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kotarpį.	Todėl	manytina,	 kad	 šis	modelis	
tikrai turėtų praversti lietuvių liaudies 
medicinos	 tyrinėtojams.	

Pabaigai – trumpai apie darbo priedą 
„lietuvos kaimo vaistininkystės tradicijos 
XIX	 amžiaus	 pabaigoje	 –	 XX	 amžiaus	
pirmoje	pusėje.“	Akivaizdu,	 jog	 jame	pa-
teikiama	 etnografinė	 medžiaga	 gali	 tapti	
puikiu	šaltiniu	kitiems	tyrėjams.	Ramūnas	
Trimakas pateikia gausius spausdintus bei 
archyvinius	 duomenis.	 Tačiau	 autorius	

visiškai	nepaaiškina,	kokia	yra	šio	priedo	
paskirtis.	 Turbūt	 daug	 racionaliau	 būtų	
buvę	 šią	 medžiagą	 panaudoti	 pačiame	
darbo	 tekste.	 	

Nepaisant	 visų	 pastabų,	 Ramūno	 Tri-
mako	monografija	pasižymi	nauju	analiti-
niu	 požiūriu,	 jungiančiu	 įvairius	 liaudies	
medicinos	komponentus	į	bendrą	visumą.	
Tai yra svarus lietuvių liaudies medicinos 
tyrinėjimų	žingsnis,	skatinantis	naujai	pa-
žvelgti	 į	nagrinėjamą	objektą.	

Veronika	Gribauskaitė
Lietuvos	 istorijos	 institutas

Lietuviškojo identiteto trajektorijos.	
Vytis	Čiubrinskas	ir	 Jolanta	Kuzneco-
vienė	(sud.).	Kaunas:	Vytauto	Didžiojo	
universitetas,	 2008.	 188	p.:	 iliustr.

Šis	 straipsnių	 rinkinys	 svariai	 priside-
da	 prie	 studijų,	 nagrinėjančių	 socialinio	
identiteto	 (tapatybės)	 formavimą,	 raiškas	
bei	kaitą.	Kad	tokių	studijų	daugėja,	nieko	
nuostabaus,	nes	klausimai,	susiję	su	indi-
vido	bei	grupių	savivoka	ir	 identifikacija,	
šiandien	 yra	 itin	 svarbūs	 daugybei	 žmo-
nių.	Anot	Leonido	Donskio,	„modernusis	
projektas	mūsų	neišlaisvino	nuo	tapatybių	
–	priešingai,	 jos	 tampa	netgi	dar	svarbes-
nės...	 nei	 anksčiau“	 (p.	 184).	 Ieškodami	
būdų	 prisitaikyti	 prie	 intensyvėjančios	
modernybės	 ir	 globalizacijos	 procesų	 (ar	
jiems	 atsispirti),	 individai	 ir	 socialinės	
grupės pasitelkia įvairius identitetus ir su 
jais	 susijusius	 simbolinius	 išteklius.	 Ben-
druomeninis tapatinimasis ir jo socialinė 
kultūrinė	raiška	daugeliui	tampa	svarbiais	
moralinės	 egzistencinės	 atramos	 taškais	
vis labiau fragmentuotame ir	ontologiškai	
padrikame	pasaulyje.	

knyga parengta tarpdisciplininio pro-
jekto,	 prieš	 kelerius	 metus	 tyrusio	 šiuo-

laikinio lietuviškojo	 identiteto	 įvairovę,	
pagrindu.	 Straipsnių	 autoriai,	 atstovau-
jantys	sociologijai,	socialinei	antropologijai,	
politologijai bei kitoms visuomeninių mokslų 
sritims,	siūlo	skaitytojui	naujausių	identiteto	
teorijų	 kritinį	 aptarimą	 (V.	 Čiubrinskas,	
D.	 Daukšas,	 I.	 Šutinienė)	 bei	 Lietuvoje	
iki	 2005	 m.	 vykdytų	 tautiškumo	 tyrimų	
apžvalgą	 (M.	 Taljūnaitė).	 Leidinyje	 taip	
pat pristatomi minėto projekto metu atlikti 
kiekybiniai	 bei	 kokybiniai	 tyrimai,	 nagri-
nėjantys	 tokias	 temas	 kaip	 lietuviškumo	
ritualizavimas	 nacionalinėse	 šventėse,	
„savo / svetimo“	 priešpriešos	 vaidmuo	
tautinėje	 savivokoje	 (J.	 Kuznecovienė),	
socialinės	 atminties,	 laiko	 ir	 erdvės,	 dau-
giakultūriškumo	 ir	 tautiškumo	 sąsajos	
(I.	Šutinienė)	bei	repatrijavusios	diasporos	
lietuviškumo	 ypatumai	 (V.	 Čiubrinskas).	
Baigiamajame poleminiame esė leonidas 
Donskis	 rašo	 apie	 Lietuvos	 žydus	 (litva-
kus),	 ragindamas	 skaitytoją	 reflektyviau	
pamąstyti	apie	šios	etninės	grupės	lietuviš-
kumą ir pergalvoti tolerancijos bei tautos 
„svetimųjų“	 sąvokas.

