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1989 metais isteigtoji Europos sociali-
niq antropologq asociacija (European As-
sociation of Social Anthropologists -
EASA) yra visos Europos antropologU
moksline draugija, kaip Amerikos antropo-
logq asociacijos analogija ir alternatyva. Ji
vienija apie hlkstanti socialiniq ir kultd-
ros antropologq beveik i5 visq Europos (ir
ne tik) 5aliq. Socialine antropologija jos
pavadinime apima socialing ir kultdrinq
antropologij4 ir etnologij 4, ZodLiu, visoki4
nefizinq antropologij4, kaip kad 5i mokslo
sritis yra susiklosdiusi Europos kontinen-
te. Kas dveji metai rengiamos EASA kon-
ferencijos yra didLiausi ir prestiZi5kiausi
kontinento antropologq forumai.

Septintasis jq, kuris vadinosi: ,,Anga-
Zuojantis pasauliui: teoriniai, metodologi-
niai ir politiniai i5Sflkiai XXI amZiaus
antropologijai" (Engaging the World:
Theoretical, Methodological and Political
Challenges for the 21st Century Anthro-
pology) vyko2002m. rugpjtidio !4-17 die-
nomis, sutrauke 650 dalyviq i5 43 Saliq ir
tapo ispndingo masto kongresu. Daugiau-
sia antropologq suvaZiavo i5 Europos ant-
ropologijos protevynds - DidZiosios Brita-
nijos, taip pat i5 Vokietijos. Labai gausiai
atstovauta konferencijos Seimininkq danq
5alis. Kongreso darbas vyko net 58 sekci-
jose. Sis skaidius rodo, koks platus temi-
nis Siuolaikines sociokult[rines antropo-
logijos mokslininkq pasiskirstymas darbo
barais, jau nekalbant apie metodikas ir
problematikas. Naujai buvo paZvelgta i
populiarumo neprarandandias identitetq,
,,savo" ir ,,kito", globalizacijos, kult0ros
paveldo studijas. Ypad aktualtis tapo ko-
rupcijos, skaidrumo politikos klausimai,
aktyvaus demesio susilauke lvairfls infor-
maciniq technologijq poveikio visuomenei
tyrimai.

Kas leme toki platq paradigmq hori-
zont4? Tiesiog labai i5sipletqs Europos
antropologq studijq laukas, taip pat naujq
teoriniq poZitriq bei vis labiau susipinan-
diq tyrindjimo metodq ivairove. Ne veltui
konferencijos tikslas buvo ,,suprasti dia-
lektini ryii tarp pasaulinio masto pokydiq
ir antropologijos atsakymq i Siuos naujus
XXI amZiaus i5Siikius". Nes Siuolaikine
antropologija priversta reaguoti i naujau-
sius ivykius, rei5kinius, praktikas, kaip an-
tai - intemeto vartotojq visuomene, korup-
cija, komodifikacija, kolekfiiniq identitetq
paslankumas ir t. t., kuriq analizd reika-
lauja metodologiniq inovacijq ir politinio
suinteresuotumo. Antropologija turi apsi-
brdZti savo ribas, kad galetq struktflruoti
lr formuoti tiek teorinius interesus, tiek me-
todologines prieigas. Sia prasme konfe-
nencija buvo nelyginant kvietimas besikei-
diandio pasaulio akivaizdoje perm4styti
pntropologines Zinias metodo, etikos ir
epistemologijos aspektais.

Jau pats pirmasis plenarinis posedis
,,Inovacija ir kflrybingumo ribos" (Inno-
vation and the Limits of Creativity) ir jame
skaityti prane5imai buvo nelyginant pir-
rnieji atsakymq bandymai. Antai Lymus
Europos socialinis antropologas, beje, mfl-
sq Zumalo redakcines kolegijos narys Jo-
nathan Friedman savo pranedime ,,Besi-
kaitaliojanti antropologija ir naujasis
hf kstantrnetis: akademinis-struktirinis pri-
sitaikymas ir teorijq saulelydis" (Flexible
Anthropology and the Millennium: Aca-
demic Structural Adjustrnent and the Dec-
line of Theory) pabreZe antropologijos su-
akademiSk€jim4, nuintelektualejim4 ir
netgi pasidavim4 ideologijoms, ypad glo-
balizmo ideologijai. Apskritai paZymetina
kad autorius yra vienas i5 padiq nuosek-
liausiq globalizacijos perddto sureik5mi-
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nimo oponentq ir jo ilgamete polemika su
globalizacijos analitikais t pyz., su Arjun
Appadurai ar Ulf Hannerz yta i5ties ispQ-
dinga. J. Friedman pasisako uZ klasiking
antropologijos distinkcij4 tarp teorijos ir
empirijos kaip labai svarbi4 Siuolaikiniam
mokslui. Nors Clifford Geertz teige, kad
galima etnografija be teorijos, tadiau da-
bar mes gyvename poGeertz'iniu laikotal-
piu ir pripaZistame teorizavimo bfltinu-
m4. Savo prane5ime prelegentas pabtdl ,
kad antropologija visada buvo stipri savo
dekonstruojandiuoju, i5 naujo fyrinejam4ji
objektE perZiririndiuoju poZi0riu. To rei-
ketq ir laikytis. Kitaip tariant, kad discip-
lina i5liktq, ji turi bflti autonomiSkas pa-
saulio tyrinejimo ir interpretavimo Saltinis,
o ne susilieti zu savo tyrinejimo objektu,
nes biitent taip ir atsitiktq, jei pasiduotu-
me globalizuojandiam ir bet kokias ribas
paplaunandiam globalizmo ideologijos
sraufui.

Kitame plenariniame posedyje - ,,I55U-
kis antropologiniam suinteresuotumuif'
(The Challenge of Engagement) - prane-
5im4 skaite Miguel Vale de Almeida i5
Lisabonos, keldamas klausim4 apie antrd-
pologijos objekfyvum4 ir teigdamas, kad ji
galetume geriau pasiekti, jei subjek-
tyvumas, reflektavimas ir politiniai pasi-
rinkimai socialiniuose rnoksluose batq
pateikiami permatomesniu pavidalu. Ant-
ropologai gali brlti ivairus, bet visi jie yra
piliediai ir tampa diskusijos apie intelek-
tualo vaidmeni visuomeneje bei joljos pi-
lietinq atsakomybq nei5vengiamais daly-
viais, o postmodernfls, uZtu5uojantys,
poZitriai neiSlaiko kritikos.,,Suinteresud-
tasis" antropologas neturi teises nusistd-
tyti savo antropologijos pagal politines
dogmos kurpali.

