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Pratarmė

Muziejų įvykiai – atidarymai, konferencijos, politiniai susitikimai, koncer-
tai – šiandien pasaulyje yra įspūdingi renginiai, patvirtinantys, kad jau trečią 
šimtmetį muziejus tebėra ypatinga, pasaulį keičiančių paslapčių kupina, praeitį 
ir dabartį liudijanti ir visus traukianti vieta. Muziejus yra tarsi ritualinė vieta, 
kurioje visuomenė prabyla apie save, apie savo santykį su paveldu, vieta, 
istorija, kultūra. Čia visuomenė puoselėja savo tapatybę ir simboline kalba 
išreiškia ateities perspektyvas. Antropologams ir etnologams muziejus įdomus 
kaip šiandieninio gyvenimo atspindys ir visuomenės požiūrių ir verčių sukonst-
ruotas jų žinių reprezentatyvus išskleidimas. 

Šis 2014 m. žurnalo „Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etno-
logijos studijos“ numeris „Muziejus: žinios ir etnografija“ skirtas muziejaus 
temai. Čia siekiama pažvelgti į daugiaprasmius ir kintančius muziejaus kon-
tekstus šių dienų visuomenėje, taip pat aptarti tai, ką ir kaip muziejus kalba 
šiuolaikiniam žmogui. Etnografija muziejuje yra žinių sritis ir metodas – tai 
pasakojimai apie žmonių pasaulius bei jų įvairovę ir pasakojimai apie muziejus 
ir jų iškalbingumą visuomenei. 

Muziejaus ir etnografijos problematika šiame numeryje gvildenama moksli-
niuose straipsniuose, diskusijose, taikomųjų projektų pristatymuose. Muziejaus 
temą autoriai nagrinėja aptardami konkrečius atvejus. Auksuolė Čepaitienė įva-
diniame straipsnyje, remdamasi kai kuriais muziejų tyrinėtojų darbais, aptaria 
žurnalo autorių mintis išskaidydama jas į muziejaus, idėjos, vietos, istorinių 
prasmių, objekto, materialumo ir autentiškumo, muziejinių praktikų ir muziejų 
žmonių temas; Jonas Mardosa apžvelgia kraštotyros muziejaus idėją, kilusią 
XX a. tarpukariu, ir jos įgyvendinimą Lietuvoje bei įvertina etnografinės me-
džiagos vietą muziejuje; Hubertas Czachowskis įvertina individualų muziejinin-
kės Marijos Znamierowskos-Prüfferowos įnašą į etnografinės muziejininkystės 
raidą, teorinę ir praktinę plėtrą; Eglė Rindzevičiūtė nagrinėja muziejaus ekspo-
zicijas Lietuvos nacionaliniame ir Gintaro muziejuose kaip tautinės tapatybės 
ir geopolitinių dimensijų (ir Šiaurės idėjos) išraiškas, besikeičiančias ir (ar) 
nesikeičiančias politinių aplinkybių ir socialinių persigrupavimų kontekstuose; 
Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė, remdamasi Pitt Rivers muziejaus atveju, aptaria 
muziejų kaip vizualinį etnografinį naratyvą, sudarytą iš daugiabalsių pranešimų 
ir formų, mainų ir muziejuje vykstančių susitikimų. Reikšminga, kad autoriai 
gvildena struktūrinį ir probleminį idėjų, situacijų ir temų savitumą muziejuose, 
jų istorinius ir tarpkultūrinius kontekstus, vietines patirtis ir perspektyvas, o 
jų mintys išsiskaido, susipina viena su kita sudarydamos naujus probleminius 
darinius ir kviečia imtis tolesnių diskusijų. 
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Diskutuoti tiesiogiai kviečia ir Vidos Savoniakaitės straipsnis „Diskusijų“ 
dalyje. Jame autentiškumo prasmių klausimai keliami kitoje, atrodytų, su mu-
ziejumi nieko bendra neturinčioje folklorinių renginių aplinkoje. Bet ar auten-
tiškumo prasmės klausimas šiandienėje vartotojų ir informacinių technologijų 
visuomenėje vis dar gali būti keliamas, ar jis nėra pasenęs? O gal jis yra įgijęs 
kitas vertes, sampratas ir pavidalus? Galų gale kas yra autentiškumas? Tai 
konceptualūs klausimai, svarstymus perkeliantys anapus muziejaus sienų. 

Muziejus pirmiausia yra jo ekspozicijos, įvykiai ir praktikos, iš kurių jis 
atpažįstamas ir matomas. Dviejuose šio numerio straipsniuose pristatomi tai-
komieji projektai, Lietuvoje reikšmingi ne tik muziejininkystei, bet ir darantys 
įtaką šių dienų visuomenės požiūriui į etnografiją ir jos naudojimą. Lietuvos 
liaudies buities muziejaus darbuotojos Janina Samulionytė ir Sigita Žukauskaitė 
pasakoja apie parodą „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“, jos 
idėjos konstravimą ir įgyvendinimą. Autorės aptaria, kaip parodos pasakojimas 
apie vieną objektą susideda iš įvairių smulkių pasakojimų, ateinančių iš skirtin-
gų gyvensenos sričių, ir atskleidžia ne šį konkretų objektą, bet bendruomenės 
gyvenseną. Inga Levickaitė-Vaškevičienė, nagrinėdama Lietuvos liaudies buities 
muziejaus vertybių skaitmeninimą, pabrėžia jo teikiamų galimybių įvairovę 
ir kitokį, muziejaus supratimą keičiantį žinių ir eksponatų sklaidos būdą. 
Pažymėtina, kad šie taikomieji darbai ir projektai muziejaus temai suteikia 
tikroviškumo ir atskleidžia jos etnografinius niuansus. 

Šiame žurnalo numeryje skelbiami du neteminiai, tačiau kultūrinio paveldo 
ir ,,gyvosios praeities” išteklius aktualiai gvildenantys straipsniai. Goda Palekaitė 
netiesiogiai tęsia muziejų temą išryškindama jos pokolonijinę problematiką bei 
iškeldama bušmėnų (dabar vad. san) paveldo muziejinimo Namibijoje pole-
minius klausimus, o Ainė Ramonaitė ir Rytė Kukulskytė gilinasi į posocialis-
tinę – aktualiosios sovietmečio praeities – problematiką dėmesį sutelkdamos 
į „Dainuojančios revoliucijos“ ištakas – etnokultūrinio pasipriešinimo režimui 
veiksmingumą.

Reikšmingai ir savitai šio numerio temą praplečia ir į ją sklandžiai įsiterpia 
R. Račiūnaitės-Paužuolienės pokalbis su Oksfordo universiteto Socialinės ir 
kultūrinės antropologijos instituto profesoriumi Marcusu Banksu, vadovau-
jančiu šio instituto Antropologijos ir muziejaus etnografijos mokyklai ir ypač 
nusipelniusiu vizualinės antropologijos tyrimams. 

Tikimasi, kad žurnalo numerio tema „Muziejus: žinios ir etnografija“, beje, 
etnologų neliesta, patrauks skaitytojus ir jie įsigilins į probleminę šios srities 
įvairovę, kurią šio numerio autoriai atskleidžia ir svarsto remdamiesi konkre-
čiais atvejais.

 Auksuolė	Čepaitienė,	Vytis	Čiubrinskas
 


