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Yearbook of Balkan and Baltic Stu-
dies. Ekaterina Anastasova, Mare Kõi
va, Žilvytis Šaknys (eds). Vilnius, Tar
tu, Sofia: ELM Scholarly Press, 2018, 1.  
176 p.: illustr.; 2019, 2. 200 p.: illustr.

  Pasirodė naujas humanitarinių moks
lų žurnalas – Balkanų ir Baltijos šalių studi-
jų metraštis. Bulgarijos, Estijos, Lietuvos ir 
Latvijos mokslininkai, vykdydami bend-
rus projektus, susijusius su Baltijos ir Bal
kanų šalių etnologiniais tyrimais, susitel
kė į Tarptautinę Balkanų ir Baltijos šalių 
tyrimų draugiją (The International Society 
for Balkan and Baltic Studies). 2018 m. drau
gijos nariai suplanavo leisti metraštį, skir
tą etnologijai, folkloristikai, religijotyrai ir 
gretutiniams mokslams. Čia spausdinami 
straipsniai, kuriuose analizuojami Baltijos 
bei Balkanų šalių visuomenėse vykstantys 
procesai. Metraščio pirmas tomas publi
kuotas 2018 m., o antras – 2019 m. Leidinio 
sudarytojai: Jekaterina Anastasova (Bul
garijos mokslų akademijos Etnologijos ir 
folk loro institutas bei Etnografijos muzie
jus, Sofija), Mare Kõiva (Estijos literatūros 
muziejus, Tartu) ir  Žilvytis Šaknys (Lietu
vos istorijos institutas, Vilnius).  

Balkanų ir Baltijos šalių studijų  
metraščio pirmasis numeris

Svarbiausia pirmame žurnalo numeryje 
analizuojama tema – religija moderniajame 
pasaulyje. Dėmesys atkreipiamas į pasta
raisiais metais (ir dešimtmečiais) išryškėju
sius su šia tema besisiejančius fe  nomenalius 
globalius procesus, taip pat – specifinius 
įvykius, vykusius ir vyks tančius religijos 
laisvę atgavusiose posovietinėse šalyse. 

Numeris pradedamas Solveigos Kru
minos-Konkovos (Latvijos universitetas, 
Ryga) straipsniu „Religija postliberaliais 
laikais“. Tiriami religinio gyvenimo poky
čiai Latvijoje, būtent – tiek religijos insti
tucijose, tiek visuomenėje, kuri vis labiau 

domisi misticizmu. Remiamasi Georgo  
Lindbecko postliberalizmo teorija, kurioje 
atkreipiamas dėmesys į XX a. antroje pu
sėje išryškėjusią „grįžimo prie tradicijų“ 
tendenciją, tradicijas pritaikant prie šiuo
laikinio kultūrinio konteksto ir pateikiant 
naujas žmogaus prigimties ir gyvenimo 
tam tikroje kultūroje bei apskritai pasau
lyje sampratas. 

Robertas Parkinas (Oksfordo universi
tetas, Jungtinė Karalystė) gretina dvi ka ta-
likiškas šventas vietas: Lietuvoje – keletą 
šimt mečių piligrimų lankomą Šiluvą, sie
jamą su Švč. Mergelės Marijos regėjimais 
1608 m., ir šio amžiaus pradžioje Švie bo-
dzine (Lenkija) pastatytą Jėzaus Kris  taus 
skulptūrą. Teigiama, kad Šiluva yra vieta, 
kurioje išreiškiamas religinis atsidavimas, 
kartu manifestuojama ir tautinė tapatybė. 
O Šviebodziną reikėtų laikyti daugiau tu
ristiniu objektu, o ne vieta, kurioje išreiš
kiamas religinis atsidavimas. Analizuoda
mas šiuos atvejus, R. Parkinas kelia bendrą 
šventų vietų sampratos prob lemą: koks es
minis kriterijus apibrėžia šventą vietą, kuo 
ji skiriasi nuo tiesiog  garsios vietos. 

