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Siandien Lietuvos mokslui akivaizdLiai integruojantis I Europos mokslq orbitq,

Lietuvgs etnologijai daugeliu prasmiq btrtq pravartus didesnis atvirumas gretutin6ms

disciplinoms. Tadiau nesusiliejant su jomis, k4, pavyzdLiui, patyftme sovietmediu

atsidurg istorijos subdisciplinos paddtyje, arba kaip yra Siandien kai kuriose Vakarq

Salyse (DidZiojoje Britanijoje, Olandijoje, Prancizijoje), kur antropologija ir folkloristika
uZemusios beveik visq etnologijos kompetencijos lauk4. AtsiZvelgiant i Centrines, Siaurris

ir Rytq Europos regionq, iskaitant ir Lietuv4, etnologijos mokslo steigties savitumus ir
jq prisilaikant, vis d6lto verta buti atviriems Siuolaikin6ms socialinems teorijoms, o

sociokultflriniq raiSkq ir praktikq studijoms pasitelkti moderniEj4 etnografijq kaip

Siuolaikinds sociumo mikroanalizes variant4. Itin svarbu neapsiriboti apibendrintomis
kult0ristorinemis rekonstrukcij omis.

Siame musq Zumalo numerfe tai efekgwiai demonstruoja europieti5kosios etnolo-

gijos profesorius i5 Humboldto universiteto Berlyre Wolfgang Kaschuba. Paradigmi'{kai

iktruliu-" straipsnfe keldamas klausimE, kaip Siuolaikineje etnologijoje naudotis

istorijos horizontu, jis sinlo Lengtiesmini Zingsni tyrinejant praeiti. ULuotiqrekonstravus
i5 pozitywistiniq perspektyvq kaip vientis4 kultrfristorinl darini, imtis jos dekonstravimo

i5 iarpdisciplininiq, etnologij4 perZengiandiq, hermeneutiniq perspektyvq. Tik po to j4

kons[ruoti, uZduodant dabartyje kylandius klausimus istorijai. Juk, anot autoriaus,

etnologai istorijoje yra nelyginant ,,svetimdaliai" , ir tas ,,svetimialiSkumas" turdttl bdti
purr"tt-tur metodoiogine refleksija. Mes juk projektuojame istorinius ivaizdLius it
iociokultfrrines repte2entacijas remdamiesi dabartyje aptinkamais dalykais, nelyginant

svetimialiai svetimq Sali apdiuopiantys i5 savo Salies atsiveLtais ivaizdliais. Privalome

iuos reflektuoti. Turime, anot W. Kaschubos, ne tik dekonstruoti tokius nusistovejusius

,,vientisos" praeities konceptus kaip tauta, liaudies kultiLra, tradiciia, bet ir reflektuoti
dabarties perSamas - regioializmo ar multikultilralizmo paradigmas. Tik tuo budu, per-

frazuojani W. Kaschub 4, matyt, galime tarti ne tik ,,Abschied vom Volksleben", t' y'

atsisveikinim4 su sen4ja etnologija, bet ir su pozityvistiniu istorijos mokslu, siekiant

patvaraus - etnologinio dialogo su praeitimi.
Atsiskyrimas nuo pozityvistiSkai istorizuotos etr:rologijos labiausiai galetq pasireik5ti

ne tik taikant naujas inalitines perspektyvas, bet ir labiau koncentruojantis ne ties

bendros istorijos, o ties atskirq Zmoniq grupiq i5gyventomis praeitimis, analizuojant

socialines atminties dimensijas. Tai,pvz.,puikiai iliustruoja iiame numerfe skelbiamas

prancuzq antropologds i5 Bordo universiteto Carole Lem6e-Gongalves straipsnis, nagri-

nejantis socialines ut*inties mechanizm4 ir jo konfigtracijas, remiantis iSvietintos ir
traumuotos Europos Zydq etnokulhfrinds atminties transliacijomis per kartas, pabld-

