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gali džiaugtis jos pasirodymu ir su įdomu-
mu ją studijuoti. Monografijoje daug įdo-
mių faktų ir autorės įžvalgų, knygą skaitai 
lyg literatūrinį kūrinį. Ne tik monografijos 
informatyvumą, bet ir jos patrauklumą, 
įdomumą didina daugybė autentiškų XX a. 
3–4 dešimtmečio nuotraukų. Pagirtina, 
kad autorė pasirūpino ir savo mokslinio 
produkto „viešaisiais ryšiais“: monografi-
jos santrauka pateikiama net trim užsienio 
kalbomis: anglų, prancūzų ir rusų. 

Tačiau turbūt  didžiausią knygos vertę 
lemia tai,  kad ji priskirtina tiems   moks-
liniams darbams, kurie turi praktinę tai-
komąją reikšmę. Tūkstančiai dabar besi-
tuokiančių porų, pageidaujančių derinti 
vestuvių apeigų tradicijas ir inovacijas, o 

ypač atlikti mergvakario ir/ar bernvaka-
rio apeigas, kaip tik tai ras knygoje. Todėl 
knygos tiražas (500 egzempliorių) gali 
pasirodyti esąs per mažas. Dar galima pa-
svarstyti, ar nebūtų vertėję autorei drąsiau 
išreikšti savo vertybinį požiūrį, Jameso 
Cliffordo žodžiais tariant, pasirodyti kaip 
„čiabuvių bendruomenės narei“, ginančiai 
ir propaguojančiai savo bendruomenės 
tradicinę kultūrą? Monografijoje tas po-
žiūris nėra aiškiau akcentuotas. Knygos 
pavadinimas lyg ir implikuoja tokį autorės 
ketinimą. Žinoma, etnologo ir jo požiūrio 
į vertybes santykio platesnis svarstymas 
jau būtų kitos temos klausimas, kurį būtų 
galima narplioti kokiame nors metodolo-
giniame tyrinėtojų seminare.

 Petras Kalnius
Lietuvos istorijos institutas

Ю.I. Внуковиiч. Лiтоўцы Беларусi. 
Эт налагiчнае даследаванне. Мiнск: 
Беларуская навука, 2010. 170 c.

Lietuvių paplitimo pasaulyje požiūriu 
kaimyninė Baltarusija yra viena iš mažiau 
jais apgyvendintų teritorijų. Tačiau jei pa-
nagrinėsime įvairius etninius, kalbinius, 
politinius ir kultūrinius procesus atsklei-
džiančias kaimyninių tautų problemas, 
viena  sudėtingiausių ir keliančių nemažai 
kontroversijų mokslinė ir politinė tema yra 
Baltarusijos lietuviai. Tad neatsitiktinai dė-
mesį patraukia jauno baltarusių etnologo 
J. Vnukovičiaus knyga, parengta kandida-
to disertacijos pagrindu. Disertacija rašyta 
Baltarusijos nacionalinės mokslų akademi-
jos Kondrato Krapivos menotyros, etno-
grafijos ir folkloro institute (dabar Balta-
rusijos nacionalinės mokslų akademijos 
Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros 
tyrimų centras). Nors išleista prieš keletą 

metų, tačiau Lietuvoje knyga nesulaukė 
atidesnio akademinio dėmesio. Ir be rei-
kalo, nes tai išsamiausias mokslinis darbas 
apie čia pat, pirmiausia už keliasdešimt 
kilometrų nuo Vilniaus, negausiai kom-
paktiškai gyvenančius mūsų tautiečius, 
įsikūrusius teritorijoje, kurią mes laikome 
etninėmis lietuvių žemėmis.

