
Konferencijos

,,Veidas iveid4: sujung;iant tolim4 ir artim4" - S-oii EASA
konferencija Vienoje

Kas antri metai vykstaniios Europos so-
cialiniq antropologq draugijos (EASA)
konferencijos yra reikbm:ingi akademiniai
lvykiai, sukviediantys mokslininkus ir ty-
rinetojus i5 ivairiausiq Europos Saliq bei
viso pasaulio. Jose nuoseikliai lgyvendina-
mi prie5 penkiolika metq ikurtos draugi-
jos tikslai siekti plataus bei kfrrybingo dia-
logo Europoje. 2004 m. rugsejo 8-12
dienomis 8-oji dios draugijos konferencija
vyko Vienoje. Jos pavadinimas buvo su-
formuluotas intriguojantiLs, tadiau nekon-
kretus: ,,Veidas i veid4: sujungiant tolim4
ir artirn4". Tai sveikinimo kalboje pabftid
ir EASA draugijos prezidentas Jo6o de Pi-
na-Cabral, sakydamas, kad tiesiogine s4-
veika gali b0ti labai ivairi, lygiai taip pat
kaip ir brldai sujungti tolim4 ir artim4. Ta-
diau pasirenkant konferencijos tem4, jo tei-
gimu, noreta diskusijq nmkreipti link sie-
kio suvokti pasikeitimq kompleksidkum4,
ypad iSrySkejanti dinami5koje ir artimoje
situacijoje, kur susiduria ivainis ir prieita-
ringi kontekstai.

Konferencija vyko Vienos universitete.
Jos Seimininkd buvo 5io universiteto So-
cialinds ir kultUrines antropologijos kated-
ra, atlikusi didZiuli organizacinl darb4.
Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 400
dalyviq, kurie penkias dienas skaite ir
klause prane5imq bei diskutavo trijose ple-
narinese sesijose ir 76 sekcijose. Ypad i akis
krito jaunq Zmoniq susidomejimas sociali-
ne antropologija. Pertraulkose tarp sekcijq
veike naujausios literafliros paroda-parda-
vimas, kurioje leidinius eksponavo ir par-
davinejo dia suvaZiavusios garsios leidyk-
los. Nedideliame kambareiyje iSdestyti

stalai buvo apgulti besidomindiq ir per-
kandiq knygas. Akademinis akt'-vumas bu-
vo konferencijos atmosfera, neiSblesusi iki
paskutines dienos.

Sioje konferencijoje dalyvavo ir moks-
lininkes i5 Lietuvos. Tai Lietuvos istorijos
instituto darbuotojos: Vida Savoniakaitd
skaitd prane5im4,,Siuolaikine etnografija:
Lietuvos atv ejai" sekcijoje,,Ebrografija: sek-
mes kaina", Auksuole Cepaitiend - ,,Gy-
venant su istorija: tapatumas, vieta ir 5ei-
ma, kuriai priklausai" sekcijoje ,,Sukuriant
namus: pasirinkimas ir prievarta priklau-
somybds santykiuose".

