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Tyrinėjimų  projektai  ir  programos

lietuvos valstybinio mokslo ir studijų 
fondo remiama mokslo programa „lietu-
vių	dvasinės	kultūros	raiškos:	etnologijos,	
kalbos,	istorijos	šaltinių	elektroninis	sąva-
das“	(RaSa)	pradėta	vykdyti	2003	m.	rug-
sėjo	16	d.,	remiantis	tarp	Fondo	ir	Lietuvių	
literatūros ir tautosakos instituto (llTi) 
sudaryta	 sutartimi	 Nr.	 C-14/2003.	 LLTI	
projektą	 (programos	vadovė	D.	Vaitkevi-
čienė) įgyvendino drauge su partneriais: 
Lietuvių	 kalbos	 institutu	 (LKI),	 Lietuvos	
istorijos institutu (lii) ir Matematikos ir 
informatikos	 institutu	 (MII).	 Programoje	
RaSa	(2003–2006)	buvo	iškeltas	tikslas	su-
kurti	lietuvių	kultūros	šaltinių	elektroninį	
sąvadą (informacinę sistemą aRuodai),	
leidžiantį	 kaupti	 ir	 naudoti	 kalbos,	 folk-
loro,	 etnologijos,	 archeologijos,	 istorijos	
duomenis.	LII	etnologijos	mokslo	atstovų	
grupėje	dirbo	R.	Paukštytė-Šaknienė	(koor-
dinatorė),	V.	Savoniakaitė,	D.	Svidinskaitė,	
Ž.	 Šaknys	 ir	 I.	 Šidiškienė.

Rengiant	etnografinių	duomenų	paieš-
kos	 sistemą,	 etnologų	 grupė	 susidūrė	 su	
etnologijos mokslo klasifikacijos problemo-
mis.	 Tai	 buvo	 pagrindinė	 problema,	 nes,	
kitaip		negu	folkloristika,	etnologija	neturi	
nusistovėjusio	 griežto	 žanrų	 skirstymo,	
todėl  buvo pradėta rengti klasifikacija 
pagal	atskiras	kultūros	sritis.	Be	to,	reikėjo	
šiuolaikinio	 etnologijos	mokslo	 poreikius	
atitinkančios	klasifikacijos.	Etnologų	grupė	
ėmėsi	 šio	darbo.	

Lietuvos	 etnologijos	 šaltinių	 klasifi-
kacija buvo rengta remiantis lietuvoje 
atliktais	 teminiais	 kultūros	 skirstymais,	
pateikiamais	etnografinių	šaltinių	rinkimo	
programose,	 etnologijos	mokslą	 apibend-
rinančiuose	 Lietuvos	 ir	 analogiškuose	

Estijos,	 Latvijos,	 Baltarusijos	 ir	 Suomijos	
leidiniuose,	Vokietijoje	ir	Lietuvoje	leistose	
etnologijos	 bibliografijose.	 Rengiant	 šią	
klasifikaciją,	buvo	pasinaudota	įvairių	kul-
tūrų palyginimams skirta george’o Peterio 
Murdocko iniciatyva parengta kultūros 
sričių klasifikacija (Murdock georg Peter 
et	 al.	 1982.	 Outline	 of	 Cultural	 Materials.	
New	Haven:	Human	Relations	Area	Files.	
naudotasi ir papildytu internetiniu leidi-
mu:	Human	Relations	Area	Files	<http://
www.yale.edu/hraf/collectionns.htm>	
(žiūrėta	2004	12	05).	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Pirmiausia buvo sudaryta etnologijos 
šaltinių	 klasifikacija,	 apimanti	 penkiolika	
platesnių	kultūros	sričių.	Vėliau,	atsižvel-
gus	į	informatikų	pageidavimus	sumažinti	
pagrindinių	mokslo	sričių	skaičių,	ji	buvo	
pertvarkyta	 iki	 8	 sričių.

Tuo pat metu klasifikacija buvo verifi-
kuojama	rengiant	sąvokų	paaiškinimus	ir	
ieškant	jų	atitikmenų	angliškoje,	vokiškoje	
ir	 rusiškoje	 literatūroje.	Dirbant	 šį	 darbą,	
klasifikacija	buvo	vėl	išplėsta	iki	15	sričių.	
Ši	etnologijos	šaltinių	klasifikacija	2005	m.	
buvo	publikuota	„Liaudies	kultūros“	žur-
nale	 (Paukštytė-Šaknienė	 Rasa,	 Savonia-
kaitė	Vida,	Svidinskaitė	Danguolė,	Šaknys	
Žilvytis,	 Šidiškienė	 Irma.	 2005.	 Lietuvos	
etnologijos	 šaltinių	 klasifikacija,	 Liaudies	
kultūra	 1:	 14–27).	