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė (Vytauto 
Didžiojo universitetas, Kaunas) analizuo
ja Bulgarijos katalikų religinę tapatybę 
XX–XXI a. sandūroje. Aptariami skirtingi 
keleto vietovių bei regionų bendruome
nių tapatybės bruožai. Atskleidžiama, 
kad bulgarai, apibrėždami savo tapatybę, 
labiausiai akcentuoja etniškumą. Priklau
symas krikščionių religinei bendruomenei 
yra antras pagal svarbą tapatybės elemen
tas, trečioje vietoje – konfesinė priklauso
mybė (ortodoksas, katalikas, protestantas, 
unitas). Išryškėja skirtingas religingumo 
akcentavimas skirtingų kartų tapatybėje: 
anūkai yra labiau linkę pabrėžti katalikiš
ką tapatybę ir krikščioniškąsias savo sene
lių vertybes nei jų tėvai. Taip pat atsklei
džiama, jog kaimui ir miestui būdingos 
skirtingos religingumo formos. 
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Jekaterinos Anastasovos straipsnyje ana-
lizuojamas etnografinis interviu su vienu 
Estijos neopagonių bendruomenės (suda
rančios 11 proc. Estijos populiacijos) atsto
vu, nuolat migruojančiu tarp Estijos ir Suo
mijos. Kaip vieną iš neopagonybės bruožų 
autorė išskiria prisirišimą prie gimtosios 
vietos tikint, kad čia gyvena šios vietovės  
dvasios ir dievybės. Teigiama, kad šis ti
kėjimas, kaip ir tapatybė, kurioje svarbus 
vaidmuo suteikiamas folk lorui (ar pseu
dofoklorui), yra prielaida emigraciją keis
ti sėkmingesniu migracijos modeliu – cir
kuliuojančia migracija (circular migration). 
Taip pat konstatuojama, kad „autentiškos 
religijos“ perėmimas nebėra būdingas tik 
miesto elitui, tai tampa dvasingumo for
ma, paplitusia ir tarp „paprastų žmonių“. 
Šiame kontekste A. Anastasova kalba apie 
naujos nacionalizmo krypties radimąsi.

Mare Kõiva straipsnyje „Šventų vie
tų iš radimas: medinės skulptūros ir šiuo-
laikinio kraštovaizdžio kūrimas“ aptaria 
šiuolaikinio liaudies meno reiškinį – ener-
getinius stulpus. Pabrėžiama, kad analogiš
kas reiškinys yra gilias šaknis įvairių tautų 
tradicijose turintis fenomenas, atliekantis 
pasaulio socialinio ir simbolinio konstravi
mo vaidmenį. Konstatuojama, kad šiuolai
kinėje Estijoje populiarūs energetiniai stul
pai suliejami su vietos kraštovaizdžiu – juos 
kuriant naudojami tradicinės architektūros 
elementai, jie susieti su vietiniais mitiniais 
vaizdiniais. Teigiama, kad šie orientyrai yra 
svarbiausi kuriant šiuolaikinį kraštovaizdį 
ir išrandant šventas vietas.      

Milenos Liubenovos (Bulgarijos moks
lų akademijos Etnologijos ir folkloro ins
titutas bei Etnografijos muziejus, Sofija) 
straipsnyje aptariamos Šv. Haralambuso 
Stebukladario – bulgarų tradicinėje kul
tūroje laikomo sargu nuo ligų ir bitinin
kų globėju – šventės tradicinės praktikos 
ir šiuolaikinės raiškos. Teigiama, kad ši 
šventė švenčiama Blagoevgrado regione: 
iki šių dienų išsaugota medaus šventinimo 

bažnyčioje tradicija. Kartu ryškėja nauji 
šventės bruožai: didelis regioninių ir na
cionalinių medijų dėmesys, kilęs pradėjus 
šventės metu šventinamą medų ir degan
čias žvakes dėlioti kryžiaus forma. Kons
tatuojama, kad šventė vis dėlto tebėra lo
kali – joje dalyvauja tik vietiniai žmonės.

