburgo pilyje, 
vasario 16-ąją, knygnešio dieną, lietuvių 
mokslo draugijos veiklą, kultūros dieną 
(nuo 2007 metų ji pažymima ir lietuvoje), 
lietuvos tiltus, Šlapelių knygyną vilniuje, 
amatus ir daugybę kitų įdomių dalykų.

Lietuviškų tradicijų skrynelėje l. klim-
ka dar kartą atskleidžia savo universalumą, 
kalbos jausmą, gebėjimą kiekvieną faktą 
pateikti vaizdingai ir jautriai. išskirtinę 
knygos, populiarinančios etninę kultūrą, 
vertę sudaro jos žodynas. ypač jis turtin-
gas papročių ir tradicijų poskyriuose. kiek 
daug pavartota sinonimų buities padargų, 
darbų, gyvensenos aprašymuose! Tradi-
cinė kultūra pristatoma atskleidžiant visų 
etnografinių regionų tarmių grožį. Matyt, 
Lietuvių kalbos žodynas nedulka lentyno-
je... apgalvotai pristatomi sukaupti tautos 
lobiai, šiandien vadintini nacionaline ver-
tybe. visuose skyriuose žaižaruoja liaudies 
išmintis, dainos, sakmės, o knygos pabai-
goje pristatoma pasaka „saulės vaduoto-
jas“ ir jos užrašymo istorija.

XXi amžiuje lietuva išgyvena globalė-
jančio pasaulio keliamus iššūkius. išsibars-
čiusiai po svetimus kraštus, vertybių krizę 
patiriančiai mažėjančiai tautai labai reikia 
telkiančių, tapatybę stiprinančių darbų. 
Tokiu darbu laikytina ir Lietuviškų tradicijų 
skrynelė. nepretenduojanti į visa apiman-
čią, išsamią švenčių, tradicijų analizę, bet 
sudaranti galimybę kiekvienam ją skaitan-
čiajam pildyti pateiktus aprašymus savo ži-
niomis ir patyrimais. Taigi gyvas metų ratas 

tegu sukasi bendruomenėse, šeimose, o sy-
kiu tegu pildosi ir mūsų tradicijų skrynelė!
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baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros 
centras, priklausantis kondrato krapivos 
meno, etnografijos ir folkloro institutui 
(bal tarusijos nacionalinė mokslų akade-
mija), šiais metais pradėjo leisti moksli-
nį periodinį leidinį Беларускi фальклор 
(„baltarusių folkloras“). Tautos žodinis 
paveldas baltarusiams ne mažiau reikšmin-
gas nei mums, tad ir šio lobyno tyrimui bei 
kaupimui jie skiria daug dėmesio. iki šiol 
baltarusijoje dar esama žodinės tradicijos 
atmintį išlaikiusių žmonių, gyvenančių 
daugiausia kaimo vietovėse, iš kurių lūpų 
tebefiksuojamas tas jiems brangus paveldas. 
lietuvių folkloristams baltarusių dvasinė ir 
materialinė kultūra – daug sakanti tyrimo 
medžiaga, nes ji yra glaudžiai susijusi ir su 
mūsų kultūra. baltų ir rytų slavų tradicijos 
iš dalies dėl genetinių priežasčių, iš dalies 
ir dėl ilgalaikių kontaktų yra tiesiog susi-
pynusios. rekonstruojant baltų mitologiją, 
tiriant folkloro vaizdinius bei motyvus, be 
gana gerai išsilaikiusių, įvairiais pavidalais 
išsaugotų baltarusių duomenų beveik ne-
galima apsieiti. kartais stebina, kad tai, ko 
nerandi atkurdamas baltų mitinio ar folklo-
rinio vaizdyno pirmykštę prasmę, aptinki 
tarp baltarusių archaizmų. Todėl atsigręžti į 
mūsų pietinių ir rytinių kaimynų medžiagą 
dažniausiai yra būtina. naujausi baltarusių 
kolegų tyrinėjimai, kurie pastaraisiais de-
šimtmečiais yra gausūs ir iš tiesų deramo 
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mokslinio lygio, dažnai įtraukiantys daug 
labai įdomios, kartais net unikalios me-
džiagos, taip pat turėtų būti ne tik sekami, 
bet ir studijuojami.

