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Konferencijos

2017 m. lapkričio 29–gruodžio 2 d. Va-
šingtone vyko 116-asis kasmetinis Ame-
rikos antropologų asociacijos (American 
Anthropological Association, AAA) susirinki-
mas – šitaip savo suvažiavimą įvardija di-
džiausia pasaulyje antropologijos asocia-
cija. Jos forumai – vieni reikšmingiausių 
renginių antropologijos pasaulyje ir su-
buria tūkstančius šios srities profesiona-
lų. Pati asociacija buvo įkurta daugiau nei 
prieš šimtą metų, o prie jos lopšio stovėjo 
tokie antropologijos klasikai kaip Franzas 
Boasas ir Ruth Benedict. Šiandien asociaci-
ja telkia daugiau nei 10 000 narių. 

Kitaip nei Europoje, kur antropologi-
ja yra socialinis-humanitarinis mokslas, 
Amerikoje antropologiją tradiciškai su-
daro keturios šakos: biologinė arba fizinė 
antropologija, kultūrinė antropologija, 
lingvistinė antropologija ir archeologija. 
Tai lemia, kad Amerikoje antropologija 
yra didžiulis ir platus mokslas, o studen-
tai klausosi paskaitų iš visų keturių antro-
pologijos šakų. Šiuo principu formavosi ir 
asociacija. Šiandien Amerikos antropolo-
gų asociacija yra sudaryta iš keliasdešimt 
atskirų asociacijų, atstovaujančių įvairiau-
sioms antropologijos šakoms ir rengenčių 
atskiras konferencijas bei leidinius (tarp jų 
American Anthropologist, American Ethno-
logist, Cultural Anthropology ir daug kitų), 
tačiau kasmet susitinkančių šioje bendroje 
konferencijoje. 

AAA – nelyginant asociacijų asociacija. 
Į ją įeina daug regioninėms antropologi-
jos studijoms skirtų draugijų, pavyzdžiui, 
afrikanistų, Lotynų Amerikos ir Kari-

Amerikos antropologijos asociacijos 116-asis forumas Vašingtone 

bų, Šiaurės Amerikos, Europos, Vidurio 
Rytų bei Rytų Azijos draugijos. Taip pat 
draugijos, sukurtos pagal antropologijos 
subdisciplinas, pavyzdžiui: medicinos, 
ekonomikos, aplinkos, politinės ir teisi-
nės antropologijos, edukacinės, muziejų, 
žemdirbystės, kognityvinės, maisto, reli-
gijos, darbo, lingvistinės, urbanistinės ir 
nacionalizmo-transnacionalizmo / globa-
lizacijos antropologijos bei taikomosios ar 
vizualiosios antropologijos ir kt. draugijos. 

AAA suvažiavimai, kaip ir šis Vašing-
tone, – milžiniški renginiai, į kuriuos kas-
met suvažiuoja nuo 5000 iki 8000 įvairių 
sričių antropologų. Šiais metais tai vyko, 
kaip minėta, jau 116-ą kartą, dalyvavo per 
6500 atstovų iš 75 šalių, suorganizuotos 
844 teminės sesijos. 

Didžiausią įspūdį iš šio forumo paliko 
ne tik jo mastas, bet ir lygis – galėjai sutikti 
žymiausius šių laikų antropologus, iš ku-
rių darbų studentai mokosi čia, Lietuvo-
je, ir visame pasaulyje. Gera, net pavydu, 
kad jie ten, Amerikoje, turi daug daugiau 
galimybių bendradarbiauti, antropologija 
yra išties plati disciplina, turinti itin di-
delę mokslo bendruomenę. Čia nemažai 
ir lietuvių kilmės antropologų, tiek iš jau-
nosios, tiek iš senosios kartos emigrantų, 
prisidėjusių prie antropologijos Lietuvoje 
kūrimo. Pavyzdžiui, Neringa Klumbytė 
(Majamio universitetas, JAV) šioje konfe-
rencijoje vadovavo vienai iš Europos ant-
ro pologijos asociacijos surengtų sekcijų, 
skirtų postsocialistinių kraštų suverenu-
mo studijoms, ir čia išsiskyrė jos pačios 
perskaitytas pranešimas ,,Būk pasiruošęs 
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karui: suverenumas, visuomenė ir skal-
dančioji geopolitika Lietuvoje po 2014”, o 
diskutantėmis buvo žymios postsocializ-
mo antropologijos ekspertės iš JAV – Nan-
cy Ries ir Catherine Wanner.