Svetoslava Tončeva (Bulgarijos mokslų 
akademijos Etnologijos ir folkloro institu
tas bei Etnografijos muziejus, Sofija) ana
lizuoja Bulgarijos antropologijoje mažai 
tyrinėtą temą – budizmo specifiką ir pa
plitimą Bulgarijoje. Straipsnyje teigiama, 
kad šis fenomenas turi būti tiriamas nau
jojo dvasingumo / naujojo religingumo 
paradigmos pagrindu. Keliama prielaida, 
kad budizmo populiarėjimas šiuolaikinė
je Bulgarijoje yra nulemtas pirmiausia to, 
kad ši filosofinė-religinė sistema siūlo me
todus, kaip spręsti šiuolaikinėse Vakarų 
visuomenėse itin aktualias persisotinimo 
racionalizmu, savanaudiškumo, vertybių 
stokos ir kt. problemas. Pavyzdžiui, budiz
mas siūlo meditaciją, kurios tikslas – įveikti 
stresą. S. Tončevos nuomone, šis mentali
nių procesų valdymo būdas šiuolaikiniam 
Vakarų žmogui yra priimtinas ir dėl to, 
kad jis jau gana ilgą laiką yra įsitvirtinęs 
Vakarų psichologijoje ir psichiatrijoje. Taip 
pat teigiama, kad budizmo plitimas sieti
nas ir su jo galimybėmis keistis bei prisitai
kyti prie naujų kultūrinių kontekstų.  

Tatjanos Minijachmetovos (nepriklauso
ma tyrėja, Austrija) straipsnyje aptariamos 
magiškos knygos – literatūriniu bei etno
loginiu požiūriu reikšmingi senojoje slavų 
kultūroje gimę tekstai, Bažnyčios uždrausti 
kaip juodoji literatūra. Apžvelgiama kele
to magiškų knygų, pasiekusių  Rusiją per 
pietinių slavų ir Baltijos  regionus, istorija. 
Teigiama, kad šis kultūros paveldo objek
tas kol kas mažai  tyrinėtas.  

Žurnalo pirmame numeryje analizuo
jama ne tik religija. Antroje leidinio daly
je dėmesys koncentruojamas į problemas, 
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susijusias su šiuolaikinį pasaulį apibūdi
nančiais fenomenais – miestais, kultūromis 
ir migracijomis. Čia yra Žilvyčio Šaknio 
straipsnis ,,Draugystė ir laisvalaikis Lietu
voje ir Bulgarijoje“. Straipsnyje apibendri
nami Vilniuje ir Sofijoje atlikto etnografinio 
lauko tyrimo rezultatai ir teigiama, kad 
abiejose sostinėse draugystė suprantama 
panašiai, tačiau Sofijos gyventojai yra lin
kę su draugais praleisti daugiau laiko, o 
vilniečiai dažniau mini laiko susitikti su 
draugais trūkumą. Kitas tyrimo medžiago
je atskleistas skirtumas – Sofijos gyventojai 
tradicines kalendorines arba valstybines 
šventes švenčia lankydami savo tėvus ir 
kitus giminaičius gimtinėje; Sofijoje tradici
nių kalendorinių švenčių viešas šventimas 
neorganizuojamas. Lietuvos sostinėje or
ganizuojami gausūs valstybinių ir tradi
cinių kalendorinių švenčių renginiai, su
traukiantys didelę dalį Vilniaus gyventojų. 
Ž. Šaknys daro išvadą, kad dėl šios prie
žasties Bulgarijoje formuojasi glaudesni 
sostinės gyventojų ryšiai su vietovėmis, iš 
kurių jie yra kilę, kartu labiau išvengiama 
tradicijų nykimo, kas atsitinka tradicines 
kalendorines šventes perkeliant į miestą.

Irmos Šidiškienės (Lietuvos istorijos ins-
titutas, Vilnius) publikacijoje gretinami ne
formalūs bendradarbių ryšiai Sofijoje ir 
Vilniuje. Konstatuojama, kad abiejose po
sovietinėse sostinėse bendradarbių bend-
ruomenėse yra pažymimos svarbios kole
gų gyvenimo sukaktys, ypač susijusios su 
darbinio gyvenimo ciklu. Tačiau pažymi
ma, kad Sofijoje, kitaip nei Vilniuje, bend-
radarbiai nedalyvauja kolegų artimųjų 
laidotuvėse, retais atvejais pažymi kolegų 
vestuves ar vaiko gimimą. Išsiaiškinta, kad 
šis skirtumas būdingas ne tik dabarčiai: ki
taip nei Lietuvoje, Bulgarijoje bendradar
biai nebuvo skatinami įsitraukti į svarbius 
šeimos gyvenimo įvykius ir sovietmečiu.

