
Konferencijos

Europa ir pasaulis: 9t-oii EASA konferencija

Aktualiq klausimq, problemq ir daly-
viq skaidiumi devintoji bi,enaline Europos
socialiniq antropologU asociacijos (EASA)
konferencija, vykusi Bristolyje (2006 09 18-
21), pranoko adtunt4j4. Bristolio universi-
tetas pasirinktas konferencijai neatsitikti-
nai. Zinomas Sio universiteto profesorius
Michaelis Bantonas padare didelg itak4 so-
cialines antropologijos pletrai Anglijoje.
Konferencijos tema ,,Europa ir pasaulis"
susilauke didZiulio ddmesio. Diskusijos
vyko daugiau negu Simte darbo grupiq.
Plenarinese sesijose nagrineti klausimai at-
skleide Siuolaikines socieLlines antropolo-
gijos mokslo, o kartu ir Europos socialiniq
bei kulturiniq procesq aktualijas.

Pirmoji tema - kaip Europoje ir buvu-
siose kolonijose uZmirdtama ir nukrei-
piama kolonijine atmintis ir praeitis. Ji nag-
rineta plenarineje sesiLjoje,,KolonijU
palikimas: praeitis dabartl\e" . Profesorius
Peteris Pelas (Leideno universitetas) iSke-
le dabartines antropologijos kaip mokslo
ryiius su kolonializmo etiJ<a, etnografiniais
lauko tyrimais ir metodais. Kalbeta apie
Pietq Afrikos Respublikos bei Okeanijos
praeities ir dabarties kultDros rySius bei
kontroversijas, apie Pranciizijos muziejuo-
se esandias kolonijines praeities ekspozici-
jas, atskleidZiandias vyriausybes politik4
ir socialing atskirti. Antroji plenarine sesi-
ja ,,Rinkos ir kulturos: artikuliacijos, kon-
steliacijos ir nauji iSSdkiai antropologijai"
kviete diskutuoti apie rinkos ir kultdros
procesq tarpusavio s4veikq ivairovg. Bu-
vo kalbama apie ekonoming antropologijE
namuose, modernias rinkas, ,,lokaliq kon-
tekstq" tarpusavio rydius, aptarta i5radin-
gai profesoriaus Briano Moerano (Kopen-

hagos verslo mokykla) atskleista ,,kvaprl
antropologij a" analizuojant kasdienes pro-
dukcijos ipakavimo ir suvartojimo ypatu-
mus Japonijos rinkoje. Trediojoje plenari-
neje sesijoje,,Transnacion alizmas, diaspora
ir multikulhfralizmo krize Europoje" bu-
vo gilinamasi i kulmrinq asimiliacij4, tpir-
mosios ir antrosios kartq diasporq veiks-
mus. Kalbdta apie transnacionalizm4 ir
migracijos paradoksus Vokietijoje, antro-
sios kartos italq kult0rinius diskursus Svei-
carijoje, Graikijos multikultfl ralisting poli-
tik4 ir jaunqjq musulmonq pilietybg
Italijoje. Ketvirtojoje plenarineje sesijoje
,,Difuzija, religija ir sekuliarizmas" anali-
zuota Siq trijq sampratq teorine reik5me ir
religija Europoje, sutelkiant demesi i difu-
zijos it sekuliarizmo aspektus. Pirmiausia
Nigelis Rapportas nagrinejo difuzijq kaip
,,sekuliaraus atvirumo" mokym4 pilietineje
visuomeneje, aptare difuzijos ir evoliuci-
jos s4vokas. Taip pat buvo atskleistos ly-
ties s4vokos judaizme ir islame, aptarta
tarptautine labdaros pletra. Plenarinese se-
sijose iSkeltos problemos sulauke lvairiau-
siq atgarsiq darbo grup6se.

Sioje konferencijoje praneSimus skaite
prelegentai i5 Lietuvos Vytis eiubrinskas,
Darius DaukSas, Neringa Liubiniene ir Vida
Savoniakaite. Pateiksime savo ispfldZius
apie atskiras darbo grupes, kuriose dirbome.

Bristolio forume Vydiui eiubrinskui te-
ko atlikti dvi uZduotir. Jir r," tik skaite pra-
ne5imq sekcijoje ,,Diasporos ir migracija",
bet buvo dar ir vienos darbo grupes, nag-
rinejusios,,Besikeidiandias ekonomikas ir
identitetus Rytq Europoje", diskusijq va-
dovas. ,,Diasporq ir migracijos" darbo gru-
pes tikslas buvo aptarti ivairias migraci-
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jos strategijas ir jas nulemiandius morali-
nius-ekonominius svertus, atkreirriant de-
mesl i tai, kaip, kokiais budais ii priemo-
nemis migrantai (tiek emigrantai, tiek
imigrantai), taip pat grlZtantieji - reemig-
rantai - savo naujosiose vietose (diasporo-
se) stengiasi palaikyti, keisti ar visai atsi-
sakyti atsiveZtiniq kulttriniq identitetq.
Siai darbo grupei vadovavo patyrgs mig-
racijos procesq specialistas prof. Didier
Fassinas i5 ParyZiaus bei dr. Fiona Bowie
i5 Bristolio universiteto. V. eiubrinsko pra-
neiimas ,,VieSieji i55flkiai ir reemigrantq
identiteto politika pokomunistineje Lietu-
voje" buvo vienas i5 dedimties dioie sekci-
joje pristatytq ir ptaiiai aptartq Siuolaiki-
nius, ypad Europos, migracinius procesus
ivairiapusiSkai analizavusiq praneiimq.
Aptariant praneiimus, i5ry5kejo palygina-
mqjtl analitiniq perspekt)-rl taikymo, ti-
riant konkredius migraciniq ir transmigra-
ciniq procesq atvejus, aktualumas ir
svarba. Taip pat buvo akivaizdLiai pade-
monstruota individuali zuotq priejimq,
panaudojant biografinius metodus bei na-
raVvq analizg, svarba, ypad atliekant pa-
vieniq migraciniq patirdiq lauko tyrimus.

Sekcija, kuriq subtrre Vokietijos antro-
pologai (beje, Siuolaikines sociokulhirines
kaitos Lietuvoje tyrinetojai) dr. Ingo
Schroederis ir Asta Vonderau ir kurios
prane5imus i5 anksto su jais susipaZings
komentavo bei diskusiiai vadovavo
V. iiubrinskas, vadinosi,,Besikeidiandios
ekonomikos ir besikeidianfvs identitetai po-
socialistineje Rytq Europ-oje". Buvo fer-
skaityti B praneSimai, kuriuose nagrineta,
kaip besikeidiantys ekonominiai svertai vei-
kia gyvensenos, darbo (pavyzdliui, nki-
ninkavimo) ir vartojimo btdus bei naujqjq
socialiniq identitetq konstravim4 naujose
Europos S4jungos valstybese: Lenkijoje,
Latvijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Lietu-
voje. Diskusijose itin atkreipta daug de-
mesio i naujus ,,parodomojo vartojimo,,,

,,socialinio kentejimo" bei gloknlizacij os rci6-
kinius, iSrydkejrLsius Naujosios Europos Ja-
lyse. Beje, beverik visi Sios darbo grupes
pranedimai buvo ,,tiesiai iS lauko,, - t. y.
antropologinius; lauko tyrimus atliekandiq
arba k4 tik atlikusiq jaunqjq mokslininkq.
Tai laidavo prasmingas diskusijas ir pui-
ki4 krlrybing ahnosfer4, gaubusi4 vis4 iios
sekcijos darb4.

