
Konferencijos

Europos antropologq forumas iekijoje:
Europos antropologijos link

2004 rugsejo 1-5 d. i viduramZiq eeki-
jos, Rytq Bohemijos Litomyslio miesteli su-
sirinko 33 antropologai id 19 Europos Ja-
liq. Visus juos dalyvauti Europos mokslo
fondo finansuotame seminare zukviete Eu-
ropos socialiniq antropologq asociacijos
(EASA) Europeistq sekciios vadovas
prof. Andresas Barrera-Gonzalezas (Mad-
rido Complutense universitetas), kuriam
talkino prof. Martine Segalen (paryZiaus
universitetas) bei tiesioginis seminaro ren-
gejas, bene Zymiausias dekq antropologas
Dr. Peteris Skalnikas (Pardubices univer-
sitetas, eekija).

Sio akademinio susitikimo ideja kilo
ilg4 laik4 tarpusavyje bendradarbiaujan-
diq (per akademinius studentq ir destyto-
jq Erasmus/Socrates mainus, intensyvias
programas/ tiriamuosius seminarus bei
konferencijas) Europos universitetq tinklui.
lluo labiausiai buvo suinteresuoti kolegos,
destantys ivairiq Europos universitetq Ant-
ropologijos departamentuose ir siekiantys
koordinuoti antropologijos kursq destym4,
kartu ir nubrdlti Europos antropologijos
tyrimq darbotvarkq. Pagrindinis dio foru-
nno tikslas, kaip ra5oma jo preambuleje,
,,kloti aiSkq ir sistemingq pamatq antropo-
loginiams ir giminingq mokslq tyrin-eji-
mams bei publikacijoms apie lokalias, ie-
gionines ir tautines Europos visuomenes,
kas padetq sukurti ilgalaikq, koordinuoja-
mq tyrimq programE".

Per tris seminaro dienas buvo perskai-
tyta trisdeSimt pranedimll. Po iq kilusios
diskusijos buvo sugrupuotos i iias sesijas:. Europos antropologijos link: destymo

aspektas;
. Europos antropologijos link: tyrimq

aspektas;

. Bendradarbiavimas destant ir
atliekant tyrimus Europos regione.

Kiekvienos i5 diq sesijq pabaigoje buvo
suformtiluotos baigiamosios ataskaitos, ku-
riose nurodytos svarbiausios problemos
buvo dar kart4 apsvarstytos atvirose dis-
kusijose. Sesijq metu buvo inirtingq dis-
kusijq del Europos antropologijos defini-
cijos, del jos kaip studijq ir tyrimq srities
vietos, ai5kiai skiriant tai nuo antropologi-
jos,,atlikimo" (antropologiniq frinejimq)
Europos kontinente. Tuo buvo grieLtai at-
sldrta Europos antropologija (European Anth-
ropology) nuo antropologijos Europoje (Anth-
ropology of Europe).

Diskusijose keltas klausimas, ar Euro-
pa yra tinkamas studijq ir tyrimq objek-
tas, ar tokiam tyrimq ,,objektui" analizuoti
gali buti taikomi kanoniniai antropologi-
jos metodai ir tyrimq instrumentai. Dau-
guma seminaro dalyviq laikosi nuomonds,
kad Europa yra tinkamas ir pagristas ant-
ropologiniq tyrimq objektas ir kad antro-
pologams verta tyrineti jiems artim4 ir pa-
Zistam4 erdvg (kartu nemaZinant demesio
tolimiems ir,,egzotiSkiems" pasaulio kra5-
tams). Svarbiausia, kad antropologai, bti-
dami kompetentingi savo srities profesio-
nalai, pagal savo mokslinius interesus
neliktq abejingi 5iq dienq problemoms ir
prisidetq, pirmiausia Zvelgdami ii savo ori-
ginalios teorines, metodologines ir episte-
mologines perspektyvos, prie viedq dis-
kusijq ir politikos gairiq formulavimo
Europoje.

Forumo dalyviai akty-viai ie5kojo atsa-
kymo I klausim4: kuo ir kaip antropologi-
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ja galetq prisideti prie Europos visuome-
niq tyrinejimo; kaip ji galetq prisideti aiS-
kinant EuropA kaip istoring ir kaip besi-
formuojanti4 realybg; koks galetq btti
antropologijos vaidmuo Salia kiq sociali-
niq mokslq disciplinq ir ko negali pasiiily-
ti humanitariniai mokslai. Buvo iSkeltos ir
akfviai aptarinetos tarpdisciplinines ir dis-
ciplinq kaitos problemos, moksliniai me-
todai, antropologijos statusas tarp artimq
humanitariniq ir socialiniq mokslq.