Rinkinyje pateikta turtinga empirinė 
medžiaga	įtaigiai	rodo,	kad	tautinis	iden-
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titetas posocialistinėje	Lietuvoje	pasireiškia	
gausybe	formų	bei	konfigūracijų,	kad	tai	ne	
statiškas	aiškiai	apibrėžtų	parametrų	objek-
tas,	 bet	 daugiakryptis	 procesas,	 kuriam	
būdingas	 nuolatinis	 vyksmas	 ir	 virsmas.	
Be	 to,	 galime	 teigti,	 kad	 tokio	 identiteto	
net	 nėra.	 Šiandien,	 kaip,	 beje,	 turbūt	 ir	
visais	 laikais,	 jis	 egzistuoja	 daugiskaitos	
forma,	 t.	 y.	 kaip	 lietuviškieji	 identitetai.	
Todėl vargu ar naudinga teoriniu metodo-
loginiu	požiūriu	juos	sprausti	į	tipologijų,	
priešpriešų	 (pvz.,	 etninis	 vs	 politinis),	
kiekybių	 ir	 modelių	 rėmus,	 kaip	 bando	
daryti	kai	kurių	straipsnių	autoriai	(p.	76,	
147).	 Turbūt	 vertingiau	 suprasti,	 kaip	 ir	
kodėl	tie	identitetai	atsiranda,	kokiose	so-
cialinėse	grupėse,	kokiomis	konkrečiomis	
politinėmis,	ekonominėmis	aplinkybėmis,	
kokios	simbolinės	sistemos	(kalba,	tradici-
ja,	istorinė	atmintis,	religija)	pasirenkamos	
juos	 konstruojant	 ir	 pan.	 Svarbu	 atskleisti	
ir	 aiškinti	 nūdienos	 lietuviškųjų	 identitetų	
įvairovę	ir	kompleksiškumą.	Tą	galima	efek-
tyviau	įvykdyti	be	modeliavimų,	grupavimų	
ir	 „matavimų“	 (p.	 46),	 kurie	 dažniausiai	
schematizuoja	 ir	 supaprastina	 sudėtingas	
socialines	 realijas.	

Remdamiesi kokybiniais interviu bei 
pokalbių	duomenimis,	keli	tyrėjai	pabrėžia,	
kad lietuvių kalbos mokėjimas yra vienas 
svarbiausių kriterijų identifikuojant lietu-
viškumą	 (žr.	p.	62,	161,	175).	Tačiau	nėra	
nė	vieno	straipsnio,	 išsamiau	aptariančio,	
kaip naudojami lingvistiniai resursai kons-
truojant	 ir	 teigiant	 šią	 tapatybę.

Kaip	 žinome,	 valstybė	 ir	 bažnyčia,	
siekdamos	 save	 legitimizuoti,	 taip	 pat	
rūpinasi	 tautiškumu	 ir	 su	 juo	 siejamu	
identitetu,	 naudodamos	 įvairius	 simboli-

nius	 išteklius	 ir	 įrankius	 (p.	 15).	Kaip	 tai	
šiandien	 vyksta	 posovietinėje lietuvoje?	
Kaip	 koreliuoja	 (ar	 konfliktuoja)	 šių	 ins-
titucijų lietuviškumo	 vizijos su atskirų 
asmenų ar socialinių grupių nacionalinio 
identifikavimosi	projektais?	Tokių	procesų	
detalesnis	aprašymas	ir	analizė	praturtintų	
recenzuojamą	 rinkinį.

leidinio akademinę vertę taip pat 
padidintų nors trumpas pateiktų studijų 
aptarimas platesniame posocialistiniame 
kontekste.	 Kokius	 skirtumus	 ar	 panašu-
mus	 įžvelgtume	 lygindami	 šiuolaikinės	
lietuviškosios	 tautinės	 sąmonės	 ir	 identi-
fikacijos	 raišką	 su	 nacionalinio	 identiteto	
manifestacijomis,	tarkime,	Rusijoje	ar	Len-
kijoje?	Ką	tokie	su	tapatybe	susiję	procesai	
atskleidžia	 apie	 politines,	 ekonomines	 ir	
kultūrines	permainas,	šiandien	vykstančias	
buvusiame	„Rytų	bloke“?	

Galiausiai	 pora	 redakcinių	 pastabų.	
Leidiniui	 trūksta	 baigiamojo	 žodžio	 –	
diskusijos,	 apibendrinančios	 straipsnių	
argumentus	 ir	 nubrėžiančios	 tyrimų	 gai-
res	ateičiai.	Pavardžių	 ir	 terminų	rodyklė	
knygos gale padėtų skaitytojui geriau 
orientuotis	 jos	puslapiuose.	

Stebina	 faktas,	 kad	 „Lietuviškojo	 iden-
titeto trajektorijos“ pasirodė tik septy-
niasdešimt	 penkių	 egzempliorių	 tiražu.	
Tikra	bibliografinė	retenybė!	Tai	 svarbus,	
reikalingas	 ir	 įdomus	 leidinys,	kurio	 tira-
žas	 turėtų	 būti	 daug	 didesnis.	 Ši	 knyga,	
kaip	mokomoji	priemonė,	gali	puikiai	tikti	
antropologijos	ir	sociologijos	kursams.	Be	
to,	ją	turėtų	perskaityti visi besidomintieji 
„žmogiška	 buvimo	 lietuviu	 patirti[mi]“	
(Čiubrinskas,	p.	24)	nūdienės	globalizacijos	
kontekste.	

Gediminas	Lankauskas
Reginos	universitetas