Neringa Lirrbiniene dalyvavo darbo
grup6je, pavadintoje,,ISgyvenamos euro-
pos - prarasti etrropiediai" (Liaed Europes -
Lost Europeans). Sios grupes diskusijas mo-
deravo profesorius Ullrichas Kockelis (Uls-
terio universitetas, Siaures Airija) ir Rajko
Mursicas (Liublianos universitetas, Slove-
nija). Pagrindind darbo grupes mintis, su-
siejusi skirtingus praneSimus, yra ta, kad
Europa suvokiama ir i5gyvenama labai
skirtingai ir nevienareikSmidkai, todel svar-
bu analizuoti, kaip visa tai atsispindi kas-
dienese europiediq praktikose. Visq insti-
tucijq politika remiasi savomis ideiomis,
kas sudaro EuropE, kaip ji turetq pletotis
ir pan. Tuo tarpu tos politikos subjektai -
socialiniai veikejai - turi savo idejas apie
Europ4 ir kur ji turetq eiti. Keliamas klau-
simas, kokios vertybes grindLia di proce-
s4: jau esama daugialypiq nepriimtq euro-
pq, ivairove paLremtq europq, malumq
europq su teritorijomis ar be jt4, pai.angu-
mu ir atsilikimu pasiZymindiq europq, sub-
sidijuojamq ir subsidijuojandiq europq, etc.
Todel Si darbo gr:upe diskutavo, kaip ,,skir-
tingos europos" formuoja ivairius kasdie-
nio gyvenimo kontekstu s, pavyzdLiui, ins-
titucines ir politines europos, nuo jq
nukrypstandios ir besiskiriandios europos
bei s4veikos tarp jq visU.

Ann Kenard (Vakarq Anglijos univer-
sitetas, Bristolis, JK) pranedime ,,GrlLtan-
tys europiediai? Besikeidiantys kaimynys-
tes bruoZai ties naujomis ES rytinemis ir
pietrytinemis ribomis" nurode, kad buvu-
sios Sovietq S4jrrngos respublikos, kurios



dabar tapo rytine ES riba,, Saltojo karo lai-
kotarpiu Vakarq buvo suvokiamos kaip
nepriklausandios Europai ir apskritai kaip
neturindios jokio savo ypatingo bei nepri-
klausomo tapatumo. Toki.e poZiflriai i bu-
vusiq Jugoslavijos respublik4 buvo ne to-
kie tvirti, tadiau ir tarp j4 sudarandiq Saliq
Vakarai iZiurejo rr.al.ai skirtumq.

Siandien jau ai5ku, kad tiek buvusi4 So-
vietq S4jung4, tiek jugoslavijE sudariusios
Salys yra ne tik labai skirtingos kultUriniu
poLTiriu, bet ir labai ivairios kulturiSkai
bei etni5kai. Etninis ir kultArinis susimai-
Symas itin akivaizdus pasienio regionuo-
se, ypad naujqjq ES nariq atveju. Kompli-
kuotos kaimynystes situacijos, kurios yra
daugelio istoriniq lvykiq bei kompromisq
rezultatas, prisidejo prie laipsniSko visuo-
meniq, kurias anksdiau visiSkai ignoravo
Vakarai, sugrlZimo atgal i Europ4. ES nau-
jaja kaimynystes politika siekia trinti ribas
(per kooperacij4 integracijos link), o nau-
josios institucijos turetq padeti atkurti se-
nuosius kulturinius rySius, atnaujinti ma-
terialinq kult0r4 abiejose sienos pusese,
panaikinti senas ltampas, tvyrandias tarp
dviejq pusiq. A. Kenard savo praneiim4
iliustravo tyrimo, kiek naujU institucijU
atsiradimas gali skati4ti sienas kertandio
kulturinio fenomeno atsikurim4, empiri-
niais duomenimis i5 Liertuvos, Latvijos,
Lenkijos.

Tomislavas Pletenacas prane5ime,,Eu-
ropa Kroatijoje: heterogeniSkumas ir hib-
ridizaclja" analizav o Europos metafor4
Kroatijos viedajame diskrrrse. T. Pletene-
cas lspdjo, kad Europa formuojama skir-
tingais bUdais ir kiekvienas jq turi savo
istorijq, besidriekiandi4 bent jau I praeju-
sio amZiaus viduri. Skirtingi formavimo
btrdai ne tik parodo ir iliustruoja sociali-
nius bei kulturinius plydius 5iq dienq Kro-
atijoje, bet ir pats kalbejirnas apie Europ4
veikia kaip socialinis savgs priskyrimas bei
identiteto konstravimo strrategija.
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Nors visos reprezentacijos skirtingos,
jos turi bendr4 pagrindE, iSreik5t4 slapto
Zinojimo, kas yra Europa, forma ir to Zi-
nojimo atskleidimu kitiems Zmonems. Tad
visos reprezentacijos grumiasi del galios
pateikti savo interpretacij4 visuomenei.
Zvilgsnis i EuropE i5 iSores ir i5 Zemesniq
europietiSkq kulturq pozicijq kaip i hete-
rogeniSk4 provincializuoja Europ4 Tabiau,
nei tai daro pokolonijine teorija. Kyla klau-
simas, ar galime galvoti apie Europq kaip
apie kolonijing esybg, o gal tai yra nuola-
tine jos tapatumo kritika (kartais matoma
lstatymq, ekonomikos, politikos lygmeny-
se) arba skirtingos tapatumo politikos ie5-
kojimo Zenklas (p avy zdLiui, besitgsiandios
derybos ir hibridizacija).

Jaka Repic (Liublianos universitetas,
Slovenija) skaite prane5im4,,Nematomi
svetimialiai: transnacionalines migracijos
tarp Argentinos ir Europos". J. Repic ak-
centavo, kad pastarojo meto ekonomine
migracija tarp Argentinos ir Europos yra
stipriai susijusi su XX a. pradZios migraci-
niais srautais. Be to, Siandieninis rySys tarp
Europos ir Argentinos geriausiai apibldi-
namas per susikeitusiq vaidmenq prizmq.