 Nors įvairiais keliais šiandien po kelis 
šimtus lietuvių įsikūrę didžiausiuose Bal-
tarusijos miestuose, o Vitebske neseniai jų 
gyventa net daugiau kaip  tūkstantis (p. 89, 
2 lentelė), mūsų dėmesys krypsta į vadi-
namąsias lietuviškas salas. Pirmiausia į 
Gervėčių kraštą, virš kurio iškilo atominės 
elektrinės vėzdas, ir mažiau į kitas vieto-
ves. Tačiau pamažu visur nyksta lietuviš-
ki židiniai. Sunku prognozuoti, kiek laiko 
užtruks, kol ir per šias vietoves važiuoda-
mi matysime iš dalies   Gardino srities teri-
torijai  būdingą situaciją – kaip išnykusius 
praeities liudininkus baltarusiškai skam-
bančius lietuviškus kaimų ir didesnių gy-
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venviečių pavadinimus. Prisimenu savo 
draugo pasakojimą, kai jis kartu su po Pir-
mojo pasaulinio karo vaikystėje atklydu-
siu ir likusiu Suvalkijos žemėje visam gy-
venimui tėvu Atgimimo pradžioje važiavo 
į Baltarusijos kaimus ieškoti jo giminės 
šak nų. Deja, surado tik atpažįstamus vei-
do bruožus išlaikiusių giminių palikuonis, 
dar mokančius pavienius lietuviškų dainų 
posmus baltarusius, gyvenančius gražiai 
lietuviškais pavadinimais skambančiuose 
Gardino srities kaimuose. Ir nors lietuvių 
mokslininkų (ir ne tik) pastangos tirti Ger-
vėčių, Pelesos ir kitų apylinkių lietuvius 
yra vaisingos – tai anotuojama kaip etno-
loginis tyrimas, J. Vnukovičiaus (knygos 
autorius daugelį straipsnių yra pasirašęs 
Unukovičiaus pavarde) knyga yra tarpdis-
ciplininis bandymas iš kaimynų pozicijų 
panagrinėti Baltarusijos lietuvių ištakas, 
atverti jų istorijos puslapius, pažvelgti į 
etnokultūrines realijas. Taigi autorius sie-
kia lietuvius nagrinėti nuo priešistorės 
laikų, būtent  nuo archeologinių duome-
nų liudijimų apie baltų senovę dabartinėje 
Baltarusijos valstybėje iki netolimos praei-
ties etninės kultūros realijų. 

Darbe naudotos literatūros sąrašas įspū-
dingas – beveik keturi šimtai pozicijų. Ge-
ras baltarusių, lenkų, rusų ir lietuvių moks-
linės literatūros išmanymas leido autoriui 
atlikti iš tiesų rimtą ir vertingą tyrimą. Ta-
čiau nors ir nepretenduodamas į visapusį 
ir išsamų knygos vertinimą, galėčiau pasa-
kyti, kad išryškinti bent kokius bendrumus 
ir skirtumus galima tik lyginant. Todėl ne-
būtų pakenkę Baltarusijos lietuvių medžia-
gą palyginti su Rytų Lietuvos ir pirmiausia 
dzūkų kultūra, ypač dalyje, kurioje nagri-
nėjama etninė kultūra. Kaip ir išsamiau ap-
tarti lietuvių bei baltarusių kultūrų sąveiką 
Baltarusijoje. Žinia, kuriantis nepriklau-
somai Baltarusijos valstybei 1917–1918 m. 
liaudies kultūros argumentai bei J. Karskio 
nustatyti baltarusių kalbos ir kultūrų są-
veikos pėdsakai rytinėje Lietuvos dalyje, 

yra netgi tapę pagrindu pretenduoti į pi-
etrytinę Lietuvos dalį (Michaluk Dorota. 
2006. Baltarusijos Liaudies Respublikos 
sienų koncepcijos formavimasis 1917–1918 
metais, Lietuvos istorijos metraštis 2005(1): 
83–98). Pagaliau susiklosčiusi  etninė situa-
cija atsispindėjo, tik kitu aspektu,  1920 m. 
sutartyje su Rusija,  kai nemažai dabartinės 
Vakarų Baltarusijos žemių buvo priskirta 
Lietuvai. Tačiau atmenant disertacijai ke-
liamus reikalavimus, visko aprėpti laiko 
ir apimties požiūriu neįmanoma. Belieka 
laukti, kad planiniai darbai domėjimosi 
Baltarusijos lietuviais nenustums į moksli-
nių interesų periferiją ir pradėtos studijos 
sulauks tęsinio.

Nesu recenzijų ir apžvalgų, kuriose 
vienas  pagrindinių tikslų būna ieškoti ne-
išanalizuotų temų, šalininkas. Tačiau šiuo 
atveju, kadangi darbe pasigedau aiškių 
tyrimo uždavinių apibrėžimo, neišvengia-
mai kilo klausimų, kodėl vienas ar kitas 
Baltarusijos lietuvių istorijos ar gyvenimo 
aspektas praslydo pro atidų mokslininko 
žvilgsnį. 