Tiesiogiai i5 to iSplauke ir Thomas
Hylland Erikseno (Oslo universitetas) prd-
nedimas sekcijoje ,,Antropologai kaip vi-
suomeniniai komentatoriai" (Anthropo-
logists as Public Commentators) apiE
antropologo, ne tik kaip piliedio, bet ir kaip
molslininko, vaidmeni vieSajame visuomd-

nes gyvenime. Jis pabreZd, kad antropolo-
go vaidmuo vie5umoje yra ne tiktai jo at-
radimai, moksliniai rezultatai, bet ir gali-
myb€ pristatyti savo poZiirio biidus. Beje,
T. H. Eriksenas turi didZiulg Ziniasklai-
dos apZvalgininko patirti. Ne syki jam
yra tekg komentuoti Darvino evoliucijos
teorij4, etnini fundamentalizm4/ norvegq
identitet4,Islamo kaip prie5o ivaizdi, in-
formacijos revoliucij4, taip pat multikulm-
ralizrnq,,kulturinqglobalizacrl4,nauj4sias
biotechnologijas ir apskritai,,Lmogilk4j4
prigimti". Intelektualai, kurie paprastai 5i-
tokius klausimus komenfuoja, yra ne ant-
ropologai, o biologai, istorikai, raiytojai.
O antropologai turi,,prigimtinq" antropo-
loginio - kontekstinio bei kompleksinio
mafmo savybq, todel jie negali ai5kinti
minetq problemq supaprastintai, redukuo-
jant jas i scientizmq, ekonominius desnin-
gumus/ pozityvizm4 ar Sovinizm4.

Kito pranedejo - C. W. Watsono (Kento
universitetas),,Vie5asis antropologijos
vaidmuo Britanijoje" (The Public RoIe of
Anthropology in Britain) praneSime aiSki-
nama/ kad kontekstualusis (holistinis) Zi-
nojimas, o ne vien lauko tyrindjimuose da-
lyvaujandiojo steb6jimo metodu igytasis,
yra antropologo privilegija. Antropolo-
gams svarbu iSsivaduoti i5 vis dar gajaus
visuomenes poZi0rio i juos Stampo, kad
antropologai - tai tie mokslininkai, kurie
geriausiai gali pakomentuoti,,atokias, beiS-
nykstandias bendruomenes", kitaip tariant,
tai, kas egzotiSka, neiprasta. Toki antro-
pologq ivaizdi sukfrr6 jos klasikai James
George Frazer, Bronistav Malinowski ir
kt. Beje, prelegentas pabrdid, kad antropo-
logai savo kontekstualiosiomis iZvalgomis
per maZai naudojasi vie5ose diskusijose,
ypad skandalingai per maiai, pvz., Brita-
nijoje, kur jq tankis bene didZiausias Eu-
ropoje. Tai nereiSkia, kad jie galetq duoti
autoritetingus atsakymus i socialinius bei
kultrfrinius klausimus. Jie galetq autorite-
tingai pasitarnauti maZiausiai trejopai:
analizuodami aktualijas i5 daugiakultO-
rio palyginimo perspektyvos; kvestionuo-



dami generalizacijas remdamiesi niu-
ansuotais atskirq regionq ir kulhlrq as-
meniSkai padarytais etnografiniais uZfik-
savimais; naudodamiesi iSvystytais
kult0riniais konceptais, potencialiai pri-
taikomais labai ivairiems kultfrriniams
fenomenams. Be to, antropologas gali pa-
Zvelgti i vie5umoje aktualiausius klausi-
mus i5 retai kam Zinomos perspektyvos.

Alcida Rita Ramos i5 Brazilijos savo
prane5ime apie Brazilijos antropologq rA-
pesdius akcentavo antropologo darbo eti-
k4. Antropologai vykdo tyrinejimus ,,ne
apie Zmones ir ne tarp Zmoniq, o su Zmo-
nemis", teige jis, todel tai humanistinis,
moralinis ir dialoginis darbas. Toks etinis
isigilinimas ir isipareigojimas daro itak4
antropologinio tyrinejimo tematikos pasi-
rinkimui ir kelia teorinius interesus, kuriq
paprastai nebrfna tradicinio profesionalo
instrurnentq deZuteje.

Labai aktualiai antropologq profesinio
angaZavimosi klausimas buvo keliamas
trediame plenariniame,Jaunqjq mokslinin-
kq forume", kuriam vadovavo EASA sek-
retorius ir nenuilstantis renginiq organi-
zatorius Laszlo Kurti. Jis vadovavo
diskusijoms apie tai, kaip lauko tyrinetojo
suinteresuotumas aktualiomis pasauline-
mis problemomis veikia jo lauko tyrineji-
mus ir kaip toks suinteresuotumas atsilie-
pia tiek antropologijos teoriniams
pam4stymams, tiek santykiui su pateike-
jais. { diskusij4 isitrauke Vokietijos antro-
pologe Katharina Schramm. K4 tik grllu-
si i5 etnografiniq tyrinejimq Ganoje, ji
pasidalijo savo kardia patirtimi, kaip jai
buvo sunku frineti vien del to, kad ji -
baltaode. Ne veltui viena pagrindiniq
Siuolaikines britq antropologijos figiirq
Merilyn Strathern pabftLl, kad antropolo-
gai nuolat atsiduria tokiose situacijose,
kaip minetoji berlyniete, kai Zmones trak-
tuoja kitus Zmones nelyginant objektus,
kaip Katarinos baltumas tapo objektu.