Plenarinds sesijos, galima dr4siai saky-
ti, buvo skirtos dabarties aktualijoms. Ir
tai atsispindi jq pavadinimuose. Pirmojoje
sesijoje ,,Dar kartE apibreZiant Europ4: so-
cialines ir kultrirines perspektyvos" buvo
kalbeta apie tai, kad Europoje vyksta
kompleksiniai ir priedtaringi procesai, per-
Zengiantys politines ribas ir nusidriekian-
tys toliau link mokslo bei technologlj'4,Ia-
vinimo, Svietimo ir menq, socialiniq
statusq ir lydiq vaidmens/ maZumq teisiq
ir tautiSkumo. Sioje sesijoje buvo apsistota
ties klausimais, kuriuos iSrySkina debatai
tarp ,,mokslo ir visuomenes" ir kur bio-
technologijos yra vienas i5 tokiq pavyzdliu,
(Marilyn Strathern); ties idejq cirkuliacija,
,,traujiefi4",,,skaidrumo,, bei,,tiesos" sam-
pratomis, raSymo ir skaitymo praktikomis
masindse informacijos priemonese (Susan
GaI); ties europieti5k4ja demokratijos ide-
ja, postmodernizmu ir pokolonializmu,
,,subalternizrnt)", atba,,pirmykStiSkumu",
$ean-Loup Amselle); ties naujomis nacio-
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nalistinemis tendencijomis Europoje (An-
dre Gingrich). Antrojoje sesijoje ,,Taikos di-
namika" kalbeta apie tarpasmenini ir gru-
pinl smurt4 bei charizmatinio individlo
veiksni konstruojant taiki4 socialing elgse-
n4 (Richard G. Fox); apie susitaikym4 ir
taikos kflrimo strategij4 bei kasdienes gy-
venimo perspektyvos sureikiminim4 fio-
na Ross); apie bendruomenines strategijab,
orientuotas prieS smurt4 ir fvarkos ardy-
m4 (Fernanda Pirie). Ne maZiau, o gal nlt
labiau nei pirmosios dvi svarbi buvo trd-
dioji plenarind sesija - jaunqjq ryrinetojq
forumas ,,Kai ry5ys nutruksta... " . eiabu-
vo kviediama paLvelgti I etnografines pd-
tirtis, kurios atskleidZia ir priedtaring4 sari-
tykl tarp etnografo bei pateikejo, ir
,,diskomfort4 b0nant arti". Buvo kalbeth
apie dinamiSk4 santyki su tiriamuoju ob-
jektu, kuris apima ir tyrejo ,,savojo'; tapa-
tumo iSsaugojim4, ir jo buvim4 ,,kitu- (Ra;
ne Willerslev); apie emocijas ir tyrejd
dalyvavim4 kasdieniuose Zmoniq tarpusa,
vio sanfykiuose (Gillian Evans); apie abi-
pusi pasitikdjimq, itarum4 ar asmeninius
poZi0rius, neiSvengiamus jam artimai ben"
draujant su pateikejais (Barak Kalir); apie
tyrejo - antropologo - teisg turdti poreir
kius, ideologijas, tikejimus ir rutinines sor-
cialines praktikas (Ruy Liera Blanes).

Konferencijos darbo temos buvo be ga,
lo ivairios: nuo malonumq, atliektl tvarr
kymo ar teises antropologijos iki Afrikos;
paribiq, giminystes, karo, biurokratijos;
musulmonq kulturos politikos Europoje,
,,namq", muzikos ir dokio tyrinejimq. Td
diskursq ivairove buvo akivaizdi ir konl
krediq sekcijU darbe, kur diskusijos apid
kulturinq elgsenA susipindavo su jos mar
terialine raiSka ir simbolinemis prasmdmisJ
Tadiau socialines antropologijos, etnologi.,t
jos ir etnografijos metodologija buvo viel
na Sios konferencijos aktualijq. Kokie diuo.l
laikiniq mokslq naujausi prioritetai? Kaip
pateikiama ir varijuojama,,etnografijos,a