PavyzdLiui, daugelis emigravusiq i Eu-
ropa argentiniediq turi teisg I kurios nors
Salies pilietybq, jeigu jie yra palikuonys eu-
ropiediq emigrantq, kurie savo ruoLtu pa-
liko Europ4 del skurdo ir politinio nesta-
bilumo. Tai ypad akivaizdu Siandieninese
transnacionalin6se migracijose tarp Argen-
tinos ir Slovenijos: sloveniSkos kilmes ar-
gentiniediai, kuriq tevai emigravo i Argen-
tin4 po Antrojo pasaulinio karo del
politiniq priel.asdir4, dabar grlLta atgal i
Slovenij4. Tadiau Argentinoje vyravo in-
kliuzyvinis multikultdrinis kontekstas, pa-
dejqs iSsilaikyti daugybei ivairiq imigran-
tq ar nacionaliniq grupiq, o Slovenijoje ar
Ispanijoje vyrauja ekskliuzyvinis (mul-
ti)kulturalizmas ir dia breZiamas skirtumas
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tarp argentiniediq (formaliai europiediq) ir
kitq imigrantq grupiq. PavyzdLiui, Ispa-
nijoje argentiniediai nera suvokiami kaip
tikri imigrantai ar kulffiriniai svetim5aliai
ir tai juos skiria nuo kitq imigrantq, kurie
susiduria su uZslepta diskriminacija ir ne-
isileidimu. Anot J. Repic, pasitelkus a?
gentiniediq transnacionaliniq imigrantq pa-
deties fvairiose Salyse pavyzdLius, galima
tyrineti mechanizmus, kurie veikia kons-
truojant skirtumus ir identitetus per dia-
lektinius Europos visuomeniq ir kulttrri-
niq svetim5aliq ryiius.

Rajko Mursicas (grupes moderatorius,
Liublianos universitetas, Slovenija) prane-
Sime,,Postsocializmas kaip orientalizmo
forma: kuriant naujq EuropE" teige, kad
,,Naujos Europos kurimo" procesai buvo
spontaniSka ir iniciatyvi veikla. priemus i
ES naujas nares, atejo laikas lvairiais po-
Zilriais lvertinti,,perejimo" procesus.

Pavyzdiiui, keliavimas per Serbijq, Bos-
nijE ir Hercegovinq, MakedonijE gali kar-
tais patvirtinti ,,sustojusio laiko" kliig. UZ-
konservuotos populiarios muzikos Rytq
Europoje formos, pavyzdLiui, senas dZia-
zas ar kabaretas, gali patvirtinti Rytq Eu-
ropos ,,atsilikim4". Kita verfus, kidine Ry-
tq Europos populiarioji kultura, ar tai btrtq
sekmingas sudalyvavimas Eurovizijos dai-
nq konkurse, ar kitokie regioniniai etno-
pop rciikiniai, taip pat patvirtina ,,Rytq,,
stereotip4.

Europeizacijos ir kontreuropeizacijos
procesus, pasak R. Mursico, galima apta-
rineti labai jvairiai, nes ir paprasti Zmo-
nes/ o ne vien tik politikai ar Ziniasklaida,
mato ivairias postsocialistinio iisivadavi-
mo, privafizavimo ir ,,medijavimo,, formas
kaip tam tikras europeizacijos formas. pats
prane5djas tai grinde pasitelkdamas popu-
liarios muzikos grupiq ir koncertq id Len-
kijos, Slovenijos, Serbijos ir Juodkalnijos pa-
vvzdLiu.

KONFERENCIJOS

Neringos Lirubinienes (Vytauto Didlio-
jo universitetas) praneSime,,Transmigra-
cija ir kultiriniai pernedimai: lietuviq mig-
rantq atvejis" konstafuojama, kad po naujq
Saliq prisijungirno prie ES,,naujieji,, euro-
piediai naudojasi narystes suteiktomis ga-
limybemis: laisvu asmenq judejimu, atii-
verusia darbo linka etc. Rytq europieiiai
.persikelia", t. 'y. migruoja, ne tik fiziikai,
bet ir kultiriSkai - i5 gimtqjq ialiq jie atsi-
ne5a lvairius kulturinius objektus: idejas,
tikejimus, vertlrbgs, ritualus, stereotipus,
bruoZus etc. Mineti atsine5tieii kultariniai
objektai i5lieka naujoje vietoje skirtingai:
vykstant migrantq akulttrracijos proce-
sams, jie gali btiti ,,sustingdomi,' arba, ki-
taip tariant, uZkonservuojami, jie gali brlti
po truputi ,,perdaromi" ir keidiami, o gali
ir visiSkai iSnyJkti. N. Liubiniene idskyre
grupe lengviausiai pastebimq kultUriniq
objektq, kuriuos lietuviai emigrantai per-
sinede i JungtinE Karalystg ir Airij4.

Tiketina, kacl kulturiniq objektq perne-
Simas nera tik paprastas vienos krypties
procesas/ kadangi 5iq dienq migrantai del
ivairiq prieZasdiq daLnaijuda pirmyn - at-
gal tarp savo naujosios (emigravimo) ir
gimtosios 5aliq, o tai savo ruoLtu leidLia
jiems su savimiL ,,ne5iotis" ir kulflirinius
objektus (tiek urZkonservuotus, sustingu-
sius, tiek pakitusius, fragmentuotus; tiek
globalius, tiek lokalius). Be to, idomus
klausimas, kiek patys migrantai kasdienia-
me gyvenime pastebi ir patiria kultAriniq
objektq pernedim4 bei transformaciias.

Ullrichas Kockelis (grupes moderato-
rius, Ulsterio unLiversitetas, Siaur6s Airija)
praneiime,,Europos ktrimas koncentruo-
jantis ties ekrine riba? Keletas mindiq,, Zai-
de su semantiker siekdamas parodyti tiek
kasdieniq patirdriq procesus, tiek kaip mes,
kaip kulhlros teoretikai, analizuojame iiq
patirti. Siandieniniame gyvenirne, kuris
daLnai apibtrdinamas kaip buvimas,,post"
ir ,,trans", svarbu sustoti ir reflektuoti, kiek



tame yra praktiSkai iSgyw,enamos patirties
(ir ar visada 5i patirtis yra pozityvi) ir kiek
tai yra tik analitinis skoniq ir igeidZiq
skrydis.

Pastaruoju metu daZnai akcentuojama,
kad Siandienine Europa yra paremta lais-
vu asmenq ir darbo judejiimu. Kaip starti-
n9 pozicijE pasirinkdamas postulat4 apie
Europ4 be sienq, U. Kockelis diskutavo,
kaip ir kodel 5is postulatas net dviem
aspektais - globalizacijos ir europeizaci-
jos - prisideda prie Europos vizijos de-
strukcijos.