Ziant tq transliacijq nenuoseklumo, perSokimo per kart4 bei perduotosios atminties

ikomponavimo, praeities,,suvartojimo" problemas.
Kad klasikineje etnologijoje iprasta kartografind metodika tebdra veiksminga

kultAriniq reiSkiniq analizerysavo straipsniu bando irodyti Lietuvos istorijos instituto
etr:rolog6 lrma Sidiskiend. Raiydama apie XIX a. II puses - XX a. I pus6s lietuviq
vestuviq apeigas, ji uisibrdlia parodyti kultflrines kaitos slinkti, nustatydama laike

kintandiq kultUrines tradicijos isimbolintq apeiginiq veiksmq arealinq koreliacij4, arba

tam tikrais simboliniais veiksmais iSreik5tos kultUriniq reik5miq dinamikos tolydum4
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laike ir erdveje. Verta demesio autores iSvada, kad raktas i simboliniq veiksmq supratim4
yra jq seka ir kompleksines s4sajos, kurios neabejotinai yra kultflriSkai kontekstualios.
Ji parodo, koks perspektyvus bdtq sociokult[rines antropologijos imperafias - holistinis
poZilris, kuris neabejotinai praturtintq tokio pobrldZio tyrimus, ypad jei tikimasi jais
sprgsti kulhlrinio identiteto problematikq.

jau keleri metai I Siuolaikines Ziniq visuomenes iS5tkius savo elektroninemis
publikacijomis atsakinejanti Lietuvos istorijos instituto etnologd Vida Savoniakaitd 5ia-
me Zurnalo numeryje dalijasi savo patirtimi, kai bddama tradicinds tekstiles tyrinetoja
ji palaipsniui Zenge tradicin€s lietuviq kulhfros studijavimo ir pateikimo Siuolaikiniq
elektroniniq technologijq kalba keliu. Jos straipsnfe akcentuojamas neabejotinai
perspekfius multimedijos taikymas etnologijai, kaip ir kitiems humanitariniams moks-
lams. Autore tatai pagrindZia ne tik savo patirtimi, bet ir alc:uzdiiubitinumu studijuoti
naujus socialinius rySius, identitetus ir vertybes, kurias nenumaldomai kuria multimedija
bei spardiai auganti intemeto vartotojq bendruomene.

MaZiausia trys nauji reiSkiniai Lietuvos etnologijos padangeje Lymi ne tik jos
brand4, bet ir naujq akademinitl prccesq pradLias.

. Pirmas itrykis * Lietuvos antropologq asociacijos isteigimas, itraukgs ir biiri etr:rologq.
Sis aktas tiesiogiai patvirtino musq Zumalo pasirinktosios metodologin6s perspekty-
vos, vienijandios etnologij4 ir socialinq antropologij4, taiklumq. 2003 m. spall Vilniuje
mineta asociacija surenge pirm4j4 Baltijos Saliq sociokulturines antropologijos konfe-
rencij4 ,,Antropologija ir antropologai Baltijos Salyse: siekiant akademinio pripaZinimo'a.
I5 devyniq Saliq suvaZiavg tiek patys Baltijos Saliq atstovai tiek tose Salyse tyrinejimus
atliekantys ivairiq pasaulio Saliq antropologai vieningai pabrdld, kad sociokultrfrine
antropologija neabejotinai turi rasti viet4 Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslq ir studijq
registruose kaip atskira mokslo kryptis. Juolab kad sparttls sociokultdrinds kaitos proce-
sai Sio regiono Salyse akina imtis nauje, netradiciniq poZifrriq bei mokslo taikomaisiais
aspektais sprgsti aktualias, pvz.,bedarbystes, tarpetniniq santykie, pilietines s4mones
bei kaimo turizmo pletotes problemas.

Kad 5ia kryptimi jau intensyviai dirba Lietuvos antropologai ir etnologai, rodo
Siame Zumalo numeryje skelbiamas Lundo universiteto socialines antropologijos dok-
torantes ir Lietuvos socialiniq tyrimq instituto darbuotojos Kristinos Sliavaites straipsnis
,,Tarp rizikos ir saugumo: poZirlriai i atoming jegainq ir bedarbystes grdsmg visagine",
ivardinantis ir analizuojantis socialiniq gresmiq lauk4 Ignalinos atomin€s elektrines
uZdarymo akivaizdoje, taip pat Lietuvos istorijos instituto etnologo Zilvyiio Saknio
ra5inys, pristatantis taikomosios etnologijos projekt4, atliktq 2001-2002m. siekiant
nustatyti etnokulttrrinio paveldo prasme turtingo Merkinds regiono sociokulhfrines
pletros perspektyvas.

