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Siuolaikine vis didesng zmogaus gyvenimo budq ivairovg pripaZistanti Eu-
roPos visuomend, kurios dalimi jau antr4 deSimtmeti save laiko ir Lietuva,
kelia naujq uZdaviniq socialiniq mokslq atstovams. Gyvensenos, t. y. m4sty-
mo, elgesio, jausenos, btrdq ivairove labiausiai besidomintys socialines kulttr-
rines antropologijos ir europieti5kosios efirologijos mokslai bene jautriausiai
gali reaguoti i Zmoniq santykiq stabilumo ir kaitos procesus. Antropologija
imasi tai tirti giobaliniu mastu, o etnologija Lvelgia I tai daugiau per regioninq-
europing pfizmq. vis delto Siuolaikines antropologijos ypatybe - vis didesnis
domejimasis Europa. Tai irodo pladiu mastu pletojami tyrinejimai Europoje ir
europeistq sekcijos nariq gausejimas didZiosiose pasaulio antropologq asocia-
cijose.

Laiko dvasi4 atitinkantis leidinys Lietuaos etnologija: socialines antropologijos
ir etnologijos studijos nuo pat lsteigimo - trediojo tfikstantmedio pradZios - nuo-
sekliai bando praminti bendr4 Sioms dviem disciplinoms keli4, ypad perimant
joms bendras metodologijas.

Siame Sedtajame tome skaitytojas kaip tik ir ras dviejq iSkiliq Europos antro-
pologq Chriso Hanno ir Thomaso Schipperso straipsnius, skirtus etnologijos ir
antropologijos mokslq metodologijas siejantiems klausimams.

Ch. Hannas, bene didZiausio pasaulyje postsocializmo antropologij4 pleto-
jandio mokslo centro - Maxo Plancko socialines antropologijos instituto Vokie-
tijoje - direktorius, savo straipsnyje taikliai gvildena mtsq idkelt4 klausim4.
Autorius, remdamasis savo, profesionalaus britq socialinio antropologo, patft-
timi, sukaupta atliekant ilgalaikius tyrinejimus Vengrijoje ir Lenkijoje ir i5 arti
susipaZistant su vietinemis etnologijos disciplinomis, ragina abu mokslus trak-
tuoti kaip ,,vienodai patikimus antropologijos stilius" , krtie, uzuot konkuravg,
verdiau imtqsi kurybi5kai turtinti vienas kit4 bendruose universitetq antropo-
logijos departamentuose.

Prancan4 antropologas T. schippersas savo straipsnfe ,,Nuo daiktq prie
zenklq: keiiiant materialines kulturos tyrinejimo perspektyvas Europoje,, apta-
ria, ko gero, stabiliausiai etnologijos akiratyje figflravusi4 ir i5 dalies tebefigd-
ruojandi4 materialines kultfiros koncepcij4. Pati materialioji sritis per pastar4j4
Simtmedio pusg patyre precedento neturindi4 postindustrines globalizacrlos rai-
d4, o Zmones i5 materialines kultaros gamintojq-kurejq tapo jos vartotojais. Tai
priverte etnologus persirikiuoti nuo marksistidkai ivardijamt| ,gamybos btrdq,,
prie ,,vartojimo budq" studijq. Tad materialts objektai - artefaktai - jau nebe-
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laikomi regioninio identiteto reprezentantais, o metodologiSkai ivyko slinktis
nuo I objektus (artefaktus) orientuotq studijq prie i veikej4 (Zmogqj orientuotq
materialiniu pasirinkimq bei techniniq sprendimq tyrimq. Btrtent etnologai,
kaip ir antropologai, anot autoriaus, Sioje globalizacijos eroje gali puikiai paJeti
kaip ,,kultDrq ekspertai", tyrinedami kasdienybq mikro lygmeniu, kur paprasti
Zmones rutiniSkai s4veikauja su materialiais objektais.

Kita 5io Lietuaos etnologijos tomo aSis - identitetai. Tai labai aktuali iiq
dienq socialiniq ir humanitarinirtr mokslq sritis. 5i ryki demesys sutelkiamas i
regioninio, etninio ir tautinio identifikavimosi procesus.

