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Tyrinėjame sava ir kita

Atlikti tyrimai vykdant Lietuvos istori-
jos instituto programą „Tapatybė erdvėje 
ir laike: lokalios bendruomenės“, priori-
tetinių mokslo krypčių projektą „Tautinis 
identitetas: lokalių bendruomenių lygina-
mosios perspektyvos globalizacijoje“ (fi-
nansuotą Lietuvos mokslo tarybos), moks-
lo diskusijos paskatino gilintis į tapatybės 
problemas. Tyrėjų dėmesys buvo nukreip-
tas į atskirų vietovių, regionų bendruome-
nių savitumus. 

Rezultatai parodė, kad Lietuvos etno-
logijos ir antropologijos mokslo istorijoje 
savitos lokalių bendruomenių tapatybės 
atskleidžia savitus mokslo metodologijos 
diskursus ir poreikį savaip konstruoti ir 
naudoti mokslo tyrimų metodus bei meto-
dologijas. Atsiveria daug neištirtų, visiškai 
nenagrinėtų mokslo teorinių klausimų, 
Lietuvos aktualijų, skatinančių savitą „ki-
toniškumo“ suvokimą, etniškumo ir tau-
tiškumo konstravimą bei etninius proce-
sus, visuomenės vertybių skalės kaitą bei 
migracijos aktualijas. Akivaizdu, kad tyri-
mus reikia tęsti. 

Šių projektų rezultatai skatina žengti 
tolesnį žingsnį, tirti etniškumo, tautiškumo 
ir tapatybės konstravimą socialinėse struk-
tūrose, individo ir bendruomenių santy-
kius, plėtoti mokslo metodologijas ir pildyti 
mokslo istorijos puslapius. Šiuos sumany-
mus realizuojame vykdydami Lietuvos is-
torijos instituto programą „Savas“ ir „kitas“ 
Lietuvoje: socialinės struktūros, kultūra, ta-
patybė“ (2012–2016 m., dalyviai Auksuolė 
Čepaitienė, Darius Daukšas, Vytautas Tu-
mėnas ir programos vadovė Vida Savonia-
kaitė; plačiau žr.: <http://www.istorija.lt>). 

Viena antropologijos ir etnologijos 
mokslo kryptis aptaria tapatybę kaip skir-

tingumą. Skirtingumas išgryninamas, ki-
tais atvejais atsižvelgiama į išorinius veiks-
nius, kitoniškumas ir bendrumas laikomi 
neatskiriamomis tapatybės dalimis. Kita 
kryptis tiria santykį skirtingumas / kei-
timasis / kitas (Baumann Gerd, Gingrich 
Andre (eds.). 2004. Grammars of Identity / 
Alterity: A Structural Approach. Oxford: 
Berghahn Books). Labai plačiai apibend-
rindami tyrimų pobūdį, prisimename 
mokslo teorijoje žinomus tapatybės tyri-
mų apibrėžimus – sieksime atskleisti tas 
tapatybės puses, kurios parodo ne tik api-
brėžtą opoziciją tapatybė / skirtingumas, 
bet ir įvairiapusį tapatybės / keitimosi su-
vokimą, kuris laikomas produktyviausiu 
ant ropologijoje (Gingrich Andre. 2004. 
Conceptualising Identities: Anthropologi-
cal Alternatives to Essentialising Diffe-
rence and Moralizing about Othering, 
Baumann G., Gingrich A. (eds.). Grammars 
of Identity / Alterity: A Structural Approach: 
3–17. New York, Oxford: Berghahn Books). 
Mums artimas žinomas Gerdo Baumano 
teiginys – tarpdisciplininiai požiūriai (Bau-
mann Gerd. 2004. Grammars of Identity / 
Alterity: A Structural Approach, Baumann 
G., Gingrich A. (eds.). Grammars of Identity 
/ Alterity: A Structural Approach: 18–50. New 
York, Oxford: Berghahn Books) leidžia pla-
čiai kalbėti apie tapatybę ir kultūrą; nagri-
nėti, kaip savi konsoliduoja visuomenę, o 
svetimi supriešina; kokie simboliai išskiria 
Lietuvos visuomenę Vidurio ir Rytų Euro-
pos istorijoje. 

Pagrindinis programos tikslas – at-
skleisti, kaip Lietuvos tautinės, vietinės, 
regioninės ir su vieta nesusijusios bendruo-
menės, grupės, individai, socialinių struk-
tūrų ir kultūros reiškinių sąveikos lemia, 
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konstruoja Lietuvos gyventojų tapatybę ir 
kultūrą (plačiau žr.: <http://www.istorija.
lt>). Analizuojame etnologijos ir antropo-
logijos mokslo teoriją ir istoriją, gilinamės į 
Lietuvos pliuralistinės visuomenės ypatu-
mus istoriniuose ir šiuolaikiniuose Euro-
pos kontekstuose. 

