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Recenzijos ir apžvalgos

Ida Harboe K n u d s e n. new Lithua-
nia in old Hands: effects and out-
comes of europeanization in Rural 
Lithuania. London, New York, Delhi: 
Anthem Press, 2012. 192 p.: ill. 

Žlugus Sovietų Sąjungai, Vidurio ir 
Rytų Europos regione prasidėjo intensy-
vūs socialiniai, ekonominiai, kultūriniai, 
politiniai pokyčiai, kuriuos tyrinėjo įvairių 
sričių mokslininkai. Be jokios abejonės, šis 
regionas domino ir socialinius antropolo-
gus, kurie, atlikdami tyrimus, taikė įprasti-
nę šio mokslo tyrimų metodologiją – atliko 
ilgalaikius etnografinius lauko tyrimus ir 
aiškinosi, kaip tam tikrus makro lygmens 
pokyčius, pavyzdžiui, politikos naudotas 
priemones, ekonomines reformas patiria, 
išgyvena ir interpretuoja šiame regione gy-
venantys žmonės (žr., pvz., Verdery Kathe-
rine. 1996. What Was Socialism and What Co-
mes Next? Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press; Hann Chris (ed.). 2002. 
Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices 
in Eurasia. London, New York: Routledge). 
Be kitų klausimų, iš antropologinės pers-
pektyvos tiriami dekolektyvizacijos, pri-
vatizacijos procesai įvairiose posovietinėse 
visuomenėse (žr., pvz., Verdery Katherine. 
2003. The Vanishing Hectare: Property and 
Value in Postsocialist Transylvania. Ithaca, 
London: Cornell University Press). Ilgalai-
kiai etnografiniai tyrimai ir holistinė priei-
ga leido antropologams puikiai atskleisti, 
kaip istorinės tiriamų bendruomenių pa-
tirtys, sovietmečiu susiformavusios socia-
linės praktikos formuoja ir posovietmečiu 
vykstančius procesus, taip pat kodėl tam 
tikros ekonominės reformos vyko gal ne 

visai taip, kaip planavo tų reformų rengėjai 
(žr. Burawoy Michael, Verdery Katherine. 
1999. Uncertain Transition: Ethnographies of 
Change in the Postsocialist World. Rowman 
& Littlefield). Ilgainiui šiame regione tyri-
mus atliekantys antropologai pradėjo kelti 
konceptualius klausimus dėl termino post-
socializmas tinkamumo analizuojant socia-
linius procesus praėjus dešimtmečiui ar 
net daugiau po Sovietų Sąjungos žlugimo, 
diskutuojamos naujos aktualios regionui 
tyrimų kryptys, tarp kurių įvardijami ir 
Vidurio Rytų Europos visuomenių inte-
gracijos į Europos Sąjungą procesai (Hann 
Chris, Humphrey Caroline, Verdery Kat-
herine. 2002. Introduction: Postsocialism as 
a Topic of Anthropological Investigation, 
Hann Ch. (ed.). Postsocialism: Ideals, Ideolo-
gies and Practices in Eurasia: 1–28. London, 
New York: Routledge).

Danų antropologės Idos Harboe Knud-
sen knyga Naujoji Lietuva senose rankose: 
EUropeizacijos poveikis ir pasekmės Lietuvos 
kaime (New Lithuania in Old Hands. Effects 
and Outcomes of EUropeanization in Rural 
Lithuania) gali būti apibūdinta kaip nau-
jos kartos Rytų Europos tyrimams skirtas 
antropologijos mokslo darbas. Čia iš ant-
ropologinės perspektyvos tiriami ir ana-
lizuojami integracijos į Europos Sąjungą 
procesų eiga ir rezultatai Lietuvos kaime. 
Autorė kelia naujus aktualius tyrimų klau-
simus, tačiau nemaža dalis Idos Harboe 
Knudsen naudojamų teorinių perspekty-
vų yra iš vadinamojo socializmo ir postso-
cializmo antropologijos teorinio lauko. Ida 
Harboe Knudsen yra Aarhus universiteto 
Danijoje dėstytoja, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Socialinės antropologijos centro 
afilijuota mokslininkė, atlikusi ilgalaikius 
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etnografinius tyrimus Lietuvoje. Idos Har-
boe Knudsen knyga New Lithuania in Old 
Hands. Effects and Outcomes of EUropeani-
zation in Rural Lithuania parengta auto-
rės daktaro disertacijos, parašytos Maxo 
Plancko socialinės antropologijos institute 
(Max Planck Institute for Social Anthropo-
logy) Vokietijoje, pagrindu.