s4voka, Siandien artima ne vienam socia-
liniam ir humanitariniam mokslui? Kokie
etnografijos kaip metodologijos tarpdiscip-
lininiai aspektai? Kodel ,,etnografga,, kaip
metodologija ar kaip metodas dalnaitam-
pa humanitarinirtr ir socialiniq mokslq ty-
rimq Serdimi? Jei taip, tai ar idlieka moks-
lq metodologijas skiriandios ribos, ar jos
susilieja tarpdisciplininiuose giminirgro-
se mokslo diskursuose? Keliose darbo sek-
cijose Sie klausimai sukele audringas dis-
kusijas. Pa?velgta i etnografijos mokslo
istorij4, ivertinti etr:rografiniq tyrimq filo-
sofiniai aspektai, metodologijos bei meto-
do santykiai, prioritetiniai visuomenes dis-
kursai, jq vieta ir reikSme ne tik dios dienos
mokslui, bet ir platesniam visuomenes pa-
Zinimui. Darbo grupeje ,,Etnografija: sek-
mes kaina" buvo siekiama paZvelgti i ,,et-
nografij4" kaip i metod4. eia atmintin
istrigo keli dislkursai apie ,,etnograhj4,'.
Metodologiniu poZiUriu ,,klausta, kur mes
esame", kaip vystosi ,,etnografija",kas yta
laikoma,,antropologijos praktika,, (Marit
Melhuus, Jon P Mitchell). Puikiai irodyta,
kaip plediasi ,,etnografijos" t;rrimo meto-
do ribos, kai siekiamS tyrineti naujus et-
nografinius objektus. Zinoma, tai keidia et-
nografij4 kaip metod4, kur atrandami vis
nauji btdai, keliai ir praktikos, palyginti
su iprastais isto:riniais kaimo bendruome-
nes tyrimais. Nagrineta, ar skiriasi ,,etno-
grahja" antropologq ir kiq mokslq - so-
ciologq, etnologU, geografq ar kultrlros
studijq - tyrinejimq praktikose, kaip struk-
ttfruotus interv:iu, gyvenimo apra5ymus
keidia nestruktrfruoti interviu ir kita. Ga-
liausiai kaip etnografinio tyrimo oamprata
sutapatinam a su kolcybiniu tyrimu bandant
atsakyti, k4 mes Siandien vadiname ,,etno-
grahja". Daugelis pladiq moksliniq argu-
mentq patvirtin.o, kad ,,etnografija,, yra
idomi ir reikSmiLnga Siuolaikiniuose tarp-
disciplininiuose .mokslo tyrimuose (Eduar-
do P. Archetti, Ute Roschenthaler, Inger
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Sjorslev, Aud Talle, Elizabeth Tonkin, Tho-
mas Widlok). Vidos Savoniakaites Sioje
sekcijoje skaityto pranedimLo sukelti komen-
tarai ir konferencijos aktualijos priverte gi-
liau susim4styti ir apie si,eki gyvesnes bei
naujos,,etnografijos" metodologijos kalbos
Lietuvoje,

Kokios bntq Sios konferencijos pamo-
kos, reikdmingos socialiniq ir humanitari-
niq mokslq pletrai Lietuvoje? Visq pirma
tai jaunimo aktyvumas, akademinis smal-
sumas ir dr4sa, su kuria jis Zvelgia i ,,ki-
t4" - pateik6j4, kultur4, tfuiam1jq temq -
ir i save pati. Antra, etnografiniq afvejq
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dinamiSkumas, turtingumas ir tyrejq sub-

'rilus demesys niuansams. Salia to glaudLia-
si antropologq metodologinis atvirumas,
{prasminantis kritini politni i savEsias re-
fleksijas. Tredia - tyrimu ivairove. Akivaiz-
du, kad Sie aspektai yra tarpusavyje susije
ir savaip skatina vienas kita. Jie taip pat
susijq ir su bendr4ja konferencijos tema -
,,veidas i veid4". Tiesiogine ir artima so-
cialin6 s4veika pasauli daro sudetingesni
bei dramatiSkesni ir tai kelia naujus klau-
simus apie biidus ji painti Europos so-
cialiniai antropologai iedko jq.

Vida Saaoniakaitd, Auksuohi eepaitieni

Antroii tarptautini h.umanitarq konferenciia Vytauto DidZioio univer-
sitete ,,Naujoji Europa ir humanitariniai mokslai"

2005 m. sausio 13-1.4 cl. VDU Humani-
tariniq mokslq fakultete suorganizuota ant-
roji tarptautine humanitarq mokslin6 kon-
ferencija,,Naujoji Europa ir humanitariniai
mokslai". Pirmoji tarptautine konferencija
,,Etnine kultflra: tradicijos ir inovacijos" vy-
ko 2002 m. lapkridio 7-B dienomis ir buvo
skirta Etnologijos ir folkloristikos katedros
pedagogines ir mokslinds veiklos deSimt-
mediui pamineti. J4 orgarizavo VDU Et-
nologijos ir folkloristikos katedra kartu su
Etnologijos ir folkloristikos tyrimq centru.
Konferencijoje dalyvavo bemai, 90 moksli-
ninkq i5 12 5alir4. Prelegentq gausa patvir-
tino, jog pasinlyta tematika aktuali ivairiq
kradtq tyrinetojams. DidZiausio prelegen-
tq d6mesio tuomet sula,uke etnologijos
mokslo aktualijos ir Siuolaikines kulhfros
rei5kiniai. Dalyviai sutare, kad verta ifvir-
tinti nuolating (kas dveji metai) tokio po-
b0dZio konferencijq rengiimo tradicij4 Vy-
tauto DidZioio universitelle.