Darius Daukdas (Vytarrto DidZiojo uni-
versitetas) skaite praneSinn4 ,,Lietuvos pi-
lietybes lstatymas: kultura ir etniSkumas"
konferencijos darbo grupeje,,Pilietybes
antropologija: sampratos ir pokydiai Euro-
poje" (sekcijos vadove Barltara Waldis, dis-
kutantai: Catherine Neveu ir Nigelas Rap-
portas). ]o teigimu, pilietybes sekcija yra
inovacine tuo poZiiiriu, kad buvo paban-
dyta teoriSkai ir remiantis ivairiq pasaulio
Saliq etnogr afija pa1lnr6ti i pilietybes prob-
lematikE naujais aspektais (nesivadovau-
jant vien anksdiau socialiniuose moksluo-
se vyravusiu poZiuriu i pilietybq kaip i
Zmoniq teises ir pareigas). Sekcijos pirmi-
ninke Barbara Waldis (Nerrchatelio univer-
sitetas) li,angoje pasihle I pilietybg Zidreti
i5 keturiq perspekfiq: pilietybe kaip na-
cionalinis tapatumas, transnacionaline pi-
liefybe, teises ir pareigos :ir pilietybe kiip
praktine veikla.

Darbo grupeje perskaityti prane5imai,
nors jq buvo tik penki, be jokios abejones,
tik dar labiau i5plete pilietybes sampratos
ir problematikos ribas. Pinmiausia iSry5ke-
jo ekonominis veiksnys, kuris nusako pi-
liediq lojalum4 ir ivairias sltrategines orien-
tacijas nacionalineje valstybeje. Sias temas
Iabiausiai paliete MonikeL Heintz (Pary-
Liaus X universitetas) ir Barbara Waldis
(Neuchatelio universitetas). Naudodamos
etnografinq medLiag4 i5 skirtingq pasau-
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lio 5aliq (Moldavijos ir Mauricijaus salos),
jos parode, kad ekonominis faktorius vai-
dina svarbq vaidmeni lemiant pilieiiq lo-
jalumq valstybese. Moldavijos atveju tai
galbut svarbiausias kriterijus, o Maurici-
jaus saloje ekonomika yra tarsi visq pilie-
diq kontraktas, kuris padeda siekti kitq
strateginiq tikslq ir susieja ivairias etnines
grupes. Tam tikra prasme panaSiai pilie-
tybes samprat4 pristate Simone Abram
(Sheffieldo universitetas). Ji pilietybg dau-
giau siejo su rydiu, tiksliau, ry5io kurimu
tarp Zmoniq ir valdZios. Tad pilietyb6 trak-
tuojama kaip dalyvavimas valstybeje, kuri
daugiau vadovaujasi rinka ir organizacijo-
mis, o pavieniai Zmones, kurdami ivairias
strategijas, sunkiau gali paveikti valdLi4,
kad 5i priimtq jiems palankius sprendimus.
Kita vertus, i pilietybg Sioje sekcijoje buvo
pa1inrdta ir kitu poZiiriu - etniSkumo ir
imigrantq inkorporavimo i nacionaling
valstybq aspektu. Tai gana skirtingos pi-
lietybes strategijos. Pirma, etniSkumo stra-
tegija, kuri4 pristate D. Dauk5as, sukuria
nauj4 pilietybes samprat4 - ji orientuota
ne tik I Zmones, fiziikai gyvenandius na-
cionalines valstybes teritorijoje, bet ir i tau-
tiedius, kurie negyvena valstybeje (5iuo po-
Ziwiu kvestionuojama moderni, teritorija
grindZiama pilietybes samprata). Tuo tar-
pu imigrantq inkorporavimo strategija
(Giovanna Palutan, Padua universitetas)
siekia atsisakyti jus snnguinis sampratos pi-
lietybes istatymuose: piliediais turetq biiti
laikomi visi asmenys, gyvenantys nacio-
nalines valstybes teritorijoje.

Be jokios abejones, nepavyko Siame
trumpame ra5inyje apZvelgti vistl teoriniq
pilietybes aspektq. Jq buvo gerokai dau-
giau ir juos reiketq iSsamiau aptarti. Vi-
liames, kad 5i sekcija konferencijoje bent i5
dalies prisidejo prie naujo poZiurio I pilie-
tybq kurimo antropologijoje. Prie piliety-
bes problematikos ateityje, turint omenyje
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Siandienos procesus Europoje ir visame pa-
saulf e, matyt, dar ne kart4 bus grlLtarna.

I5 naujo paLvelgrtt i garsaus profesoriaus
Adamo Kuperio nagrinetas kulturos kate-
gorijas ir reiSkinius, toliau analizuoti io ii-
keltas socialines antropologijos mokslo
problemas buvo uZsibreZusi darbo grupe
,,Kultura, kontekstas ir kontroversiios,,.
Moksline mintis i5 esmes buvo sutelkta i
universalias kultDros kategorijas kaip i teo-
rines paradigmas, daugiausia i ,,kulturos
karus", kultur4 kaip analiting kategorijq ir
kultflros kontroversijas, iliustruojamas et-
nografiniais tyrimais. 5i4 darbo grupg su-
btrre ir jai vadovavo Christina Toren (Lon-
dono St. Andrews universitetas) ir Deborah
James (London School of Economics), da-
lyvavo aStuoniolika prelegentq, vyko pla-
iios diskusijos. Pranedim4 apie kulturos
kontroversijas skaite V. Savoniakaite.

Mokslo istorijos klausim4 - nacionalini
projekt4 isteigti antropologijos disciplin4
Atenq universitete - savo praneiime apta-
re Dimitra Gefou-Madianou (Panteiono
universitetas). Andre Gingrich (Vienos uni-
versitetas) apZvelge A. Kuperio poZiUri I
socialines antropologijos mokslo istorij4,
nagrinedamas vokiediq ir austrq moksli-
ninkq indeli i Londono Afrikos instituto
veikX4 iki 1939-qjq metq. GraZina Kubica
fagielonijos universitetas) apZvelge lenkq
i5eiviq mokslininkq Malinowski o, Czaplic-
kos, Obrqbskio, Grosso, Walig6rskio itak4
anglq antropologijai, nagrinejo lenkq kul-
t0ros istorijos opozicijas.

Didele dalis pranedimq buvo skirta uni-
versalioms kultiiros kategorijoms nagrine-
ti. Aleksandras Baskovicius (Socialiniq
mokslq institutas, Belgradas) analizavo
paskutiniojo praejusio amZiaus dedimtme-
dio ,,Balkanq karus". Jis teige, kad antro-
pologai negali paneigti evoliucionistiniq
paradigmq, matomq ne tik sirnbolinese di-
chotomijose (kaip ,,kultura" Tersus ,,rtati-
ra"), bet ir skirtingose politiniq konfliktq
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pusese/ turindiose daug silpnesni simboli-
ni pobfldl. Konkuruojandius universaliz-
mus, pasak Berroit de L'Estoile (Ecole nor-
male sup6rieure), puikiai apibtrdina
Siuolaikines kulttros diversijos. Apie kul-
tlrini pliuralizm4 ir universalizmq Pran-
cnzljoje jis kalba nagrinedamas pavyzdi,
kaip antropologijos viet4 Zmoniq diskusi-
jose atskleidZia konkretus lvykis - ,,Zmo-
gaus muziejaus" ui.darymas ir,,Kito" mu-
ziejaus (,,Quai Branly") apie ,,pirmojo
Zmogaus" kultrirq atidarymas. V. Savonia-
kaite (Lietuvos istorijos institutas) nagri-
nejo Siuolaikinius kultUrinius kontaktus ir
konfliktus Lietuvoje, i kuri4 verZiasi nauja
kulfiira ir globalus ES kapitalas. Buvo lygi-
nami teoriniai diskursai apie besikeidian-
ii4 globali4 ,,kulttrr4" su konkrediais
lokaliais etnografiniais pavyzdLiais ir at-
skleidZiami Siuolaikines kultiiros universa-
Its bei atsirandantys nauji saviti reiSkiniai.