Knygą sudaro septyni skyriai, skirti 
tam tikrai problematikai ir sykiu puikiai 
papildantys vienas kitą. Pirmasis įvadi-
nis monografijos skyrius skirtas tyrimo 
problematikai, metodologijai ir terminijai 
aptarti. Antrajame skyriuje autorė kritiš-
kai apžvelgia privatizacijos ir pasirengimo 
integracijai į ES politiką ir jos poveikį Lie-
tuvos smulkiems ūkininkams, t. y. aptaria-
mas 1990–2004 m. laikotarpis. Trečiajame 
skyriuje analizuojamas kintantis žemdirbių 
statusas Lietuvos visuomenėje posovietme-
čiu bei ūkininkų santykis su valstybės insti-
tucijomis ir šių institucijų atstovais, taikliai 
aprašomos ir analizuojamos vietos lyg-
mens politikų socialinės praktikos ir vaid-
muo kaimo bendruomenėse. Ketvirtajame 
ir penktajame skyriuose autorė analizuoja, 
kaip tam tikros tikslinės ES programos ir 
reikalavimai ūkininkams yra interpretuo-
jami, įgyvendinami ar ignoruojami Lietu-
vos kaime. Šeštajame skyriuje antropologė 
analizuoja demografinę kaimo situaciją ir 
jos pasekmes kaimo bend ruomenėms ir 
smulkiems ūkininkams. Septintasis mo-
nografjos skyrius yra apibendrinamasis ir 
išvadinis. Toliau bus detaliau aptartos kai 
kurios autorės  įžvalgos. 

Ida Harboe Knudsen pasiūlo ir varto-
ja terminą EUropeizacija (angl. EUropeani-
zation) teigdama, kad šis terminas apima 
integracijos į ES procesus, tačiau sykiu 
padeda išvengti galios santykiu paremtos 
nuostatos, jog Europa yra tik Vakarų Euro-
pa (p. 3–8). Antropologė kritiškai pažymi, 
kad po Sovietų Sąjungos žlugimo procesai 
turi būti suprantami ne kaip europietiškė-
jimas, bet kaip integracijos į ES procesai 

(p. 5–6). Tad autorė demonstruoja reflekty-
vumą ir įvardina savo siekį išvengti domi-
nuojančių politinių klišių apie Vidurio ir 
Rytų Europos visuomenių vietą Europoje 
ir jų matymą kaip „grįžtančių į Europą“ 
dėl integracijos į ES (p. 5–8). Antropolo-
gė EUropeizaciją apibrėžia kaip „dialektinį 
santykį tarp ES modelių ir lokalių atsakų“ 
(p. 8), t. y. ją domina, kaip lokalios istorinės 
patirtys, nusistovėję elgesio modeliai, t. y. 
lokalūs sociokultūriniai kontekstai, veikia 
ES teisės, socialinės politikos priemonių 
įgyvendinimą (p. 3). Tai yra klasikinis ant-
ropologinis požiūris, kada mokslininkai 
kritiškai žvelgia į bet kokių teorinių mode-
lių universalumą ir savo tyrimais demonst-
ruoja žmogiškųjų patirčių įvairovę. 

