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Pratarmė

globalizacijos proceso daromas poveikis šiandieniam pasauliui skatina naujai 
pažvelgti į nusistovėjusias kultūrinio tęstinumo ir kaitos sampratas bei tarpkultūrines 
sąveikas. Tokie atrodantys stabilūs identitetai kaip nacionalinis patiria ne tik juos 
kvestionuojančius iššūkius, bet ir vyksta jų fragmentacija. europoje tam kelią atveria 
vis stiprėjantis tautinių valstybių ir europos sąjungos ryšys, o globaliai, anot Jonathano 
Friedmano (2004), tai pasireiškia tuomet, kai pasaulinio kapitalo galia tolydžio vis labiau 
veikia nacionalines reprodukcijos sąlygas ir tautinė valstybė, vis labiau orientuodamasi 
į tarptautinius kapitalo srautus, atsyja nuo tautos. Taip nacionalinis identitetas tampa 
fragmentuotu, nes pati valstybė ima vis labiau priminti ne tam tikrą darnią visumą, o 
įvairių grupių asociaciją, kur vis didesnis vaidmuo tenka ne tik tarptautinėms verslo 
korporacijoms, bet ir įvairioms sociokultūrinėms mažumoms, pavyzdžiui, etninėms, 
kurios, įgyvendindamos tokį besikeičiantį valstybės vaidmenį, ima veikti vis akivaizdžiau 
apsibrėždamos savo skirtingumą/savitumą daugumos atžvilgiu. 

neatsitiktinai šis Lietuvos	etnologijos	numeris skirtas specialiai temai – „Fragmentuoti 
identitetai ir sociokultūrinės mažumos“, kuria siekiama pateikti skaitytojams pluoštą 
straipsnių iš įvairių perspektyvų, besigilinančių į šią, mūsų kartu su kolega Jonu 
Mardosa manymu, aktualią antropologinių etnologinių tyrimų sritį. Tam tiesiogiai 
atliepia 2012–2014 m. lietuvos mokslo tarybos remto, VdU koordinuoto projekto 
tarptautinė konferencija „Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija“, 
vykusi 2014 m. lapkritį Vilniuje, kurios pranešimų pagrindu čia spausdinami christiano 
giordano, katarzynos Wójcikowskos ir dariaus daukšo straipsniai. 

Šveicarų antropologo ch. giordano tyrimų ašis jau ilgą laiką koncentruojasi 
ties Malaizijos daugiakultūriškumu, kurį jis lygina su šveicariškuoju modeliu. Šiame 
straipsnyje išryškinamas etninės kilmės ir socialinio sluoksnio prasme daugialypės kinų 
mažumos identiteto fragmentuotumas malajų dominuojamos Malaizijos visuomenės 
kontekste. autorius kelia mintį, kad negalima žiūrėti į diasporą (šiuo atveju kinų) kaip į 
vieningą darinį, nes kinų mažumos socialiniai tinklai ir klaninės grupės sufragmentuoja 
bendrą šios mažumos identitetą. lenkų sociologės k. Wójcikowskos rašinyje dėmesys 
atkreipiamas į lietuvių mažumos lenkijoje etnifikaciją per etninę inkultūraciją, kuri ne 
tik atliepia lokalinį identitetą, bet ir daugiau ar mažiau (atitinkamai labiau lietuviškame 
Punske ar labiau lenkiškuose seinuose) susijusi su „už sienos esančia tėvyne“ 
lietuva. Politinės antropologijos perspektyvoje d. daukšo straipsnis kelia identiteto 
santykio su teritorialumu, t. y. teritorinių ribų, tiek valstybių, veikiančių už savo ribų 
(deteritorializacijos), tiek mažumomis tapusių žmonių (eksteritorialumo) klausimą. 
gilinantis į konkretų lenkų mažumos lietuvoje atvejį čia gvildenamas išorinio (kitos 
valstybės – lenkijos) poveikio per „lenko kortą“ pavyzdys, įtaka mažumos identiteto 
fragmentacijai.