Pladiausiai buvo aptarti kultUros poli-
tikos demokratijos ir kontroversijos proce-
sai ir ,,kulturos karq" diskursai. Davidas
Gellneris (Oksfordo universitetas) savo de-
mokratijos pletros Nepale tyrimus lygino
su A. Kuperlo 1970 m. studija apie Kala-
hari kaimo politikE. Labai iSradingai A. Ku-
perio teiginius apie kultlros kontroversi-
jas nagrinejo Stephenas Gudemanas
(Minesotos universitetas) remdamasis
Sventos karves pavyzdLiu. Suzette Heald
(Brunelio universitetas) pristate A. Kupe-
rio anksfvuosius etnografinius kaimo ta-
rybos teises ir politikos tyrimus. ji kalbejo
apie Kenijos vietines valdZios politing
antropologij4 nuo kolonijiniq laikq iki po-
kolonijines praeities. Buvo tqsiamos A. Ku-
perio iSkeltos diskusijos apie multikultu-
ralizmo idejas ir sampratas, bUtinas kuriant
pilietinio identiteto strategijas ir puosele-
jarrt ,,savE" kultUr4 (Gillian Evans, Brune-
lio universitetas). Atskleisti nauii Kanados
socialiniai rei5kiniai, susijg su A. Kuperio
aptartu vargingumu, prastuomene, socia-
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liniu teisingumu _(Evie Plaice, Naujojo
Brunsviko universitetas), i:aip pat buvo pa-
liesti klausimai apie ,,Volkerkundes" vaid-
menl pereito Simtmedio penktajame de-
Simtmetfe ifvirtinant rasing segregacija
(]ohn Sharp, Pretorijos unLiversitetas). Pui-
kus kulturos teoretikas A.lanas Barnardas
(Edinburgo universitetas) nagrin6jo tris Li-
nomas A. Kuperio darbruose sampratas:
kultnrq, rasing segregacij4 ir vargingq Zmo-
niq judejimq. ]o teigimu, ,,kult[ros" api-
breZimq palyginimai siDlo naujas antropo-
logijoje Zinomq,,varging.4" Zmoniq
portretq kryptis. Peteris Skalnikas (Vroc-
lavo universitetas) kalbejo apie mokslo Zi-
niq konflikt4 su nacionalislhiniais individua-
listiniais interesais globa.Liame pasaulfe,
kuriame darosi sunku apibr,|Lti antropo-
logijos paradigmq pliuralizmq. G6raldas
Gaillard-Starzmannas (Lillio technologijos
mokslq universitetas) nag;rinejo A. Kupe-
rio knyg4 Pasirinktas arkiayskupas (The Cho-
sen Primate).

eia paminetus tik svarbiausius vyku-
siq pladiq diskusijq teiginius galima api-
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bendrinti trim pagrindiniais teiginiais.
,,Kulhlros karar" paliedia ivairiausius Zmo-
niq gyvenimo reiSkinius. PavyzdLiti, kul-
turos transformacijas gali iliustruoti bro-
kerio s4voka, kuri rodo, kaip ,,kulturos
karai" tarpininkauja, nukreipia procesus,
kuriuose atskiros Zmonitl grupes iSrei5kia
savo kultur4, teigia D. james. Anot Ch. To-
ren, kult[ra kaip analitine kategorija turi
btrti pateikta analitiskai, tarsi mes paLvelg-
tume antropologo Zvilgsniu i save padius.
Garsiq mokslo teorijq teiginius patvirtina
ar pakoreguoja Zmoniq gyvenimo istori-
jos, primena Isakas Niehausas i5 Brunelio
universiteto.

Baigdami savo isptdZius i5 EASA kon-
ferencijos, noretume pasidZiaugti pasida-
lytomis ir paskleistomis naujomis mokslo
idejomis, draugiSka darbo atmosfera Bris-
tolio universitete, angliSku rudeniSku oru
ir rimtais ketinimais tgsti pradetas disku-
sijas ateinandioje 1O-ojoje EASA bienaline-
je konferencijoje Liublianoje.

Vytis eiubrinskas, Darius Daukias,
Neringa Liubiniene, Vida Sauoniakaite

Tarptautin6 konf erencij a

,,Folkloras ir religija tarp tradicijq

2006 m. rugsejo 8*72 d. Slovenijoje vy-
ko tarptautine moksline konferencija ,,Folk-
loras ir religija tarp tradicijq ir transfor-
macijt4" , skirta slovenul folkloristo ir
etnologo Niko Kureto (1906-1995) Simto
metq jubiliejui pamineti. '[ai buvo komp-
leksinis mokslinis dviejq daliq renginys.
Pirmoji dalis vyko Liublianoje. Pirmame
Sios dalies posedfe buvo ivertintas Niko
Kureto indelis i slovenq etnologij4, folklo-
ro tyrimus, o kitame - ,,Tradicija, inovaci-

ir transformacijq//

jos ir rekonstrukcijos" - nagrineti Siuolai-
kiniam folklorui ir etnologijai aktualis
klausimai. Konferencijos antroji dalis dar-
b4 tgse uZ keliasdedimt kilometrq nuo
Liublianos esandiame Celje mieste (Siame
mieste N. Kuretas baige mokykl4), Laza-
risttl vienuolyno 5v. Juozapo namq saleje
ir vadinosi ,,Pojfrdiai ir religija" (Senses and
Religion). Konferencij4 organizavo Slove-
nijos mokslq ir menq akademijos Slovenq
tautotyros (etnologijos) institutas, tadiau
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pagrindinis kruvis ieko jo darbuotojams
Ingrid Slavec GradiSnik bei dr. Jurijui Fik-
fakui. Antrosios dalies organizatorius, be
mineto Slovenq tautotyros instituto, buvo
Tarptautines etnologijos ir folkloro komi-
sijos (SIEF) Liaudies religijos komisija, va-
dovaujama prof. Giiboro Bamos i5 Segedo
(Vengrija) universiteto.