Autorė atliko lauko tyrimą dviejuose 
Dzūkijos ir Suvalkijos kaimuose, kurių 
anonimiškumą išsaugo nurodydama ne-
tikrus pavadinimus – Bilvytis ir Straigiai. 
Mokslininkė pabrėžia, kad jos tyrimo 
objektas yra nedideli žemės ūkiai, būtent 
autorė nesiekia apibendrinti savo įžvalgų 
skirtingo lygio Lietuvos ūkiams. Danų 
ant ropologė puikiai išmoko lietuvių kalbą, 
viso tyrimo metu gyveno pasirinktuose 
kaimuose ir dalyvavo vietos žmonių kas-
dieniame gyvenime. Tyrimas vyko dviem 
etapais: 2004 m. ir 2006–2007 m. (apie ty-
rimo metodologiją plačiau žr. 1 skyriuje). 
Tad mokslininkė atliko klasikinį antropo-
loginį tyrimą, kai mokant kalbą ir nuolatos 
gyvenant tiriamoje bendruomenėje atlie-
kamas dalyvaujamasis stebėjimas, empi-
riniai duomenys renkami ne tik interviu 
ar kitais metodais, tačiau detaliai aprašo-
mos ir analizuojamos kasdienės situacijos. 
Mano požiūriu, monografijoje analizuoja-
ma kasdienių situacijų ir socialinių prakti-
kų etnografija yra šios monografijos vienas 
stipriausių aspektų. Autorės aprašomos 
kasdienės situacijos nėra „etnografija dėl 
etnografijos“, tačiau puikiai iliustruoja 
ir pagrindžia jos teorinius teiginius. Pats 
etnografinių aprašų pateikimas yra kūry-
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biškas, neretai priverčia skaitytoją šypsotis 
dėl tam tikrų aprašytų kasdienių situacijų, 
tačiau sykiu informacija pateikiama labai 
taktiškai ir nepažeidžiant jų dalyvių oru-
mo ir anonimiškumo. 

Ida Harboe Knudsen kritiškai vertina 
posovietmečiu Lietuvoje vykdytą žemės 
ūkio reformą ir ją analizuoja pirmiausia 
aptardama jos pasekmes kaimo žmonėms 
ir jų socialinei ekonominei gerovei (sky-
relis 3). Retrospektyviai analizuojamas 
žemės privatizavimo procesas, parodant 
tokius jo trūkumus, kaip kad žemės grąži-
nimas buvusiems savininkams nedideliais 
ploteliais, kurie dažnai buvo išbarstyti 
įvairiose vietose, o tai neleido sėkmingai 
plėtoti ūkininkavimo (p. 41). Ida Harboe 
Knudsen pažymi ir pasikeitusį visuome-
nės požiūrį į Lietuvos ūkininkus: anksčiau 
ūkininkavimas, žemdirbystė buvo siejami 
su lietuviškumu, lietuviškojo identiteto iš-
laikymu (p. 51 su nuoroda į Mincytė 2006), 
o posovietmečiu ūkininkai tapo matomi 
kaip socialinė grupė, nepritampanti prie 
sparčių socialinių, ekonominių pokyčių 
(p. 51). Panašius pokyčius įžvelgia ir antro-
pologė Neringa Klumbytė, atlikusi tyrimą 
Lietuvos kaime ir puikiai atskleidusi, kaip 
Lietuvos žemdirbiai prarado socialinį ir 
kultūrinį kapitalą ir į juos pradėta žvelgti 
kaip į nepritampančius prie posovietme-
čio pokyčių nepriklausomoje Lietuvoje 
(Klumbytė Neringa. 2006. Ethnography of 
Voting: Nostalgia, Subjectivity, and Popu-
lar Politics in Post-Socialist Lithuania. PhD 
disserta tion. University of Pittsburg). Ant-
ropologas Davidas A. Kideckelis 2008 m. 
publikuotoje knygoje panašius procesus 
analizuoja kalnakasių grupėje Rumuni-
joje: sovietmečiu simboliškai tapatinti su 
visuomenės pažanga, palaikę posovietme-
čio politinę kaitą, darbininkai susidūrė su 
nedarbu, ir greitai į juos pradėta žvelgti 
kaip į nepritampančius naujoje posovieti-
nėje visuomenėje (Kideckel David A. 2008. 
Getting by in Postsocialist Romania: Labor, 

the Body, and Working-class Culture. Bloo-
mington, Indianapolis: Indiana University 
Press). Tad Idos Harboe Knudsen darbas 
dar sykį atskleidžia ir priverčia kritiškai 
pažvelgti į nedidelius žemės ūkius turin-
čių ūkininkų socialinę savijautą ir sociali-
nę ekonominę situaciją posovietmečiu ir 
vykstant Lietuvos integracijai į ES. 