Antra naujove - musq disciplinos moksiininkq Lengtas novatori5kas, tarptautini
jq pripaZinim4 bylojantis Zingsnis isijungiant i Europos S4jungos remiamas tarpdiscip-
linines mokslinio tyrimo programas. Dliugu, kad Lietuvos mokslininkai stoja i vien4
gretq bendradarbiaudami su pasaulinio garso antropologijos centrq (pvz., Mandesterio
universiteto DidZiojoje Britanijoje) mokslininkais. Nuo 2002 metq Lietuvos istoriios
instituto etnologe Auksuole eepaitiene su savo grupe isijunge I ES 5FP projektq ,,vie5a-
sis genetikos supratimas: tarpkulttirinis ir etnografinis ,,naujosios genetikos" ir socia-
linio tapatumo tyrimas", siekianti lyginamuoju aspektu patyrindti itin aktuali4 Siuolaiking
problematik4 - naujqjq genetiniq technologijq sociokulturing rai5kq Europos kra5tq
visuomenese. Lietuvos etnologijai tai yra neabejotinai puiki galimybe atsiverti Europos
mokslui pristatant mtrsq disciplinos patirti parbreriSkai vykdant Siuolaikines Lietuvos
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visuomenes ir kulhfros tyrinejimus giminyst6s, tautinio identiteto, tarpkultUrin6s ir
tarpetnin6s komunikacijos srityse, pasitelkiant kokybines analizes metodus' Siame

Zumalo numeryje minetasis projektas pristatomas A. Cepaitiends.
Tredias reiskinys - bene pirmoji tarpdisciplinine diskusija - ,,Tekstas kaip Saltinis",

suorganizuota200im. rudeni Lietuvoiistorijos instituto etnologU (A. Cepaitiene). fog
tikslis buvo apsikeisti poZitrriais i Siuolaikin6je humanitariniq mokslq orbitoje labai

populiari4, o elropietiSkoje etnologijoje, ko gero, vyraujandi4 - tekstualumo problema-

iitl. t tekst4 Zvelgdami ne tik kaip i diskurso tvarkos ar prane5imq Saltini, o semioti-
niais ir kitais hermeneutiniais aspektais, diskusijoje dalyvavg ivairiq humanitariniq
mokslq atstovai: etnologai, muzeologai, istorikai ir archeologai, pasidalijo savo iZval-
gomis bei patirtimis, kurios sukele gausiq, mokslini mintijim4 Zadinandiq diskusijq.
5iu*. numeryje spausdiname vis4 diskusijos medZia14, Parengt4 A. eepaitiends.

Recenzijq ir apZvalgq skyriuje spausdinama David Sutton, Pietq Ilinojaus univer-
siteto antropologijos profesoriaus , recenzija apie jo koleges Jane Fishburne Collier hyge
apie socialing (Seimos gyvenimo) transformacij4, ivykusi4 Andalflzijos kaime tarp XX a.

septintojo ir devintojo deSimtmediq. Tiek di aktuali l*ygu, tiek jos elegantiSka recenzi-
jal vertos demesio. Pirma, krinta i akis ypatingai artimos paraleles su Seimos, vedybi-
nes giminystes, moteriSkumo - vyri5kumo dimensijq kaita, vykusia XX a. II pusds

Lietuvos kaime. Antra, tai geras pavyzdys, kaip vaisingai etnografin6 metodologija

panaudojama modernizacijos ideologijoms dekonstruoti, nes, anot recenzento, //nePer-

pratus maZose bendruomendse atliktq etnografijq, neimanoma suprasti ivairiausiais
saitais susaistytame pasaulyje vykstandiq didesniq procesq". Tredia, itikinamai paro-

doma, kad slinktis nuo tradicijos prie pasirinkimo arba gyaenimo sauo galaa, ivyksta per

slinkti nuo garbis pllle romantinis meiles, nuo turto paaeldijimo plie darbo ui atlygi, yra
ne tiesiog ,,tradicijos netektis", kaip atrodo pateikdjams , o tai, kad vietoj vieno paproiio
randasi kitas. Kaip teigia knygos autore, ,,modernus paprodiai nera vien tai, k4 bet

kuris normalus Zrnogus durytq atpalaiduotas nuo ,,tradicljos" varLf4, [jie] labiau atspindi
ypating4 ,,normalumo" Supratim4, kuri skatina profesinds sekmes diskursas".

SlJs ir kitos dia neaptaitos naujosios l|valgos,radusios viet4 musq Zurnale,leidLia

tiketis, kad Sis numeris sudomins skaitytoj4 ir galbUt paskatins diskusijas ar norE

pasidalyti savo mintimis kitais bfldais.

Vytis eiubrinskas