Slovenijos mokslq ir menq akademijos
akademikas Niko Kuretas buvo vienas iB
Slovenq tautotyros instituto lkiirejq ir il-
gametis jo darbuotojas. Vadovavo Slove-
nijos etnografq draugijai ir Jugoslavijos
tautosakininkq asociacijai. N. Kuretas bu-
vo vienas i5 Tarptautines etnologijos ir fol-
kloro komisijos (SIEF) ParyLiuje krrrejq,
nusipelngs nario iki g)'vos galvos titulo.
Todel SIEF liaudies religijos komisijos kon-
ferencija derejo prie N. Kureto mokslinio
palikimo ivertinimo. Jo nuopelnus SIEF or-
ganizacijai konferencijos pradZioje aptare
Peteris Janas Margry (Amsterdamas), o
pladiadake moksline ir visuomenind N. Ku-
reto, kaip vieno i5 etnologijos Slovenijoje
pradininkrtr, veikla buvo ivertinta keliq bu-
vusiq jo kolegq praneiimuose. Su N. Ku-
reto vardu siejasi ir religijos etnologijos
raida Slovenijoje. Tenka palyrndn moksli-
ninko paradyt4 gausiai iliustruot4 etnogra-
finio pobtrdZio monografij4 apie kaledines
prakarteles (Jaslice na Sloaenskem, 1981m.) -
ypad turting4 ir savitE liaudies paprodiq
bei liaudies meno rai5kos sriti. UZbegant i
prieki, reikia pasakyti, kad Siq tem4 Celje
toliau gvildeno pranciSkonq vienuolis id
Brezje (Slovenija) Leopoldas Grdaras pra-
ne5ime,,Kalediniq prakarteliq atgimimas",
iliustruotame liaudies kaledines muzikos
ir Siuolaikiniq prakarteliq p avy zdliais. T ai-
gi Celje vykgs liaudies religijos klausimams
skirtas konferencijos tqsinys buvo integrali
mokslinio renginio N. Kuretui atminti
dalis.

Liaudies religijos komisijos konferenci-
ja buvo penktoji. Celje susirinko 18 moks-
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lininkq, tyrinejandiq liaudies religij4 bei at-
stovaujandiq religijos etnologijai, ii 10
Europos valsty'biq (taip pat dalyvavo Pa-
ryLiuje gyvenarrtis jaunas brazih4 moksli-
ninkas Paolo Barbaro). Aptariant Celje kon-
ferencijos praneiimus ir nagrinejamas
problemas, butina detaliau apsistoti prie
lvadinio ir davrLrsio tonE konferencijai ko-
misijos prezidento Gdrboros Barnos prane-
Simo ,,Pojtdiai ir religija". {sidemetinas au-
toriaus pabreiZtas prasmingumas tirti
pojfldiq viet4 formuojant religingum4. Pa-
sak prelegento, visi Zmogaus pojldiai da-
lyvauja paZinime, kai jis susiduria su Die-
vu ir Sventenybe. Todel svarbu atsakyti i
klausim4, koki vaidmeni atlieka polUtiai
formuojant religingum4. Pojfidiq vieta bei
likimas, ypad Er-rropos religijoje, kur isiga-
li formalus ritualiSkumas, yra sudetingas
klausimas, tadiau liaudies religijoje jie la-
biau i5ry5kejq R.ytq Europoje. eia Zmoniq
religinis patyrirnas labiau suinstitucintas,
gristas tradicija ir pojtdiai turi galimybq
reikdtis kolektyvinemis religiniq praktikq
formomis. O protestantizmas intelektuales-
nis ir turi netgi protesto priei religinese
praktikose pasir:eiSkianti tradiciSkum4 po-
Zymiq. Todel ir pojUdiq vieta ivairiq kra5-
tq liaudies religijoje yra ivairi, tad, auto-
riaus nuomone, konferenciia duoda
galimybq praplesti tyrimq lauk4, atverti
moksliniame dir;kurse naujus poj0diq ir re-
ligijos sanfykio interpretavimo budus, ypad
paremtus sociologiniq tyrimq medZiaga.

Kalbant apie kitus konferencijos prane-
Simus, juos galima suskirsfyti i kelet4 gru-
piq. Pirmiausia tektq pamineti sen4j4 kul-
tDr4 ir rgfigija rragrinejusius autorius. Tai
Zmago Smiteko (Liubliana) prane5imas
apie Sventuosiur; Slovenijos akmenis. Jq re-
ligines ir socialines prasmes bei funkcijas
autorius ltrauke i liaudies paprodiq ir tra-
dicijq kontekst4. Akmenis nagrinejo euro-
piniame kontek:ite, todel neiSvengiamai re-
mesi ir Baltijos kra5tq medZiaga. Beje, baltq
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kradtq sen4ji kulttrrini palikim4 ir Siuolai-
kines realijas pabande susieti du estq
(Tartu) tautosakininkai. Andresas Kuper-
janovas pasisakyme gilinosi I liaudies as-
tronomijos tematik4. Per estq dangaus ir
dangiSkq dievq panteono supratim4 buvo
bandoma atsakyti i klausirn4, kas Sioje sri-
tyle yra krikddioniSka. Be to, autorius ap-
tare patekusiq i Kaleval4 ir tautosaking me-
dLiag4 dangaus ktrnq pavadinimus. Mare
K6iva kalbejo apie estq nnedinius dievus
mituose ir ritualuose bei jr-1 atgimimq Siuo-
laikiniq Zmoniq s4moneje, ypad po nepri-
klausomybes atgavimo atsiradusiuose es-
tq tikejimuose ir naujojojer mitologijoje.

Keletas praneiimq apdme ivairias pi-
ligrimystes ir artimas Siai ltemai sritis. Bra-
zilas Paolo Barbaro (Paryiiius) i5 istorines
perspektyvos nagrinejo pojUdiq ir krfno
vaidmeni japonq Saigoku piligrimq paty-
rime. J. Mardosa, remdamasis Zolines at-
laiduose PivaSiunuose dal;,waujandiq pilig-
rimq apklausos medi,iaga, nuSvietd
vykimo I atlaidus motyvrrs ir atlaidq su-
pratim4. Su piligrimyste siejasi ir Marijos
Santa Vieira Montez (Lisabona) prane5i-
mas, kuriame ji pateike Aflortl salq Siuo-
laikineje religineje praktikoje sutinkamq
Sventos Dvasios Svent6s vaizd4ir ypat jos
ritualuose iSryikejandius dalyviq jausmus
bei pojudius. Irena Avsenik Nabergoj
(Liubliana) aptare egzisterrcinius ir religi-
nius Sventosios, vadinarnos Lepa Vida
(GraLioji Vida), asmenybes pagrindus slo-
venq kulturoje. Buvo pabrdLta, kad Lepa
Vida asmenybeje derejo potraukis i groLi,
meilg, teisingum4, joje iSryikeja egzisten-
cine, moraline ir religine Zmonijos vieny-
bes ideja. Peteris janas lVlargry (Amster-
damas) kalbejo apie Jimmo Morisono kap4
ParyLiaus Pdre Lachaise kapinese lankan-
diq jo gerbeje pojfldius, akcentavo daini-
ninko muzikos ir dainq pernaudojimo prie
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kapo atliekamuose ritualuose reikdmg ir
paLymdjo, kad tokiu budu muzikinemis
priemonemis priartejama prie religiniq
kultq.