Cristina Grasseni i5 Milano pabrdL6,
kad svarbu atkreipti demesl i antropologi-
jos praktikavim4 ir neuZmirBti fenomeno-
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lroginio poZi:Dirio, nes per tai konsbruoja-
rnos ir pasiekiamos reikSmes, o ne tik per
kognityvines schemas ir modelius. Ji ak-
centavo pagrindinio antropologq taikomo
lauko tyrinejimq metodo - dalyvaujandio-
jo stebejimo audiovizualum 4, pabrdZdarna,
kad objektyvistinis idealas sleptis ui, ka-
ftreros arba dalyvauti nepastebimam lyg
,1muse ant sienos" kaip moksliniq drrome-
rq rinkimo brldas neiSlaiko kritikos. Jos
poiittriu, svarbiausia - patiriantis stebeji-
rrras tiek apdiuopimo, tiek atpaLinimo as-
pektais. ji padar€ iSvad4, kad antropolo-
gas, etnografiSkai tyrinedamas savo
pagrindiniu - dalyvaujandiojo stebejimo
metodu, isitraukia i savotiSk4 praktikos fe-
rnomenologij4, kurioje abi tiek dallwavimo,
tiek stebdjimo grandys papildo viena kit4
skirtingais poZiflriais i tuos padius Zmo-
nes. Tiek dalyvavimas apsiZiiirint (tai lai-
l{oma netgi svarbiau uZ stebejim4, nes pas-
tprajam daro esming itak4), tiek stebejimas
kaip fsiZidrejimas - pamatl'rnas tu atpaLi-
nimas padeda antropologiSkai suprasti
y'moniq gyvensen4.

Visi5kai i5 kitos pusds i antropologo
darb4 bande paZiiireti Steffen Jrihncke i5
Kopenhagos. Jis teige, kad ne lauko tyri-
mai ir ne dalyvaujandiojo stebejimo rneto-
dika nulems disciplinos ateiti, o suirrtere-
suotumas ir pajegumas iStyrineti procesus,
per kuriuos Zmones save ir pasauli ipras-
rnina, kad ir kur jie biitq. Kitaip tariant,
prelegentas pasisake uZ teorini discipli-
nos atsinaujinim4, uZ nesuraSytos ir / arba
niekada nebflsiandios suraiytos (ar kitaip
uifiksuotos) kasdiends Zrnoniq s4veikos
iprasminimo tyrinejimus. Juk antropologai
jau seniai irodd, kokie svarbrls Sitokio
iprasminimo aspektai gludi,,nesvarbiuo-
se" (rutini5kuose, utilitariniuose, triviaLliuo-
se) kasdieninio gyvenimo santykiuose ir
s4veikose. Nors autorius nepasi0le naujq
teorijU, vis delto jo nuZymetas teorinio at-
suraujinimo kelias afrodo vaisingas, griau-
nantis sen4 kaip pasaulis ,,kilnios intenci-
jes" StampA ir raginantis iSskirti
nepastebimas biurokratiniq bei politiniq
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praktikq apraiskas kasdienybeje ir ypad
detaliai i5lukitenti jq kontekst4.

I5 minetq 58 konferencijos sekcijq 5iq
eiluiiq autoriams pavyko dalyvauti vos
keliose. I5 jq ir pateiksime pluoSt4 isprd-
dLir4.

Pirmiausia prelegentq gausa pasiZymd-
jusi sekcija,,Kult0rinio paveldo ateitis: krnl-
tflra kaip XXI amZiaus resursas" (Herita-
ge Futures: Culture as a Resource for the
21st Century), vadovaujama Ullrich Ko-
ckelis i5 Bristolio ir Mairead Nic Craith i5
Olsterio universitetq. Sekcijos darbui torr4
dave U. Kockelis, pabreZdamas itin pladi4
paveldo definicijos paletg, apimandiq tiek
tradicinds kulhiros kategorijq (retrospel<-
tyvir4 konstrukcijq) kritik4, tiek,,fragmeh-
tuotas istorines trajektorijas", kuriorrtis
sekdami individai ,,sureikimina savo pfla-
eiti ir lokalizuoja savo ateitl". Europoje pri-
dygo paveldo centrq/ palaikandiq vis ryr5-
kejandi4 Siuolaikinio pasaulio tendenclj4
,,atkurti praeities jausmq" (recovery of a
sence of the past), kai ne tik istoriniai pa-
sakojimai, bet ir kolektyviniai identitetai
konstruojami retrospektyviai. Tai i5virsta
i i5tis4 industrij4, kur paveldas tampa vie-
nu rnefu ir preke, ir resursu. Atskiros Zmo-
niq grupes pradeda varLytts tarpusavy dlel
tam tikros paveldo versijos, kaip neva tlk
,jU" resurso. ZodZiu, U. Kockelis pabrdld,
kad viena yra Sneketi apie paveld4per se,
jo prigimti ir visai kas kita - dalytis patilr-
timi, kaip jis empiriSkai ,,i5randamas" ar
pervertinamas. Ar preke tapgs paveldas i5
viso tures ,,ateities rinkq"? Kokl vaidmeni
vaidins antropologai? Kokia reik5me br[s
teikiama praeidiai tuose Europos regionuo-
se, kur kulhfros paveldas tebera pagrindi-
nis atskaitos taikas nacionaliniams iden-
titetams bei priklausomybes tam tikrai
teritorijai jausmui tarpti, taip pat reikBmin-
ga priemond kuriant darbo vietas ir gatr-
sinant iplaukas i biudZet4?

Anna Bohlin i5 Geteborgo, Svedijos, sa-
vo praneSime ,,Kai konfliktai tampa pa-
veldu: Zemes gr4Zinimas Pietq Afrikoje"
pritard U. Kockeliui kritikuodama esencia-

KONFERENCTJOS

listini paveldo supratim4 (kai praeitis su-
prantama kaip bendra, stabili ir prieSinga
fragmentuotai, nestabiliai dabardiai), ban-
dydama irodyti, kad atodair a i,,pav eld4"
gali i5ry5kinti ir labai nemaloni4, konflik-
ti5k4 praeiti. PavyzdZiui, Pietq Afrikoje,
vykdant restitucijos politik4, Siuo metu
vyksta vie5as ,,paveIdo" pervertinimas, i5-
vietintos bendruomenes skatinamos pasi-
telkti savo lokalines istorijas, kad gautq
kompensacijas uL, prarast4 Zemq. tuo Uu-
du ,,paveldo" vaidmuo tampa prieStarin-
gas. Tai politinis resursas nacionalinei
valstybei kurti, antra vertus, socialinis, kul-
ttrrinis ir ekonominis resursas vietinems
bendruomenems isitvirtinti.