Dr. Alexandra Bitusikova (Banka Byst-
ricos universitetas, Slovakija), Siuo metu
dirbanti Europos universitetq asociacijos
bUstineje Briuselyje, inicijavo pragmatines
diskusijas apie antropologijos galimybes ir
pajegum4 efektyviai sprgsti Bolon6s dekla-
racijos (dokumentas, reguliuojantis Euro-
pos auk5tojo mokslo sistemos suvienodi-
nimfl iSkeltus iSSiikius bei daryti itak4
Europos Saliq Svietimo strategijoms, for-
muojamoms Sios deklaracijos pagrindu.
Buvo aptarinejama, kokia atnaujinamoje
Europos auk5tojo mokslo ir tyrimq siste-
moje institucind ir akademine niSa bus re-
zeruuota antropologijai.

Sioj_e konferencijoje Lietuvai atstovavgs
Vytis Ciubrinskas savo praneSime ,,Socio-
kultirines antropologijos studijos Baltijos
Salyse" pabr6L6, kad Volkskunde tradici-
ja, t. y. tautotyrine-lradtotyrine,,,skuban-
ti" uLregistruoti,,nykstandi4" liaudies kul-
tiir4 ir ,,autenti5kas" Iiaudies tradicijas
etnologija, tebera itakinga pokomunistine-
se Baltijos Salyse. O kad antropologija bii-
tq isileista i universitetus, ji turi uZimti
,,nacionalines antropologijos", o ne ,,glo-
baliosios Zmogotyros" niSE.Todel dia per-
spektyvios yra ,,antropologijos namie" bei
,,pokomunistines Centrinds ir Rytq Euro-
pos antropologijos" paradigmos. Taip pat
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paLymdta, kad Lietuva pirmoji i5 Baltijos
Saliq pradejo socialines antropologijos
studijq programq Vytauto DidZiojo univer-
sitete.

Svarbiausias Litomyslio susitikimo re-
zultatas - tvirtas apsisprendimas stiprinti
ir plesti bendradarbiavim4 tarp Europos
antropologiniq mokslo ir tyrimq institu-
cijq, igyvendinti bendras studijq, specia-
listq tobulinimosi, antropologiniq tyrimq
ir bendrosios pl6tros programas. Tad bu-
vo nutarta suorganizuoti dar du susitiki-
mus, vien4 Sienoje (Italiia), organizuojam4
Dr. Fabio Mugnaini (Sienos universitetas),
kuris parengtq jungtine antropologijos d6s-
tymo-tobulinimosi program4, apimandi4
vien4 ar kelet4 departamentq ar universi-
tetq. Kitas susitikimas ivyktq ParyLiuje; or-
ganizuojamas Martine Segalen, jis btitq
skirtas specifiniq tyrimq projektq, taip pat
vykdomq vienos ar keliq tyrimq instituci-
jq, inicijavimui ir pletrai.

Konferencijos pabaigoje buvo parengta
paraiSka - programinis pasidlymas Euro-
pos mokslo ir techniniq tyrimq bendradar-
biavimo centrui COST. Buvo nutarta pa-
teikti jam ketveriq metq trukm6s program4
,,Antropologija Europoje. Destymo ir spe-
cialisfq rengimo bei tyrimq darbotvarkds
sukflrimas ir realizavimas". Tikimasi, kad
COST finansine parama leistq ryZtingiau
planuoti ir siekti proverZio Europos antro-
pologijos sisteminimo baruose.

Visi Litomyslio forume skaityti prane-
Simai bus iSspausdinti atskiru leidiniu, be
to, jq pagrindu rengiami speciahls dviejq
Lurnah4- Ethnologie frangaise (skirta antro-
pologijos destymui ir studijor-ns Europoje)
beiFOCAAL. European lournal of Anthropo-
Iogy (skofta Europos antropologiniams ty-
rinejimams) - numeriai.

Vytis eiubrinskas
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mo sampratoms, kurios paprastai siejamos
su kulturos ideja. Sie fundamentalus svars-
tymai, taip pat bendrojo pobddZio klau-
simai, susijg su pasienio regionq kon-
ceptualizacijos tarpdisciplininiais ir
tarptautiniais tyrimais, atvere galimybes
imtis tiriamojo darbo konkretesnese srityse.