Publikavus klasifikaciją susilaukta kri-
tinių	pastabų	 ir	 pasiūlymų.	Klasifikacijos	
rengėjai ypač dėkingi profesoriams Vaciui 
Miliui,	 Angelei	 Vyšniauskaitei	 ir	 Irenai	
Reginai	 Merkienei,	 docentams	 Vyčiui	
Čiubrinskui	ir	Jonui	Mardosai,	daktarams	
Auksuolei	Čepaitienei,	Petrui	Kalniui,	El-
vydai	 Lazauskaitei,	 muziejininkei	 Daliai	
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Bernotaitei	 už	 pateiktas	 pastabas	 ir	 pa-
siūlymus.	Vėliau,	atsižvelgę	į	pastabas	bei	
papildę informacinę sistemą konkrečiais 
šaltiniais,	 klasifikaciją	 tobulinome.	Panai-
kinome ir į kitus skyrius perkėlėme gana 
daugiareikšmiškai	suvokiamą	sąvoką	„bui-
tis“,	 gyvenvietėms	 ir	 architektūrai	 skirtą	
skyrių	papildėme	sąvoka	„interjeras“.	

galutiniame variante lietuvos etno-
logijos	 klasifikacija	 buvo	 sudaryta	 iš	 16	
sričių:

BENDRUOMENĖ,	TEISĖ,	VALSTYBĖ	•	
ŠEIMA	 IR	GIMINYSTĖ	•	
ŽMOGAUS	LYTIS	 IR	AMŽIUS	•	
MiTyBa •	
APRANGA,	 IŠVAIZDA	•	
GYVENVIETĖS,	 ARCHITEKTŪRA	 IR	•	
inTeRjeRas 
Ūkinė Veikla •	
susisiekiMas iR koMunikacija •	
Religija •	
sVeikaTa iR liga •	
GAMTA	IR	ŽMOGUS	•	
skaiČiaViMas iR MaTaViMas •	
liaudies Menas •	
KALENDORINĖS	ŠVENTĖS	IR	MINI-•	
Mos dienos 
Poilsis iR PRaMogos •	
eTnologija kaiP Mokslas •	

Kiekviena	sritis	skaidoma	(3–5	žemesni	
hierarchiniai	lygmenys)	taip,	kad	prireikus		
vienas	 reiškinys	 galėtų	 būti	 priskiriamas	
kelioms kultūros sritims ar jų sudėtinėms 
dalims.	Be	to,	I.	Šidiškienė	sudarė	svarbiau-
sių etnologinių monografijų rinktinę biblio-
grafiją.	 Ž.	 Šaknys	 parengė	 su	 etnologija	

susijusių asmenų biografijas bei  sudarė 
kelias nuotraukų kolekcijas: „kūdikystė ir 
vaikystė“; „etninės grupės“; „sūpuoklės“; 
„kalendoriniai	 papročiai“.	 Etnologai	 pa-
rengė	ir	duomenų	rinkinį	„Žirgas	lietuvių	
etninėje	kultūroje“.	Įgyvendinant	projektą,	
etnologai	kelis	šimtus	LII	Etnologijos	sky-
riaus tikėjimų kartotekos kortelių tekstų 
ir	 LII	 Etnologijos	 rankraštyne	 saugomų	
nuotraukų	perkėlė	 į	 informacinę	 sistemą.	
Etnologų	 grupė	 parengė	 240	 etnologinių	
sąvokų	apibrėžimų.

Etnologų	darbo	rezultatai	buvo	aptarti	
2004	m.	 seminare	 „Aruodai:	 lituanistikos	
informacinės sistemos metmenys“ Vil-
niuje,	 Lietuvių	 kalbos	 institute	 2006	 m.	
gruodžio	 07–08	 d.	 surengtoje	 mokslinėje	
konferencijoje „lituanistikos paveldo 
informacinė	 sistema	 –	 Aruodai“.	 Čia	
R.	 Paukštytė-Šaknienė	 perskaitė	 praneši-
mą „etnografiniai duomenys virtualioje 
erdvėje“.	Etnologai	kartu	su	kitais	projekto	
dalyviais parengė tekstą informaciniam 
leidiniui	 	„Aruodai.	 Lituanistikos	 paveldo	
informacinė	 	sistema“.

Šis	 projektas	 yra	 pirmasis	 Lietuvoje,	
kai etnologai dirbo su dar penkių moks-
lų	 (folkloristikos,	 kalbotyros,	 istorijos,	
archeologijos	 ir	 informatikos)	 atstovais.	
Kurdami	 informacinę	 duomenų	 paieškos	
sistemą,	etnologai	turėjo	galimybę	apibėžti	
etnologijos mokslo vietą kitų mokslų sis-
temoje ir prisidėti prie tarpdisciplininės 
informacinės	sistemos	modelio	sukūrimo.	
Sudarytas	 pagrindas	 ateityje	 pildyti	 šią	
sistemą	 etnologijos	 rašytiniais,	 vaizdo	 ir	
garso	duomenimis.