Siemet piie antrosios tarptautines hu-
manitarq konferencijos prisidejo Teologi-

jos fakultetas. Konferencijos siekis - per
humanitariniq mokslq ptizrrrg iZvelgti Eu-
ropos virsmo ypatumus bei tendencijas,
dvasingumo ir materializmo s4veikq, tra-
dicijos ir inovacijos, tolerancijos, humaniz-
mo bei krikSdionybes sklaidos galimybes
Naujojoje Europoje. Konferencijoje dalyvavo
mokslininkai i5 daugiau nei 10 uZsienio Saliq.
Gausios pajegos atvyko i5 Lenkijos ir Lat-
vijos. Istorijos, etr:rologijos, filologijos, teolo-
gijos ir filosofijos sekcijose buvo perskaity-
ta apie 140 praneSimrry dainarsukelusiq gana
audringas ir vaisingas diskusijas.

Aptarsime vienos i5 penkiq - etr:rologijos
sekcijos darb4, kurioje dalyvavo ne tik
etnologai, folkloristai, archeologai, bet ir
rnuzikologai, menofyrininkai, edukologai,
sociologai. Eftrologijos sekcijoje buvo nagri-
nejami global2acijos procese aktualus etrri-
nio ir kulfirrinio tapafumo, etnin6s tradici-
jos tqstinumo klausimai.

Daugiausia praneSimq vienaip ar kitaip
siejosi su tapatumo dilemomis diuolaiki-
niame pasaulfe. Bendrais bruoZais Sias
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problemas pranesime,,Tapatumo dilembs
Siuolaikineje Europoje" apZvelge Lenkij0s
Mikalojaus Koperniko universiteto atsto-
vas Wojciechas Olszewski. Jo idejas, rem-
damasi Prancuzijos pavyzdLiais, papilde
to paties universiteto atstove Malgorzata
Sokotowska. Pranedime,,Europos suarteji-
mo paveldas ir Siuolaikiniai tapatumo pro-
cesai" ji atkreipe demesi i Jiuolaikinius ta-
patumo procesus Europos suartejirnro
kontekste. Lafviq etninio tapatumo speci-
fik4 bei kitq ekriniq grupiq, gyvenandih.4
Latvijoje, stereotipus (baltarusiq, estq, vd-
kiediq ir kt.) pranedime ,,Lafviq etninis ta-
patumas ir stereotipai" i5samiai aptare Lat-
vijos universiteto atstove Ilze Boldane.

Siuolaikinio etninio tapatumo proble-
mos konferencijoje buvo nagrinetos ivai-
riais aspektais. VDU Humanitariniq
mokslq fakulteto dekanas Romualdas Ap4-
navidius aptare nacionaliniq ypatumq id-
laikymo ir integracijos problemas naujoje
Europoje. Lenkijos Balstoges universiteto
atstove Joanna Szerzunowi cz palvelg| i el-
nini identitet4 per idiom\prizmq, idiomas
traktavo kaip etninio ir kulhlrinio tapatq-
mo atspindl.IS Vytauto DidZiojo universi-
teto archeologas Mindaugas Berta5ius sa;
vo praneSimu,,Archeologijos duomenys
apie gendiq etniSkumq" klausytojus nuke-
le i senesnius laikus, iSkele teoring, rnatai
nagrinet4, baltq gendiq etnidkumo proble-
m4. Virginija Apanavidiene (Lietuvos
muzikos ir teatro akademija) aptare lietu-
vi5kumo problemas XX a. lietuviq akade-
mineje muzikoje. Prelegente pastebejo, kad
nuo XX a. 5i problema buvo traktuoiama
keleriopai. XX a. pirmojoje puseje buvo po-
puliari etninds muzikos (dainq, Sokiq)hlr
monizavimo tendencija. XX a. penktame
dedimtmetfe lietuviq kompozit-orius Juo-
zas Gruodis atkreipe demesi i ritming i/
disharmoning polifoniniq lietuviq sutarti+
niq strukttrr4 kaip i specifini lietuviq mu-
zikos etniSkumo poZymi. XX a. septinta.
me de5imtmetyje svarbiausiais muzikod
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kUriniq kompozicijos principais tapo pa-
grindiniai lietuviq dainq tonai, haimoni-
jos principai. A5tuntame dedimtmetyje
kompozitoriq :muzikines ktrrybos Saltinis
jau buvo visa lietuviq etnine kultfrra. Ga-
liausiai XX a. a5tuntame-deiimtame de-
Simtmetyje iietuviq muzikoje pasirode nau-
ja, radikali tradicija, kuri minimizavo
tradicines muzikines kalbos elementus.