Antrąją konferencijos dieną dirbo Po-
litinės ir teisinės antropologijos draugijos 
viena iš sekcijų, kurią organizavome kartu 
su kolega Jonathanu Hillu iš Pietų Ilino-
jaus universiteto (JAV). Ji vadinosi „Žmo-
gaus teisės ir politinis subjektyvumas 
šiuolaikiniuose kontekstuose: migracijos, 
socialiniai judėjimai ir kontrkultūriniai 
judėjimai“. Kėlėme klausimą, kaip antro-
pologija gali prisidėti tyrinėjant įtampas, 
atsirandančias tarp universalistinių Žmo-
gaus teisių ir atskirų valstybių teisinių 
pilietinių ir politinių reguliavimų, taiko-
mų tiek piliečiams, tiek nuolatiniams gy-
ventojams, tiek ir neturintiems visų teisių 
bei tiesiog vizituojantiems. Tos įtampos 
akivaizdžiausiai patiriamos tarp politinių 
pabėgėlių bei ekonominių migrantų, emi-
gruojančių ar bėgančių iš karo zonų ir iš 
skurdo ar prievartos apimtų kraštų. Pana-
šios įtampos kyla ir pačiose valstybėse ma-
žumoms atsidūrus nuskurdintose ir kitose 
diskriminacinėse situacijose. Pavyzdys – 
čiabuvių bendruomenės, kurias valstybės 
išstumia iš jų teisėtų žemių dėl savo eko-
nominių interesų. Tai liečia ir kitas bend-
ruomenes, kurios valstybių traktuojamos 
kaip, anot Karen Fog Olwig, ,,kultūriškai 
radikaliai kitokios”, t. y. jos traktuojamos 
kaip ,,nesilaikančios taisyklių” ir todėl pa-
pildomai disciplinuojamos. Jos labiausiai 
patiria diskriminaciją, net iki pat įkalinimo 
bei įsidarbinimo, būsto įsigijimo, sveika-
tos apsaugos ribojimus. O atsakas dažnai 
būna kultūrinis fundamentalizmas, vieti-
ninkiškumo pabrėžimas (nativism), etno-
nacionalizmas su kultūrinio paveldo kaip 
etninio grynumo ir naujų atskirties formų 
išskyrimas. 

Ši sekcija taip pat apėmė socialinių ir 
kontrkultūrinių judėjimų, nukreiptų prieš 

minėtas valstybių politikas, studijas sten-
giantis suprasti, kaip kuriamos naujos 
viešosios erdvės bei socialiniai tinklai ir 
kaip šie tampa politinio-teisinio pokyčio 
agentais. Šiuo požiūriu buvo parodyta, 
kaip antropologinė prieiga (holistinis po-
žiūris ir etnografija) taikliai padeda nau-
joms žmogaus teisių sampratoms naujuo-
se – transnacionalinių migracijų sukeltų 
įtampų ir į jas atsakančių socialinių judė-
jimų – kontekstuose. Geografiškai sekcija 
apėmė Afganistano, Artimųjų Rytų, Loty-
nų Amerikos ir Rytų Europos kontekstus 
nagrinėjant pabėgėlių, čiabuvių ir etninių 
mažumų problemas. 

Tricia Redeker Hepner (JAV) skaitė 
pranešimą apie ekonominius migrantus 
bei pabėgėlius ir jų santykį su transnacio-
nalia valstybe, nepajėgiančia kurti popa-
bėgėliško pasaulio. Janet Chernela (JAV) 
pranešime aptarė Brazilijos čiabuvių situa-
ciją – teisines diskusijas tarp ,,kultūrinio 
genocido” ir ,,akulūracijos”. Renato Athias 
(Brazilija) gvildeno išankstinių nuostatų 
kalbų klausimu žalą čiabuvių žmogaus 
teisėms. Lucasas Carneiro de Carvalho 
(JAV) gilinosi į trijų valstybių – Brazilijos, 
Gajanos ir Venesuelos – pasienio regiono 
čiabuvių santykį su šiomis skirtingomis 
nacio nalinėmis valstybėmis joms spren-
džiant žmogaus teisių bei pilietybės klau-
simus. Marieke van Houte iš Olandijos 
nagrinėjo afganų migrantų ir grįžtančių 
migrantų transnacionalinį visuomeninį ak-
tyvumą. Autorius savo pranešime sprendė 
tiesiogiai neišreikšto politinio subjektyvu-
mo bei jo suaktyvinimo per lenkų mažu-
mos etnifikaciją Rytų Europoje klausimus, 
daugiausia dėmesio skirdamas Vilnijos 
žmonių situacijai, kaip jie yra politiškai 
veikiami dviejų valstybių – Lenkijos, tokių 
politinių programų kaip lenko korta, ir Lie-
tuvos, kurioje jie kartais pristatomi kaip 
sulenkėję lietuviai, t. y. nė vienu atveju jie 
nėra traktuojami kaip patys savaime, kaip 
atskiri politinio veikimo subjektai. 
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Sekciją komentavo tikras žmogaus tei-
sių antropologijos žinovas – Richardas 
Wilsonas (JAV), kuris ypač pabrėžė, kad 
reikia daugiau lyginamųjų situacijų tyri-
mų, pavyzdžiui, komentuodamas prane-
šimą apie lenkų mažumos atvejį, jis siūlė 
lyginti su bosnių atveju Serbijoje. 