Guzel Stoliarova (Kazanės federalinis 
universitetas, Rusija), remdamasi etnogra
finio lauko tyrimo ir kitais duomenimis, 

analizuoja Kazanėje gyvenančių tadžikų 
imigrantų bendruomenės etnokultūrinius 
bruožus. Straipsnyje teigiama, kad Kaza
nėje apsigyvenę tadžikai daugiau laikosi 
tradicinio islamo varianto negu Tatarsta
no  respublikos vietiniai gyventojai toto
riai. Tai atsiskleidžia nagrinėjant maisto 
kultūrą. Konstatuojama, kad skirtingose 
etno  kultūrinėse bendruomenėse skleidžia
si skir tingi musulmonų kultūros variantai.  
Daroma išvada, kad nors religija smarkiai 
veikia žmonių elgesį, skirtingomis gamti
nėmis-geografinėmis,  socioekonominėmis, 
istorinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis tos 
pačios konfesijos žmonės sukuria skirtin
gus elgesio modelius.

Marijankos Borisovos (Bulgarijos moks-
lų akademijos Etnologijos ir folkloro ins
titutas bei Etnografijos muziejus, Sofija) 
straipsnyje aptariamos  užsienyje veikian
čiose bulgarų mokyklose organizuojamos 
šventės. Pažymima, kad šios šventės sutel
kia daug emigracijoje gyvenančių tautiečių 
ir atlieka svarbų vaidmenį formuojantis 
jų etniniam ir kultūriniam identitetui bei 
konsoliduojantis etninei bendruomenei. 
Daroma išvada, kad mokykla imigracijos 
atveju yra ne tik švietimo, bet ir kultūrinis 
bei visuomeninis centras.   

Naujienų ir recenzijų skyrelyje prista-
tomas 2018 m. Estijos literatūros muzie
jaus atliktas, rekordinio dalyvių skaičiaus 
sulaukęs tyrimas, kuriame dalyvavo Es ti -
jos moksleiviai. Jie buvo  klausinėjami apie
šventes ir jų šventimą, apie baimes ir bū
dus jas įveikti, apie vardus ir pravar des. 
Surinkti duomenys atskleidžia šiuolaikinio 
jaunimo mintis, jausmus ir tikėjimą. Tyri-
mo medžiaga vertinama kaip itin reikšmin-
gas  laikotarpio dokumentas.        

Balkanų ir Baltijos šalių studijų 
 metraščio antrasis numeris

2019 m. pasirodė Balkanų ir Baltijos 
šalių studijų metraščio antrasis numeris. 
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Viena svarbiausių šiame žurnalo numery
je analizuojamų temų – ritualų ir švenčių 
kultūra. Šventės šiuolaikinėse visuome
nėse analizuojamos kaip vienas dinamiš
kiausių, o kartu vienas konservatyviau
sių, etninių kultūrų savitumą išlaikančių  
modernaus pasaulio reiškinių. Būtent šiai 
temai skirta pirmoji metraščio naujo nu
merio dalis. 

Temos analizė pradedama Linos Petro
šienės (Klaipėdos universitetas) straipsniu 
„Pasaulio šalių Užgavėnių šventės ap
rašymai XX a. pr. Lietuvos periodikoje“. 
Autorė apžvelgia 1905–1940 m. Lietuvos 
spaudoje pasirodžiusius straipsnius apie 
Užgavėnių papročius užsienio šalyse ir 
aiškinasi, kaip ši informacija paveikė Už
gavėnių šventimo ritualus Lietuvoje. 

Akvilė Motuzaitė (Turku universite
tas, Suomija) straipsnyje „Kalendorinės 
šventės kaip transnacionalizmo forma ir 
kultūrinė strategija mišriose suomių-lie
tuvių ir graikų-lietuvių šeimose“ gilinasi, 
kaip švenčiamos Lietuvoje svarbios kalen
dorinės šventės – Kūčios, šv. Kalėdos, šv. 
Velykos, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Lie
pos 6-oji – mišriose, užsienyje gyvenančių 
lietuvių šeimose. Ji nurodo, kad kalendo
rinės šventės, pasižyminčios specifinėmis 
tradicijomis, simboliais ir kitais sociokul
tūriniais bruožais, patekusios į kitą kultū
rinę aplinką, įgyja naujų formų. Jos trans
formuojasi integruojant tam tikrus vietinės 
kultūros elementus arba peržengia šeimos 
ribas ir tampa bendruomenės šventėmis. 
Šitaip jos įgauna papildomų prasmių – 
tampa svarbiu tapatybės konstravimo ele
mentu, savita šeimos kultūrinio gyvenimo 
dalimi. Autorė daro išvadą, kad mišriose 
šeimose puoselėjamas švenčių praktikas 
galima laikyti viena iš transnacionalizmo 
apraiškų.  