Konferencijoje buvo nepamiritos aktu-
alios tautiniq maZumq problemos. Daug-
pilio universiteto atstove Rudite Rinkevi-
da supaZindino klausytojus su problemiika
multikultririne lDaugpilio aplinka ir joje eg-
zistuojandiomis sudetingomis etrrinio tapa-
tumo i5laikymo problemomis.

Baltarusiq ebnines maZumos padeti iB-
samiai apLvelgd llga Apine (Lawijos uni-
versitetas). Ji atkreipe demesi i akivaizdq
Sios etnines grupds eb:rinio identiteto at-
gimim4 neprikleLusomoje Latvijoje. Siuo me-
tu, pasak prelegentes, Lafvijoje aktyviai
veikia net penl<ios kulturines baltarusiq
bendruomen6s, kuriamos nauios, formuo-
jasi kult0rine baltarusiq infrastrukttrra,
puoselejamos etnines tradicijos, palaikomi
glaudUs ivairaus pob0dZio ry5iai su Balta-
rusija. Ir vis delto etninis baltarusiu iden-
titetas susiduria su specifinemis problemo-
mis. Pirmoji ta, kad didZioji dalis baltarusiq
kalba ne gjmt4la,bet rusq kalba. Be to, kaip
pastebejo prane5imo autore, etninis balta-
rusiq grupes atgimimas vyksta Lymiai
spardiau nei baltarusiq pilietinio identite-
to formavimasis bei baltarusiq integracija
I Latvijos visuomenq. Minet4 teiginl patvir-
tina tai, jog tik rnai.daug treddalis Latvijo-
je gyvenandiq baltarusiq yra Latvijos Res-
publikos piliediai.

Baltarusiq etninio ir kultUrinio tapatu-
mo problemai pokomunistiniais laikais
nagrineti buvo skirtas Lenkiios Adomo
Mickevidiaus universiteto atstovo Ana-
tolio Cwirko pranedimas ,,Baltarusiq et-
ninio ir kulttrinio tapatumo problema



pokomunistiniais laikais". Autorius skyre
tris identiteto rtrSis - socialini, individualq
ir kultiirini identitet4. Jis atkreipe demesi I
tai, kad baltarusiq identitet4 Siuo metu gana
smarkiai veikia baltarusiq .nacionalinis fron-
tas ,,Renesansas"/ egzistuojantis nuo 1998 m.
ir siekiantis atgaivinti balteLrusiq kalbos var-
tojirn4. Nepaisant to, prane5imo autorius
teige, kad kultlrrinis baltarusiq identitetas
susiduria su didelemis problemomis.

Irena Mikladevid (Vytauto DidZiojo uni-
versitetas) bendrais bruoZais apZvelge len-
kq maZumos tapatumo problemas Lietu-
voje. Latvijos kultUros akademijos atstove
NadeZda Pazuhina pristate sentikiq religi-
n6s konfesijos ypatumus Latvijoje ir nuro-
de, kad XX a. pabaigoie - XXI a. pradZioje
5i religine bendruomene tapo lygiaverte ki-
toms tradicinems Latvijos konfesijoms. Ta-
diau kaip ir kitos religines bendruomenes,
ji patiria analogiSkas problemas. Visq pir-
ma 5i bendruomene yra stipriai veikiama
sekuliarizacijos proceso, l<uris palaipsniui
keidia kulttrrinius sentikiq tradicijos kodus.
Bemaras Ivanovas (Vytauto DdZiojo universi-
tetas) savo praneSime ,,Lietuviq kairiosios
partijos ir antisemitizmas I 930-aisiats" apta-
re vien4 rimdiausiq XX a" trediojo de5imt-
medio Lietuvos valstybes socialiniq proble-
mrl kuri paliete ivairias socrialines, kulflirines,
politines veiklos sritis, - antisemitizm4. Pra-
neSdjas anahzavo, kaip Zyctq klausim4 verti-
no skirtingos to meto partijos daugiausia de-
mesio skirdamas Zydq klataimo traktavimui
kairiojo sparno partijq (socialdemokratq,
valstiediq liaudininkq) spaudoje.