Knygą sudaro trys skyriai. Pirmame 
pateikiama analitinė literatūros apžvalga, 
šaltiniai ir tyrimo metodai. Antrame – Bal-
tarusijos lietuvių etninė istorija, o  trečiame 
nagrinėjama kalba bei baltarusių lietuvių 
tradicinė kultūra. Vien pažvelgus į knygos 
struktūrą kyla klausimas, ar galima kal-
bėti apie Baltarusijos lietuvių etninės gru-
pės formavimąsi (2.1), jei trečio skyriaus 
pagrindas yra etninėse žemėse gyvenan-
čių lietuvių tradicinės kultūros tyrimas. 
Žinoma, toks požiūris yra teisingas tuo 
atveju, jei aptariami visoje Baltarusijoje 
gyvenantys lietuviai – ir tie, kurie pateko 
į Baltarusiją pradedant XIX a. pabaiga, o 
vėliau sovietmečiu, ir praktiškai iki tyri-
nėjamo meto XXI a. pradžios – atvykę iš 
Lietuvos ar sklidę į miestus iš tų pačių lie-
tuviškų salų. Tiesa, autorius etnine grupe 
pagal baltarusių etnologijoje nusistovėjusį 
požiūrį vadina ne etninėje teritorijoje gy-
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venančius kitos tautos atstovus (p. 33) arba 
kitoje valstybėje atsidūrusią, nuo pagrin-
dinio etnoso atsiskyrusią jo gyventojų dalį 
(p. 34).

Knyga pradedama išsamiu analitiniu li-
teratūros, šaltinių ir tyrimo metodų prista-
tymu. Aptariami archeologiniai, lingvisti-
niai, folkloriniai, etnografiniai, istoriniai ir 
kiti darbai, pradedant viduramžiais, bai-
giant naujausiais tyrinėjimais. Daugiausia 
dėmesio skiriama gausiausioms studijoms 
rusų ir baltarusių bei lietuvių kalbomis. Ži-
noma, pateikiamoje apžvalgoje rasime  ne 
vien lietuvių etninės grupės Baltarusijoje 
istoriją nagrinėjusių autorių darbus. Natū-
ralu, kad ištakos atskleidžiamos analizuo-
jant, kaip moksliniame diskurse nagrinė-
jami baltų etnogenezės ir etninės istorijos 
sąsajų su baltarusių etnoso formavimusi 
klausimai. Istoriografinis žvilgsnis aprėpia 
tyrimų visumą, nevengiant aptarti būklės 
tų lietuvių, kurie gyvena visoje šiandieni-
nėje Baltarusijoje. Nors specialiai nesisten-
giama pateikti  šių klausimų nušvietimo 
mokslinėje literatūroje gilesnės analizės, 
manyčiau, nebūtų pakenkę plačiau pa-
minėti V. Čekmono, L. Grumadienės so-
ciolingvistinius tyrimus. Kaip ir etnologų 
J. Laniauskaitės, R. Merkienės, A. Vyšniaus-
kaitės etnografinės veiklos. Mokslininkių 
ekspedicijų maršrutai nusidriekė ne vien į 
lietuviškas salas, bet skverbėsi į platesnius 
Vakarų Baltarusijos plotus. Lietuvos etno-
logai monografijose ir studijose nevengė 
ieškoti lietuviškos medžiagos analogų va-
karinės Baltarusijos gyventojų transporte, 
gyvulių ūkyje ar linininkystės versle. Be 
to,  šių autorių darbuose užtinkama archy-
vinių duomenų iš istorinės Vilniaus guber-
nijos plotų dabartinės Baltarusijos teritori-
joje. Lygiai taip pat pasigedau išsamesnės 
paties autoriaus lauko tyrimų metodikos ir 
rezultatų apžvalgos.

