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Pratarmė

Šis Lietuvos etnologijos specialus numeris skirtas supažindinti su naujausiais 
užsienyje gyvenančių ar iš jo sugrįžusių kolegų darbais. Pavadindami šį leidi-
nį Aktualioji antropologija: pasaulio lietuvių tyrimai ir įžvalgos siekiame paakinti 
skaitytoją atkreipti dėmesį į tyrimus, kuriuose gvildenami naujausi ir aktua-
liausi etnologijos ir antropologijos mokslų klausimai, pradedant „skaitmenine 
visuomene“ ir baigiant trauminės atminties daugiaplaniškumo ypatybėmis. 

Norėdami skaitytoją įvesti į mokslinių aktualijų verpetą pirmiausia prista-
tome diskusijų forumą, kurį parengė ir vedė Lietuvos antropologų asociacijos 
iniciatorė – Kristina Jonutytė. Jos sukviestoje „Apskrito stalo“ diskusijoje, 
pavadintoje „Ką antropologija mums sako apie šiuolaikinį pasaulį“, dalyvavo 
trys tyrėjos iš Harvardo, Majamio bei Kalifornijos Berklio universitetų JAV: 
Ieva Jusionytė, Neringa Klumbytė ir Rima Praspaliauskienė bei šio Lietuvos 
etnologijos numerio sudarytoja Asta Vonderau iš Martyno Liuterio universiteto 
Halėje, Vokietijoje. Jos diskutavo aktualiais antropologijos mokslo politikos, 
metodologijos bei taikomojo mokslo aspektais. 

Minėtajai šio numerio Aktualiosios antropologijos tematikai skirti penki straips-
niai pradedami Astos Vonderau tyrimo, atlikto Švedijoje, pristatymu, kuriame 
gvildenama labai aktuali šiuolaikinio globalizuoto pasaulio problema – globalios 
skaitmenizacijos plėtra bei jos įtaka socialinei ir gamtinei aplinkai. Įkandin eina 
du – Kristinos Jonutytės ir Eugenijaus Liutkevičiaus – straipsniai, kuriuose nag-
rinėjamos budizmo ir baptistų religijos politinės aktualijos Buriatijoje (Rusija) bei 
Ukrainoje. Čia labai taikliai iškeliami, atrodytų, anapus religijos antropologijos 
problematikos lauko išeinantys, tačiau tiesiogiai religinius judėjimus veikiantys 
politinio lojalumo bei visuomeninių transformacijų įtakų klausimai. 

Patyręs postsocializmo antropologijos tyrinėtojas iš Kanados gediminas 
Lankauskas savo straipsnyje gilinasi į santuokos apeigas sovietinėje Lietuvoje 
keldamas klausimą apie jų susovietinimą per totalitarinės valstybės primestą 
santuokos modelio įgyvendinimą. Straipsnyje taikliai parodoma, kaip net to-
kia privati sfera buvo suvalstybinta, ir kartu tai palyginti atrodo kaip visiška 
šiuolaikinėje Lietuvoje vykstančio viešosios sferos privatizavimo priešingybė. 

Biografinį empirinių duomenų rinkimo metodą taikanti ir vykdanti tarpdis-
ciplininius tyrinėjimus JAV politologė Dovilė Budrytė savo straipsnyje nagrinėja 
trauminės atminties ir su tuo susijusių moralinių iššūkių peripetijas pokario 
Lietuvos partizaniniame kare, pabrėždama socialinės lyties aspektus atminties 
naratyvuose ir kad moterų vaidmuo juose negali būti laikomas pasyviu, nes 
jos kuria „savąsias daugybines traumines praeitis“.  
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Kiti du šio žurnalo numerio straipsniai parengti etnologijos ir sociologijos 
(antropologijos) doktorančių iš Vytauto Didžiojo universiteto (VDU). Viena 
jų – Ilona Kazlauskaitė – nagrinėja beveik visiškai netyrinėtą, nors, atrodytų, 
savaime suprantamą studentų migracijos reiškinį. Straipsnyje aptariamas ak-
tualus iššūkio studentų-migrantų identitetui aspektas, kai jie atsiduria tarp 
dviejų polių – juos priėmusios šalies (universiteto) integruojančių veiksnių ir jų 
patiriamos atskirties būklės. Vaida Rakaitytė imasi labai svarbios taikomosios 
muziejininkystės problematikos pristatydama gyvąją – atkurtą ir įveiksmintą 
tradicinio lietuviško vaikų žaidimo rekonstrukciją Liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse. Šiuo straipsniu atveriamas kelias tam, ko Lietuvoje trūksta, – ana-
litinei ir teoriškai pagrįstai taikomajai etnologijai.  