Etninio tapatumo ir etnines savimones
iSsaugojimo aktualijoms savo prane5im4
paskyre Vytauto DidZiojo universiteto bei
Lietuvos istorijos instituto atstove Audra
Zabielien|, kuriame anahzavo Lietuvos fol-
kloro ansambliq veikl4. I'asak pranedejos,
modernizmo epochoje identitetas buvo su-
vokiamas kaip stabilus, fi.ksuotas darinys,
o postmodernistine, infor:macine visuome-
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ne ji eme traktuoti kaip kintanti, nestabilq
darinl. PraneSime autore bande atsakyti I
klausim4, kas skatina Zmones kurti ben-
druomenes ar jungtis i jas, siekiant susikur-
ti saugumo, uZtikrintumo jausm4. Sis po-
reikis labai rv5kus tarp folkloro ansambliu
narirl siekiairtiq isitraukti i folkloriniq ani
sambliq veik14. Dalyvavimas folkloro an-
sambliuose padeda jq nariams i5laikyti sa-
vo etrinq savimonq, teige pranedimo autore.

NemaZai etnologijos sekcijos dalyviq
savo prane5imus paskyrd specifiniams lie-
tuviq etrrines kulturos tradicijq ir inovaci-
jq ypatumams. Lina Petroiiene (Klaipedos
universitetas) aptard lietuvininkq ir suval-
kiediq liaudies dainq melodijq s4veikas.
Pasitelkusi lyginam4j4 melodijq analizg,
praneS6ja parodd Siq gretimai gyvenusiq
etniniq grupiq dainrl melodikos panaSu-
mus ir skirtumus, pasteb6jo, kad lietuvi-
ninkq ir suvalkiediq melodikq sieja stilisti-
ka, dermine, intonacind, metronimine
sandara. Mindti panaiumai, anot autores,
patvirtina 5iq regionq liaudies dainq me-
lodijq giminingumq.

Virginija Kvasaitd (Vytauto DidZiojo
universitetas) aptard krikSiioniSkq ir lie-
tuviq etniniq elementq sqveik4 populia-
raus pamaldumo adventineje tradicijoje.
PranctrziSkos lurdq tradicijos itak4 katali-
ki5kai lietuviq tradicijai v aizdLiai pristate
Veronika Lileikiene (Vytauto DidZiojo uni-
versitetas). Remdamasi lauko tyrimq duo-
menimis- ji aptare dedimt lurdq grotq,
esandiq Siaures Rytq Lietuvoje, apibfldino
5ir4 lurdq grotq genezg, jq irengimo moty-
vus, interjero ir eksterjero specifik4, kitus
Lietuvos lurdq tradicijos ypatumus.

Dalia Senvaifyte (Vytauto DidZiojo uni-
versitetas) savo pranedime ,,Magi5ki auga-
lai lietuviq paprodiuose" atkreipe d6mesi
i tam tikrus augalus,lietuviq liaudies tike-
jimuose ir liaudies medicinoje vadinamus
,,durnaZol6mis". Ji i5k6le prielaid4, jog Sios
Zoles tam tikru metu galejo buti vartoja-
mos ne tik tradicineje liaudies medicinoje,
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bet.ir liaudies magijoje kaip haliucinoge-
nini poveiki sukeliantys augalai.

