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Skaitytojui, atsivertusiam nauj4ji Lietuaos etnologijos: socialinds antropologijos ir etno-

Iogijos studijr4 numeri, pats laikas pasitrlo nauju Zvilgsniu permqstyti mosq Zurnalo
credo: atpadink saue kitame, o kitq saayje.

2002 m. rudenl atskriejusi Linia, kad Lietuvos Respublika uZ poros metq kviedia-
ma prisijungti prie Europos S4jungos (ES), nebuvo netikdta. Vis spardiau vykstanti
institucine integracija prisiderinant prie ES standartq jau kurl laik4 implikuoja mflsq
visuomenes tapatinim4si (bent jau vie5ai) su dar kol kas ,,ne savais" - ,,vakariediais".
Nors atrodytq, kad to pagrindas yra daugrnaL bendri, europinei kulturos tradicijai
priklausantys, kone paveldeti diskursai, simboliai, vertybes, tadiau akivaizdu, kad to-
kio bendrumo (ar pamato jam) nepakanka. Savo gyvensenos budu ir laikysena skirtin-
gq Zmoniq tapatinimosi bei atsiribojimo keliai skiriasi.

eia ir iSrySkeja etnologijos/sociokultfrrines antropologijos nudienis aktualumas.
Sis mokslas(ai) angaZuojasi paZinti Zmoniq gyvensenos, elgesio ir m4stysenos bendru-
mus ir skirtumus vienu metu. Stengiamasi ne tik identifikuoti bendrus ir visuotinai
reikimingus sociokulturinius reiSkinius (pvz., sekuliarizacij4 ar akulhlracij4), bet ir
nustatyti, kaip jie isivaizduojami, konstruojami, iSreiSkiami, kaip jais manipuliuoja
Zmones, priklausantys atskiroms daZnai labai skirtingoms bendruomenems. Analizuo-
jami ne tik - Vakarq c\viTizacija, bendr4ja kulturine tradicija ir paveldu susieti ben-
drumai, bet ir atskirq efi:riniq, regioniniq, lokaliniq, marginaliniq ar subkult0riniq
grupiq socialiniq kulhiriniq raiSkq savitumai. Ne tik ieikoma balanso tarp ,,tipiSku-
mo" ir ,,savitumo", bet ir pasekama, kaip patys reiikdjai save identifikuoja, koki
kulttrrini paveldq laiko saau, kaip puosel|ja ir/ar ii naujo ,,alrarrda" senas bei kon-
struoja naujas tradicijas, stereotipizuoja kitus/kitokius, meta i55uki ne tik kultEriniam
paveldui ar tradicijai, bet ir bet kokioms institucionalizuotoms, oficialiosios kulturos
formoms.

Taigi ES, arba ,,Eurolando" (Reinhardo Johlerio terminas), pletra i Lietuv4 idkelia
vie5umon problem4, kuriq seniai sprendZia Siuolaikiniai etnologai ir antropologai. Koks
yra giluminis socialinis irlar kulffirinis identifikavimosi pagrindas? Kodel ir kaip Zmo-
nes igyja ir praranda tam tikrus identitetus, kaip jie juos atgauna, atkuria? ,,Klasikinis"
etnologas nedvejodamas atsakytq, kad to pagrindas yra vietines kult0rines tradicijos
fenomenas. Juk kultlrines tradicijos, jos tvarumo, slinkties, daugialinijines transforma-
cijos studijos ilg4 laik4 buvo (i5 dalies ir tebdra) pagrindine etnologq duona.

Tadiau Siandienineje fragmentuotoje visuomeneje vis sunkiau Sneketi apie bendr4
tradicij4. Dar sunkiau apie tai prabilti ,,visq" vardu ir ,,vienbalsiai", ypa(. kaip apie
"nekintanti protdviq kultrlrini paveld4" ar net ,,tautos dvasiq". Taigi Lietuvai besijun-
giant prie ,,Eurolando" jos etnologijai tenka gilintis jau nebe i ,, prigimtiniais" turiniais
ar ,,paveldetomis" tradicijomis besiremiandiq identitetq konfigrlracijas, o i padiq Zmo-
niq konstruojamus kolektyvinius apsibr6Zirnus bei atsiribojimus. Kitaip tariant, pa-
grindinis demesys sutelkiamas I klausimq: kaip ir kas atpaZistarna saaakituose bei kiek
ir kokio kitoniikumo pridera saaiesiems?