Lietuvos istorijos instituto etnologo Petro Kalniaus tema - paribio Zmoniq
s-avimone ir regioninis identitetas. Autorius savo straipsnyje ,Aukstaitilos ir
Zemaitijos paribio vietiniq gyventojq savimone" rpt"tdzli-tarpregioninds ri-
bos nustatymo klausim4 lokalinio tapatumo po1iiriu, gilinasi i tai,-kaip vieti-
niai paribio gyventojai isivaizduoja savo kulturinl-arealini savitum4 li tako-
skyr4 nuo anapus ribos gyvenandiqjq.

Socialines antropologijos doktorante Auira SimoniukStyte pateikia Lietu-
voje turbot pirm4 etnoistorinidarb4, parodanti etninio identiteto aiies reikimg
radytines istorijos neturindios tautos praeities refleksijoje. Straipsnyje ,,Lietuvos
romai: tarp istorijos ir atminties" per biografinius pasakojimus pateikiama ro-
mq etnoistorija, t. y. istorija, uzfiksuota romq kolekfiineje atmintyje. Autore
teigia, kad ry5i tarp asmeniniq atmindiq, narafiiniq praktikq ir koiektyviniq
praeities reprezentacijq laiduoja etninis identitetas. Ebrinis identitetas formuoja
kolektyvinq atminti, ja palaiko ir stiprina. Apskritai be bendros kilmes ir ben-
dros praeities diskurso jis butq neimanomas. Biografiniai pasakojimai atsklei-
dZia socialing Siuolaikines, tadiau i5 esmes daugeliu atlvlflatradicines romq
visuomenes strukttir4, ypa(. paprotines teises normas, lydiq vaidmenis, ben-
druomeninio gyvenimo etik4, santykius su kitataudiais.

VDU socialines antropologijos doktorantas Renatas Delis nagrineja Lietu-
vos neoPagoniq konstruojam4lietuviSkum4 kaip alternatyv4 oficialiajai valsty-
bes kulturos ir tautiSkumo politikai, t. y. dominuojandiam lietuvidkumo modl-
liui. Sis judejimas, sovietmediu d,aLnii nagrinetas kaip kontrkultura, Zlugus
reZimui, neiSnyko. Autorius argumentuotai parodo, kad jis tebera egzistencinis
atsakas i dominuojandias modernybes vertybes, visuotinai pripaZistimus gyve-
nimo bido modelius ir sekuliarizacijos sukelt4 stabiliq moraliniq, vertybiniq ir
prasminiq orientyrq dezintegracij4. Lietuvos neopagonys kuria religing-kultu-
rinq ideologija kaip alternatyvq religingum4 sakralizuodami tradicinq kultur4
ir Sitaip kartu,,archaizuqa" bei,,etnifikuoja,, modernq liefuvi5kum4.

lZvalgomis apie emocinio-moralinio faktoriaus postkomunizmo antropolo-
gijoje - pojfldiq, jausmq bei isitikinimq ir priedermiq, i,adinaniiq afminti ir



sureikSminandiq praeiti pokomunistineje visuomeneje, - svarb4 dalijasi trys
autoriai.