Ian Fairweather i5 Mandesterio savo
prane5ime apie lokalinio identiteto kon-
stravimo ir paveldo santyki, pasitelkda-
mas pavyzdZiq i5 Namibijos, parodg kaip
paveldas naudojamas politiniams tiks-
lams, bandant ji nacionalizuoti, t. y. suni-
veliuojant dali kai kuriq lokaliniq grupiq
kolektyvines praeities, pastar4j4 laikant vi-
sos nacijos kulhfriniu paveldu ir kartu j4
vis4 ,,nuraiant" kaip ,,diabuvir_4" kultflr4,
t. y. nesuteikiant tam atskiro kulhirinio sta-
tuso ir gimstandioje nacijoje neigiant sub-
nacionaliniq ir lokaliniq kultOrq tapaty-
bes. Tuo tarpu lokalines bendruomenes
paprastai yra visiSkai pajegios pasinau-
doti savo ,pdveldu" kaip politine aktuali-
ja ir per tai vykdyti lokalinio identiteto
politik4, darant parei5kimus apie lokalini
savifum4 ar siekiant autonomijos, o ne virs-
tant,,gyvais" muziejiniais eksponatais
kultfrros turistq akyse.

Paveldo kaip manipuliacijq objekto bei
istorijos kaip bendro paveldo kfrrimo peri-
petijas gvildeno Danijos antropologe Bir-
the Hansen. Atlikusi etnografinius tyrine-
jimus Pietq Afrikoje, ji teigd, kad naujoji
demokratind Pietq Afrikos Respublikos ry-
riausybe, siekdama ul,gydyti istoring ne-
lygybe, kilusi4 i5 rasines segregacijos, eme-
si,,simboliniq reparacijq". Nebaltieji
itraukiami i istorij4 statant naujus pamin-
klus, ivedant naujas Sventes. Tadiau ivy-
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kiq eiga rodo, kad manipuliuojant pavel-
du kaip nacionaline priemone, skatinan-
dia vienybg ir integracij4 tarp ivairiq Pietq
Afrikos bendruomeniq ir grupiq, jis kartu
kuria kitoni5kumo/atskirumo sampratas
bei kultarini skirtingum4. Kitaip ir btrti
negali/ juk apartheidas nors yra bendra
praeitis, tadiau paliko labai skirtingus
pedsakus skirtingoms Zmoniq grupems,
toddl, pavyzdZiui, bandant kartu itvirtinti
kovos priei apartheid4 atminimo Sventes,
nera lengva susitarti del bendro paveldo.
B. Hansen praneiimas sukdle daug disku-
sijq, kuriose buvo i5sakyta mintis, kad pa-
veldas yra Siuolaikinio pasaulio valiuta ir
kad tik turintys teisg ji vadinti savastimi
gauna priejim4 prie kulhiriniq resursq ir
prie praeities ,,suvartojimo". Taip pavel-
das tampa visq pirma ekonomine ir tik po
to - politine kategorija.

Per tradicij4 i paveldq pabande pa-
Zvelgti Gabriela Apraki i3 Graikijos, pa-
siremdama etnografine medZiaga i5 Cen-
trinds Graikijos, bei kanadiete Heather
Gill-Robinson. Jos parodd, kaip tradicija
tampa preke, o paveldas - komercija. Sia-
me kontekste H. Gill-Robinson akcentavo
antropologq vaidmeni paveldo ir kultiros
privatizavimo akivaizdoje. Antropologija
labai nukentdjo nuo iS5nkiq, reikalavusiq
sprgsti paveldo autenti5kumo klausim4.
Prelegent6 kategoriSkai parei5ke, kad au-
tentiSkumas neegzistuoja per se, taivisada
yra klausimas kam? kuriam tikslui? kodel
mums to reikia? I5 to dia kyla tokios kate-
gorijos kaip kult[ra, paveldas, tradicija.
Ar jos laikomos vertybinemis kategorijo-
mis, priklauso nuo socialinio konteksto.
Antai pastebima, kad Siandien tradicija ju-
da link ,,autoriniq teisiq" vertybinio do-
meno, kuriame jau seniai tfino ,,autentid-
kumas".

Vytis eiubrinskas savo prane5ime
,,Transnacionalinis lietuvi5kasis paveldas:
konkuruojantys ivaizdLiai ir konstruktai,,
(Transnational Lithuanian Heritage: Ima-
gined, Constructed and Contested) paban-
de parodyti, kaip lietuviSkasis kult0rinis
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paveldas figtruoja diasporoje. Pasiremda-
mas etnografiniais tyrinejimais JAV, jis pa-
teike ivairiq ,,lietuvi5kos kulhiros" mode-
lil:, pavyzdLiq, rodandiq, kaip pastarieji
padejo skirtingq iBeivijos bangq ir kartq
emigrantams sEVe etni5kai identifikuoti, ir
kokie skirtingi buvo ir yra tq identifikacijq
kultflrinio paveldo turiniai. {vairiq imig-
rantq bangq ir kartq palikuonys varLosi
tarpusavyje del,,tikrojo lietuvio" turinio ir
savaip isivaizduoja bei konstruoja lietu-
viSkum4 kaip tradicij4 ir kaip paveld4. Po
prane5imo kilusioje diskusijoje buvo ak-
centuojamas galiq pasiskirstl.rnas del ma-
nripuliavimo paveldu, keliant klausim4, ar
rnotinine Salis (5iuo atveju Lietuva) bei
diaspora (JAV lietuviq bendruomenes)
kontroliuoja paveld4 ir kiek tai daro. At-
kreiptas demesys i tai, kad reikia tyrineti,
kaip skleidZiasi repatrianb4 iv audLin apie
nacionalini ir kulmrini paveld4, tiek tarp
repatriantq, tiek s4veikaujant su vietiniais
gyventojais.