vienas i5 galimq atsakymq i5destomas Reinhardo Johlerio straipsnyje ,, Europa,
identiteto politika ir kulhrros paveldo konstravimas", kuriuo ir pradedamas 5is Zurna-
lo numeris. Etnologas i5 Tiubingeno universiteto profesionaliai analizuoja, kaip vyks-
ta nacionaliniq paveldq ir kulturiniq tradicijq reinventoriz acija ais a ais europeizacijai.
Ne maZiau ,,dekonstruojantis" yra Lietuvos istorijos instituto etniniq santykiq specia-
Iisto Petro Kalniaus straipsnis apie Lietuvos ebrografiniq grupiq stereotipus, parod.an-
tis, koks platus yra liehrvi5kojo regionalizmo pamatas, atliekantis kulhlriniq @eje ne-
sunkiai politizuojamq) identifikacijq riboZenkliq vaidmeni.

Aktualiai i tradicijos ,,in1inerijE".Lvelgia Lietuvos etnologq bidiule, Japonijos kul-
hrrine antropologd sachiko Hatanaka, savo tyrinejimais (1999 m. ,,Tvermes" leidykla
idleido jos knyga Lietuaa: knip iiliko mala ialis) prisidejusi prie Vakarq antropologijoje
nusistovejusios metodologijos taikymo mtsq Salfe. Savo straipsnyje ,,Tradicija diuo-
laikineje Japonijoje: tradicijos iSradima$" autore pabftLia iiuolaikini regioniniq tradi-
cijq bum4, kai atejus ,,provincijq laikui" tradiciniai amatai igijo ypating4 vertq visoje
Japonijoje atgaivinant regionines bendruomenes ir taip sudarant s4lygas tradicinei ama-
tininlcy stei,,iir ast7" .

Gimtuviq paprodiq strukturines kaitos konturus, pasiremdama Dzukijos naciona-
Iiniame parke atliktais lauko tyrimais, brdLia Lietuvos istorijos instituto etnologe Rasa
Pauk5tyte-Sakniene. Ji argumentuotai irodo ,,nekintandiq tradiciju" sqvokos neper-
spektyvum4 ne tik laiko, bet ir paprodiq strukturos aspektu.

Lietuvos jaunimo kulturos tyrinetoja Egidija Ramanauskaite i5 Vytauto DidZiojo
universiteto atkreipia demesi i neopagoniSkqjq identitetq paieikas ,,pagonidkojo me-
talo" stiliaus jaunimo festivaliuose, iSryikindama, kaip velyvojoje modemybeje go-
dZiai atsiveriarna kitoniikumui, alternatyviems identitetams, manipuliuojant ir savitai
,,suvartojant" squo senqsias tradicijas.

Vil:riaus universiteto magistrante Zivile Tamkutonyte savo straipsniu dr4siai stoja
! patyrusiq tyrinetojq tarp4 ir pristato hipiq judejimq Lietuvoje kaip ne tik kaip va-
karietiSkos mados ar alternatyvaus gyvenimo stiliaus iS5uki sovietmedio konjunkt0ros
komjaunuoliSkai sudukuotam jaunimui, bet ir kaip, hipiams tapus ,,pavojinga,' socia-
line marginalija, o jq judejimui igavus kulf[rinio-simbolinio pasipriedinimo formq,
pastarasis buvo paties reZimo politizuotas.

Siame numerfe ir dvi naujoves. Siekdami paakinti kolegas socialinius istorikus
publikuotis musq Zumale, spausdiname originalq Lietuvos istorijos instituto istoriko
Vlado Sirutavidiaus straipsni apie naujagimiq Zudym4 devynioliktojo Simtmedio Lie-
tuvoje. ]ame, pasiremiant gausiais ir ivairiais Saltiniais, atskleidZiamas socialines kon-
troles veikimo kontekstas, pateikiama gddls ir bausmes svertq funkcionavimo raida
tiek elito, tiek liaudies kulturose.

Kita naujove - nauja rubrika - Lauko tyrimai. Manome, kad etnografiniai projektai
yra etnologq ir sociokulffiriniq antropologq prerogatyva, todel jq pristatymui skirsime
daugiau demesio mfrsq Zurnale. Pirmoji savo naujausius lauko tyrinejimus Pietvaka-
riq Dzukijoje (Meteliq kradte) pateikia Dalia Bernotaite-Beliauskiene i5 Lietuvos dailes
muziejaus. Tikimes, kad skaitytojq demesi patrauks kruopdti autores atlikta tradicines
tekstiles lokalines ivairoves fiksacija bei reprezentatyvios iliustracijos.
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