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Pratarmė

Šis žurnalo numeris ypatingas tuo, kad jame pristatomi jaunųjų antropologų 
ir sociologų Lietuvoje ir kitur atlikti tyrimai. Jau beveik dešimtmetį Vytauto Di-
džiojo universitete veikianti Socialinės antropologijos magistro studijų progra-
ma yra parengusi nemažą būrį absolventų, kurių dalis tęsia savo magistrinius 
projektus doktorantūroje. Tad pats metas supažindinti su jų darbais Lietuvos 
etnologijos puslapiuose. Dvi pagrindinės jaunųjų tyrinėtojų rutuliojamos ir mūsų 
skaitytojams pažįstamos temos – transnacionalinis mobilumas ir alternatyvios 
modernybės paieškos. Pastaroji problematika buvo Lietuvos etnologijos 9(18) te-
minio numerio „Alternatyvi modernybė: tradicija, identitetas ir diskursas“ epi-
centre, o pirmoji tema gvildenama nuolat, beveik kiekviename žurnalo numeryje 
vienaip ar kitaip prabylama apie šiuolaikinės Lietuvos aktualiją – migraciją. Tad 
kuo gi kitaip ar naujaip šneka jaunųjų tyrėjų tekstai?

Pirmiausia jie išsiskiria naujų paradigmų taikymu bei daugiaviete etnografi-
ja. Pirmajame tekste – antropologės Ievos Kripienės straipsnyje – akcentuojamas 
šiuolaikinėje lietuviškoje transatlantinėje migracijoje užčiuoptas ambivalentiško 
identiteto kontūras, pasižymintis transnacionalizmu bei dėl įvairialypių socia-
linių tinklų „sugyvenančiomis“ dviem priešybėmis – etnifikacija ir hibridišku-
mu. Jaunojo sociologo Liutauro Labanausko tekstas pratęsia migracijos temą iš 
socialinio kapitalo perspektyvos. Jame teigiama, kad šiuolaikinio išsilavinusio 
Lietuvos jaunimo migravimas yra tiesioginė globalizacijos išraiška – „pasaulis 
be sienų“, kuriame kaupiamas šiuolaikinis žmogiškasis kapitalas – „imlumas ži-
nioms“ bei platus „parsivežtų inovacijų išliejimas laužant hierarchinius rėmus.“ 
Jautrią – namų kūrimo esant nuolatiniam transnacionaliniam mobilumui – te-
matiką gvildena antropologijos doktorantė Vitalija Stepušaitytė. Jos straipsnyje 
į transnacionalinį mobilumą pažvelgiama naujaip – per „modernių klajoklių“, 
šiuolaikinių jaunų (nebūtinai išsilavinusių) žmonių erdvės konstravimo ypa-
tybes, kur namai kaip „amžinai besikeičianti sfera“ tampa nebe vieta, iš kurios 
judama arba į kurią judama, o „situaciniu, momentiniu reiškiniu“, konstruoja-
mu kelionėje. Tuo būdu namai tampa rizomine (Urri 2003), kartu su žmogumi 
keliaujančia arba mobilume įšakninta erdve. Namų problematiką mobilumo są-
lygomis toliau gvildena VDU antropologijos magistras Willas Gordonas. Atlikęs 
„mobilų“ etnografinį tyrimą važinėdamas kartu su tarptautinių reisų vilkikų 
vairuotojais, jis teigia, kad jų gyvenimas konstruojamas per mobilų gyvenimo/
pragyvenimo būdą, per kasdienybės ir namų konfigūracijas, kur „kasdienybė“ ap-
ima tiek darbą, tiek ir pačią kasdienybę – „gyvenimą ant ratų“, kai vairuotojo 
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kabina tampa tiek darbo, tiek ir namų erdve. Pačių ,,namų“ samprata papildo-
ma „važiavimu namo“, namus suprantant kaip praleistą laiką su šeima (Zvonkovic, 
Manoogian, McGraw 2001).

Pasaulėjautos alternatyvų modernybei ieškojimams skirtas doktoranto Sau-
liaus Matulevičiaus straipsnis apie indianistinį, iš esmės antiglobalistinį judėjimą 
Lietuvoje, kuris netelpa į subkultūros rėmus ir kuria „alternatyvų etniškumą“ 
bei „kvazidiasporą“. 

Šį žurnalo numerį papildo ir du patyrusių profesionalų tekstai. Pirmasis 
tekstas – britų antropologo, Pietų Azijos regiono specialisto Roberto Parkino – 
skirtas Indijos gentinių žmonių santykiui su valstybės pilietine-teisine sistema, 
kuri steigia vis naujas – gentines – valstijas. Straipsnyje teigiama, kad šitaip ša-
lyje įgyvendinamas teisinis pliuralizmas ir genčių atstovavimo principas, tačiau 
gentys siekia būti atstovaujamos ir paprotinės teisės principais, o tai kertasi su 
valdžios siekiais suteikiant „autonomiškumo“ kartu didinti jų asimiliavimą 
į didžiąją visuomenę. Daroma išvada, kad Indijos gentinių žmonių judėjimai 
 priskirtini „ketvirtojo pasaulio“, arba čiabuvių „teisių į žemę“, judėjimų tipui, o 
tai patvirtina ir globalizacijos sąlygomis užsimezgantys jų ryšiai, pavyzdžiui, su 
Australijos aborigenais. 

Religijotyrine analize pasižymi baltarusių etnologės Tacjanos Valodzinos 
straipsnis. Jame, remiantis šiuolaikiniais etnografiniais duomenimis iš Baltarusi-
jos, gvildenami daugiabriauniai liaudiškojo ir kanoninio religingumo santykiai 
su tradicinėmis gydomosiomis praktikomis. 

Auksuolė Čepaitienė, savo metodologiniu straipsniu atverdama Diskusijų 
skyrelio rubriką, atsiliepia į ankstesniame Lietuvos etnologijos žurnalo 12(21) 
numeryje Irmos Šidiškienės iškeltą klausimą, kiek tikslinga moksliniuose teks-
tuose nurodyti duomenis apie informantus. Atsakydama į šį klausimą autorė 
teigia, kad būtent keliant tokius klausimus pasitvirtinamos disciplininės-meto-
dologinės mokslų ribos ir atitikimai mokslo kryptims.

Recenzijų ir apžvalgų rubrikoje pažymėtinos Viliaus Ivanausko bei Rasos Ra-
čiūnaitės-Paužuolienės recenzijos, skirtos fundamentaliems Lietuvos etnologų 
darbams – Vidos Savoniakaitės sudarytai Lietuvos etnologijos ir antropologijos 
enciklopedijai bei Žilvyčio Šaknio sudarytai Lietuvių papročių atlaso trijų tomų 
serijai. Neabejotina, kad šie daugelio metų pareikalavę darbai kuria naująjį – dvi-
dešimt pirmojo amžiaus Lietuvos etnologijos įvaizdį. Telieka paakinti skaitytojus 
juos studijuoti, o darbštiesiems šių veikalų autoriams ir sudarytojams palinkėti 
geriausios kūrybinės kloties.

Vytis Čiubrinskas