Teorinė socialinių ir humanitarinių 
mokslų mintis sąvokas sava ir kita sieja su 
plačiais tarpdalykiniais diskursais antro-
pologijos, istorijos, etnologijos, filosofijos, 
politikos ir kt. moksluose bei kultūros 
studijose. Požiūriai į sava kinta kartu su 
mokslo ir visuomenės aktualijomis. Antro-
pologijos ir etnologijos moksle šiuolaikinis 
epistemologinis požiūris ir modernybės 
bei postmodernybės teorinės interpreta-
cijos sudarė prielaidas pliuralizmui. Kla-
sikinės antropologijos metodologijos ir 
požiūris į kita, į kito kultūrą neišvengiamai 
pasikeitė pokolonijinėje antropologijoje. 
Daugiakultūrėse demokratinėse visuo-
menėse savas ir kitas atsirado greta. Antro-
pologija daugiau negali būti apibrėžiama 
kaip kitų kultūrų tyrimų disciplina (Moore 
Henrieta L., Sanders Todd. 2014. Anthro-
pology and Epistemology, Moore H. L., 
Sanders T. (eds.). Anthropology in Theory: 
Issues in Epistemology: 1–18. Oxford: Wiley-
Blackwell), tačiau ir pati kultūra, antro-
pologijos tyrimų objektas, greitai neatpa-
žįstamai kinta. Vidurio ir Rytų Europos 
socialinių mokslų posovietiniai tyrimai 
įgavo naujų krypčių. Europos integraci-
jos procesai atvėrė daugybę aktualių įvai-
riapusių svarbių klausimų ir požiūrių į 
mokslo, visuomenės, kultūros keitimąsi. 

Etnologijos tyrimų diskursai savo teo-
riniais požiūriais į etninės kultūros raidą 
buvo artimi istorijos mokslo lyginamie-
siems tyrimams. Dominavę etninės kultū-
ros istoriniai tyrimai ilgainiui siejosi su so-
cialinėmis aktualijomis; kultūrai atskleisti 
tapo reikalingas žmogaus požiūris į save ir 
kitą ar kito kultūrą, atsirado dirva improvi-
zacijoms. Kartu su demokratinės visuome-

nės plėtote Lietuvoje XXI a. pradžioje apie 
savą ir kitą pradėta kalbėti plačiau. Demo-
kratinė mintis atvėrė galimybes pliuralis-
tiniams požiūriams. Žodžio laisvė iškėlė 
kontroversiškų nuomonių. 

Šios programos pirmas svarbus rezulta-
tas yra knyga Savas ir kitas šiuolaikiniais po-
žiūriais / Contemporary Approaches to the Self 
and the Other (sud. Vida Savoniakaitė, LII 
leidykla, 2014, 444 p.). Knygos leidybą fi-
nansavo Lietuvos mokslo taryba, Naciona-
linė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų 
programa, projekto finansavimo sutartis 
Nr. LIT-8-44. Leidinyje straipsnius, pa-
rengtus remiantis konferencijoje „Savas ir 
kitas šiuolaikiniuose tyrimuose / The Self 
and the Other in Contemporary Research“, 
surengtoje Lietuvos istorijos institute 
2013 m. spalio 24–25 dienomis (konferen-
ciją rėmė Lietuvos mokslo taryba, sutartis 
MOR-13105), skaitytais pranešimais, pa-
pildė nauji darbai, analizuojantys teorinius 
ir socialinius šios temos aspektus. Knygoje 
siekiame atskleisti, kokie teo riniai aspek-
tai yra svarbūs šiuolaikinės visuomenės 
tapatybių tyrimų problematikai, kaip kri-
tiškai vertinama sava ir kita antropologi-
jos, etnologijos ir tarpdalykiniuose teori-
niuose, praktiniuose darbuose. Teigiame, 
kad atliekant tapatybių tyrimus būtina 
atsižvelgti į individų, visuomenių įvairia-
puses tapatybes ir keitimąsi. Nag rinėjame: 
1) sava ir kita antropologijoje ir etnologijo-
je; 2) Europos tapatybių pažinimą; 3) tautų 
simbolius, stereotipus; 4) etnines grupes 
paribiuose; 5) tapatybes šeimoje; 6) kultū-
ros tyrimų tarpdalykinius ypatumus. Sie-
kiame įsilieti į diskusijas apie humanitari-
nių mokslų plėtrą. Kartu tikimės skleisti 
istorines kultūrines atmintis apie lietuvių 
tautinę savimonę ir šiuolaikinės visuo-
menės aktualijas, plėtodami lyginamąsias 
analitines interpretacines metodologijas ir 
metodus.

