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1996 m. pradejus leisti tgstinl etnologiniq monografijq ir studijU leidini ,,Lie-
tuvos etnologlja",Siemet atdjo metas iSleisti de5imt4ji tom4..., taiiau vietoj jo
sitrlome etnologijos Zurnalo Lietuaos etnologija: socialinis antropologijos ir etnologijos

studijos pirm4ji numeri, kuri, iSlaikydami tqstinum4 su mindtqja monografijq
serija, taip pat laikome deiimtuoju.

Siuo pirm4syk Lietuvoje pasirodandiu etnologijos mokslui skirtu Zurnalu sie-

kiame ne maZiau kaip kart4 per metus pateikti Lietuvos ir uZsienio skaitytojams
naujq ir aktualiq etnologijos ir sociokultfrrin6s antropologijos tyrinejimq i5 Lietu-
vos ir kitt{ 5aliq. Neabejojame, kad mfisq Zurnalu susidomes ivairioms discipli-
noms atstovaujantys kolegos. Tikimds, kad jis susilauks ir humanitarinius bei
socialinius mokslus, ypad etnologijE, istorijq, antropologija bei sociologija, studi-
juojandio jaunimo demesio.

Zurnale stengsim6s surasti tarpdisciplining sqveik4, ypad iveikti rib4 tarp
etnologijos ir socialin6s/kulturines antropologijos. Neatsitiktinai, pridejg Zurnalo
pavadinimui paantradtg: socialinds antropologijos ir etnologijos studijos, siekiame su-
jungti vienas kit4 papildandius ir svarbiausia metodiSkai (etnografiniais tyrineji-
mais) labai artimus mokslus. Be to, manome, kad pats laikas pasinaudoti tarptau-
tiniu mastu vykstandiais mokslq integracijos procesais, vis labiau vienijandiais
Sias dvi disciplinas.

Socialine antropologija pasirinkta ne kaip kulturines antropologijos alternaty-
va, o tiesiog kaip europieti5kas ne fizinds (biologines), o sociokulturin6s antropo-
logijos pavadinimas.

Z;urnalo credo - atpaiink snae kitame, o kitq - savyje. Juo nor6tume paskatinti
mokslines diskusijas, Vytauto Kavolio ZodLiais, polilog4, analizuojanti ne tik s4-

veikas, bet ir atsiribojimus tarp kultDrq ir tarp sociumq, tarp milstl ir tarp j4, tarp
didumos ir maZumos, tarp vyraujandiq ir ,,marginalt4", tarp vietiniq ir imigrantq
ar diasporos ir t. t. Tikimes, kad tai, kas atrodo itin saaa, pvz., lietuviSkoji savastis,

mils4 etnind kulthra, bus analizuojama ir pladiai, ir giliai, tadiau metodologiSkai
Iygiai taip pat, kaip kad, pavyzdLiui, Okeanijos havajiediq savastis.

Butent Siuolaikines havajiediq istorines savimones lyginimu su moderniuoju
graikq identitetu ir pradedamas pirmasis dio Zurnalo straipsnis, kurio autorius -
tiek Okeanijos, tiek Europos sociokulttrrines antropologijos Zinovas yra Jonatha-
nas Friedmanas. Identiteto problematikai taip pat skirti etnologds Auksuoles ee-
paitienes bei jaunqjq antropologq Andreas Roepstorffo su AuSra SimoniukStyte
parengti straipsniai, gvildenantys lietuaiikum4. {kandin jq seka Vilniaus universi-
teto doktoranto Vaidoto PakalniSkio tekstas (su iliustracijomis) apie iemaitiSkaji
identitet4, jo politizavim4 eurointegraciniq procesq itakoje.


