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Pratarmė   

Globalaus	atšilimo,	ekologinių	grėsmių	bei	politinių	ir	ekonominių	iššūkių	
laikus	išgyvenančiame	globalizuotame	šiandienos	pasaulyje	išryškėja	stabilumo,	
susitelkimo	prie	 bendražmogiškųjų	 bei	 grupinių	vertybių	poreikis	 ir	 aktyvėja	
jų	paieška.	 	 	

Atmintis,	 identitetas,	 tradicija	 –	 šios	pagrindinės	mūsų	 žurnale	 nuolat	 gvil-
denamos	žmonių	socialinės	kultūrinės	raiškos	sritys	–	atrodytų,	yra	būtent	tie	
klodai,	kuriuose	slūgso	bendriausio	žmogiškojo	solidarumo	ir	įvairiausio	žmonių	
grupavimosi	 pagrindai.	Atrodytų,	 tereikia	 tik	 nuolat	 ir	 tinkamai	 eksploatuoti	
socialinę-istorinę atmintį,	socialinį-kultūrinį	 identitetą bei kultūrinę tradiciją – ir 
šitaip	tarsi	savaime	išlaikytume	stabilumą,	atsispirtume	kylančioms	grėsmėms	
ir	užsitikrintume	 tęstinumą.	

Deja...	tiriamuoju	antropologo	žvilgsniu	peržvelgus,	šių	klodų	„stabilumas“	
tampa	 kvestionuojamas.	 Jie	 nė	 kiek	 ne	 mažiau	 patiria	 globalizuoto,	 sienų	 ir	
atstumų	vis	mažiau	paisančio	pasaulio	iššūkius,	kurių	padarinys	–	vis	didėjanti	
fragmentacija	 ir	 individualistinis	 išsisaistymas.	 Tad,	 be	 įprasto	 ir	 akivaizdaus	
atminties,	 identiteto ir tradicijos	 fenomenams	būdingo	kaitumo	 (procesualumo),	
atkreiptinas dėmesys į nepaliaujamą ginčijimąsi dėl minėtų kategorijų prasmės 
ir	 raiškos,	 į	 varžymąsi	 dėl	 jų	 „tikro“	 ir	 „teisingo“	 reprezentavimo	 bei	 atliki-
mo.	Kitaip	 tariant,	 pats	 gyvenimas	verčia	 imtis	 atminties,	 identiteto ir tradicijos 
konstravimo	 įvairovės	 tyrinėjimų.	

Šis	 Lietuvos	 etnologijos	 numeris	 –	 akivaizdus	 tokios	 nuostatos	 pavyzdys.	
Beveik visi straipsniai gvildena atminties-identiteto-tradicijos kaitos ir darybos 
(konstravimo,	perkonstravimo,	rekonstravimo)	trajektorijas.	Pasirinkus	konkre-
čius	 socialinės	 kultūrinės	 sąveikos	 atvejus	 ir	 juos	 nagrinėjant	 iš	 lyginamosios	
perspektyvos,	išryškinamas	šių	fenomenų	aktualusis	–	gyvasis,	kartais	akivaiz-
džiai	konfliktiškas,	 simbolinės	 ir	 struktūrinės	galios	kupinas	pradas.	