Antras svarbus rezultatas – savo ir kito 
tematikai skirtas mokslinis žurnalas Litua-
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nus: The Lithuanian Quaterly Journal of Arts 
and Sciences 60(4), Winter 2014, kuriame 
publikuoti programos vykdytojų straips-
niai nagrinėja Lietuvos realijas. Atvejų 
analizė juose paremta autorių atliktais  
etnografiniais lauko tyrimais. Vienas ryš-
kiausių Lituanus straipsnių analizių aspek-
tų yra kolektyvinės „priklausomybės“ tyri-
mai, savo pasirinkimai. Didėjantis žmo nių 
gyvenimo būdo mobilumas pakeitė požiū-
rį į namus. Namai tampa vis individualesni 
ir privatūs. „Namų“ sąvoka antropologijoje 
yra siejama su migracijos procesų gausė-
jimu, žmonių judėjimu iš kaimo į miestą, 
darbo, geresnio gyvenimo paieškomis ir 
pan. Lietuviai dažnai savo tapatybę nusako 
lakoniškai ir pradeda gyvai pasakoti, kur ir 
kokie yra jų namai, o kartais nutyli. Etnogra-
finių tyrimų patirtis leidžia teigti, kad būti 
lietuviu – tai yra būti tautos nariu, Lietuvos 
piliečiu ir / ar bet kurioje pasaulio vieto-
je puoselėti tautiškumą, giminystę, kalbą, 
namus, žemę, nacionalinę ir etninę kultūrą 
ar kolektyvines ir individualias atmintis. 

Programos vykdytojai paskelbė dau-
giau šią tematiką nagrinėjančių mokslinių 
straipsnių ir kitų darbų (<http://www.isto-
rija.lt>); 2015 m. išėjo Rimanto Sliužinsko ir 
Vidos Savoniakaitės sudarytas Klaipėdos 
universiteto Menų fakulteto periodinio 
mokslo darbų leidinio Tradicija ir dabartis 
2014 m. tomas, kuriame nagrinėjamos sa-
vos ir kitos tradicijos. 

Atlikdami tolesnius programos tyri-
mus plačiau nagrinėsime tautinės tapa-
tybės hipotezes. Vienų požiūriu, tautinė 
tapatybė turi ryšį su etniškumu, kitų – ta-
patybė tik konstruojama. Antropologai 
sąvoką „tauta“ lygina su „bendruome-
ne“. Išnaudojami patrauklūs „gimtinės“, 
„giminystės“, „namų“, „vietinės“ kultū-
ros simboliai. Sąvoka „tauta“ yra plates-
nė negu „bendruomenė“. Siekiama tirti 
bendruomenę socialiniame kultūriniame 
kontekste ir išskirti ją iš kitų. Gyventojų 

grupių, visuomenės sluoksnių savosios 
tapatybės apibrėžimai skiriasi. Dažnai 
tapatinami etninis, tautinis, kultūrinis 
identitetas. Šiuolaikinis mokslas naujai 
plėtoja kultūrinių bendruomenių studijas. 
Daugelis socialinių ir kultūrinių antropo-
logų savo tyrimuose ieško ryšio tarp kul-
tūros, etniškumo ir išskirtinumo (Gupta 
Akhil, Ferguson James. 2004. Beyond 
"Culture": Space, Identity, and the Poli-
tics of Difference, Inda J. X., Rosaldo R. 
(eds.). The An thro pology of Globalization: 
65–80. Oxford: Blackwell; Bauman, Gin-
grich 2004; Gingrich Andre, Banks Mar-
cus (eds.) 2006. Neo-nationalism in Europe 
and Beyond. New York, Oxford: Berghahn  
Books; Hutchinson John, Smith D. Ant-
hony (eds.). 1996. Ethnicity. Oxford, New 
York: Oxford University Press). Lietuvos 
mokslininkai tautiškumą daugelyje tyri-
mų siejo su etniškumu ir kultūra (Merkie-
nė Regina. 1994. Etninė kultūra ir lietuvy-
bės simboliai, Merkienė R. (sud. ir red.). 
Etninė kultūra ir tautinis atgimimas: 55–69. 
Vilnius: Lietuvos istorijos institutas; Mer-
kienė Irena Regina, Paukštytė-Šaknienė 
Rasa, Savoniakaitė Vida, Šaknys Žilvytis. 
2005. Pietryčių Lat vijos lietuviai: tapatumo iš-
raiška, etninės ir kultūrinės orientacijos. Mer-
kienė I. R. (sud.). Vilnius: Versus aureus; 
Čepaitienė Auksuolė. 2001. Atgaivinant 
etninį tapatumą: individas, simbolis, vieta, 
Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos 
ir etnologijos studijos 1(10): 167–198 ir kt.). 

Naujausiuose tekstuose požiūrių spek-
tras į tapatybę plečiasi. Thomaso Hyllando 
Erikseno manymu, pastaruoju metu etninė 
tapatybė laikoma konstruojama. Tampa 
svarbi socialinė tapatybė, nors kartais kul-
tūriniai veiksniai gali pranokti socialinius 
(Eriksen Thomas Hylland. 2002. Ethnicity 
and Nationalism: Anthropological Perspectives. 
London: Pluto Press, p. 31–77). Etninių dau-
gumų ir mažumų situacijos skiriasi – gilin-
simės, kokios šios aktualijos Lietuvoje.

Vida Savoniakaitė


