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Vienas i5 niidienos humanitariniq ir sopialiniq mokslq bruoZq yra jU atvira sq-

saja su vertybemis, ideologijomis ir visuor4enes bei kulttiros kritika. Neatsitiktinai
ehrologija kartu su istorija, folkloristika, etnomuzikologija ir kitomis humanitarine-
mis disciplinomis patiria i55dki tapti kulhirqs paveldo ideologijos kertiniu akmeniu.
Tai ne tik atveria perspektyv4 taikomajai 5ip mokslo sklaidai, bet ir verdia minet4ji
paveld4 ,,perskaityti" naujaip. O tam reikia rire tik laiko patikrintq, bet ir SiuolaikiSkai
perm4stytq metodologijq, aktualaus problemq formulavimo bei novatoriSko Zvilgs-
nio i kultiiriniq tradicijq manipuliavim4 ir naujq sociokultfiriniq vertybiq irlar so-
cialinio solidarumo btrdq pletr4.

Atvertusieji Ei Lietuaos etnologijos: socialinis antropologijos ir etnologijos studijt4

numeri btrtent ras ir vieno, ir kito, ir tredio.
Niujorko valstijos universiteto antropolqgijos profesoriaus Viktoro Muncko teori-

nis-metodologinis tekstas kelia klausim4, ar ir kaip reikia kultilros kaip paradigmos.
Sis poleminis straipsnis provokuoja diskusij4 apiekultliros kaip fundamentalios etno-
logijos ir antropologijos s4vokos instrumentalum4. Kvestionuodamas jos kaip integ-
ruotos visumos egzistavim4, jispabrdLia, ka$ be Sios kategorijos neimanoma apsieiti
Siuolaikiniuose postrnoderniuose fragmentugtum4, o ne holizm4 (visuminiSkum4) ak-
centuojandiuose antropologijos mokslo diskprsuose.

Gintauto MaZeikio, Siautiq universitetq profesoriaus ir Kulturines antropologi-
jos centro vadovo, straipsnis - iSSukis turgpus, kaip vien ekonominiq-prekybiniq
santykiq vietos, sampratai. Jo akimis, turgup nera tik vieSa erdve (vieta), o pirmiau-
sia, yra viedumo(s) procesas, kuriame domirnuoja socializacine ir kompensuojamoji
funkcijos. Sitaip teigdamas autorius kritikuqja danq antropologes Pernilles Hohnen
koncepcij4, kuri iSdestyta jos trejq metq tylindjimq Gariinq turgavieteje pagrindu
2003 metais Oksfordo universiteto leidykloje iSleistoje knygoje A Market out of PlaceT

Remaking economic, social, and symbolic boundaries in post-Communist Lithuania.
Net keturi straipsniai - keturi nauji Zvfigsniai ! tradicija integruoto kulh]rinio

paveldo ir tradicines gyvensenos trupejim4 bei naujq kokybiq datyb4, pradedant
nacionalinio identiteto klostymusi, lydiq intygnutno romantikos peraugimu i pragma-
tik4, baigiant modernizacijos nuspalvint4ja etnokonfesine tolerancija bei reproduk-
cijos,,tradicijq" kirimu.

Pirmasis, Rasos Raditrnaites, Vytauto DidZiojo universiteto Efirologijos katedros
docentes, tekstas narplioja lietuviSkosios urbanizacijos peripetijas. Autore 5i proces4
Iygiagretina su nacionalines savimonds ir pilietines visuomenes augimu ir taikliai
parodo sociokulturiSkai pladios imties modernizacijos sklaidE tarpukario tautines
valstybes sostineje. Kai tuometiniame Kaune Salia urbanizaciios, sekuliarizacijos ir
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ivairiomis tolerancijos formomis besiskleidZiandios demokratizacijos iSrydkeja naujq-
pilietinio nacionalizmo vertybiq priernimas ir pripaZinimas.

Antrasis, VDU efirologijos doktorantes AndZelikos Lapinskienes, straipsnis gvil-
dena Siandien labai populiari4lydiq santykiq tematikq. Naudodama istoring retros-
pektyv4, tadiau naujaip Zvelgdama I jarunimo intymqji bendravim4, autore pateikia
gausios etnografines medZiagos i5 Val<arq Lietuvos lr gana itikinamai irodo, kad
modernizacijos itakoje beveik vis4 pradjusi Simtmeti vls labiau ry5kejo lydiq emanci-
p acija ir,,romantines meiles" pragmatbjimas.

Lietuvos istorijos instituto etnologhs Zilvytis Sakrtys atskleidZia etnokonfesinds
tolerancijos mast4 tarpukario Lietuvojd ir kaimyniniq valstybiq lietuviq diasporose.
PabreZdamas, kad kultnrine konfrontadija (pvz.lietuviai - katalikai vs. Zydai - jude-
jai), buvo tiek paveikta modernizacijosi,jog nepasireiSke radikaliu etnocentrizmuir
juo labiau antisemitizmu.

N0dienos, genq inZinerijos epochafi atliepiantis to paties instituto etnologes Ra-
sos PaukStytes-Saknienes straipsnis apile kulturinius reprodukcijos aspektus, besire-
miantis pavyzdliais i5 Lietuvos kaimo, puikiai iliustruoja Erico Hobsbawmo sufor-
muluot4 tradiciit4 iiradinejimo paradigm4 ir kartu parodo, kaip tradicijt4 inZinerijqvykdo
,,modemios tradicines kulturos"(autords terminas) atstovai, tiek nebepasikliaujantys
paveldu, tiek ir abejojanfys moderniomis (pvz.,lytinio dvietimo) priemonemis.

Diskusijq skyrelyje spausdinama Tl.ietuvos istorijos instituto archeologo, seno-
sios baltq religijos tyrinetojo Vykinto Vhitkevidiaus ,,afitri" recenzija apie VDU etno-
logq parengt4 Senortes lietuair4 pasauleZihror hyga ir arrtoriq atsakymas i polemines
recenzento pastabas. Abu radiniai dembnstruoja ne tik mokslines diskusijos men4,
bet ir Zaisming4 jos ton4, atsispindind jdu padiuose alegori5kuose jq pavadinimuose:
Sutinys gilus, airae trumpa bei Pirmoji klegZdute pororoiio neatnefua.

*is Lietuaos etnologiios: socialin,ls antropologijos ir etnologijos studijt4 numeris turi
ret4 prog4 pagerbti net tris Lietuvos etnologijos veteranus. Auk5diausio valstybes
apdovanojimo -2004metq Nacionalinds premijos laureato Vacio Miliaus svarq ina-
54 i etrologijos aruod4 lakoniSkai, tadiah su neslepiamu pasigerejimu pristato viena
i5 jo mokiniq Auksuole eepaitiene.

Sukaktuvininkes, ir dabar nenuilstafnai besidarbuojandios taikomojo mokslo sfe-
roje Vidos Kulikauskienes mokslinius rruopelnus idvardija Vacys Milius.

Ir galiausiai, tadiau bene svarbiausfla palymeti, kad 5is musq Zurnalo numeris
skiriamas Angelei Vy5niauskaitei - lietrhviq etnografijos darbdtuolei, profesorei, ha-
bilituotai daktarei, ilgametei pagrindinds Lietuvos etnologq gildijos - Lietuvos isto-
rijos instituto Etnologijos skyriaus darhuotojai ir vadovei. Minint jos Bs-eriq metq
sukakQ, publikuojamas jubiliates straipsnis ir proginis Rasos Paukdtytes-Saknienes
tekstas.
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