Vytauto DidZiojo univeisiteto atstorle
Rasa Radiunaite apibudino tarpukario Vi
Iqampoles g)'vensenos ypatumus, analiza_
vo to meto Kauno priemiesdio ir nauja-
miesdio tradicijas ir inovaciias. ViL:riaus
universiteto atstove Irena Stonkuviene,
remdamasi etnografinirtr ekspediciiq metu
surinktais duomenimis, kalbejo apie XX a.
pirmosios puses bendraamliq grupiq ita-
k4 moraliniam vaikq ir paaugliq etgesiui
kaimo bendruomeneje. piane5Ejos teilimu,
istoriniai ir etnologiniai duomenys pa"rode,
kad,,bendr aamlil4 grupes" neri specifine
5iq laikq charakteristika. Rasa Slk ,i"r,"
(Lietuvos istorijos institutas), remdamasi
2002-2004 metq lauko tyrimq duomenimid,
atliktais Siaures ir Ryiq Lietuvos kaimb
vietovese, aptare seksualinio aukle.iimb
ypatumus Siuolaikiniame Aukdtaiiiios
kaime. Praneieja teige, kad tradicineje kul-
t0roje seksualinio auklejimo bUtinumas
Seimose formaliai buvo ignoruojamas nu-
manant kad neigimas, draudimas bei ben-
druomenes kontrole yra pakankamai stip-
ri jdga, priZiflrinti vaikq morale. Sovietineie
santvgrkoje 5i nuostata taip pat buvo labii
gaji. Seksualines Zinios Zodiniu bfldu bu,
vo gaunamos i5 bendraamLit4 ar atskinX
suaugusiq bendruomenes nariq, velesniais
laikais dar praturtinamos Ziniomis id mo-
kyklos ar spaudos. Pastaraisiais laikais Si
nuostata pamaLu eme keistis, tadiau em-
piriniai tyrimai esE liudila, kad ir dabal
Zmones ne visada linkq paiiUketi vien iiuo-
laikiniais informacijos Saltiniais, o neretal
informacij4 seksualiniais klausimais gau-
na i5 ,,trediojo asmens" (t. y. id kurio iors
konlretaus lokalines bendruomenes nario).

Ehrologijos sekcijoje pranesimus skaitq
mokslininkai atkreipe demesi ir i naujui
kultDrinius rei5kinius, idrydkejusius vyi.s-
tant globalizacijai. Vytauto DidZiolo uni-
versiteto atstove Egidija Ramanauskaite
kalbejo apie Siuolaikines romanti5koio na-
cionalizmo aprai5kas. Daugiausia demesio
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savo prane5ime ji skyre slavq neopagonii-
kq bendrijq tyrinejimams. Redi Zaian-
diauskaite (Vytauto DidZiojo universitetas)
aptare specifines jaunimo subkultiros ty-
rimo problemas, pagrindini demesi skir-
dama specifiniams reivo subkult0ros
bruoZams. Daugpilio universiteto Humani-
tariniq mokslq fakulteto dekane Valentina
Liepa pristate K. Malevichiaus teorijq, su-
sijusi4 su nauja meno sistema, nagrinejan-
dia santyki tarp vieningo pasaulio ir indi-
vido. Pranedim,e gvildentos individualaus
subjekto paieikos globalizacijos procese.

Nepamirdtos konferenciioje buvo ir fol-
kloro problemos. Angelika ju5ko-Stekele
(Rezeknes aukdtoji mokykla) aptare latviq,
Lyilat romq sanfykius latviq folklore, Lai-
ma Anglickiene (Vytauto DidZiojo univer-
sitetas) nagrinejo slavq ivaizdi lietuviq fol-
klore. Vytauto DidZiojo universiteto
atstovd Bronisla.ya Kerbelyte apibtidino pa-
prodiq reguliavimo paskirti sakmese,
Daugpilio universiteto prelegentas Gatis
Ozolinis aptare totemizmo problem4 sak-
mese. GraZina Skabeikyte-Kazlauskiene
(Vytauto DidZiojo universitetas) pristate
novatori5k4 tyrim4, kuriame apibUdino pa-
saulio modeliavimo tendencijas iiuolaiki-
niame telefoniniame lietuviq foklore. Asta
ViSinskaite (Vytauto DidZiojo universite-
tas), pasiremdarna ra5ytiniaii daltiniais bei
Zodine XX a. tradicija,lygino pasakojimus
apie sapnq itak4lietuviq ir latviq tradici-
jose. Vytauto DidZiojo universiteto atstove
Audra KavaliauLskiene analizavo roi,6s/
raudono Ziedo semantik4 MaZosios Lietu-
vos lietuvininkr4 bei veliuoniediq krajto
dainose. PraneSirno autore teige, kad lie-
tuviq kalboje egrristuojandios roieslraudo-
no Ziedo asociacijos bei metaforos turi ana-
logijq kitq Eurolpos tautr4 folklore.

Tradicinis korrferencijq bruoi.as- idejos
ir paladai. Tikimes, kad bent dalis lq virs
realybe, taps korrtaktais ir projektais, igali-
nandiais Nauj4jq lEuropq tapti humanitarine.

Dalia Senaaityte ir Rasa Radiilnaite


