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Pratarmė

Šiame žurnalo numeryje skelbiame pluoštą straipsnių, kuriuos galima 
suskirstyti į dvi gana skirtingas temas – į švenčių, festivalių ir manifestaci-
jų tyrimus bei į socialinės atminties, (re)konstruojančios sovietinį laikotarpį, 
nagrinėjimą. Pirmoji tema plėtojama plačiame europiniame spektre – nuo 
Ukrainos Rytuose iki Ispanijos Vakaruose, nuo švenčių, švenčiamų privačioje 
šeimos aplinkoje, iki viešų ir masinių manifestacijų. Pradedant Rasos Paukšty-
tės-Šaknienės straipsniu „Šeima ir kalendorinės šventės sovietinėje Lietuvoje“, 
faktiškai aprėpiamos abi temos ir parodoma, kaip kalendorinės šeimos šventės, 
išlikdamos kaip tradicija, tampa svarbia alternatyva sovietmečio viešumoje 
dominuojančiam tradicinių kalendorinių švenčių nešventimui. Šis straipsnis, o 
ir kitų trijų švenčių ir ritualų tyrėjų – Waldemaro Kuligowskio, Cozette Griffin-
Kremer ir Julijos Buijskich – tekstai atitinka Žilvyčio Šaknio (Lietuvos istorijos 
institutas) 2012–2016 m. vadovautą etnologinių tyrimų programą „Socialinė są-
veika ir kultūrinė raiška mieste: laisvalaikis, šventės ir ritualai“ bei tarptautinės 
konferencijos „Miestas ir miestiečiai etnologų tyrimų perspektyvoje: šventės ir 
laisvalaikis“, įvykusios 2015 m. lapkritį Vilniuje, pranešimus. W. Kuligowskis, 
naudodamasis ,,festivalizacijos” paradigma, nagrinėja festivalius Balkanuose ir 
Ispanijoje, C.  Griffin-Kremer – Prancūzijoje, o J. Buijskich pradinio etapo Kijevo 
Euromaidaną traktuoja kaip manifestaciją su karnavalo elementais. Visi trys 
autoriai daug dėmesio skiria švenčių ir festivalių, o ką jau kalbėti apie manifes-
tacijas, socialinio poveikio galiai, identiteto politikai (ypač Serbijoje ir Ukrainoje) 
bei miesto bendruomenės, taip pat ir imigrantų, telkimui (Prancūzijoje). Šiuo 
atžvilgiu itin reikšmingas yra J. Buijskich straipsnis „Carnival in Urban Protest 
Culture: The Case of Kyiv Early Euromaidan”, („Karnavalas miesto protesto 
kultūroje: ankstyvojo Kijevo Euromaidano atvejis“), kuriame per karnavalo 
elementus pažvelgiama į miesto erdvę kaip į pilietinio susitelkimo, protesto 
kultūros bei nacionalinio identiteto politikos raiškos zoną. 

Savotiškas šios temos kontrastas – etninių-nacionalinių mažumų pilietinė 
raiška daugiakultūrinėje aplinkoje. Tai savo straipsnyje apie Vilniaus krašto 
baltarusių, rusų, lenkų organizacinį aktyvumą per telkimąsi į savanoriškas 
organizacijas gvildena Monika Frėjutė-Rakauskienė. Ji pabrėžia, kad tos or-
ganizacijos, besiangažuodamos būti pilietinės, vis dėlto yra siaurai etninės, 
tiesiogiai atstovaujančios dominuojantiems joms priklausančiųjų etniniams 
lokaliniams identitetams. 

Kaip vietos gyventojų kolektyvinė atmintis (re)konstruoja sovietmečio ,,kul-
tūrinio gyvenimo” bei ,,gero gyvenimo” įvaizdžius ir kaip vyksta tapatinimasis 
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su jais – visa tai nagrinėja du jaunieji tyrinėtojai Vidmantas Vyšniauskas ir 
Aušra Jurčikonytė. Pirmasis, gilindamasis į mažo Lietuvos miestelio kultūrinį 
gyvenimą sovietmečiu, ieško balanso tarp to meto kultūrnamio kaip ,,kultūrinio 
vartojimo” instituto ir jo alternatyvos, kurią jis nurodo esant bažnyčios prie-
globstyje plėtojamą veiklą. Antroji autorė imasi nagrinėti nostalgijos sovietmečiui 
dėmenį, kuris šiandieniuose (post)socializmo tyrimuose neretai atsiduria dėmesio 
centre. Deindustrializacijos paveiktame buvusiame industriniame Alytuje išryš-
kėja sovietmečiu ,,klestėjusio” skydinių kombinato darbuotojų retrospektyvus 
identifikavimasis su kombinatu kaip su ,,gero gyvenimo” vieta – dabartinio 
gy  venimo kontrastu. 

Šiame žurnalo numeryje pradedame naują rubriką ,,Recenziniai straipsniai”. 
Čia Jonas Mardosa pateikia išsamią ir kritinę Auksuolės Čepaitienės knygos 
Gyvenimo	 etnografija analizę. Įprastinėje ,,Recenzijų ir apžvalgų” rubrikoje 
pažymėtinos Frėjutės-Rakauskienės, Aivitos Putniņos ir Victoro de Muncko 
recenzuojamos etnografiniais tyrimais paremtos knygos, kuriose nagrinėjamos 
šiuolaikinio pasaulio aktualijos – kolektyvinio saistymosi dilemos globalizacijos 
paveiktuose, transnacionalinės migracijos fragmentuotuose, gyvenimo ribinių, 
,,pilkųjų zonų”, išblaškytuose ir savą su kitu supriešinančiuose kontekstuose. 

Tikimės ir linkime, kad skaitytojas su įdomumu atsivers šį naują Lietuvos	
etnologijos numerį. 

Vytis	Čiubrinskas	