Dvi dėmesį patraukusios AAA ,,namų 
šalį” ir ,,tėvyniškumą” diasporoje apta-
riančios sekcijos buvo organizuotos Rachel 
Reynolds (JAV). Pirmoji buvo skirta ,,tėvy-
niškume” išgyventoms patirtims ir stra-
tegijoms, o antroji – vietos ideologijai per 
pabėgėlių ir imigrantų prizmę aptarti. Čia 
pranešimus skaitė Dianna Shandy (JAV) – 
apie pabėgėlių ir diasporos tėvyniškumą ir 
empatiją, pabrėždama, kad reikia atskirti 
,,namus” kaip idėją nuo jų kaip praktikos, 
o šiuo aspektu juos nagrinėjant būtina ma-
tyti kaip holistiškai ,,įmontuotus” į kon-
tekstą. Tokiu atveju lengviau paaiškinti 
socialines perlaidas ,,į tėvynę”, t. y. filan-
tropiją, kurios pagrindinė ašis – pagalba 
,,tėvynėms” kuriant viešąją gerovę, pavyz-
džiui, statant ligonines ar mokyklas.

Christopheris Jenksas (JAV) gana pro-
vokuojančiame pranešime „Mėsa, ginklai 
ir Dievas: kaimo skeipai Amerikos didžio-
joje autostradoje“ akcentavo amerikietiš-
kąjį nacionalizmą ir religinę moralę, kurių, 
kaip jis sakė, ,,apstu pakelės stenduose, 
pavyzdžiui, ‚Make America white again‘, 
‚Eat stake, wear furs‘, ‚You are entrancing 
country of God‘, darydamas išvadą, kad 
banalus ir sentimentalus nacionalizmas 
kuria performatyvią pilietybę.

 Žymus Europos antropologijos specia-
listas Thomasas Wilsonas (JAV) vadovavo 

vienos iš Europos antropologijos draugijos 
sekcijų apie brexit reikšmingumą. Čia De-
borah Reed-Danahay (JAV) perskaitė pra-
nešimą apie ,,naująjį netikrumą”, atsiran-
dantį tarp prancūzų Londone, kur jiems 
tenka renacionalizuotis, t. y. iš londoniečių 
tapti užsieniečiais su savo pilietybėmis. Ži-
nomas Balkanų antropologijos specialistas 
Robertas Haydenas skaitė pranešimą apie 
,,etniškai apibrėžiamą suverenumą”, ku-
riuo, kaip jis sakė, pasižymi tiek buvusioji 
Jugoslavija (pirmoji iš visų šiandieninėje 
Europoje patyrusi iširimą), tiek ir postso-
cialistiniai dariniai, kai etninės mažumos 
dažnai nėra iki galo įpilietintos ir tik etni-
nė dauguma naudojasi ta privilegija. To-
dėl dėl tokio nacionalizmo vyks daugiau 
brexitų. Laslo Kurti (Vengrija) savo prane-
šime „Orbanizmas ir neliberalios politikos 
Europoje“ parodė populistinio liberalizmo 
sklaidos mastą Vengrijoje, akcentuodamas, 
koks stiprus yra nusiteikimas ,,prieš Soro-
są”. Wilsonas pranešime „Baimė, nerimas 
ir galimybės ties Šiaurės Airijos pasieniu 
su Airijos Respublika“ pabrėžė, jog pasie-
nio tarp Šiaurės ir Pietų Airijos gyventojų 
tyrimai atskleidė, kad vietiniai (Britanijos 
pusėje) nenori brexit, nes finansavimas iš 
Europos Sąjungos, vykstantis nuo 1998 m., 
skirtas būtent šios sienos reikalams spręsti. 

Konferencijoje būta ir politinių pareiš-
kimų – buvo bandoma patvirtinti rezoliu-
ciją, apžvelgiančią Palestinos problemas 
ir smerkiančią naujų sienų tarp valstybių 
statybą, ypač pabrėžiant Izraelio sieną Va-
karų Krante bei JAV prezidento Donaldo 
Trumpo eskaluojamą sienos tarp JAV ir 
Meksikos statybą. 

Vytis Čiubrinskas