Беларускi фальклор sumanytojai ir 
kuratoriai, sudarantys šio leidinio redak-
cinę kolegiją, yra patyrę mokslininkai: 
M. P. antropav, a. M. boganiova, T. v. va-
lodzina (vyriausioji redaktorė), a. a. gu-
lak, u. a. lobač, s. v. rusecki, s. i. sanko, 
i. a. Šved. visą pirmąjį tomą, kaip pažymėta 
pačiame leidinyje, recenzavo vienas asmuo 
(ne daugelis recenzentų, kaip įprasta mūsų 
tyrimų srities mokslinių leidinių redkolegi-
jose) – žinomas folkloristas a. s. lis. lei-
dinį sudaro aštuoni skyriai: „Tyrinėjimai“, 
„baltarusių folkloras užsienio publikacijo-
se“, „baltarusių folklorinis-etnolingvistinis 
atlasas“, „iš folkloro įrašų kolekcijos“, „lau-
ko tyrimų medžiaga“, „užsienio baltarusių 
folkloras“, „recenzijos“, „Jubiliejai“.

„Tyrinėjimuose“ sutelkti straipsniai, 
na g ri nėjantys pasirinktą objektą įvairiais 
požiūriais: folkloriniu, etnokultūriniu ar 
mitologiniu. ina Šved apžvelgia XXi am-
žiaus baltarusių folklorinius tyrimus, ku-
rie yra itin gausūs, pasižymintys moksli-
ne branda, ir numato šios mokslo srities 
baltarusijoje perspektyvas. sergejus sanko 
analizuoja baladės „našlė, jos duktė ir sū-
nūs jūrininkai“ siužetą ir įžvelgia jo šaknis 
netgi archajinėje indoeuropiečių kultū-
roje. vladzimiras lobačius rašo apie karo 
fenomeną baltarusių mitopoetiniame pa-
saulėvaizdyje. Tatjana valodzina etnokul-
tūriniu aspektu pažvelgia į baltarusių liau-
dies tikėjimus apie sausligę (brus. сушчы / 
старошчы) plačiame – europos kultūros 
kontekste. alena boganiova aiškinasi liau-
dies biblinius pasakojimus – jų įvairovę, 
tematiką, folkorizacijos mechanizmą. ale-
sia brycyna nagrinėja ukrainiečių ir balta-
rusių paribio liaudies prozą ir pateikia jos 
siužetų struktūros charakteristiką. Jurio 

Paciupos straipsnyje rašoma apie baltaru-
sių liaudies poezijos ritminę struktūrą.

skyriuje „baltarusių folkloras užsienio 
publikacijose“ skelbiami bulgarės Floren-
tinos badalanovos ir vokiečių tyrinėtojo 
Pauliaus bartelso straipsniai. Pastarajame 
rašoma apie žmogaus vaisingumą, gimdy-
mus ir krikštynas smolensko krašto XiX a. 
pabaigos tikėjimuose, o pirmajame – apie 
biblijos Būties knygos baltarusišką folklo-
rinę versiją.

skyriuje „baltarusių folklorinis etno-
ling vistinis atlasas“ Mikola antropavas ir 
Tat jana valodzina aptaria planuojamo vei-
kalo idėją ir perspektyvas. Šio darbo reikš-
mingumu folkloristikai negalėtume abejoti. 

gana platūs skyriai „iš folkloro įrašų ko-
lekcijos“ ir „lauko tyrimų medžiaga“, ro-
dantys, kad baltarusių mokslininkai gyvajai 
tradicijai ir jos fiksavimui skiria išties daug 
dėmesio. labai įdomus skyrius „užsienio 
baltarusių folkloras“. Čia publikuojami Ju-
rijaus unukovičiaus straipsnis apie vilniaus 
krašto liaudies kultūrą XXi amžiaus lauko 
tyrimų medžiagoje ir gražynos Charyto-
niuk-Michej straipsnis apie protėvių atmi-
nus bialistoko (lenkija) apylinkėse.

„recenzijų“ ir „Jubiliejų“ skyriai skir-
ti baltarusių folkloristikos aktualijoms – 
naujiems leidiniams ir žinomoms šios sri-
ties asmenybėms paminėti.

Pirmasis Беларускi фальклор tomas 
daro rimto, solidaus mokslo darbų rin-
kinio įspūdį. belieka palinkėti kolegoms 
geros kloties, naujų idėjų ir sėkmingo jų 
įgyvendinimo.

Nijolė Laurinkienė


