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Pratarmė

2010-aisiais sukako šimtas metų nuo žymios Lietuvos etnologės, Vilniaus 
universiteto profesorės Pranės Dundulienės (1910–1991) gimimo. Šia proga 
Vilniuje ir Švenčionyse surengta konferencija „Etnologija: istorija, dabartis ir 
perspektyvos“. Siekiant suvokti profesorės nueitą kelią, konferencijos metu buvo 
nagrinėjami ne tik jubiliatės darbai, bet ir jų reikšmė etnologijos mokslui. Tai 
paskatino pažvelgti ir į Lietuvos etnologijos istoriją, institucionalizaciją, kin-
tančias šio mokslo ribas ir paanalizuoti šio mokslo perspektyvas europiniame 
kontekste, kartu sudaryti mūsų žurnalo teminį numerį „Lietuvos etnologija: 
praeitis, dabartis ir perspektyvos“. 

Įvadiniame straipsnyje pabandėme trumpai peržvelgti etnologijos kelią. 
Analizuojant etnologijos istoriją, institucionalizaciją ir šio mokslo ribas gauta 
išvada, kad mokslo susiformavimas Lietuvoje vėlavo tiek Europos, tiek ir 
Baltijos šalių kontekste. Tai iškėlė papildomų iššūkių Lietuvos etnologams 
sovietinės okupacijos metais rengiant su mokslo susiformavimu sietiną pir-
mąjį apibendrinamojo pobūdžio akademinį leidinį Lietuvių	 etnografijos	 bruožai	
(1964), dalyvaujant Pabaltijo atlasų rengime, kituose tarptautiniuose projek-
tuose. Po 1990-ųjų etnologija „juridiškai“ tapo nepriklausomu nuo istorijos 
mokslu, tačiau, nepaisant naujų galimybių ir pasiekimų, etnologija faktiškai 
liko „mažuoju mokslu“ su didelėmis institucionalizacijos problemomis. Beje, 
jų kyla ne tik Lietuvoje. Verta paminėti Máiréad Nic Craith žodžius, kad kai 
kurios disciplinos, pvz., istorija ar literatūra, lengvai apibrėžiamos, išlaiko savo 
koncepcinį vientisumą laiko perspektyvoje ir yra instituciškai privilegijuotos. 
Tarpdisciplininių mokslų dalia yra gerokai sunkesnė. 

Kaip įveikti tas problemas? Šio klausimo sprendimą galime surasti Ull-
richo Kockelio straipsnyje. Sureikšminus etnologiją kaip taikomąjį regioninį 
mokslą, ji gali tapti „savotiška mokslo sąžine konkrečioje vietoje“. Taikomąją 
etnologijos mokslo reikšmę išskyrė ir Vytis Čiubrinskas. Etnologijos perspek-
tyvas jis mato glaudžiame bendradarbiavime su sociokultūrine antropologija, 
tęsiant jau pradėtą darbą. Šių mokslų sąsajas, tiesa, mokslo formavimosi etape 
analizuoja ir Auksuolė Čepaitienė. Konferencijos pranešimo pagrindu pareng-
tame straipsnyje ji pažvelgė į etnologų dar mažai nagrinėtą laikotarpį: XVIII a. 
pabaigą – XIX a. pradžią.

Dar trys autoriai atkreipia dėmesį į mokslo institucionalizacijos problemas. 
Marleen Nõmmela paaiškina Estijos nacionalinio muziejaus, kaip šalyje do-
minuojančio etnologijos mokslo centro, ištakas, aprašydama žymaus etnologo 
Ferdinando Linnuso veiklą. Lenkijoje mokslas formavosi kita linkme. Mokslo 
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gimimas sietas su pirmosios universitetinės etnologijos katedros lvove (Ukrai-
na) įsteigimu. Apie tai ir tolesnę Lenkijos etnologijos raidą galima pasiskaityti 
W. Kuligowskio straipsnyje. 

Tuo tarpu dar vieną mažai žinomą Lietuvos etnologijos puslapį atvertusi 
irena Regina Merkienė straipsnyje aptaria pirmuosius sovietinės okupacijos 
metus, kai buvo įkurtas Lietuvos mokslų akademijos Etnologijos institutas, 
pasak autorės, leidęs išsaugoti lietuvių etnologijos mokslo potencialą.

Publikuojami ir su šio žurnalo numerio tema tiesiogiai nesusiję straipsniai. 
Tiesa, pirmasis Johno Helslooto straipsnis susijęs su žiemos kalendorinėmis 
šventėmis, ypač dominusiomis P. Dundulienę ir kitus Lietuvos etnologus 
(čia žiemos ritualams skirtos kelios disertacijos). Ritualo ir socialinės sąveikos 
problemai skirtas straipsnis parengtas jau minėtoje konferencijoje skaityto 
pranešimo pagrindu. Etnologijai ypač aktuali lauko tyrimų tema analizuojama 
antropologės Vitos Petrušauskaitės straipsnyje ir prasmingai pratęsia tradiciją 
mūsų žurnale spausdinti tokio pobūdžio straipsnius.

Tradiciškai publikuojamos ir recenzijos. Su šio numerio tema glaudžiai 
susijęs Olgos Fišman, Birutės Kulnytės ir Elvydos Lazauskaitės sudarytas kata-
logas, pristatantis lituanistiką Rusijos etnografijos muziejaus Sankt Peterburge 
rinkiniuose (rec. Ž.	Šaknys). Taip pat recenzentai aptaria A. Čepaitienės sudarytą 
straipsnių rinkinį (rec. R.	Praspaliauskienė), Jono Mardosos (rec. I.	R.	Merkienė), 
U. Kockelio (rec. N.	Klumbytė), Aušros Zabielienės (rec. R.	 Sliužinskas), gailos 
kirdienės (rec. D.	Račiūnaitė-Vyčinienė), Martyno ir Marijos Purvinų (rec. S.	Ur-
bonienė) knygas. Etnologijos ir sociokultūrinės antropologijos mokslų istorija jau 
tapo ir numeryje aptariamos konferencijos.

Rengiant šį numerį mus pasiekė bloga žinia: netekome Jono Balio – pa-
skutinio lietuvių tautotyros mokslo ambasadoriaus JAV. Tikimės pasisemti jo 
ryžto, begalinio darbštumo ir pasiaukojimo ateities darbams. Trumpai jo nueitą 
kelią nužvelgia Rita Repšienė. 

              Žilvytis	Šaknys