Sekcijoje,,Modemus oralumas: nfldie-
nos multimedijos antropologines perspek-
tyv os" (Modem Orality: Anthropological
Perspectives on the Multimedia Present)
vyko gyva ir idomi diskusija. Medijos te-
oretikq aiSkinimu, mes gyvename,,antrojo
oralumo amiiuje": Zmoniq komunikacija
vyksta per vaizdus, poelgius, muzik4, kal-
b4 ir per ra5ytinius tekstus, kurie visuo-
trLeneje jau praranda privilegijuot as pozici-
jas. Nauj4,,multimedijos bendravimo
dren4" veikia naujos technologijos - ra-
dijas, televizija, mobilieji telefonai, asme-
niniai kompiuteriai ir internetas, Ingo
W. Schrciderio i,odi,iais, apibreZiandios
rrauj4 bendravimo kultdr4. Nauja kulhfra
dkverbiasi i ivairias socialines sferas, tie-
qa, skirtingai. Kinta identitetq s4vokos,
iprastos ir tradicines visuomenes vertybes,
daujos problemos iSnyra visuomenems.
Kyla klausimai, ar i5 tiesq mes i-Zengeme
i ,,antrojo oralumo" arrrLi'4? Koks iiuolai-
kinds komunikacijos socialinis vaidmuo?

Antropologiniais tyrinejimais buvo pri-
statomos,,tradicyos" politizavimo aktua-
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Hjos Siaurds Amerikos indenq bendruomd-
nese. Savo prane5ime I. Schriideris irodl-
nejo, kad ,,tradicijos" perteikimas yra ld-
bai SiuolaikiSka strategija derybose ddl
lokaliq galios ry5iq nacionalines ir globa-
lios visuomenes sferose. Andreas Hemmiri-
gas padard praneiim4 apie albanq folklo-
ro ,,orali4 aktualizacij4". Buvo pabrdLta
medijos j6ga reklamuoti vien4 ,,istorijos"
ar ,,tradicijos" versijA; Kathinka Froystad
aptare laikra5diq poveiki Siaures Indijos
miestiediams. Andreas Ackermannas ap-
tard itin savit4 diaspor4 - intemetu kori-
struojamus Yezis kurdq etno-religines grd-
pds identitetus. Kiti prelegentai gvildenb
naujus transnacionalinius ry5ius tarp Sei-

mq, Zmoniq ir institutq; vizualinds antrd-
pologijos aktualijas ir naujas galimybeS.
St6phane Voell atskleide, kaip Albanijos
interneto kavines tarsi demokratijos, ,,md-
dernumo",,,vakarieti5kumo" simbolidi
isilieja i visuomenes diasporas, globalirls
tinklus.

Z}}2m.rugsdjo 4t-8 d. Edihburge (Skq-
tijoje) ivyko ketvirtasis Tarptautinds etno-
logijos ir folkloro draugijos (SIEF) liau-
dies religijos komisijos simpozium4s
,,Socialine lytis ir katta" (Gender and Gp-
neration). Liaudies religijos komisija buvo

ikurta 1989 m. SIEF kongrese Norvegijojp'
Komisijos simpoziumus nutarta rengti kas

treji metai. Pirmasis ivyko L993 m. Svedi-
joje, antrasis Portugalijoje 1996, tredias[s
Vengrijoje 1999 m. (didZioji dalis Siuo$e

simpoziumuose skaitytq prane5imq iSleis-
ti atskirais leidiniais). Komisijai vadovau-
ja Zinomas vengrq etnologas, liaudies re-
ligijos specialistas daktaras Gabor Barna.

Edinburgo susitikime dalyvavo komisijos
{kflrejai Nils-Arvid Bringeus i5 Lundo, Ar-

SIEF liaudies religiios komisijos IV simpoziumas Edinburge
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Vida Savoniakaite skaitd prane5imq
,,Multimedijos kalba, nauji socialiniai ry-
Siai ir vertybes" (Multimedia Langrage,
New Social Relations and Values), kuris
i5kdle klausytojams netikdtai daug klausi-
mq apie visuomenes kulturos antropolo-
gijos, istorijos tyrimq reikalingum4, tech-
nologini determinizm4 ir autoriq teises,
Lietuvos intemeto vartotojq problemas ir
pomdgius. Socialiniq antropologU tyrimq
patirfys verte ne vien4 susim4styti, kq ge-
ra visuomen"t r1tt 

:*:.tt 
,,medIia".

Aptarq vos keliq plenariniq posddZiq
bei poros sekcijq darbE tikimds parodg, kad
konferencija buvo iSties milZiniSkas savo
praneSimq gausa ir iddjq lvairove, ispudin-
gas savo diskusijq dvasia ir Svelniu besi-
baigiandios Kopenhagos vasaros dvelks-
mu forumas.

x,a,Vvtis Ciubrinskas, V ida S aaoniakaitd

ne Bugge Amundsen i5 Oslo, Maria Santa
Montez i5 Oeiras (Portugalija) ir kiti. Tai
ndra gausi komisija, jos darbe dalyvauja
keliasdedimt mokslininkq. Edinburge su-
sirinko 14 Europos Saliq etnologai, antro-
pologai, folkoristai, religijotyrininkai ir
nuolatinis dalyvis i5 JAV - Leonard Pri-
miano. Ruoiiantis Edinburgo simpoziu-
mui orientuotasi i 25 prane5imus, tod€l
siekta ne tik temq, bet ir valstybiq atstova-
vimo ivairovds. Tadiau simpoziumo bai-
giamajame posedf e buvo konstatuota, jog
dalis didZiqjq Europos valstybiq (Europos
tyrindtojais buvo nutarta apsiriboti ir atei-
tyje) tokiq kaip Prancnzija, Ispanija, Italija
ir ypad Rytq Europos 5alys, neitrauktos i
aktyvi4 komisijos veiklq. I5 dalyviq s4raSo
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matyti, kad, be,DidZiosios Britanijos moks-
lininkq kaip Seimininkq, gana svarus
Skandinavijos mokslininkq inddlis. Ketvir-
tajame besidomindiq [audies religijos klau-
simais mokslininkq sambflryje, be Lietu-
vos atstovo, i program4 buvo itrauktas,
bet neatvyko, estq mokslininkas.

Vienas i5 esminiq simpoziumo tikslq
buvo siekimas atskleisti vyro ir moters vaid-
menis ir veiklos ypatybes religineje aplin-
koje, nustatyti, kas i5lieka pastovaus ir
kaip keidiasi religinis kartq patyrimas,
taip pat kiti klausimai. Reikia palymdti,
kad, komisijos supratimu, liaudies religi-
jos traktuote gana plati. Pagal praneSimus,
i 5iq s4vok4 ieina ne tik su pladiausiai
atstovaujamomis krik5dioni5komis religi-
jomis susijg liaudiSkojo pamaldumo klau-
simai. I5girdome prane5imus apie naujU
religiniq judejimq veikl4, idomias liaudies
religijos raiBkos formas. Tai buvo Skoto
Steve Sutcliffe atlikta kontroversinio reli-
ginio s4jUdZio ,,Nauiasis amZius" (New
Age) geneologine analizd ir Mandesterio
mokslininkes Anne Rowbotton asmeniniu
patyrimu ir lauko tyrimais pagristas pa-
sakojimas apie Karalienes Motinos garbi-
nim4 anglq pasaulietineje religijoje (civil
religion).