Ida Harboe Knudsen teigia, kad jos 
tyrime dalyvavusių smulkiųjų ūkininkų 
požiūriu, XX a. devintas dešimtmetis buvo 
socialinio saugumo periodas, kada kolū-
kis suteikdavo žmonėms būstą, maistą, 
medicinos priežiūrą, tačiau šio saugumo 
jausmo neliko posovietmečiu (p. 36). Ši 
įžvalga gali būti nemaloni žemės ūkį ku-
ruojantiems valdininkams ir politikams, 
tačiau panašias įžvalgas apie pažeidžiamų 
visuomenės grupių nuostatas atskleidžia 
ne vienas buvusioje posovietinėje erdvėje 
atliktas tyrimas. Kaip teigia antropologė 
Neringa Klumbytė, šios nuostatos inter-
pretuotinos ne kaip racionali praeities at-
mintis, o kaip dabarties trūkumų kritika ir 
demonstruoja socialinio saugumo jausmo 
trūkumą (Klumbytė Neringa. 2004. Dabar-
ties istorijos paraščių žmonės: atsiminimai 
apie sovietmetį ir kasdienybės patirtys 
kaimo bendruomenėse, Politologija 3(35): 
6–84). Kita vertus, Ida Harboe Knudsen 
per konkrečių atvejų analizę atskleidžia, 
kad skirtingo amžiaus ir socialinių ekono-
minių galimybių šeimos kaime skirtingai 
prisitaikė ir susigyveno su pokyčiais, t. y. 
dabartinė jų socialinė ekonominė situacija 
skiriasi. 

Ida Harboe Knudsen pažymi, kad kai-
mo žmonių situacija nėra lengva ir dėl 
demografinės realybės: kaime daugiausia 
liko vyresnio amžiaus gyventojai, kuriems 
patiems reikia paramos iš jaunesnės kartos 
(6 skyrius). Kaip puikiai viename iš sky-
rių parodo autorė, jaunesnės kartos kaimo 
gyventojai, siekdami užsidirbti, emigruoja 
į užsienį ar apsigyvena didesniuose Lie-
tuvos miestuose, tačiau reguliariai grįžta 
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padėti tėvams ar giminėms dirbti žemės 
ūkio darbus, kadangi ši pagalba yra būti-
na senstančiame Lietuvos kaime (p. 135–
162). Autorė gražiai atskleidžia, kad smul-
kus ūkis neatsiperka, o sykiu reikalingas 
nuolatinio darbo. Tad ūkininkų savijautą 
puikiai atskleidžia Idos Harboe Knudsen 
vieno skyriaus pavadinimui panaudota 
ūkininko frazė, kad „jei linki savo sūnui 
blogo, duok jam savo žemę“ (p. 135). Tad 
susiedama socialinius, ekonominius aspek-
tus, kultūrines kaimo bendruomenės na-
rių nuostatas autorė atskleidžia skirtingų 
kartų kaimo žmonių požiūrį į ūkininkavi-
mą ir jo perspektyvas ir leidžia skaitytojui 
suprasti, kokia yra pagyvenusio smulkaus 
ūkininko situacija šiandieninėje Lietuvoje. 
Skaitytojui aprašyta situacija gali pasiro-
dyti pernelyg pesimistiška, tačiau būtina 
pabrėžti, kad Ida Harboe Knudsen darbe 
analizuoja smulkiųjų ūkininkų patirtis ir 
nesiekia savo įžvalgų apibendrinti viso 
žemdirbystės sektoriaus požiūriu.