Lietuvių ir baltarusių kultūrų sąveikai 
gana reikšmingi Pabaltijo istorinio-etno-
grafinio atlaso tomai (Рабинович М.Г. и 

др. (ред.). 1985. Историко-зтнографичес кий 
атлас Прибалтики 1: Земледелие. Виль нюс: 
Мокслас; Маслова Г.С. и др. (ред.). 1986. 
Историко-зтнографический атлас При бал-
тики. Одежда. Рига: Зинатне), nes anks-
čiau minėti lietuvių etnologai lyginamąją 
medžiagą Baltarusijoje rinko būtent šiems 
darbams. Tad šaltinių apžvalgoje paminė-
tas etnografinis darbas Vakarų Baltarusijoje 
tiktų temai, nes, be kultūrų sąveikos tyri-
mų, jis apėmė ir lietuvių etninės kultūros 
Baltarusijoje pėdsakų fiksavimą. 

Lietuvių skaitytojui nemažai kontro-
versiškų minčių turėtų kelti knygos antras 
skyrius, kuriame nagrinėjama Baltarusijos 
lietuvių etninė istorija. Dar anksčiau au-
torius Baltarusijos lietuvius yra skirstęs į 
autochtonus ir išeivius (p. 43), kai nagri-
nėjo XIX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje 
Rytų Baltarusijoje atsidūrusius  Lietuvos 
lietuvius ir jų likimą straipsnyje „Liaudies 
kultūroje“ (Unukovič Juryj. 2006. Lietuviai 
išeiviai Rytų Baltarusijoje XIX a. pabaigo-
je – XXI a. pradžioje, Liaudies kultūra 6: 43–
55). Kiek pasikartodamas pasakysiu, kad 
teisingesnis skyriaus pavadinimas būtų 
ne lietuvių etninės grupės formavimasis, 
bet jos ištakos. Mat skaitant tekstą kyla 
natūralus klausimas, ar valstybinės sienos 
atkirstų lietuviškų salų gyventojai turi sa-
varankišką etninę istoriją, nes tik 1939 m. 
buvo nubrėžta valstybinė siena, o reali 
riba atsirado XX a. pabaigoje. Žinoma, toks 
klausimas gal nėra pagrįstas, kai kalbama 
apie XX a. antrosios pusės realijas, kurioms 
skirtas antrasis skyriaus paragrafas. Tačiau 
etninėse lietuvių žemėse gyvenę lietuviai, 
lokaliomis grupėmis Baltarusijoje išlikę 
dėl šimtmečiais vykusių etninių procesų, 
manyčiau, yra sudėtinė lietuvių etninės is-
torijos dalis.

 Kartu kelia abejonių įvardinto etninę 
Baltarusijos lietuvių istoriją nagrinėjančio 
paragrafo, pavadinto „Baltarusių lietuvių 
etninės raidos ypatybės“, turinys. Kalbų 
sąveiką ir jos istoriją nagrinėjantys pusla-
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piai atskleidžia kvalifikuotą autoriaus po-
ziciją ir kompetenciją šia tema. Klaustukai 
atsiranda žvelgiant į grafikus ir lenteles, 
rodančias dabartinio lietuvių paplitimo 
Baltarusijoje mastą, geografiją ir kaitą. 
Šiuose gana vaizdinguose šaltiniuose vis 
dėlto atsispindi ir sovietiniu laikotarpiu 
atsiradę  migrantai (tiesa, kaip minėjome, 
tarp jų gali būti į miestus persikėlusių Ger-
vėčių ir kitų lietuviškų vietovių gyvento-
jų dalis, nebūtinai atvykėliai iš Lietuvos). 
Todėl darytina prielaida, kad  kalbant apie 
lietuvių kalbos padėtį  ir būklę Baltarusi-
joje, ją iliustruojantys suminiai duomenys 
(2.3–2.7 pavyzdžiai) neatskleidžia realios 
lingvistinės situacijos vadinamosiose lietu-
vių salose – tarp kompaktiškai gyvenančių 
lietuvių. O  2.2 pavyzdys apie urbanizaci-
jos eigą XX a. antroje pusėje, manytume, 
liudija autochtonų ar ikisovietinių atvy-
kėlių virtimo (o gal nykimo kaime) mies-
tiečiais tendencijas, nes kažin ar gausiai 
sovietinių ir vėlesnių migrantų srautai iš 
pradžių suko  į kaimus, o vėliau į miestus. 