Simpoziumo bazd buvo Edinburgo uni-
versiteto Skotq studijq mokykla, ikurta
1951. m., todel vietine jo organizatore, Sios
mokyklos direktord dr. Margaret A. Mac-
kay, nepastebimai, tadiau tvirtai dirigavo
konstruktyviai ir kolegi5kai simpoziumo
bei kasdienio vakarinio neformalaus ben-
dravimo eigai. { simpozium4 susirinko
dauguma nuolat komisijos veikloje daly-
vaujandiq mokslininkq, ultat po kiekvie-
no 20 minudiq (ir daugiau) trunkandio pra-
ne5imo prasidedavo dalyki5kos ir
emocingos diskusijos. Tai leido nedidelis
prane5ejq skaidius ir suskirstyta i devy-
nias sesijas darbotvarke. Penktoji sesija
persikele i Glazgo Religinio gyvenimo ir
meno muziejq. Turinio poZiiiriu sesijos ne-
daug kuo skyr6si, nors antai aSfuntosios
prane5imuose vyravo Sventqjq moterq, ra-
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ganq/ raganq teismq, kerejimo temos. Nors
pagrindine simpoziumo tema turinio at-
ivilgiu gana imli ir pasirei5kianti ivairio-
se liaudies religijos srityse, bet jo leitmoty-
vas buvo konkrediq klausimq nagrinejimas
be specialiai parengtq teorinio ir metodo-
loginio pobfldZio prane5imq.

Simpoziumo pradZioje, po komisijos
pirmininko Gabor Bam'os iZanginio pasi-
sakymo, kuriame istoriSkai buvo nu5vies-
tos komisijos veiklos gair6s, ir vietines
organizatords dr. Margaret Mackay svei-
kinimo, pirm4j4 sesij4 pradejo Irina Seda-
kova i5 Maskvos. Ji aptare praktinius var-
dq suteikimo naujagimiams Rusijoje,
Ukrainoje ir Butgarijoje klausimus. Sis hau-
dies religijos poZirlriu ypad svarbus, suar-
tinantis religinius ir socialinius aspektus
veiksmas 5iuolaikineje visuomeneje nutols-
ta nuo savo i5takq. Visuomeniniai ir poli-
tiniai procesai daro itakq vardams (pvz.,
Putinas pas ukrainiedius ar Perestroika pas
bulgarus). ldomus buvo Olivos Wiebel-
Fanderl i5 Jenos pranedimas apie kasdie-
niame Rytq Vokietijos gyvenime pasireii-
kiandi4 religijos itak4 skirtingq kartq
Zmonems. Artimas Vokietijaibuvo i5 Gra-
co (Austrija) Romanos Geyer (kartu su Gab-
riele Ponisch) praneiimas, kuriame buvo
paliesti religijos ir baZnydios itakos jauni-
mo identiteto koncepte paieSkoms klausi-
mai. Posovietines Europos religinq situa-
cijq nu5vietd Juraj Buzalka i5 Bratislavos,
parengQs kartu su Zuzana Benuskova pra-
ne5imq apie katalikq ir protestantq santy-
kiq tarp skirtingq kartq Zmoniq padetl
Slovakijoje, be kita ko, paliesdamas Siuo-
laikiniame religiniame gyvenime iSry5ke-
jandi4 jo feminizavimo tendencij4. TemiS-
kai artima moterq ir religines tradicijos tarp
Pakarpates vengrq kalvinistq analtze, at-
likta Imolos Kullos i5 Budapeito. Antroje
sesijoje buvo perskaitytas J. Mardosos
prane5imas apie vp'us ir moteris religi-
niame kaimo gyvenime XX a. pirmosios
puses Lietuvoje. Akcentuotas 5io gyvenimo
ry5ys su socialiniais ir rlkiniais vaidmeni-
mis, kurie Seimoje ir kaimo bendruomeneje
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tekdavo vyrams ir moterims, paliestas se"
neliq vaidmuo religiniame jaunimo aukle-
jime. Nesileisdamas i visq praneiimq api-
bfldinim4 norediau iSskirti Anders
Gustavsson i5 Oslo gausiai iliustruot4 pra-
neSim4 apie norvegq ir Svedq antkapiniq
paminklq gedulo simbolius, atskleidZian-
dius to laiko mintis ir iddjas, taip pat sim-
boliq ry5i su realiuoju Zmogaus gyvenimu
(antai meikeriotojo antkapyje iSkaltas Zu-
vies gaudyrnas, grybautojo - kupstelis vo-
veraidiq). Pastoviai komisijos veikloje daly-
vaujantis religijotyrininkas i5 JAV Leonard
Primiano skaite praneSimq apie Niufaud-
lende pried kelet4 metq mirusiq seseri Ann
Ameen, kuri siuvindfuose vilnoniuose ki-
limeliuose bibline tematika naiviojo meno
iSraiSkos priemonemis atskleidd originalq
Dievo supratim4.

{prasta, kad baigiamajame posddyje,
apibendrinant bent kokios konferencijos re-
zultatus, paZymimas vaisingas jos darbas.
Tadiau Edinburgo susitikimo pabaigoje i5
komisijos vadovq iSgirsta tokia tradicind
frazd simpoziumo dal1ruiams neatrode for-
mali ar perdeta. Tai buvo bendramindiq
susib0rimas, o ne konferencija-mitingas,
kai dalis migruojandiq tarp sekcijq klau-
sytojq abejingai i5klauso i5 tribflnos sklin-
danti tekst4. Saleje nuolat buvo visi sim-
poziumo dalyviai ir diskusijos, pokalbiai
dvelke solidZiu suinteresuotumu ir gera-
noriSkumu, nes kiekvienas prane5imas da-
lyviams buvo idomus. Tod-dl neliks be de-
mesio i5leisti atskira knyga prane5imai.
Simpoziumo pabaigoje buvo aptartos liau-
dies religijos tyrinejimq perspektyvos, nu-
matyta 2005 metais vyksiandio simpoziu-
mo tema ir susitikimo Vokietijoje vieta.

lonas Mardosa

dius), ,,Tautiniq maZumq identiteto pasi-
keitimas nepriklausomoje Latvijoje" (Ilga
Apine), ,,Etninio mentaliteto aspektai ir
kultdrinis skirtingumas" (Michailina Si-
bajeva),,,Pasakq klasifikavimo varijavi-
mas" (Bronislava Kerbelyte).