Demografinė kaimo situacija svarbi ir 
analizuojant ES paramos žemės ūkiui taik-
lumą. Ida Harboe Knudsen pateikia pui-
kią etnografinę medžiagą, kuri atskleidžia, 
kaip įvairios ES paramos žemės ūkiui pro-
gramos buvo iš esmės orientuotos į jau-
nesnio amžiaus ūkininkus ir reikalavo tam 
tikrų įgūdžių tvarkant paramos dokumen-
tus (skyrius 3). Autorė taikliai pažymėjo, 
kad kai kurios „europietiškos tvarkos“, 
kurias buvo siekiama įvesti įgyvendinant 
paramą žemės ūkiui, sukėlė vietos žmo-
nių nepasitenkinimą visų pirma dėl to, jog 
jos prieštaravo nuo seno praktikuotiems 
tarpusavio santykiams (p. 68–69). Pavyz-
džiui, autorė atskleidė, kaip reikalavimas 
talkų atveju sudaryti darbo sutartis su kai-
mynais ir kaimo bendruomenės nariais jos 
tiriamose bendruomenėse buvo priimtas 
su dideliu nepasitenkinimu, nes tokia tvar-
ka prieštaravo nuo seno praktikuojamiems 
savitarpio pagalbos ir bendruomeniškumo 
modeliams (p. 68–69). Ši ir kitos autorės 

įžvalgos atskleidžia, kaip tam tikros kultū-
rinės nuostatos ir nusistovėjusios sociali-
nės praktikos paveikia kai kurių naujovių 
įgyvendinimą ir yra svarbios ne tik akade-
miniu požiūriu, tačiau gali būti pritaikytos 
ir įgyvendinant tam tikras naujoves Lietu-
vos kaime. 

Mano požiūriu, labai taikli Idos Harboe 
Knudsen įžvalga apie tam tikrus procesus 
Lietuvos visuomenėje, kuriuos ji vadina 
„senėjimo paradoksais“ (angl. paradoxes of 
ageing) (p. 65). Kaip nurodo autorė, dau-
gelis šių dienų Lietuvos politinio ir ekono-
minio elito atstovų savo profesines patirtis 
įgijo sovietiniu laikotarpiu, kai ėjo aukštas 
pareigas, tačiau šios socialinės grupės atve-
ju jų amžius nėra traktuojamas kaip kliū-
tis vesti šalį į ES ir užimti aukštus postus 
(p. 65–66). Tad jei žemdirbiai dėl savo am-
žiaus dažnai traktuojami kaip nepritam-
pantys prie naujovių, tokio pat amžiaus 
politikai traktuojami kaip turintys didelę 
patirtį politikoje ir todėl svarbūs veikėjai ir 
dabartiniuose procesuose (p. 65). Gyven-
dama Lietuvos kaime ir žvelgdama į čia 
vykstančius procesus iš šalies, autorė pa-
teikia puikią etnografiją ir atskleidžia, kaip 
iki šiol partinė priklausomybė bei sociali-
niai ryšiai yra svarbūs užimant tam tikras 
vietos valdžios pozicijas ar kitus postus 
(skr. 3). Šios autorės įžvalgos ir detali etno-
grafija leidžia Lietuvos skaitytojui tarsi iš 
šalies pažvelgti į mūsų visuomenės kasdie-
nes praktikas ir jų poveikį įvairiems sociali-
niams procesams ir visuomenės raidai. 

Svarbi monografijos analizės ašis yra 
kaimo žmonių požiūris į ES žemės ūkio 
programas ir su ES integracija susijusius 
reikalavimus ūkininkams. Pavyzdžiui, 
ketvirtajame skyriuje autorė analizuo-
ja socialines ir ekonomines priežastis bei 
kultūrines nuostatas, lėmusias ūkininkų 
dalyvavimą ar nedalyvavimą ES vykdy-
toje ankstyvo išėjimo į pensiją programą 
bei šios programos pasekmes Lietuvos 
žemės ūkiui. Pagal šią programą vyres-
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nio amžiaus ūkininkai, sutikę nutraukti 
komercinį ūkininkavimą ir gaminantys 
žemės ūkio produktus tik savo šeimos po-
reikiams, gaudavo tam tikras išmokas, tad 
autorė taikliai pastebi, jog dėl to smulkiuo-
se Lietuvos ūkiuose atsirado  „vienos kar-
vės“ fenomenas (skr. 4, p. 95–97). Kita ver-
tus, Ida Harboe Knudsen atskleidžia, kaip 
vietos žmonės sugeba kūrybiškai apeiti 
tam tikrus ES keliamus reikalavimus ūki-
ninkams (skr. 5). Analizuodama empirinę 
medžiagą, mokslininkė leidžia suprasti 
skirtingas socialines pradines pozicijas ir 
ekonomines galimybes turinčių ūkininkų 
strategijas ir jų logiką.