Lietuvių pasiskirstymo mieste ir kaime 
rodikliai yra svarbūs erdvinio lietuvių iš-
sidėstymo dinamikai pažinti. Bet viena si-
tuacija ir tendencijos yra tarp autochtonų, 
kita būdinga persikėlėliams į Baltarusiją. 
Šį aspektą išryškinu, nes trečioje knygos 
dalyje nagrinėjami tradicinės kultūros rei-
kalai faktiškai atskleidžia XX a.  buvusią 
Vakarų Baltarusijoje gyvenančių autoch-
tonų padėtį. Akivaizdu, kad šios lietuvių 
dalies kalbinė ir populiacijos dinamikos 
situacija turi savitumų Baltarusijos mastu. 
Todėl etninė lietuvių grupė Baltarusijoje 
(2.1 poskyris) būtų vakarinėje jos dalyje 
gyvenantys praeityje plačiai pasklidusių 
šioje teritorijoje autochtonų likučiai. O kai 
kalbama apie etninę baltarusių lietuvių 
raidą (2.2 poskyris), tinka analizė visos 
Baltarusijos mastu, tačiau tik ne apiben-
drinančiame situaciją visoje valstybėje dis-
kurse. Juk įvardinta etninės lietuvių gru-
pės formavimosi tema yra daugiaplanė ir 

integrali lietuvių ir baltarusių etnogenezės 
bei etninės istorijos problemų kompleksi-
nių tyrimų  dalis. 

Trečiojo skyriaus tema – „Baltarusijos 
lietuvių kalba ir tradicinė kultūra“. Ap-
tardamas kalbos klausimus, autorius pa-
žymi, kad šiuo požiūriu išskiriamos  dvi 
vartotojų grupės. Pirmoji, gimusieji Bal-
tarusijoje (matyt, į šią kategoriją patenka 
autochtonai ir ankstesnių persikėlėlių į 
dabartinės Baltarusijos teritoriją vaikai), o 
antroji – migrantai. Tačiau pristatydamas 
lietuvių kalbą ir  atskleisdamas polonizaci-
jos procesą bei konfesinių pokyčių peripe-
tijas, autorius išsamiai kalba apie bendruo-
sius autochtonų kalbos reikalus istorinėje 
perspektyvoje, aptaria dėl etnokultūrinių 
kontaktų  baltarusių kalboje atsiradusius 
lietuvių kalbos žodžius ir atvirkštinį są-
veikos variantą. Gal plačiau galėjo paliesti 
ir  Vakarų Baltarusijoje bei Pietryčių Lie-
tuvoje užtinkamą po prostu kalbą, kurią 
kaip kalbinės sąveikos rezultatą Gervė-
čių pavyzdžiu yra aptaręs V. Ivanovas 
(Иванов Bячеслав Bсеволодович. 2004. 
Лингвистика третьего тысячелетия: воп-
росы к будущему. Москва: Языки славянс-
кой культуры , с. 101). Šį baltarusių kalbos 
variantą Gustavas Juzala  (p. 12)  sieja su 
baltiškuoju substratu baltarusių apgyven-
dintose teritorijose (Juzala Gustavas. 2008. 
Lietuvos lenkiškasis paveldas: žvilgsnis iš 
šalies, Liaudies kultūra 2: 9–13).

Poskyryje, skirtame dvasinei kultūrai, 
autoriaus dėmesys daugiausia krypsta 
į kalendorines šventes. Tekstas parašy-
tas remiantis įvairių autorių straipsniais, 
grindžiamais lietuviškose salose surinkta 
medžiaga. Būtent šiame tekste užtinkame 
ir autoriaus užrašytos autentiškos me-
džiagos. Tiesa, ne visai suprantama, kodėl 
tema pradedama gvildenti   Kalėdomis, 
kurios yra kalėdinio laikotarpio pabaiga. 
Pradžia yra šv. Andrie jaus dieną praside-
dantis Adventas. Šia tema yra parašytas 
R. Merkienės straipsnis, kuriame aptarti 
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 Apaštalo Andriejaus šventės savitumai 
baltų ir slavų merginų iniciacijų pėdsakuo-
se XIX a. – XX a. pirmoje pusėje (Merkie-
nė Irena Regina 2001. Apaštalo Andriejaus 
šventės papročių savitumai: baltų ir slavų 
merginų iniciacijų pėdsakais, Lituanisti-
ka 4: 99–121). Jame, kaip ir kituose auto-
rės straipsniuose, randame  medžiagos 
iš lietuviškų salų. Svarbiau, kad apeinant 
Adventą, praleidžiama platesnio pobūdžio 
tema – Advento – Kalėdų laikotarpio  dai-
nos, kurios yra unikalus mitologinės kul-
tūros reliktas Pietryčių Lietuvoje ir greta 
esančiuose Baltarusijos rajonuose. Analo-
giški melodijų sąskambiai, kaip ir baltaru-
sių, ir lietuvių adventinių dainų tekstai, yra 
verti dėmesio faktai.