Irina Stahl (Rumunijos akademijos so
ciologijos institutas, Bukareštas) ir Barry 
L. Jackson (Pensilvanijos Blumsburgo uni
versitetas, JAV) atkreipia dėmesį į speci

finį, po komunistinės santvarkos griūties 
1989-aisiais Bukarešte išryškėjusį fenome
ną – žūties vietų įpaminklinimo proveržį. 
Autoriai išryškina keletą svarbiausių šio 
reiškinio prielaidų. Atkreipiamas dėmesys, 
kad žūties vietų įpaminklinimas turi gilias 
šaknis rumunų tradicinėje kultūroje, o ko
munistinis režimas šios tradicijos ištrinti 
iš žmonių atminties nesuspėjo. Remiantis 
įvairiomis kultūrinės antropologijos teo
rijomis teigiama, kad viena svarbiausių 
žūties vietų įpaminklinimo proveržio po 
1989-ųjų revoliucijos priežasčių – staiga 
atsiradusi laisvė užsiimti iki tol drausto
mis religinėmis ir tradicinėmis praktiko
mis. Taip pat teigiama, kad žūties vietų 
įpaminklinimo proveržį galėjo paskatinti 
ir paminklų 1989-ųjų revoliucijos hero
jams statymo kultūra. 

Rasa Paukštytė-Šaknienė (Lietuvos is-
torijos institutas, Vilnius) straipsnyje „Šei-
mos šventės Lietuvoje ir Bulgarijoje: et-
niniai, konfesiniai ir kultūriniai bruožai“ 
kelia klausimą, kokią įtaką konfesinis 
arba etninis pagrindas daro šeimos narius 
suburiančių švenčių šventimui. Anali
zuojami svarbiausia šeimos švente laiko
mų Kalėdų šventimo ritualai Vilniuje ir 
Sofijoje. Autorė pažymi, kad XX–XXI a. 
sankirtoje tiek Sofijoje gyvenantys bulga
rai ortodoksai, tiek Vilniuje gyvenantys 
lietuviai ir lenkai katalikai nepaprastai 
sureikšmina Kūčių vakarą. O vilniečiams 
rusams ortodoksams Kūčios nėra svarbi 
šventė. R. Paukštytė-Šaknienė daro išva
dą, kad nepaisant sekuliarizacijos, religija 
išlieka svarbus faktorius, lemiantis šeimos 
švenčių formą. Kita vertus, ji nurodo, kad 
tai, jog rusų ortodoksų šeimose nešvenčia
mos Kūčios, gali būti susiję su tuo, kad pa
gal Julijaus kalendorių, kurio laikosi rusai 
ortodoksai, Kalėdos švenčiamos 13 dienų 
vėliau. Tad jų Kalėdos dažnu atveju yra 
darbo diena, o tai, be jokios abejonės, 
yra svarbus veiksnys, lemiantis šventės 
šventimo pobūdį.
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Nijolė Pliuraitė-Andrejevienė ( Lietuvos 
liaudies buities muziejus, Rumšiškės) straip-
snyje „Žaislai ir etninės tapatybės raiška 
sovietmečio Lietuvoje. Etnografinės lėlės 
ir skulptūrėlės“ daro prielaidą, kad etno
grafinių lėlių kūrimas sovietmečiu buvo 
viena iš socialinio judėjimo, siekiančio iš
saugoti etninę kultūrą ir stiprinti tautinę 
tapatybę, formų. Straipsnyje aptariamos 
dvi tautodailininkų sukurtos etnografinių 
lėlių kolekcijos: „Kupiškėnų vestuvės“ ir 
„Užgavėnių kaukės“. Autorė teigia, kad šių 
kolekcijų kūrėjai sugebėjo sukurti darbus, 
kurie netapo sovietinės ideologijos įran
kiais, priešingai – etnografinėmis lėlėmis 
buvo perduodamos tradicinės kultūros 
žinios, kurių sovietinis režimas netolera
vo. N. Pliuraitė-Andrejevienė daro išvadą, 
kad etnografinių lėlių kūrimas buvo būdas 
perduoti informaciją apie senovinius pa
pročius, kartu juos išsaugoti bei atgaivinti. 

