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Ullrich K o c k e l. Re-visioning Eu-
rope: Frontiers, Place Identities and 
Journeys in Debatable Lands. Basing-
stoke: Palgrave Macmillan,  2010.  225 
p.: ill.

Kas yra Europa ir kaip ją galime api-
brėžti? – klausia Ullrichas Kockelis kny-
goje „Permąstant Europą: ribos, vietos 
tapatybės ir kelionės probleminiuose kraš-
tuose“. Autorius kalba apie Europos ribas 
ir horizontus, neapibrėžtas ir atviras Eu-
ropos erdves. Europa yra neegzistuojanti 
erd vė, probleminė teritorija, kintantis isto-
rinis ir kultūrinis reiškinys. Kockelis teigia, 
jog knygoje jis kelia klausimus apie Euro-
pą ir nesiekia pateikti galutinių atsakymų. 
Jis  netyrinėja europeizacijos remdamasis 
tam tikromis teorinėmis ar metodologinė-
mis perspektyvomis, o kalba apie įvairias 
vietas ir idėjas, taip pat savo asmenines 
patirtis, kurdamas balsų apie Europą ka-
kofoniją. Jo refleksijos remiasi lauko tyri-
mais, atliktais 1989–2009 metais Didžiojoje 
Britanijoje, Airijoje, Vokietijoje, Danijoje, 
Švedijoje, Suomijoje, Estijoje, Lietuvoje, 
Lenkijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje ir Ispanijoje. Autorius teigia, 
jog jis naudoja „kritinę introspekciją į lauko 
tyrimų patirtis, nesiekdamas išskirti Euro-
pos dimensijų, kurios suformuotų ateities 
tyrimų programą“ (p. 11). Antropologiniai 
ir etnologiniai ekskursai knygoje autoriaus 
vadinami „kelionėmis“. Ullrichas Kockelis 
siūlo žvelgti į Europą kaip į daugialypį 
darinį, identitetų, pilietiškumo, paveldo, 

tradicijų, kasdieninio gyvenimo, taip pat 
Europos Sąjungos institucijų ir valstybių 
politikos įvairovę. 

Knygos skyriuose autorius nagrinėja 
Europos istorijos, migracijos, ribų, pavel-
do ir tradicijų, socioekonominių struktū-
rų, taip pat socialinės ir politinės kaitos 
problemas. Antrame skyriuje Kockelis ke-
lia klausimus apie etnines konfrontacijas 
Šiaurės Airijoje. Šiaurės Airija yra vienas iš 
dabartinių etninių konfliktų židinių Euro-
poje. Šiaurės Airijos atvejis tam tikra pras-
me iliustruoja, kaip etninės ribos kuriamos 
Europoje. Trečiame skyriuje nagrinėjamas 
vokiečių mobilumas ir migracija į Didžią-
ją Britaniją ir Airiją, taip pat analizuojama 
vokiečių kultūra. Kaip ir antrame skyriuje, 
autorius kelia klausimus apie sąsajas tarp 
pilietiškumo, tautiškumo ir tapatybės. 
Ketvirtame skyriuje gilinamasi į rinkos ir 
tapatybės problematiką ir nagrinėjamos 
pagrindinių su tapatybe ir tautiškumu su-
sijusių sąvokų tėvynė / tėviškė (Heimat) ir 
svetimas / svetimumas (Fremde) prasmės. 
Penktame skyriuje toliau nagrinėjamos 
paveldo, tradicijos ir tapatumo sąsajos. 
Penktame ir šeštame skyriuje nagrinėjami 
klausimai, susiję su Europos etnologija, 
etnologine pasaulėžiūra ir etnologinio ži-
nojimo reikšme visuomenėje. 

Re-visioning Europe prisideda prie tyri-
mų, nagrinėjančių, kaip sukuriamas žino-
jimas apie Europą ir kaip kasdieninė pa-
tirtis persipina su europeizacija ir įvairiais 
diskursais apie Europą. Knyga turėtų su-
dominti studentus ir mokslininkus, besi-
dominčius europeizacijos klausimais.  

          Neringa Klumbytė
             Majamio universitetas 