Lietuvių ir baltarusių papročių bendru-
mų randame ir Vėlinių – Dziedų papro-
čiuose bei Žolinių puokštėse. Puokščių su 
jose esančiomis  daržovėmis šventinimai, 
iki šių dienų per Žolinę išlikę, pavyzdžiui,  
Pietryčių Lietuvoje, galima manyti, yra 
inspiruoti baltarusių religinėje kultūroje 
užtinkamų šiuo laikotarpiu vykstančių 
derliaus gėrybių šventinimų. Reikėtų pri-
durti, kad mitologinis teksto diskursas 
būtų kokybiškesnis panaudojus. J. A. Grei-
mo darbus (Greimas Algirdas Julius. 1990. 
Tautos atminties beieškant: apie dievus ir žmo-
nes.Vilnius: Mokslas, Chicago: Algimanto 
Mac kaus knygų leidimo fondas) ir bent 
paminėjus lietuvių tautosakininkų atliktą 
darbą publikuojant  dainas (Ūsaitytė Jurgi-
ta, Žičkienė Aušra (pareng.). 2007. Lietuvių 
liaudies dainynas. Kalendorinių apeigų dainos 
1. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutas).

Gana trumpas ir konspektiškas mate-
rialinės kultūros poskyris. Jį tiksliau būtų 
įvardinti „Verslai, jų papročiai ir mate-
rialinės kultūros bruožai“, nes poskyrio 
pavadinimas  pernelyg siauras. Poskyris 
pradedamas žemdirbio darbais. Šiame 
kontekste minimi rugiapjūtės pradėtuvių 
ir pabaigtuvių papročiai. Netgi rašant gy-
vulininkystės tema randame  bičiulystės 
papročių aprašymą. Vien materialinei kul-
tūrai daugiau skirtas  maisto ir mitybos 
bei kaimų ir pastatų ypatybių aptarimas. 
Skaitant trečio skyriaus tekstą matyti, kad 
be istorinio palikimo, substratinio lietuvių 
kultūros sluoksnio poveikio, etninė aplin-
ka neišvengiamai paveikė Baltarusijos lie-
tuvių tradicinę kultūrą. Tad sunku išskirti 
tipiškus šio krašto žmonių kultūros bruo-
žus, o  analizė būtų buvusi išsamesnė, jei 
knygoje būtų  plačiau aptarti kultūrų są-
veikų rezultatai, o ką jau kalbėti  apie pa-
lyginti analogiškus baltarusių ir lietuvių 
kultūros faktus.

Šios poleminės pastabos nėra pernelyg 
kritiškas žvilgsnis į knygos tekstą. Jei at-
siribosime nuo jų, matysime, kad knygos 
pabaigoje pateikiamos išvados logiškai 
atspindi tyrimo tematiką ir dėstomos me-
džiagos pobūdį, taigi – tekstas išsamus ir  
kokybiškas. Baigiant ir besidžiaugiant dis-
kusinių minčių keliančiu J. Vnukovičiaus 
darbu, belieka apgailestauti, kad tikriausia 
ne autoriaus valia jis išleistas  be santrau-
kos jei  ne anglų, tai bent rusų kalba. Tačiau 
reikia išreikšti pagarbą autoriui, kuris ėmė-
si tokio sunkaus ne tik moksline, bet ir poli-
tine prasme uždavinio, ir reikia tikėtis, kad 
kada nors ir Lietuvos baltarusiai sulauks 
platesnio lietuvių mokslininkų dėmesio.  

Jonas Mardosa
  Lietuvos edukologijos universitetas