Taikliausiai	tai	iliustruoja	Šveicarijos	antropologas,	politinės	antropologijos	
specialistas	Christianas	Giordano.	Savo	straipsnyje	„Ginčijamos	istorinės	atmin-
tys	 Rytų	 Europoje	 ir	 Pietryčių	 Azijoje“,	 analizuodamas	 kai	 kurias	 Baltijos	 ir	
Balkanų	šalių	bei	Indokinijos	pusiasalio	memorialines	vietas	(istorinio	paveldo	
objektus),	 jis	 išryškina	 simbolinio	kapitalo	 ir	 simbolinio	dominavimo	 faktorių	
svarbą	 praeities	 paminklų	 –	 kolektyvinės	 atminties	 objektų	 –	 šiandieninio	
panaudojimo	 ir	 įvertinimo	 atžvilgiu.	 Straipsnyje	 iškalbingai	 parodoma,	 kaip	
praeities	įvykiai	bei	 juos	įamžinančios	paminklinės	vietos	tampa	ginčijamomis	
istorinėmis	atmintimis,	o	jas	siekiančios	sutaikyti	socialinės	praktikos	nebūtinai	
reiškia	atminčių	suvienodinimą.	Anot	autoriaus,	 jos	kaip	antagonistinės	 tiesos	
ir	 skirtingos	 tikrovės	 interpretacijos	 tebėra	uždelsto	veikimo	bombos.	
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Atminties	problematiką plėtoja socialinių tyrimų instituto sociologė irena 
Šutinienė.	Ji	savo	straipsnyje	„Socialinė	atmintis	ir	šiuolaikinė	lietuvių	tapatybė“	
atskleidžia,	kaip,	konstruojant	šiuolaikinį	tautinį	identitetą,	naudojama	socialinė	
atmintis.	Įtikinamai	parodoma,	kaip	praeities	simboliai	virsta	šiuolaikiškai	inter-
pretuojamomis	 ir	 įprasminamomis	vertybėmis.	 Į	pačios	 iškeltą	klausimą	–	„ar	
praeities mitai ir atmintis dar atlieka telkiančių tautą „emocinių klijų“ vaidme-
nį“	 –	 autorė	 atsako	pabrėždama,	 kad	 šiame	 „atsiminimo“	 ir	 „suvertybinimo“	
procese	kaip	svarbiausi	iškyla	individualizuoti	–	suasmeninti	–	praeities	simbo-
liai	ar	įvaizdžiai,	kurie	suskaldo,	desakralizuoja	ir	kritiškai	pervertina	„bendrą	
praeitį“	 –	 tai,	 kas	 „šventa“,	 „prisimintina“.	 Taip	 subjektyviai	 konstruojamas	
individualus	ar	net	 individualistinis	 tautinis	 identitetas.	

Identiteto	 trajektorijas	 etninės	 mažumos	 ir	 daugumos	 sąveikos	 požiūriu		
nagrinėja	VDU	antropologijos	doktorantas	Darius	Daukšas.	Jo	straipsnis	„Pase	
įrašytoji	tapatybė:	Lietuvos	lenkų	etninio/nacionalinio	tapatumo	trajektorijos“	–	
novatoriškas	 požiūris	 į	 etninio-nacionalinio	 identiteto	 konstravimo	 sampratą,	
iškeliantis	„įdokumentinimo“	bei	institucijų	galios	(net	ir	po	to,	kai	 jos	liaujasi	
egzistavusios,	pvz.,	Sovietų	sąjungos	valstybė)	svarbą.	Pasitelkęs	lenkų	kilmės	
Lietuvos	gyventojų	pavyzdį,	autorius	įtikinamai	parodo,	kaip	jų	identifikacijai	
svarbu	„priklausyti	praeičiai“,	tačiau	ne	atmintimi	ar	paveldu,	o	dokumentiškai,	
t.	 y.	 laikantis	 ankstesnės	 valstybės	 „įdokumentinimo“	 ir,	 pvz.,	 tautybės	 įrašą	
pase	 traktuojant	 kaip	 nepakeičiamą	 ir	 vos	 ne	 paveldimą	 identitetą.	 Etninio	
identiteto	įdokumentinimas,	anot	autoriaus,	gali	būti	įvairių	institucinių	formų	
ir	turėti	gausių	pasekmių,	pvz.,	gyventojų	surašymai	yra	vienas	populiariausių	
būdų	„susisteminti“	 (pridurčiau	–	 ir	 „etnifikuoti“)	visuomenę.

Dar	vienas	mažumos	identiteto	darybos,	kaip	daugialypio	ir	nepertraukia-
mai	vykstančio	etninio	ir	konfesinio	susisaistymo	proceso,	atvejis	analizuojamas	
Lietuvos	istorijos	instituto	etnologo	Žilvyčio	Šaknio	ir	 jaunesniosios	jo	kolegės	
iš	VDU	–	Daivos	Lapinskaitės	straipsnyje	„Lietuvos	karaimai:	etninis	ir	konfe-
sinis	tapatumas	XX	a.	antrojoje	pusėje	ir	XXI	a.	pradžioje“.	Pasekdami	istorinę	
karaimų	bendruomenės	Lietuvoje	raidą,	autoriai	akcentuoja	karaimų	identiteto	
kultūrinio	repertuaro	kaitą,	kuri	nesuardo	jų	bendrosios	grupinio	identifikavi-
mosi	sistemos	visumos.	Tad	bendrų	šios	etnokultūros	simbolių	reikšmių,	ypač	
Trakų,	 kaip	 dvasinio	 centro,	 konstravimas-rekonstravimas	 tampa	 tiesioginės	
antiasimiliacinės	 laikysenos	pagrindu.	

