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Pratarmė

2018 m. Lietuvos etnologijoje, kaip ir kasmet, pateikiamas pluoštas naujau-
sių darbų iš etnografinių lauko tyrimų bei iš juos apibendrinančių kabinetinių 
erdvių. Pirmiausia tai Chriso Hanno straipsnis, kuriame taikliai susiejamos 
šios abi sferos ir gvildenama moralinės ekonomikos problema (post)socialisti-
nėje Vengrijoje. autorius, būdamas vieno didžiausių Europoje antropologijos 
tyrimo centrų – Maxo Plancko socialinės antropologijos instituto – vadovu, 
jau keletą dešimtmečių tyrinėja Vidurio ir Rytų Europos bei Rytų azijos vi-
suomenių ekominės transformacijos procesus per pas mus dar mažai žinomą 
ritualinę-maginę, t. y. holistiškai su kultūra susietos ekonomikos – paprastai 
įvardijamos moralinės ekonomikos terminu, prizmę. o paprotinės teisės ir kaimo 
moralės tyrimų, pavyzdžiui, per kaimynystės prizmę, turime ir Lietuvoje, ir tai 
demonstruoja Rasos Paukštytės-Šaknienės straipsnis apie kaimynyste grįstus 
kaimų, miestelių ir priemiesčių gyventojų santykius Vilniaus apylinkėse. Čia 
akcentuojama ne paprotinė moralė, o socialinio ryšio palaikymo ir tarpusavio 
pagalbos formų įvairovė. 

kiti du tekstai skirti labai aktualiai lietuvių emigracijos temai. Jų autoriai – 
darius daukšas ir Jolanta kuznecovienė – į šį šiuolaikinio pasaulio reiškinį 
žvelgia per identiteto prizmę pabrėždami pilietybės, tautybės ir kartos identiteto 
resursų panaudojimo problemas naujosios lietuvių emigracijos kraštuose – nor-
vegijoje ir didžiojoje Britanijoje. 

Lietuvos Respublikos šimtmečio jubiliejui dera Žilvyčio Šaknio straipsnis 
apie nacionalinių švenčių formavimą nuo pat 1918 m. iki sovietinės okupacijos 
1940 m. Jis akivaizdžiai parodo, kad švenčių susiejimas su istoriniais įvykiais ir jų 
populiarinimas per spaudą, mokyklą ar jaunimo organizacijas gali negarantuoti 
jų populiarumo ir ilgaamžiškumo.

audronė daraškevičienė savo tekste gilinasi į šiandien itin aktualėjantį vaikų 
auklėjimo modelio kaitos šiuolaikinėje Lietuvoje klausimą. Plačios apimties 
etnografinio tyrimo pagrindu ji nustato senojo – hierarchinio – modelio aižė-
jimą, kuris, be kita ko, vyksta ir dėl žmogaus teisių diskurso, vis kategoriškiau 
akcentuojančio ir vaikų teises, išpopuliarėjimo. 

Šis žurnalo numeris išsiskiria dviem naujovėmis. Publikuojant šveicarų 
antropologo, politinės antropologijos žinovo Christiano giordano tekstą, pra-
dedama nauja diskusijų rubrika – „diskusijų forumas“. Tikėtina, diskusijos 
paskatins aktyviau keistis nuomonėmis dėl aktualių etnologijos ir sociokultū-
rinės antropologijos teorinių, metodologinių bei epistemologinių koncepcijų ar 
terminų. Rubrika pradedama šiuolaikinės politinės antropologijos aktualijos – 
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politinio subjektyvumo kategorijos – visapusišku išnagrinėjimu. Giordano kelia 
klausimą, ar ji instrumentali antropologijai. Atsakymas pakankamai kritiškas, 
todėl kituose žurnalo numeriuose tikimės diskusijos šia tema. 

Kita naujovė – nauja rubrika „Mokslinis pranešimas“. Tai atveria galimybę 
skelbti mokslinius pranešimus, pateikiamus etnologų bei antropologų konfe-
rencijose ar tyrimų seminaruose. Rubrika pradedama turbūt garsiausio šių 
dienų švedų etnologo Orvaro Löfgreno plenariniu pranešimu, skaitytu pernai 
vykusiame 41-ajame Vokiečių tautotyros draugijos kongrese Marburge. Čia 
jis ne tik analizuoja minėtą Chriso Hanno gvildenamą moralinės ekonomikos 
problemą, bet ir sutelkia dėmesį į tikriausiai iškalbingiausią kasdienybės stu-
dijų etnologijoje sferą – namus, į namų kaip moralinės (kartu ir socialinės bei 
kultūrinės) erdvės konstravimą plačiai pasitelkdamas pavyzdžių iš Europos ir 
Šiaurės Amerikos namų gyvenimo. 

Šiame leidinyje, kaip ir visuose Lietuvos etnologijos leidiniuose, skaitytojas ras 
pluoštą naujų knygų recenzijų ir mokslinio gyvenimo – konferencijų – apžvalgų. 
Čia pristatomi trys didžiuliai antropologijos (Amerikos antropologų draugijos 
bei Europos socialinių antropologų asociacijos) ir Baltijos studijų kongresai, 
gausiai atstovauti etnologų bei antropologų iš Lietuvos ir lietuvių diasporos. 
Tai džiuginantis faktas, rodantis augantį mūsų disciplinos potencialą. 

Ne mažiau džiugina ir jaunųjų Lietuvos enologijos doktorantų, susibūrusių 
į „Veritas Ethnologica“ ir šiemet surengusių jau trečiąją kasmetinę mokslinę 
konferenciją, veikla. Ji taip pat aptariama šiame žurnalo numeryje. Belieka 
laukti jų tyrimų rezultatų pagrindu parengtų straipsnių, teikiamų spausdinti 
mūsų žurnale. Tad tikimės, kad ir jie papildys gretas tų, kurie su įdomumu 
atsivers šį naująjį Lietuvos etnologijos numerį. 

Vytis Čiubrinskas

Parengus šį Lietuvos etnologijos numerį spaudai 2018 m. gruodžio 29 d. 
staiga netekome profesoriaus Christian Giordano. Liūdėdami  
dėl skaudžios netekties nenustosime puoselėti iškilaus mokslininko, 
puikaus pedagogo, didžiadvasio žmogaus atminimo.