Antrosios sesijos pagrindinis prane5i-
mas,,Multiculturalism: Remaking Bounda-
ries" kviete antropologus taisyti viejuose
diskursuose apie multikult0ralizm4 skel-
biam4, daLnai sureik5minam4 ir labiausiai
akcentuojam4 etnocentring iSvadE. Kitq
pranedimq autoriai daugiau pabreZe Balti-
jos regiono pasienio tyrimus, akcentavo
metodologines ir praktines problemas, ku-
rios iSkyla interdisciplininiams tyrineji-
mams/ kele bendrojo pobtrdZio klausimus
apie tapatumo formavimqsi ir socialing in-
tegracij4, kuri4 i5g;ruena multieb:rines, ypad
Europos S4jungos ir Rusijos pasienio vie-
tines bendruomenes, staiga susidirusios su
nauja geopolitine tikrove.

Trediojoje sesijoje nuolat skambejo Eu-
ropos integracijos ir kultdrines diversifi-
kacijos motyvas. Siuos abu procesus skati-
na Europos S4junga,laikanti juos pagrindu
iedkoti naujq bddq fyrineti tapatum4, pa-
veld4 ir tradicijas, t. y. Sios sesijos temas.
Kituose pranedimuose nagrineti tradicines
etnologijos (etnografijos) ir folkloro (etno-
muzikologijos) tyrinejimai Baltijos regione.
jq autoriai, Zvelgdami i5 tarpdisciplininiq
tyrimq ir Siuolaikines socialines ir kulturi-
nes antropologijos perspekfios, kriti5kai
ivertino jau minetus tyrimo poZitrius ir
metodus. Sioje sesijoje rydkiai dominavo
vietinio tyrinejimo tradicijq aptarimai ir
biografiniai pasakojimai, kuriq pateikejai -
vaikai, perkelti i5 Karaliaudiaus i Lietuv4
atejus i vaIdLi4 sovietams. Visa tai ikiniio

2005 m. geguZes t9-25 d.3S moksli-
ninkai i5 10 Saliq susirinko i Klaipedos uni-
versitet4 Siuolaikiniq tarpdiscipl-ininiq sru-
dijq poZiuriu aptarti Baltijos regione
atliekamus tyrimus. Konferencijos dalyviai
i5 Danijos, Suomijos, Prancrlzijos, Vokieti-
jos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Rusijos,
Jungtines Karalystes ir Jungtiniq Valstijq
diskutavo, kokie ryiiai sieja sociokultuii
nq antropologij4 su Europos antropologi-
jos, regionq istorijos, istorines antropolo-
gijos, etnomuzikologijos ir folkloro
studijomis. Meginta Siuolaikiniq antropo-
logijos tyrimq aspektais apsvarstyti Balti-
jos region4. Siekiant igyvendinti Bi tiksl4 ir
akcentuoti plenariniq sesijq svarbE, i kon-
ferencij4 id Prancuzijos ir Jungtin6s Kara-
lystes buvo pakviesti aukSto rango antro-
pologai. Si konferencija dave puiki4 progq
vietiniams tyrinetojams, dirbantiems nese-
niai Lietuvoje atsiverusioje socialines ant-
ropologijos srityje, ir jq kolegoms iE uZsie-
nio pasidalinti idejomis ir praktine tyrimo
patirtimi. Konferencije sumaniai or ganiza-
vo Klaipedos universiteto Baltijos juros re-
giono istorijos ir archeologijos institutas,
jA finansavo Lietuvos valstybinis mokslo
ir studijq fondas.

Pirmojoje plenarineje sesijoje perskaity-
tuose prane5imuose aptarta, kaip kulttrros
samprat4 veikia istorinis kultdriniq skir-
tumq pasiskirstymas, valstybiniq sienq
stumdymo ir valdZiq kaitos sukeltas Zmo-
niq (ir etniniq/tautiniq grupiq) dislokavi-
mas bei relokavimas, globalios migracijos
paZadintas multietniniq bendrijq kUrima-
sis, taip pat naujq genetiniq ir reprodukci-
rriq technologijq idiegimas. Sie pranedimai
rnete i55uki nusistovejusioms teritorialumo,
socialines or ganizac4os (pv 2., giminystes)
tapatumo formavimosi ir istorinio tqstinu-



248

nepaprastas filmas,,Wolf's Children in the
Baltic Region. 1947-1997", kuri konferen-
cijos dalyviai pamat6 po sesijos. Mano ma-
nyrnu/ 5is filmas kartu su autoriaus puikia
lianga * tai tikrq tikriausias daugiaaspek-
tis naratyvas, apimantis daugeli svarbiau-
siq problemq, kurios domina Sios konfe-
rencijos dalywius.