Mokslo aktualumo pristatymą tęsia antropologė Agnieška Avin savo prane-
šime iš Kaune vykusios šių metų Nacionalinės jaunųjų sociologų-antropologų 
konferencijos. Autorė apžvelgia savo patirtį, sukauptą tyrinėjant Lietuvos romus 
ir akivaizdų jų stigmatizavimą viešumoje. Ji kelia klausimą dėl angažuotos, 
t. y. aktyvistinės, antropologijos svarbos šiuolaikinėje „žinių gamyboje“ apie 
žmones ir kultūras, o tai dažniausiai laikoma antropologų duona. Ji pabrėžia, 
kad antropologija, tapdama angažuotu socialiniu mokslu (tuo netapdama 
mažiau akademiniu), stiprintų pasipriešinimą strateginiam atskirų grupių stig-
matizavimui ir prisidėtų prie jautresnių žmogaus teisėms socialinių pokyčių 
visuomenėje. 

Šiame numeryje kaip niekada gausu recenzijų ir apžvalgų – recenzuojami 
net aštuoni leidiniai. Savo recenziniame straipsnyje Auksuolė Čepaitienė imasi 
kontekstualiai įvertinti jos kolegų, Lietuvos istorijos instituto etnologų Rasos 
Paukštytės-Šaknienės, Žilvyčio Šaknio bei Irmos Šidiškienės, parengtą mono-
grafiją apie Vilniaus gyventojų laisvalaikį ir kultūrinę raišką. Ji pabrėžia, kad 
tai jau trečias šių autorių bendras veikalas ir kad jis iškalbingai byloja apie 
besiplečiančią etnologinių tyrimų erdvę. Vytautas Tumėnas tam pritaria savo 
straipsnyje recenzijoje aukštai įvertindamas lietuvių folkloro tyrinėtojos Dai-
vos Vaitkevičienės monografiją apie baltų gėrimus ir jų vartojimo tradicijas ir  
laikydamas tai tarpdalykiniu etninės ekologinės ir etninio kulinarinio paveldo 
srities tyrimu. 

Kitas pluoštas leidinių aptariamas recenzijų-apžvalgų skyriuje. Čia Kanados 
antropologė Ieva Paberžytė detaliai nagrinėja Donato Brandišausko disertacijos 
pagrindu parengtą knygą apie Sibiro oročėnų (evenkų) pasaulėžiūros ir me-
džioklinės gyvensenos sąveiką; Aušra Teleišė recenzuoja aktualią Didžiojoje 
Britanijoje Durhamo universitete dirbančio antropologo Felixo Ringelio kny-
gą apie šiuolaikinius Vakarų pasaulio postindustrinius miestus, patiriančius 
deindustrializacijos bangą. Rūta Žarskienė recenzuoja savo kolegių muzikinio 
folkloro specialisčių gailos Kirdienės ir Daivos Vyčinienės naujausius tyrimus; 
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Lina Leparskienė gilinasi į Trakų gyventojų praeitį analizuodama pačios su-
rinktus vietinių gyventojų pasakojimus. 

Žurnalo konferencijų skiltyje rasime išsamią Europos etnologų ir folklo-
rininkų asociacijos (SIEF) konferencijos Helsinkyje apžvalgą, parengtą VDU 
doktorantų, kurie sutartinai pripažįsta joje patyrę daug gerų impulsų savo 
disertacijoms rašyti.

Asta Vonderau, Vytis Čiubrinskas