Kiti konferencijos dalyviai praneSimus
skaitd sekcijose. Sekcijoje,,Folkloro tyrine-
jimai" daugiausia gvildentos tautosakines
kirybos bei etnines muzikos problemos.
Vienokiu ar kitokiu aspektu praneiimuo-
se kalbeta apie visas tautosakos r[5is. Ne-
maZa demesio skirta dainuojamajai tauto-
sakai, ypad - liaudies dainoms. Rimantas
Balsys aiSkino, kokie yra MaZosios Lietu-
vos dainq sandaros bruoi,ai, Brone Stun-
dZiene aptare lietuviq dainq emocinq ska-
lg, Vita Ivanauskaite atkreipe demesi i
kariniq-istoriniq dainq gyvavim4 ntdien,

Konferencija,,Etnin6 kultfrra: tradicijios ir inovacijos"

2002 m.lapkridio 7-8 d.. Vytauto Di-
dZiojo universitete ivyko tarptautine kon-
ferencija ,,Etnine kultura: tradicijos ir ino-
vacijos". J4 suorganizavo VDU Etnologijos
ir folkloristikos katedra ir Efnologijos ir
folkloro tyrimo centras. Konferencija buvo
skirta Etnologijos ir folkloristikos kated-
ros deiimtmediui pamineti.

Konferencijoje dalyvavo mokslininkai
i5 Suomijos, Estijos, Latvijos, Rusijos, Bal-
tarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Bulgarijos,
Vokietijos, Portugalijos, Kanados ir Lietu-
vos. Buvo perskaityti 88 praneSimai.

Plenarinio posedZio praneiimai iSsisky-
rd temq ivairove. Apie tai byloja jq pavadi-
nimai: ,,Kulttrros antropologija ir kulttiros
istorija" (Andrzej Mencwel), ,,Baltq ir sla-
vq etnine muzika: kaimynystes ar bendros
kilmes liekana?" (Romualdas Apanavi-
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GraZina Kazlauskiene kalbejo apie btrties
suvokim4 tradicinese dainose. NeuZmir5-
tos ir raudos - Au5ra Zidkiene supaZindi-
no su muzikine lietuviq raudq struktura.
Pasakojam4j4 tautosak4 nagrinejg prane-
Sejai i5rylkino analizuojamq ianrq struk-
taros ir semantikos specifik4. Isabel Car-
digos Reis lygino juoko karirno bfrdus
pasakoje ir anekdote, Irina Toumarkina
pasakos tekste sieke iSskirti semantikos
formalizacijos principq, Irina Koval-Fudy-
lo ieSkojo bendrq strukt&riniq elementq
lietuviq, lenkq ir ukrainiediq pasakose,
Radvile Racenaite demonstravo strukhlri-
nes-semantines analizes privalumus iiski-
riant pasakq Larvus,Jtrate Slekonytd ana-
lizavo vien4 melq pasakq tip4, Christine
Shojaei Kawan gretino literattirinius ir
folklorinius naratyvus. Smulkiajai tauto-
sakai buvo skirti du praneiimai, ir,paLy-
metina, jog abu - apie uZkalbejimus (Ma-
rija Zav1alov4 Vladimiras Klyaus). Laimos
Anglickienes praneiime apie kitataudiq
vaizdavim4 folklore operuota ivairiq tau-
tosakos r!5iq medZiaga. Muzikologiniai
prane5imai temq poZirlriu buvo labai lvai-
rus. Ruta Zarskiene kalbejo apie skaidiavi-
mo pir5tais liekanas instrumentini€une mu-
zikavime, Jfrrat6 Petrikaite aptard Lydr4
muzikini folklorq Lietuvoje ir kaimynine-
se valsfybdse, Danute Petrauskaite atsklei-
de lietuviq etnomuzikologines minties rai-
dq JAV, Danutd Kalavinskaitd ry5kino
kompozitoriaus F. Bajoro folklorines kUry-
bos ypatybes, Gintaras Baldirlnas supaZin-
dino su akademiniq ktriniq akord-eonui
specifiniais tyrimais. Dalis Sios sekciios
prane5imq vienaip ar kitaip buvo suiilg
su viduriniq bei auk5tqjq mokyklq proble-
momis. Rtta Stankuviend atkreipd demesi
i etrinio ugdymo aktualijas vidurineje mo-
kykloje, Maja Brede dalijosi savo darbo su
kitataudiais ebrografiniq studijq klasese
patirtimi, Larisa Pavlovskaja ir Gita Gir-
nius kalbejo, kaip etnines frazemos pade-
da studentams suprasti kitos tautos kulhl-
14, Irina Lika supaZindino su viena iS
naujesniq destymo auk5tojoje mokykloje
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metodikq. Prie pastarosios pranedimq gru-
pes prisiSliejo ir Asijos Kovtun,,Rusq aka-
deminds minties integracija i Lietuvos uni-
versiteto humanitaring tradicij4".