labai panaši lenkų ir lietuvių mažumos/didžiumos tarpusavio sąveikos problematika 
nagrinėjama socialinės antropologės kristinos Šliavaitės straipsnyje. Čia gilinamasi į 
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Pietryčių lietuvos regiono daugiakultūriškumą, bandant jį paanalizuoti per skirtingas 
bendravimo kalbos vartojimo praktikas ir nustatant, kad būtent per atitinkamų kalbų 
(valstybinės ar mažumų) (ne)vartojimą gali būti atsekamas pačių regiono gyventojų 
išreiškiamas lojalumas valstybei ir identiteto politika. 

kiti du šio žurnalo numerio tematiką atliepiantys straipsniai skirti karaimų 
ir lenkų mažumoms. etnologo Žilvyčio Šaknio tekste dėmesys skiriamas karaimų 
kalendorinių švenčių santykiui ir sąveikai su valstybėje dominuojančiomis šventėmis, 
pabrėžiant dėl to patiriamas kitų religijų ir/ar kultūrų įtakas jų etniniam identitetui 
ir iš to atsirandančias transformacijas. Religijos etnologijos tyrinėtojo J. Mardosos 
rašinys – apie lenkų mažumos Pietryčių lietuvoje identitetą ir svarbų religijos dėmenį. 
Šalia kitų ritualinių aspektų jis išryškina ypatingą Velykų švenčių patiekalų simbolinę 
svarbą, nubrėždamas šiandieninį šios sociokultūrinės mažumos identitetą lietuvoje 
kaip etnokonfesinį ir kartu akcentuodamas pagrindinę ritualinio maisto vietą jame. 

Šioje Lietuvos	etnologijoje	skelbiami dar du specialiai numerio temai neskirti straipsniai, 
tačiau aktualiai gvildenantys šiandienines lietuvos kasdienybės ir kultūrinio gyvenimo 
realijas. Vokiečių etnologės astos Vonderau straipsnis seka įkandin prieš daugiau nei 
dvidešimt metų atliktą Pernillės Hohnen (2013) postsocialistinės antropologijos studiją 
apie gariūnų prekyvietę ir ekonominės antropologijos aspektu gvildena naujausius 
pokyčius lietuvos turguose, įvedant vis daugiau europinės standartizacijos normų ir 
taisyklių, autorės vadinamų „europine ideologija“, kuri lieka nepajėgi apimti kasdienybės 
praktikų, ir turgūs lieka kaip „kitokios vietos“ (angl. other	 places). kitame straipsnyje 
jaunoji Vytauto didžiojo universiteto etnologė gintarė dusevičiūtė savo surinktos 
lauko tyrimų medžiagos pagrindu pateikia įdomų šiuolaikinį „archainių“ tradicijų 
konstravimo paveikslą – Jorės šventės (re)konstrukciją, teigdama, kad ši tradicija eminiu 
būdu suvokiama kaip „atgaivinta senovės baltų apeiginė šventė“, tačiau kartu įgaudama 
vis daugiau populiarumo įvairiose lietuvos vietose funkcionuoja kaip kalendorinių 
pavasario švenčių (ypač Jurginių) funkcinis komercinis atitikmuo.  

kaip ir kiekviename Lietuvos	 etnologijos	 numeryje, šiame taip pat skelbiamas 
pluoštas etnologinių antropologinių knygų recenzijų bei mokslinio gyvenimo kronika – 
konferencijų apžvalga, o šalia to dar ir Vidos savoniakaitės straipsnis apie naujausius 
lietuvos istorijos instituto etnologų tyrimų projektus bei programas. 

Tikimės, kad visa tai sudomins mūsų skaitytojus, o „Fragmentuotų identitetų ir 
sociokultūrinių mažumų“ tematika sulauks naujų autorių.

Vytis	Čiubrinskas	