Idos Harboe Knudsen antropologijos 
darbas puikiai atskleidžia, kaip žmonių 
patirtys sovietmečiu veikia EUropeizaci-
jos procesus ir kaip tam tikros ES teisinės 
direktyvos, socialinės politikos priemonės 
yra priimamos, adaptuojamos ir interpre-
tuojamos vietos žmonių. Mokslininkės 
įžvalgos paremtos detalia etnografija, ant-
ropologė pastebi bei puikiai interpretuo-
ja tas kasdienės elgsenos detales, kurios 
mums atrodo įprastos ir nebepastebimos. 

Antropologai, tyrinėję Vidurio ir Rytų 
Europos visuomenes sovietmečiu ir po-
sovietmečiu, atskleidžia, kad dėl istorinių 
patirčių ir skirtingų socialinių kultūrinių 
kontekstų šio regiono visuomenės poso-
vietmečiu transformavosi skirtingai (žr., 
pvz., Burawoy, Verdery 1999). Idos Harboe 
Knudsen darbas pasižymi puikia etnogra-
fija ir įžvalgia analize. Autorė įvairiais pa-
vyzdžiais ir analizės pjūviais pagrindžia 
savo teiginį, kad politinis Europos Sąjun-
gos makro projektas įgyja skirtingas for-
mas ir turinius skirtinguose socialiniuose 
kultūriniuose kontekstuose (p. 169). Šis 
darbas turėtų būti įdomus ir aktualus ne 
tik antropologijos ar kitų socialinių ir hu-
manitarinių mokslų atstovams, tačiau ir 
valstybės tarnautojams, kurie dirba žemės 
ūkio politikos srityje. Dėl savo puikios 
etnografijos ir kūrybiško stiliaus Idos Har-
boe Knudsen knyga New Lithuania in Old 
Hands: Effects and Outcomes of EUropeani-
zation in Rural Lithuania turėtų būti įdomi 
ir tiesiogiai su mokslu ar politika nesusiju-
siems skaitytojams, kurie domisi šiuolaiki-
niais socialiniais procesais ir jų analize.
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Andželika B y l a i t ė -  Ž a k a i t i e  n ė .
Lietuvių etiketas ir bendravimo kul-
tūra XX amžiuje. Klaipėda: Klaipė-
dos universiteto leidykla, 2012. 376 p.: 
iliustr.

Andželikos Bylaitės-Žakaitienės mono-
grafija Etiketas ir žmonių tarpusavio santykiai 
Lietuvoje XX a. yra pirmoji išsami etnoeti-
kos studija Lietuvoje. Autorė, pristatyda-
ma savo darbą, knygos pratarmėje teigia, 
kad tai „vienas pirmųjų tarpdalykinių tyri-
mų, apimančių humanitarinių ir socialinių 

mokslų sritis, etnoetiketo bei bendravimo 
kultūros tema. Monografijoje nagrinėjami 
XX a. Lietuvos kaimo gyventojų tarpusa-
vio santykiai, moralės normos ir etiketo 
normatyvinė raiška trijų socialinių bendri-
jų kasdienybės fone: tarp jaunimo, šeimos 
narių ir kaimynų. Kiekvienoje jų į etiketą 
žvelgiama dviem aspektais: kaip į simboli-
nių ženklų sistemą ir kaip į paprotinės kul-
tūros reiškinį. Šiais aspektais etiketas ir juo 
grindžiami žmonių tarpusavio santykiai 
nebuvo lietuvių etnologijos tyrimų objek-
tai“ (p. 7).  Žmonių tarpusavio  bendravimas 