Antropologijos,,naujojoje" Europoje te-
mai skirta baigiamoji sesija uZpilde vis4
konferencijos paskutiniosios dienos darbo-
tvarkg. Pagrindiniame praneSime sitrlyta
antropologijai-etnologijai imtis naujo vaid-
mens augandioje ir visuotines piliediq tei-
ses bei tapatybg propaguojandioje Europos
S4jungoje. Pranedime teigta, kad ES peri-
feriniai pasienio regionai (pvz., tokie, ko-
kie aptarineti Sioje konferencijoje) privalo
tapti padiais svarbiausiais tyrimo laukais.
Juose, atsiZvelgiant i vietinq gyvensen4, rei-
ketq tirti sinchroniSkai vykstandius kulht-
rinio suivairejimo ir politiSkai skatinamo
suvienodejimo procesus. Antrajame prane-
Sime aptartas baltiSkosios sociokulfiirines
antropologijos mokyklos radimosi klausi-
mas: 5i mokykla galetq blti konstuuktyvi
alternafia, padedanti vaduotis i5 ivairiq
sp4str-l, kurie gresia Siai Vakarq mokslo
istaigose patogiai isitaisiusiai disciplinai.
Trediajame pranedime trumpai apib0din-
tas socialines antropologijos tapsmas Lie-
tuvoje lsitvirtinusiq akademiniq tradicijq
kontekste. Kiti Sios sesijos pranedimai ver-
ti demesio del to, kad juose atsiskleide pla-
tus spektras antropologinio tyrimo perpek-
tyvq, iSry5kejusiq gvildenant problemas,
atspindindias Siuolaikinius socialinius reiS-
kinius (ir neatideliotinus socialinius klau-
simus) Baltijos regione, pradedant medici-
nines antropologijos vaidmeniu sveikatos
srityje ir baigiant kaimo bendruomenes ir
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miesto (vieSosios) erdves transformavimu-
si, taip pat aptariant pilietybes, kaip Lmo-
niq priemimo ir atmetimo priemones Bal-
tijos valstybese posocialistiniu laikotarpiu,
vaidmens klausimE. Religingumo studijq
ir neopagonybes vaizdingos raiSkos Siuo-
laikineje Lietuvoje ivertinimai irgi pratur-
tino 5i4 ispiding4 Siuo metu atliekamq
Wrimq panoram4, kuriai vadovauja dau-
giausia jaunesnieji vietos ir uisienio tyri-
netojai.

Pasibaigus konferencijai, pajutau, kad
jos dalyvius vienija stiprus noras pletoti
antropologijos perspektyvas siekiant geriau
suprasti socialinq ir kultlring ivairovq 5ia-
me spardiai kintandiame regione, kuris
svarbus tuo, kad dia konsoliduoiasi vdl ne-
priklausomybg atgavusios valsfybes ir Eur
ropos S4junga. Siame regione vis labiarLr
rydkeja globalus Zmoniq, idejq ir daiktq
srautas, nors taip pat, iedkant kolektyvi-
nes tapatybes, i5 naujo vyksta istorines al,
minties atradimas ir mobilizaciia. Si konL-
ferencija dave ger4 prog4 tokiems kaip a5

paSaliediams atkreipti Zvilgsni I platq et-
nografijos pagrindu atliekamq antropolo-
giniq tyrinejimq spektr4, iSsamiai atsklei-
dusi dabarting Baltijos regiono studijq
buklq.

Labai pagirtinas sumanus kon_ferencj-
jos organizavimas. Apsilankymai Klaipe-
dos savivaldybes etnokulttrros centre, Si-
mono Dacho name, baigiamoji ekskursija
po Kur5iq Nerij4 mums visiems suteike
progE savo akimis iSvysti aplink4, ikvepu-
siq daugeli Sioje konferencijoje pristatytr4
darbq. Numatomame iSleisti leidinyje apie
konferencijoje perskaitytus pranedimus bus
pabrdLtajos svarba telkiant Baltijos regio-
ne, ypad Liefuvoje, vykstandius antropolo-
ginius tyrimus.

Robert Gary Minnich
ld anglr4 k. oertd Miranda Naaickiend


