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Pratarmė

Šis	specialus	žurnalo	Lietuvos	etnologija:	socialinės	antropologijos	ir	etnologijos	
studijos	numeris	skirtas	nauju	žvilgsniu	peržvelgti	visais	laikais	sociokultūrinei	
antropologijai ir etnologijos mokslui aktualią socialinės ir kultūrinės kaitos 
prob	lematiką	ir	išryškinti	identiteto	ir	diskurso	svertus	kaip	kasdienės	žmogaus	
raiškos	erdves,	per	kurias	galime	apčiuopti	šiuolaikinės	globalios	modernybės	
ir	pokolonijinio	ar	posocialistinio	pasaulio	transformacijas.	Manome,	kad	antro-
pologija	 ir	 etnologija,	 daugiausia	 dėmesio	 skirdamos	 lokaliems,	 tradiciniams		
kasdienės	 žmonių	 gyvensenos	 aspektams,	 tebėra	 ne	 tik	 kritiškos	 „pažangą	
skatinančioms“	modernios	ar	postmodernios	plėtros	naujovėms,	bet	ir	atidžiai	
dokumentuoja	 tų	naujovių	alternatyvas.	

Apibendrinę	šias	alternatyvas	ir	pavadinę	alternatyvia	modernybe, sudarėme 
šio	 žurnalo	 numerio	 teminių	 straipsnių	 rinkinį	 „Alternatyvi	 modernybė: tradi-
cija,	 identitetas	 ir	 diskursas“.	Čia	 skelbiami	 Jonathano	Hillo,	Davido	 Suttono,	
Neringos	 Klumbytės	 ir	 Aet	 Annist	 straipsniai,	 kuriuose	 aptariama	 tiek	 Pietų	
amerikos čiabuvių alternatyvaus	modernybei	 kultūrinio	 identiteto	politika,	kuri	
yra	 kaip	 atsakas	 į	 Venesuelos	 ir	 Kolumbijos	 nacionalinių	 valstybių	 politiką,	
tiek	 pokomunistinės	 Estijos	 Setu	 regiono	 žmonių	 reakcija	 į	 įvykusią	 kaitą,	
kurią	 išreiškia	 naujų	 galios	 svertų	 metami	 iššūkiai,	 paverčiantys	 vienos	 gru-
pės	 kultūrinį	 paveldą	 viso	 regiono	 kultūros	 dominante	 ir	 archajizuojančiu	 to	
regiono alternatyvios	modernybės	 variantu.	 Taip	 pat	 aptariami	 ir	 tokie	 subtilūs	
sociokultūrinės	kaitos	antropologinio	pažinimo	svertai	kaip	egzistencinė	atmin-
tis ir	 restauruojantis	 diskursas.	 Šiuo	 požiūriu	 pažymėtinas	 ir	 polemiškas	 Ingo	
Schröderio	straipsnis,	kuriame	 labai	kritiškai	nagrinėjama	 identiteto	kategorija,	
kvestionuojamas	 jos	 taikymas	antropologiniuose	 tyrinėjimuose.	

Šio	 žurnalo	numerio	 straipsnių	 skyrius	 baigiamas	ne	 teminiu,	 o	 etnologi-
jos	 studijų	 raidą	 Lietuvoje	 apžvelgiančiu	 istoriografiniu	 Vytauto	 Didžiojo	
universiteto	 etnomuzikologo	 Romualdo	 Apanavičiaus	 straipsniu	 „Etnologijos	
studijos	Lietuvoje	 1927–2005	metais“.	Remdamasis	 gausia	 ir	 iki	 šiol	 nepanau-
dota	 archyvine	medžiaga,	 autorius	 išsamiai	 ir	 rūpestingai	 nužymi	disciplinos	
raidos	kelius	bei	atveria	ne	vieną	puslapį	diskusijoms,	ypač	kai	imamasi	lyginti	
tarpukario	Lenkijos	(Stepono	Batoro	universiteto)	ir	Lietuvos	(Vytauto	Didžiojo	
universiteto)	etnologijos	studijų	profilius,	nes	„dėl	tuometinės	etnologijos	mokslo	
padėties	 studijų	problemos	buvo	daug	kuo	panašios.“	
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Grįžti	prie	Lietuvos	etnologijos,	tuomet	skambiai	vadintos	etnika ir tautotyra,	
ikikarinių	ištakų	verta	jau	vien	dėl	to,	kad	pažintume	savo	mokslo	paveldą.	O	
jis	brangus	ne	vien	etnografiniais	ir	folkloriniais	archyvais,	muziejais	ar	studijų	
institucijomis,	bet	pirmiausia	asmenybėmis.	

Tad	džiugu,	kad	šiame	žurnalo	Lietuvos	etnologija:	socialinės	antropologijos	ir	
etnologijos	studijos	tome	turime	retą	galimybę	pagerbti	vieną	jų	–	dr.	Joną	Balį	–	
profesionaliosios tautotyros (Volkskunde) ir lyginamosios tautosakos pradininką 
Lietuvoje,	pasveikinti	 jį	ypatinga	–	 šimto	metų	sukaktuvių	–	proga.	Sukakčiai	
skirtame	rašinyje	pabrėžiama,	kad	būtent	dėl	J.	Balio	veiklos	tiek	ikikarinėje	ir	
Antrojo	pasaulinio	karo	Lietuvoje,	tiek	ir	vėliau	Jungtinėse	Amerikos	Valstijose	
lietuviškoji	 folkloristika,	 jubiliato	 visada	 matoma	 platesniame	 –	 etnologinių	
tyrinėjimų	–	horizonte,	pateko	 į	 tarptautinę	mokslo	orbitą.	 	

Vytis	Čiubrinskas

  


