


Redakcinė kolegija  Vytis Čiubrinskas (vyriausiasis redaktorius) 
	 	 	 	 Vytauto	Didžiojo	universitetas	 	

    auksuolė Čepaitienė                                                                         
	 	 	 	 Lietuvos	 istorijos	 institutas
                                                             
    jonathan Friedman
    École	 des	Hautes	Études	 en	Sciences	Sociales												
	 	 	 	 Kalifornijos	universitetas,	San	Diegas
                                                             
    orvar löfgren 
	 	 	 	 Lundo	universitetas
                                                             
    jonas Mardosa   
	 	 	 	 Vilniaus	pedagoginis	universitetas	
                                                             
	 	 	 	 Žilvytis	Šaknys	
	 	 	 	 Lietuvos	 istorijos	 institutas

Redakcinės kolegijos  danguolė svidinskaitė 
sekReToRė 	 	 Lietuvos	 istorijos	 institutas	 	

                                                                   
Lietuvos	 etnologija:	 socialinės	 antropologijos	 ir	 etnologijos	 studijos – etnologijos ir 

socialinės/kultūrinės	 antropologijos	 mokslo	 žurnalas,	 nuo	 2001	 m.	 leidžiamas	 vietoj	
tęstinio	monografijų	ir	studijų	leidinio	„Lietuvos	etnologija“.	Jame	spausdinami	moks-
liniai	 straipsniai,	konferencijų	pranešimai,	knygų	recenzijos	 ir	apžvalgos,	kurių	 temos	
pirmiausia	 apima	 Lietuvą	 ir	 Vidurio/Rytų	 Europą.	 Žurnalas	 siekia	 pristatyti	mokslo	
aktualijas	 ir	 skatinti	 teorines	bei	metodines	diskusijas.	Tekstai	 skelbiami	 lietuvių	arba	
anglų	kalba.	 	

Redakcijos adresas:
lietuvos istorijos institutas 
Kražių	g.	 5	
LT-01108	Vilnius	

Tel.:	+	370	5	262	9410
Faks:	+	370	5	261	1433	
el.	paštas:	 etnolog@istorija.lt	
v.ciubrinskas@smf.vdu.lt	 	

Žurnalas	 registruotas:
european Reference index for the Humanities (eRiH)
EBSCO	 Publishing:	 Academic	 Search	 Complete,	 Humanities	 International	 Complete,																		
socindeX with Full Text 
Modern language association (Mla) international Bibliography

ISSN	1392-4028		 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 ©	 Lietuvos	 istorijos	 institutas,	 2009



TuRinys / conTenTs

Pratarmė	 (Vytis	Čiubrinskas)	 	.................................................................................................. 	 5
Foreword (Vytis	Čiubrinskas)	 	.................................................................................................. 	 7

straipsniai / Articles

Vytis	Čiubrinskas 
Įvadas į alternatyvios	modernybės	 studijas.	Permąstant	socialinę	kultūrinę	kaitą:	
	tradicija,	 identitetas	 ir	diskursas	 	................................................................................  9
Introduction.	Alternative	Modernities: Tradition,	 Identity	and	Discourse.	
 summary 	....................................................................................................................... 	 18

Jonathan	D.	Hill
The	Politics	of	 Indigenous	 Identities	 in	South	America,	 1989–1998	 	................ 	 23
Čiabuvių	 tapatumų	politika	Pietų	Amerikoje,	 1989–1998.	Santrauka 	.............. 	 52

David	Sutton
Between	Memory	and	Modernity:	Moral	Temporalities	 in	Kalymnos,	
greece 	............................................................................................................................ 	 55
Tarp atminties ir modernybės: moralinis laiko tėkmės supratimas graikijos 
kalimno saloje.	 Santrauka	 	......................................................................................... 	 75

Ingo	W.	Schröder
against ‘identity’: exploring alternative approaches to the study of 
the  Politics of local culture 	..................................................................................... 	 77
Prieš	„tapatybę“:	 ieškant	alternatyvių	būdų	 	tyrinėti	vietos	kultūros	politiką.	
santrauka 	...................................................................................................................... 	 91

Neringa	Klumbytė
Post-Socialist	 Sensations:	Nostalgia,	 the	Self,	 and	Alterity	 in	Lithuania	 	........ 	 93
Posovietinės	 jausenos:	nostalgija,	 savastis	 ir marginalizacija	Lietuvoje.	
santrauka 	.................................................................................................................... 	 114

Aet	Annist
outsourcing culture: establishing Heritage Hegemony by 
 Funding  cultural life in south eastern estonia 	................................................ 	 117
Įsigyjant kultūrą: paveldo hegemonijos sukūrimas  finansuojant 
 kultūrinį  gyvenimą pietryčių estijoje.	 Santrauka	 	............................................... 	 137

Romualdas	Apanavičius
Etnologijos	 studijos	Lietuvoje	1927–2005	metais	 	................................................ 	 139
Studies	 in	Ethnology	 in	Lithuania	 in	1927–2005.	  summary 	............................ 	 165



4

Recenzijos ir apžvalgos / Reviews

Rasa Paukštytė-Šaknienė,	Vida	Savoniakaitė,	Žilvytis	Šaknys,	 Irma	Šidiškienė.	
	Lietuvos	kultūra:	Aukštaitijos	papročiai.	Šaknys	Ž.	 (sud.)
(Rasa	Račiūnaitė-Paužuolienė) 	...................................................................................... 	 165