Sekcijos,,Siuolaikines kultiiros tyrine-
jimai" prane$imai temq poZitriu brrvo pa-
tys ivairiausi. Anita Staiulane ir Irina po-
lesduk sarnprotavo apie kultrlros sqvokE.
Aptarti ivairiis modemiosios kulhiros reid-
kiniai. Egidija Ramanauskaite analizavo
subkultflros fenomen4, Renata Gralytd ir
Audra Kairaityte bendrame prane5ime at-
skleide baikeriq bendruomen6s kulhirinq
saviraiSk4, Asta Venskiene aiSkino, kaip
modemiojoje kultdroje suvokiami lydiq
vaidmenys, Romanas Chymkowskis atkrei-
pe demesi i kulmros tyrinejimus panau-
dojant asmens dokumentus, Ingrida Kra-
mina pasakojo apie etninq saviekspresij4
tarpkultiirines kompetencijos kontekste.
Btta praneiimq, susijusiq su lingvistika.
Spalvq reik5miq ebrosemantik4 Siuolaiki-
ndje prancdzq kalboje atskleide Olegas Be-
liajevas, apie vaizdines kalbos tyrimus kul-
tiiriniuose kontekstuose kalbejo Aija
Druvaskaln6,-Urdz6, o Grzegorzas God-
lewskis pristate i,odLio antropologij4 kaip
nauj4 kultfrriniq tyrimq paradigm4. Kita
dalis praneSimq vienaip ar kitaip siejosi
su literahira. Aurelija Dagilyte ai5kino, kas
vienija fantasy literah1r4, mitologij4 ir vir-
tuali4 bendruomeng, Elina Naujokaitiene,
analizuodama A. Nykos-Niliflno poezij4,
ie5kojo etnologijos ir semiotikos s4lydiq,
Vineta Trumsinia kalbejo apie istorines as-
menybds interpretacij4 istoriniame-biogra-
finiame romane. Pille Runnel ir Zuzanna
Grgbecka skaite prane5imus apie Siuolai-
king Ziniasklaid4. Gvildentos ir senqjq fra-
dicijq kaitos Siuolaikiniame gyvenime pro-
blemos. Apie dabarties Zmogaus santykius
su magija pasakojo Dovile Kulakauskie-
ne, apie persirengimo paprodio transfor-
rnacijas - Ariinas Vaicekauskas. Violeta
Tumasoniene rydkino etnines-instrumen-
tinds muzikos principus lietuviq avangar-
dineje muzikoje, Vladas Stauskas idsake
susirdpinim4 del medines architekhiros ij-
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saugojimo Lietuvos nacionaliniuose par-
kuose. Sioje sekcijoje buvo perskaityti ir
tokie prane5imai: Tomaszo Rakowskio
,,Skurdo antropologija", Riinos Reinvelt
,,Nuo rusq i imigrantus, nuo imigrantq
i...? Rusai estq spaudimo gniauZtuose
1990-aisiais", Rudytes Rinkevidos,,Na-
cionalinis identitetas: formavimosi nroble-
mos Latvijos kulturoje pereinant iS XX i
XXI a."

DidZioji dauguma trediosios sekcijos
,,Etninis identitetas ir etnind rai5ka" pra-
nedimqbuvo skirta tautinio tapatumo klau-
simams. NemaZai kalbeta apie kulhlrq s4-
lydius. Pekka Hakamies pateikd praneiim4
,,Nauja kultira naujose teritorijose: Ist-
hmus ir Ladogos karelai pokario metais",
Jaroslawas Rokickis nagrinejo euroameri-
kiediq multietninio s4moningumo proble-
mA Irina Machouskaja pasakojo apie bal-
tiSkaji substratq tradicinese baltarusiq
gimtuviq apeigose, Tatjana Srader ai5ki-
no, koki4 itak4 prekybiniai kontaktai turd-
jo rusq ir norvegU kulhlrq s4veikai, Joana
Vastokas, lygindama lietuviq ir airiq di-
dZiuosius kryZius, svarste apie protoindo-
europiediq ikonografij4. NemaZai Sioje sek-
cijoje kalbeta apie tautines bei religines
maZumas. Marekas Gawqckis pasakojo
apie Kazachstano lenkus, jevgenija Mi-
ceva - apie Bulgarijos armenus, Nora
Vilmane - apie Brazilijos latvius, Kaija
Heikkinen apie rusq-suomiq imigrantus
Suomr;-oje, Irina Romanova - apie bolSevi-
kq politik4 tautiniq maZumq atLvtlgiutr-
pukario Baltarusijoje. Sentikiq identiteto
problemos keltos Jekaterinos Anastasovos
ir Oleksandro Prigarino praneSimuose. At-
kreiptas demesys i etninius stereotipus
(Dalia Senvaitytd, Petras Kalnius). Apie et-
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ninio identiteto aprai5kas kalboje, liaudies
etikete, mi5rios Seimos santykiuose ir ki-
tose gyvenimo sferose kalbejo Valentina
Kalinina, AndZelika Lapinskiene, Pihla
Vuorinen, Marija Zat4alova, Jelena Perech-
valskaja-Milkova, Irina Malygina. Bflta ir
specifi5kesnio pobfldZio prane5imq. Antai
Malgorzata Litwinowicz susistemino
S. Daukanto samprotavimus apie lietuviq
kikng, Virginija Apanavidiend kalbejo apie
Europos kompozitoriq etnines savimones
formavimqsi, Rasa Radiiinaite aptard tote-
mizmo reliktus gyvenimo ciklo papro-
diuose.

Ketvirtojoje sekcijoje,,Ebrines kulttiros
tyrin6jimai" daugiausia kalbeta apie mate-
rialing kulttirq ir liaudies mene. Su kalvys-
tes amato raidos tendencijomis supaZindi-
no Andrius Sarmavidius. Ilona Kazlaus-
kiene, Dalia Taylor ir Vytautas Milaiius
drauge pateike lietuviSkq audiniq oma-
mentikos analizq. Apie ant audinio tapy-
tus baltarusiq kilimus pasakojo Oksana
Kovrik, apie projekt4 ,,Senosios pirStiniq
mezgimo tradicijos Latgaloje, Latvijoje"
kalbejo Eridiana Olechnovid. Daina Gibie-
t6 supaZindino su etnografiniais elemen-
tais Siuolaikiniame kostiume, Povilas Ma-
taitis aptard lietuviq folklorinio teatro spek-
takliq turini ir idejas. Du praneSimai buvo
skirti maZiau tirtiems paprodiams. Jonas
Mardosa gvildeno vardiniq i5takq ir tradi-
cijq kaitos Lietuvoje klausimus, Alfonsas
Motuzas kalbejo apie Lietuvos Kalvarijq
KryZiaus keliq apeiginius paprodius. Bita
ir istoriografinio pobndZio prane5imq (Va-
cys Milius, Marcinas Niemojewskis).

Didelq dali konferencijos prane5imq
rengiamasi publikuoti atskiru leidiniu.
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