Daugiau teoriniams poj[diq religijoje
arba pojtrdiq ir religijos santykio istorineje
perspektyvoje ir Siuolaikiniame kontekste
klausimams nagrineti buvo skirti keletas
pranedimq. Pirmiausia Arne'o Bugge'o
Amundseno (Oslo) panedimas apie pojd-
iiq reikdmes iSkelim4 vykstant ikireforma-
cineje Danijoje debatams tarp karmelitq
dvasininko Poulo Heljeseno (Paulus Helie)
ir liuteronq atskaluno Pederio Laurenseno
(Petrus Laurentii). Nils-Arvid Bring6us
(Lundas) aptare Zvakiq panaudojim4 vi-
duramZiq Danijos ir Svedijos baZnytineje
tradicijoje ir Zmoniq gyvenime. Andersas
Gustavssonas (Oslo), remdamasis lauko ty-
rimq Norvegijoje, Svedijoje ir Estijoje
rnedLiaga, nagrinejo religiniq maZumq
kasdieniame gyvenime pasirei5kiandias
ivairias-pojfldiq formas, o Ulrika Wolf-
Knuts (Abo, Suomija) savo praneSime ana-
lizavo pojfldiq ir sentimentalumo apraiS-
kas 5v. Liucijos Sventes metu atliekamuose
rifualuose. Pamineti autoriai ir temos ne-
apima visq konferencijos pranedimq ivai-
roves. Visa 5i ivairove atsiskleidZia konfe-
rencijai i5leistoje praneBimq teziq
knygeleje, kurioje paskelbta ir keleto kon-
ferencijoje nedalyvavusiq Anglijos, JAV
ir kitq kradtq liaudies religijos tyrinetojq
tezes.

Konferencijos dalyviams buvo sureng-
ta gana idomi ir vertinga kulttrine palin-
tine programa. Paskutinis konferencijos
dienos posedis buvo skirtas S/EF liaudies
religijos komisijos ateidiai. Po SeSeriq sek-
mingo vadovavimo komisijai metq prof.
G. Barna prezidento vietq perleido prof.
Ulrikai Wolf-Knuts i5 Abo (Suomija).

lonas Mardosa
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Lietuviq katalikq mokslo akademijos
,,Saugus Zmogus - saugus pasaulis,,
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XX srrvaZiavimas

2006 m. birZelio 30 - liepos 1 d. Myko-
lo Romerio universitete vyko jubiliejinis
Lietuviq katalikq mokslo akademijos XX
suvaZiavimas. SuvaZiavimui buvo pasi-
rinkta tema ,,Saugus Zmogus - saugus pa-
saulis", i5reiSkianti vien4 pagrindiniq diuo-
laikinio Zmogaus, gyvenandio vis spardiau
besikeidiandiame pasaulyje, poreikiq - sau-
gumA. Kaip raSoma suvaZiavimo anotaci-
joje, saugumas reiSkia ne tiek tarpusavio
priklausomybq, kiek pasitikejim4 ir dialo-
gE, kuris 5iq dienq globaliame pasaulfe
tampa vis aktualesnis. Todel ivairiausiq
sridiq mokslininkai - istorikai, politologai,
teologai, medikai, hzika| ekonomistai ir
kt. - buvo sukviesti nagrineti socialines,
ekonomines, teisines bei kitas saugumo
problemas ir tendencijas.

SuvaZiavimas prasidejo Sv. Miiiomis
Vilniaus arkikatedroje. Veliau, jau susirin-
kusius Mykolo Romerio universitete suva-
Ziavimo dalyvius sveikino 5io universiteto
rektorius Alvydas Pumputis ir Apaitalii-
kasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas pe-
teris Stephanas Zurbriggenas. plenarinis
posedis prasidejo JE Vyskupo Jono Borutos
S] kalba, kurioje jis padekojo universitetui
uZ bendradarbiavimE rengiant suvaLiavi-
m4, nubreZe pagrindines suvaZiavimui pa-
rinktos temos gaires, susijusias su neseniai
vykusiais susitikimais ir diskusijomis po-
pieZi5koje pasaulieiiq taryboje Romoje, kur
buvo apm4stomi krikSdionidkqjq vertybiq
raidos ir problemq Siuolaikiniame pasau-
lyje ldausimai. Vienas jq, kaip sake vysku-
pas, - tai pasauliediq misija liudyti Kristq.
Buvo atkreiptas demesys, kad mai.a yra
pasauliediq, aktyviai vykdandiq Bi4 misij4,
t. y. aktyviai visose gyvenimo srityse liu-
dijandiq Evangelijos mokymE ir skatinan-

diq ne tik dialogq, bet polilogq iedkant ivai-
riausiq problemq sprendimo b0dq. Ir dia
iSkyla saugumo klausimas: tarsi turime for-
mali4 galimyb,q reik5ti savo isitikinimus,
tadiau ar daLnai katalikai drlsta remtis
Evangelija kalbedami apie politines, socia-
lines ir kitas problemas, t. y. ar dristama
reikSti krik5dioniSkEsias nuostatas? Vysku-
pas paZymejo, kad Siuolaikine krikddiony-
be neprimeta savo paLinn4kitokias paLiu-
ras turintiesiems, todel katalikams deretq
dr4siau ir aktywiau vykdyti savo misij4.
Vyskupas pabrdld, kad LKMA tenka atsa-
kingas uZdavinys, susijqs su krikddionidko-
sios pozicijos idlaikymu, pasidLiauge, kad
kasmet darbai darosi vis svaresni ir turi-
ningesni, kad pradedama sutartinai svars-
tyti vien4 aktualiausir4 saugumo temq - tai
Zmogaus ir pasaulio dama. Jis pripaZino,
kad 5is suvaZiavimas gali tapti geru posttl-
miu ivairiq sridiq mokslininkams dr4siai at-
stovauti krikddioniSk ajai pozicijai visais ak-
tualiais visuomenei klauiimais.

Dar du plenarinius prane5imus perskai-
te Antanas TylaLir Zigmas Zinkevidius. po
pietq suvaZiavimo dalyviai dirbo sekcijo-
se. PirmE suvaZiavimo dien4 darbas vyko
10 sekcijq (ekologijos, etnologijos, filosofi-
jos, istorijos, literaturos ir lietuviq kalbos,
medicinos, muzikologijos, pedagogikos,
psichologijos ir sociologijos), antr4j4 dien4
darbE tqse trys sekcijos: medicinos, peda-
gogikos ir socic,logijos.