Rasa	Paukštytė-Šaknienė
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Lietuvai,	kaip	neseniai	Europos	Sąjun-
gos	nare	tapusiai	nacionalinei	valstybei,	vis	
didesnį nerimą kelia tapatybės politikos 
klausimas:	kaip	išlaikyti	ir	puoselėti	tautinę	
tapatybę	ne	tik	globalizacijos,	bet	ir	euro-
peizacijos	 sąlygomis.	 Ne	 veltui	 Europos	
integracija	dažnai	apibūdinama	kaip	vienas	
iš	globalizaciją	atspindinčių	procesų	arba,	
tiksliau,	globalizacijos	išraiška	tam	tikrame	
regione.	Ši	 regioninė	 integracija	pasižymi	
ekonominiu	 Vakarų	 Europos	 šalių	 vieni-
jimusi	bei	veržimusi	už	tautinės	valstybės	
ribų,	kai	 tautinė	valstybė	 tam	 tikras	 savo	
funkcijas	ir	kompetencijas	perleidžia	virš-
valstybinėms	 institucijoms,	 kurios	 admi-
nistruoja	 integracijos	procesus.

Tautinė tapatybė dabartinėje naujojoje 
europoje jau nėra vien paprasčiausiu 
vienareikšmiu	kodu	pažymėta	tautiškumo	
konstrukcija,	kokia	yra,	pavyzdžiui,	tautinė	
vėliava,	 himnas	 ar	 herbas.	 Atvirkščiai,	 ji	
vis	 dažniau	 naudojama	 kaip	 ginčijamas	
simbolinis	kapitalas,	dėl	kurio	reikia	rung-
tis.	 Ji	 yra	 neabejotinai	 galingas	 identiteto	
politikos	 fondas,	 be	 galo	 svarbus	 ne	 tik	
identiteto	 politikai,	 bet	 ir	 identiteto	 stra-
tegijoms	pasirinkti.	

suprasti nacionalinio identiteto proce-
sus	 šiandieninėje	 Lietuvoje	 ypač	 svarbu,	
turint	omeny	augančią	emigraciją	iš	šalies.	
Nuo	1990	m.,	kai	atsivėrė	valstybės	sienos	
po	pusę	amžiaus	trukusios	okupacijos,	emi-
gracija	iš	Lietuvos	pasiekė	išties	įspūdingą	
mastą.	Ir	ji	nemažėja.	Pastaruoju	metu	vis	
daugiau	girdime	susirūpinimo	dėl	šio	pro-
ceso	masto	iš	valstybės	institucijų,	kuriose	
svarstoma,	kokią	poziciją	derėtų	Lietuvai	
užimti	sprendžiant	emigracijos	problemą.	
Statistika	negailestinga:	nuo	1990	m.	emi-
gravo	404	000	žmonių,	o	Lietuvoje	gyvena	
3	384	879	žmonės	<http://www.stat.gov.
lt/lt/news/view/?id=1767>	 (žiūrėta	

2008	 08).	 <http://www.stat.gov.lt/lt/
page/view/?id=1292>	 (žiūrėta	2008	08).

Nuo	 pat	 emigracijos	 iš	 Lietuvos	 pro-
ceso	 pradžios	 iki	 šiol	 Lietuvos	 piliečiai	
daugiausia emigruoja beveik į tas pačias 
pagrindines	šalis:	Airiją,	Angliją,	 JAV,	 Is-
paniją,	Vokietiją	 ir	 Skandinavijos	 šalis.

lietuvos susirūpinimas tapatumu ir 
migracija matyti ir nacionalinėje mokslinių 
tyrimų	finansavimo	politikoje.	Pagrindinė	
mokslinius tyrimus finansuojanti institucija 
lietuvoje – lietuvos valstybinis mokslo 
ir studijų fondas (lVMsF) – remia kelias 
prioritetines	Lietuvos	mokslo	kryptis,	ku-
rių viena pavadinta „Tautinio identiteto 
išsaugojimas	globalizacijos	 sąlygomis“.	

Migracija ir tapatumas yra taip pat 
aktualios temos platesniame Vytauto 
Didžiojo	 universiteto	 Socialinės	 antropo-
logijos	 centro	 atliekamų	 tyrimų	 spektre.	
Tai	rodo	2005	m.	centro	vykdytas,	LVMSF	
finansuotas projektas „lietuvių tautinio 
identiteto	raiškos	būdai:	socialinė	atmintis,	
kultūrinis	tęstinumas	ir	kaita	globalizacijos	
sąlygomis“.	 Dabartinis	 centro	 vykdomas	
projektas „lietuvių tautinės tapatybės 
išsaugojimas	 europeizacijos	 bei	 globali-
zacijos	 sąlygomis:	 lietuviškumo	 raiška	 ir	
nacionalinės	 Airijos,	 Anglijos,	 Ispanijos,	
jaV ir norvegijos tapatybių politikos“ 
galėtų tam tikra prasme būti apibūdintas 
kaip	 	 minėtojo	 projekto	 tęsinys.	 2007	 m.	
antropologijos centre rengiant projekto 
paraišką,	 aiškiai	 buvo	 įsivaizduojama	
multidisciplininė	 jo	 perspektyva,	 kuri	
leido	 sutelkti	 antropologus,	 sociologus,	
taip	pat	 ir	užsienio	politikos	 formuotojus	
iš	 valstybinės	 institucijos.	 LVMSF	 skyrė	
finansavimą	 projektui	 2007–2009	 m.	 lai-
kotarpiui pagal jau minėtą prioritetinę 
programą.

lietuvių tautinio identiteto raiškos būdai
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