Anete Karlsone (Latvijos universitetas, 
Ryga) straipsnyje „Tradicinių įgūdžių ak
tualumas šiuolaikinėje kultūrinėje aplinko
je“ atkreipia dėmesį į tai, kad šiuolaikinės 
visuomenės dėmesys nematerialiajam kul
tūros paveldui nemažėja. Šią išvadą ji daro 
remdamasi tekstilės dažymo augaliniais 
dažais tradicijos gyvavimo šiuolaikinėje 
Latvijoje ir Bulgarijoje tyrimais. Straipsny
je analizuojamos šio fenomeno prielaidos. 
Konstatuojama, kad tradicinių įgūdžių ak
tualumą šiuolaikinėje visuomenėje lemia 
plačiai paplitusios aplinkosaugos idėjos, 
didelės vertės tradicinei etninei kultūrai 
suteikimas bei kitos visuomenėje paplitu
sios sampratos ir vertybės. 

Šiame numeryje taip pat aptariami 
tyrimai, skirti etniškumo, jo raiškos, for
muojantis moderniai tapatybei, analizei. 
Čia gilinamasi, kaip braižomos etniškumo 
ribos šiuolaikiniame pasaulyje,  su kokiais 
individo, o kartu rinkos poreikiais siejasi 
šis procesas.  

Temos analizė pradedama Venetos Jan
kovos (Eötvös Loránd universitetas, Bu da-

peštas, Vengrija) straipsniu „Totorių istorinė 
atmintis Bulgarijoje ir Lietuvoje – lygina
mieji aspektai“. Atskleidžiama, kad tirtų 
bendruomenių kolektyvinės tapatybės Bul
garijoje ir Lietuvoje pasižymi dideliais skir
tumais. Totorių tapatybė Bulgarijoje yra 
konstruojama oponuojant bulgarų naciona
liniam naratyvui, o Lietuvoje – pabrėžiant 
herojiškus žygius Lietuvos istorijoje.

Nadeždos Ryčkovos (Kazanės naciona
linis technologinių tyrimų universitetas, 
Rusija) straipsnyje „Kasdienio maitinimo
si etika miesto totorių musulmonų mais
to kultūroje“ analizuojama, kiek Kazanės 
mieste gyvenančių totorių matinimosi 
praktika atitinka islamo religijos įtvirtintas 
normas. Kazanės totorių maitinimosi etika 
lyginama su musulmoniškai Kazanės ta
džikų bendruomenei būdinga etika. Kons
tatuojama, kad totorių maitinimosi etika, 
be jokios abejonės, pasižymi tradicinės 
islamiškosios kultūros bruožais. Tačiau 
daroma išvada, kad galima kalbėti apie 
specifinį Kazanės totorių musulmoniš
kos maisto kultūros variantą, kai islamiš
kųjų elgesio normų ne visada laikomasi. 
Remiantis šiomis pastabomis straipsnyje 
išryškinama keletas Kazanės totoriams 
būdingų bruožų: savita etninė ir konfe
sinė tapatybė, radikalių islamo formų at-
metimas bei glaudus ryšys su kitų etninių 
grupių ir konfesijų atstovais.   