Etnologijos sekcijos dalywiai prane5imus
skaite birZelio 30 d. Sekcijos darbui pirmi-
ninkavo Ir.ena Regina Merkiene ir Rasa
PaukStyte-Sakniene. Buvo perskaityti visi
septyni prograrnoje numatyti praneiimai.
Pranedejai nagriinejo ivairius etnineje kul-
f[roje aktualius saugumo aspektus - nuo



ligq, ivairiq nelaimiq apsisaugojimo iki
tautinio tapatumo idlaikyrno.

Pirmaji praneSim4,,Gydandiqjq asme-
nq klasifikacija ir charakteristika Rytq Lie-
tuvos ir Vakarq Baltarusi;jos liaudies me-
dicinoje" perskaite Veronika Gribauskaite
(Lietuvos istorijos institutas). PraneSeja, at-
siZvelgdama i apsibre?ta, areaI4, aptare
liaudies ,,gydytojq" katep;orijas lydiq as-
pektu. Ziniuoniq grupeje iriskyrusi Zolinin-
kq, uZkalbetojq ir raganiq kategorijas, nu-
rode, kad pirmojoje kategorijoje vyravo
moterys, antrojoje veike il vyrai, ir mote-
rys, o trediojoje moterys-raganos lenke vy-
rus-raganius, tadiau kaip ,,gydytojai" dai.-
niausiai reiSkesi vyrai. Petras Kalnius
(Lietuvos istorijos instituLtas) prane5ime
,,Etnokulturine laikysena kaip tapatumo
saugos budas: Seinq kraito lietuviai" na-
grinejo Seinq kradto lieturriams aktualq -
tapatumo iSlaikymo - klausim4, remdama-
sis nauja 2005 m. etnografiniq tyrimq me-
dLiaga. Jonas Mardosa (Vilniaus pedago-
ginis universitetas) apZvelge pasaulietinio
ir Svento laiko suvokimo ir raiSkos formq
kait4 bei prieZastis XX a. k,aimo gyvenime,
PraneSejas nurode, kad iki XX a. vidurio
grieLtai laikytasi krik5dioniSka savaite (6
darbo dienos, o septinta - Sventa diena)
paremtos laiko sampratos, kurioje ir pa-
saulietinis laikas buvo saklalizuotas (mels-
tasi ryte atsibudus ir vakare pried miegA),
o XX a. antrojoje puseje 5i Simtmediais gy-
vavusi laiko struktura pakito, pamaZu i5-
nyko ir sakralinio laiko seLmprata.

Irenos Reginos Merkienes (Lietuvos is-
torijos institutas) pranedimas ,,Velykq lai-
kotarpio saugos: katalikiSko pamaldumo
arealine raiSka XX a. Lietu'ros kaime" skir-
tas Velykq laikotarpiu lpatingq reik5mg tu-
rindioms saugos priemonems: padventin-
tiems augalams (verboms), kiau5iniams,
vandeniui, ugniai, jq funkcijq ir reik5mes
i5ryikinimui. Rasa Paukityte-Sakniene
(Lietuvos istorijos institutas) perskaite ir
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vizualiai iliustravo prane5im4 ,,Sauga ar
simbolis: liaudiSkasis krikSto marSkineliq
suvokimas modernioje visuomeneje" . Pra-
ne5ime autore remesi 7999-2005 m. etno-
grafine medZiaga i5 Aukdtaitijos, Latvijos
ir Lenkijos, todel buvo lyginami 5io pa-
prodio skirtumai ir panaiumai kaimynine-
se valstybese. Buvo apZvelgtos krik5to
mar5kineliq lsigijimo aplinkybes, paprodio
vienais krikSto mardkineliais krikityti vi-
sus Seimos ar gimines vaikus paplitimas ir
motlwacija, poZitrris i krikSto marikineliq
skolinim4, saugojimo laik4 bei apZvelgti
krikdto mar5kineliq audinio panaudojimo
paprodiai. Daroma iSvada, kad krikSto
mar6kineliai potradicineje kulturoje kai-
muose ir miesteliuose dar suvokiami kaip
simbolis ir kaip sauga, galinti uZtikrinii
krikitijamo asmens gerove ir santarvq tarp
Seimos ar giminiq vaikq.

Paskutiniai du pranedimai siejosi su
liaudies daile. Skaidre Urboniene (Vilniaus
dailes akademija, Lietuvos nacionalinis
muziejus) praneiime,,Sventqjq atvaizdai
pakelese kaip praiymo apsaugoti i5rai5ka"
vaizdLiai pristate XIX a. antrojoje puseje -
XX a. pradiioje pakelese stovejusiuose pa-
minkluose buvusius Sventqjq atvaizdus,
analizav o siuZetq pasirinkimo motyvus,
kurie siejosi su apsaugos uZsitikrinimo sie-
kiais. PraneSeja parode, kad siuZetq pasi-
rinkim4 leme Sventr4jq funkcijos apsaugoti
nuo ligU, skausmq, pakeles piktqjq dva-
siq, nuo nelaimiq vandenfe ir vaizdavi-
mo ypatumai.

Ilgiausi4, paskaitai prilygstanti ir gau-
siai iliustruot4 pranedim4,,Menulio atsraiz-
dq sinkretizmas: Sv. Marijos, mirties, se-
nosios baltq religijos simboliai XVII-XX a.
Lietuvos kalviq darbai geleZinese viriune-
se" perskaite skulptorius Arunas Kazys
Kynas, jau ne vienerius metus tyrinejantis
kalviSk4j4 kryidirbystq. Prelegentas, rem-
damasis geleZinemis kaltinemis maZosios
architektUros paminklq virirlnemis, bande
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iSaiSkinti kryZiaus ir pusmenulio kompo-
zicijos prasme. Tadiau autorius, ikonogra-
finiu aspektu analizuodamas geleZiniq vir-
5flniq simbolius, saugumo problematikos
neliet6.

Siuo praneiimu Etnologijos sekcija ir
ulbaigd savo darb4, kuris vyko sklandZiai
ir konstruktyviai. Tik tenka apgailestauti,
kad klausytojq buvo mai,ai. Galb0t sutruk-
de Siltas vasariSkas oras, o gal ir tai, kad
studentq mokslo metai buvo jau pasibaigQ.

Antrosios dienos popietg suvaZiavimo
baigiamajame posedyje iSklausyti plenari-

niai Napalio Kitkausko ir Giedriaus tJlda-
vinio praneiimai. LKMA XX suvaZiavime
i5 viso perskaifyti 5 plenariniai prane5imai,
o sekcijose - per 80 prane5imq. Apiben-
drindamas dviejq dienq suvaZiavimo dar-
b4, Antanas Tyla pabr62e rimti ir orum4,
vyravusi visas dienas, puikias darbo sEly-
gas, modernias technines priemones, ku-
riomis buvo aprupinti praneiejai. SuvaZia-
vimas baige darb4 naujosios LKMA
valdybos pirmininko i5rinkimu. Juo tapo
LKMA akademikas Paulius Subadius.

Skaidre Urboniene