Monrealio ir Vytauto DidZiojo universitetq antropologas, pokomunistines
antropologijos specialistas Gediminas Lankauskas pateikia itin skvarbfu4ilva!-
gq del kolekfiines atminties fenomeno iirydkindamas Zmoniq emocijq ir po-
jtrdiq srities reikimq prisimenant ir konstruojant bei rekonstruojant praeiti -
prisiminimus apie socializm4. Autoriaus pateikta Grtrto komunizmo skulphirq
parko antropologine analize atima i5 vadinamosios faktografines praeities tu-
retas galias. Pagrindine straipsnio mintis ta, kad ivairts praeities artefaktai,
nuo skulpttrq iki Gruto kavines patiekalq ir gerimq, i,adina,,prakting nostal-
gij4" sukurdami ,jungti tarp dabartinio vartotojo ir praeities sovietines kasdie-
nybes, kurios didZioji dalis laikesi stalo bendryste, draugyste irlar giminyste,
t. y. giminaidiq ir draugq tinklu, kuri socializmo sistema visai netydia sukflre
ir per savo stygiaus ekonomik4 palaike". G. Lankauskas irodo, kad nors Gruto
parkas i5 socialistines praeities padaro prekq, j4 apipavidalina ir paleidZia i
rink4, kartu tai savoti5kos socializmo Zinios, kurios veikia kaip simboliniai
resursai, i5 kuriq konstruojamos kognifvines strukttrros. Be to, tai produktyvi
etnografine vieta, kurioje imanoma patikrinti, ko verti metodologiniai poZitr-
riai, siulantys I dabartini posocialistini perejim4 zvelgti kaip i paprast4 viena
linija vykstantl proces4.

vydio eiubrinsko straipsnyje nagrinejama, kaip jausmine-moraline prie-
derme ,,brfti naudingam tev;mei", itin populiari lietuviq politiniq emigrantq
inkulttiracijoje Vokietijoje, veliau - Siaures Amerikoje, kartu ir stiprus nostal-
gijos jausmas susiduria su posovietine Lietuvos kasdienybe. GriZusieji I tevynq
lietuviai emigrantai patiria ne tik socialines integracijos netikrumus, bet ir akul-
hlracijos butinybq bei tautinio identiteto skilimo ar susiskaldymo keliamus i5-
Strkius.

Lietuvos istorijos instituto etnologijos doktorante Danguole Svidinskaite
savo straipsniu kelia itin aktualq ne tik sekuliarizuotos ir rinkos santykiais vis
labiau gristos pokomunistines visuomenes, bet ir moderniq jos institu cijt4, tarp
jut ir baZnydios tarnautojr4 - dvasininkq, metamus morales iSSukius subtilioms
tradicines religines-moralines priedermes puoselejandioms asmenybems ir jq
religiniams identitetams. Straipsnyje bandoma atskleisti nusistovejusi religin-
gumE-moralum4 trikdandius Siuolaikiniq dvasininkq, kunigq, veiksmus, kurie
ardo vietines tikindiqjq bendruomends iprast4 moralinq ir socialing tvark4 bei
j4 uZtikrinanti religingumo modeli nepaisydami vietos, kradto, kaimo ypatybina.
Nagrinejamu atveju brftent gimtojo kraSto bendruomeneje perglrventa praeitis,
kaip patirtis arba aietinis linojimas, anot Cliffordo Geertzo, pasiiilo reik5*"s,
padedandias apm4styti savo ir kitq santyki su tikejimu ir taip suteikia galios
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asmeniniam religingumui, o kartu ir socialiniam moraliniam Zinojimui, kas yra
tinkama ir kas netinkama posovietineje dabartyje. Tai trikdo kai kuriq religines
institucijos atstovq pragmatiikas ir merkantiliskas elgesys.

Galiausiai dliugu pamineti, kad Siame Lietuaos itnologijos tome dalia kitq
spausdinama ir G. L_ankausko parengta pirmosios antropologines knygos apie
Lietuv4 - Pernille Hohnen Market out of place? Remaking Economic, iiiat, ina
Symbolic Boundaries in Post-Communist Lithuania - recenzija. Joje nuodugniai
supaZindinama su beveik pried dedimtmeti autores atliktu antropologinitilau-
ko tyrimu, iSnagrinejusiu ekonominiq ir moraliniq faktoriq saveika Vilniaus
Gariunq prekyvietes pavyzdliu. Tai ir pirmoji pokomunistines antropologijos
studija, kurioje patyrusiu danes antropologes Zvilgsniu puikiai ,"pr"r"rr"t.1.ro-
jama viena i5 specifiniupereinamojo laikotarpio - turgaus prekiautoj.l - kulm-
ra bei jos percepcija pokomunistineje Lietuvos visuomene.ie.

Vytis Ciubrinskas