Vytis	Čiubrinskas.	 Socialinės	 ir	kultūrinės	antropologijos	 teorijos	
(Auksuolė	Čepaitienė)	 ..................................................................................................  169

Representations on the Margins of europe: Politics and identities in the Baltic 
and	South	Caucasian	States.	Darieva	T.	 and	Kaschuba	W.	 (eds.)	
(Ingo	W.	Schröder) 	...................................................................................................... 	 173

Darius	Staliūnas.	 Savas	ar	 svetimas	paveldas?	1863–1864	m.	 sukilimas	kaip	
lietuvių atminties vieta (Rasa	Čepaitienė) .............................................................. 	 175

konferencijos / Conferences

10-oji	EASA konferencija slovėnijoje (Auksuolė	Čepaitienė,	Vytis	Čiubrinskas) 	..........  179
Konferencija	 „Etninės	kultūros	 tradicijų	 tęstinumas	 ir	 iššūkiai	 šiuolaikinėje	

 visuomenėje“ (Andželika	Lapinskienė,	Kęstutis	Meškys) 	....................................... 	 184

sukaktys

lietuviškosios	tautotyros	 	profesionalui	 Jonui	Baliui	–	100	metų	(Vytis	Čiubrinskas) 	..... 	 187
Vitaliui Morkūnui	–	80	 (Žilvytis	Šaknys) 	............................................................................  189

In Memoriam

Rita Marija Pilkaitė- Butvilienė (irena	regina	Merkienė) 	.................................................  191



In Memoriam

Rita MaRIJa PiLKaitĖ– 
ButViLiEnĖ 
(1942 12 01 – 2008 11 03)

Ją visada vadindavome tiesiog Rita. 
Gimė Šiauliuose. Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Vilniuje. Šeimos, draugų ir buvusių 
kolegų palydėta ilsisi Antakalnio kapinėse. 
Ji buvo dailininkė, atidavusi gyvenimą Lie
tuvos etnografijai. 1962–1968 m. Lietuvos 
valstybiniame dailės institute studijavo 
keramiką. su Mokslų akademijos istorijos 
institutu savo likimą susiejo dar 1967 m., 
išvykdama į Suvalkiją rinkti medžiagos 
Pabaltijo istorinės etnografijos atlasui. Eks
pedicijoje Etnografijos sektoriaus vadovė 
angelė Vyšniauskaitė atkreipė dėmesį 
į studentės stropumą ir gebėjimą piešti 
linininkystės įrankius. Neatsitiktinai – pieši
mas buvo labai svarbus etnografinių realijų 
fiksavimo būdas, nes buvo būtina parodyti 
ne tik jų formą ir faktūrą, bet ir sunkiai 
prieinamas fotografuoti konstrukcijas. 
1968 m. institute prasidėjo ilgas, paviliojęs 
kaimo kultūros paveldu Ritos kelias, kuria
me ji paliko savo ryškius pėdsakus.

Per keturiasdešimt darbo metų gyve
nimas buvo padalintas tarp šeimos, kuria 
nuoširdžiai rūpinosi, ir instituto, kuriame 
kiekvieną darbą stengėsi atlikti sąžiningai, 
tarp keramikos, kuri buvo visą gyvenimą 
išlikęs jaunystės pašaukimas, ir grafikos, 
tapusios antrąja profesija. Kaip keramikė 
Rita dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsie
nyje. 1980 m. priimta į Lietuvos dailininkų 
sąjungą. Kaip grafikė iš pradžių buvo prof. 
Angelės Vyšniauskaitės, vėliau –  nuolatinė 
Lietuvos kaimo susisiekimo priemonių, 
odininkystės ir kailiadirbystės tyrinėtojos 
dr. Janinos Morkūnienės etnografinių 
ekspedicijų dalyvė, gausiai papildžiusi 
Lii Etnologijos skyriaus rankraštyną ma
terialinės kultūros dalykų piešiniais iš 
visos Lietuvos. daugelis jų yra unikalūs 
ir net vieninteliai, šiandien liudijantys jau 
sunykusios agrarinės kultūros kasdienybę. 
ilgametė etnografinių objektų fiksavimo 
patirtis suformavo savarankiško duomenų 
rinkimo įgūdžius, kurie ypač buvo  naudingi 
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paskutinėje 2005 m. etnografinėje ekspe
dicijoje ieškant Lenkijos lietuvių kultūros 
formų Punske ir Seinuose. Kruopščiai 
ir su išmanymu parengdama spaudai 
etnografinius piešinius, žemėlapius, brė
žinius, leidinių dizainą, Rita prisidėjo prie 
daugelio instituto darbuotojų straipsnių ir 
 monografijų leidybos Lietuvoje ir užsieny
je, ypač serijose: etnografiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje, Lietuvos mokslų akademijos darbai, 
iš lietuvių kultūros istorijos, Lietuvos etnolo-
gija (serijos dailininkė).

Etnologijos skyriuje ji buvo tarsi ašis, 
apie kurią sukosi visas kolegų bendravi
mas, ji telkė skirtingas kartas. Rita turėjo 
ypatingą sugebėjimą įsijausti į kitų žmonių 
reikalus, nuoširdų norą visiems padėti ir 
tinkamai atlikti savo pareigas. Kiekvienam 
rasdavo gerą žodį, patarimą, visiems išties
davo pagalbos ranką tiek smulkmenose, 
tiek dideliuose dalykuose, susijusiuose 
ir nesusijusiuose su tiesioginiu darbu. Ji 
visada buvo mums labai reikalinga ir dar 
ilgai jos pasigesime.

    irena regina merkienė