Galina Miškinienė (Lietuvių kalbos ins
titutas, Vilnius) straipsnyje „Nacionalinių 
tradicijų saugojimo klausimas: Lietuvos 
totorių kulinarinis paveldas“ teigia, kad 
iki šiol mažai tyrinėta Lietuvos totorių 
virtuvė atskleidžia daug vertingos infor
macijos ne tik apie unikalias nomadiškos 
ikiislamiškos ir islamiškos kultūros susi
tikimo kontekste susiformavusias totorių 
tradicijas, bet ir apie specifines jų trans
formacijas dėl vietinių, Lietuvai būdingų 
maisto gaminimo papročių įtakos. Nuro
doma, kad Lietuvos totorių kulinarinis pa
veldas pasižymi ir baltarusiams, lenkams, 
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lietuviams bei kitoms Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės tautoms būdingais mais
to kultūros bruožais. Daroma išvada, kad 
Lietuvos totorių kulinarinis paveldas yra 
puikus fizinių ir dvasinių ryšių, susiejan
čių skirtingas epochas ir kultūras, pavyz
dys. Tai itin vertingas tarpkultūrinių kuli
narinio paveldo tyrinėjimų objektas.  

Sergejus Ryčkovas (Kazanės V. G. Ti
miriasovo inovacijų universitetas, Rusija) 
pateikia publikaciją „Halal restoranų rek-
lama: Kazanės pavyzdys“, kurioje anali
zuojama halal (musulmonų leistinos mi
tybos) kavinių ir restoranų pristatymas 
internetinėje erdvėje. Gretinant Kazanėje 
išplėtotą halal kavinių ir restoranų tinklą 
su tinklais, besikuriančiais kituose Rusijos 
miestuose, konstatuojama, kad būtent Ka
zanėje halal maitinimo įstaigų sistema yra 
labiausiai išplėtota, čia  sukaupta patirtimi 
galėtų pasinaudoti musulmonų organiza
cijos, veikiančios kituose regionuose. At
sižvelgiant į halal maitinimo įstaigų var
totojų poreikius plėtojama mintis sukurti 
sertifikavimo sistemą, užtikrinančią apta
riamose maitinimo įstaigose teikiamų pas
laugų halal standartų atitikimą. 

Ana Pascu (Rumunijos valstiečių nacio-
nalinis muziejus, Bukareštas) straipsnyje 
„Tapatybės raiška naratyvuose: Jului slėnio 
regiono (Rumunija) žemdirbių ir kalna
kasių bendruomenių atvejis“ analizuoja
mas dviejų vienoje teritorijoje gyvenančių 
bendruomenių konfliktas. Jo ištakos sie

kia 1840 m., kai Jului slėnyje atvykėliai iš 
užsienio pradėjo plėtoti kalnakasybą, o 
vietiniai valstiečiai regiono visuomenės 
hie rarchinėje struktūroje tapo mažiau pri
vilegijuota klase. Straipsnyje analizuoja
mas šių bendruomenių tapatybių perkons
travimo procesas šiandieninėje situacijoje 
–  kalnakasiams praradus ekonominę galią, 
o vietinei bendruomenei suvokus tradici
nės kultūros vertę.     

Diskusijoms skirtoje žurnalo dalyje 
pristatomas Svetlanos Ryžakovos (Rusi
jos mokslų akademijos Etnologijos ir ant-
ropologijos institutas, Maskva) straipsnis 
„Indija” Baltijos šalių kultūrinėje erdvėje: 
mastai, sampratos ir vaizdiniai“. Čia ap
tariami tie judėjimai Baltijos šalyse, ypač 
Latvijoje, kurių tikslas – pažinti ir prakti
kuoti Indijos kultūrą. Atkreipiamas dėme
sys, kad svarbus Indijos bei indų kultūros 
sampratų ir vaizdinių susiformavimo šia
me regione kontekstas yra ne tik globalūs 
kultūrų susimaišymo procesai. Autorės 
teigimu, svarbi domėjimosi indų kultū
ra Baltijos šalyse prielaida – romantizmo 
dvasia skelbiama mintis apie indų ir baltų 
kalbų bei kultūrų giminystę.  

Džiugu, kad pasirodė naujas humani
tarinių mokslų žurnalas, kuriame Baltijos 
šalių visuomenėse vykstantys procesai 
aptariami žvelgiant iš tarpkultūrinės pers
pektyvos. Sėkmės šio žurnalo rengėjams, 
kurių dėka plėtojamas Baltijos ir Balkanų 
šalių mokslinis pažinimas bei šių kraštų 
mokslininkų bendradarbiavimas.  

Audronė Daraškevičienė
Lietuvos istorijos institutas

https://doi.org/10.33918/25386522-1928013                                                  
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