labai įdomiai tradicijos	 ašį	 gvildena	 patyręs	modernių	 papročių	 tyrinėto-
jas,	 olandų	 etnologas	 Johnas	 Helslootas	 iš	 pagrindinio	 šios	 šalies	 etnologijos	
centro	 –	Meertens	 instituto	Amsterdame.	 Jo	 straipsnis,	metaforiškai	 pavadin-
tas	 „Valentino	 dienos	 triumfas	Nyderlanduose	 –	 po	 penkiasdešimties	metų“,	
–	 puikiai	 dokumentuotas	 pavyzdys,	 parodantis,	 kaip	 per	 ritualų	 bei	 tradicijų	
išradimą-nuneigimą-atgaivinimą	bei	sukomercinimą	galima	atsekti	žmogiškosios	
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kultūros tvermės ir trapumo procesus.	Anot	autoriaus,	šiuolaikinis	postmoder-
nus	 individualizmas	 keičia	 tradicijos sampratą: nuo tradicijos tampa įmanoma 
atitolti	 ir	 laikyti	 ją	 „asmeninio	pasirinkimo	ar	nuotaikos	dalyku“.	 	 	

Kiti	 du	 šio	 žurnalo	 numerio	 straipsniai	 –	 specifiniai:	 vienas	 –	metodinis,	
kitas	 –	 tarpdisciplininis.	 Neatsitiktinai	 straipsnis	 „Naujų	 etnografinių	 lauko	
tyrimo	būdų	paieška:	apklausa	dviese“	parengtas	svarbiausiame	šalies	etnolo-
gijos	 centre	 –	 Lietuvos	 istorijos	 instituto	 Etnologijos	 skyriuje.	 Jo	 autorės	 Rasa	
Paukštytė-Šaknienė	 ir	 Irma	 Šidiškienė	 dalijasi	 savo	 solidžia	 lauko	 tyrimų	 pa-
tirtimi	pristatydamos	pusiau	struktūruoto	interviu	metodo	efektyvumą,	kai	 jis	
atliekamas	 simultaniškai	dviejų	 tyrėjų.	

jauno Vu istoriko Valdemaro klumbio straipsnis skirtas lietuvos kultūri-
nio	 elito	 viešosios	 laikysenos	 sovietmečiu	 analizei.	 Panaudodamas	 nelengvai	
suderinamą	dokumentinę	ir	žodinę	istorinę	medžiagą,	autorius	siekia	parodyti	
konformizmo	–	kaip	sovietmečiu	įprastinės	viešosios	laikysenos	–	nevienareikš-
miškumą.	 Per	 pateikiamus	 neformalios	 grupinės	 diskusinės	 erdvės	 egzistavimo	
viešojoje	 erdvėje	 pavyzdžius	 jis	 bando	 įrodyti	 kultūrinio	 elito	 viešosios	 (kon-
formistinės)	 laikysenos	nonkonformistinį	 –	pasipriešinimo	 režimui	–	pradą.	

Kaip	 įprasta,	Recenzijų	 ir	 apžvalgų	 rubrikoje	 pristatomi	 naujausi	 leidiniai.	
atkreiptinas dėmesys į vieną jų – itin profesionaliai jaV antropologės neringos 
Klumbytės	recenzuojamą	From	Pioneers	to	Target	Group (Nuo	„civilizacijos	nešėjų“	
iki	socialinių programų	tikslinės	grupės),	skirtą	nūdien	vis	aktualesnei	–	Ignalinos	
atominės	 elektrinės	 gyvenvietės	 socialinio	 nesaugumo	 –	 problemai.	 Džiugu	
paminėti,	 kad	 knygos	 autorė	 –	Kristina	 Šliavaitė,	 prieš	 trejetą	metų	 apgynusi	
(vadovaujant	 žinomam	 postsocializmo	 antropologijos	 specialistui	 Stevenui	
Sampsonui)	 socialinės	 antropologijos	 daktaratą	 Lundo	 universitete,	 –	 tapo		
pirmąja	 jaunesniosios	 kartos	 antropologe,	 savo	 profesinę	 karjerą	 pasirinkusia	
daryti	Lietuvoje.	 	 	 	 	 	 	

Apibendrindamas	 pasakyčiau,	 kad	 tiek	 pastaroji,	 tiek	 ir	 kitos	 mūsų	 žur-
nalo	publikacijos	 leidžia	 tikėtis,	 kad	 šis	Lietuvos	 etnologijos numeris sudomins 
skaitytoją	 ir	 galbūt	 paskatins	 kūrybiškai	 atsiliepti	 tiek	 į	 šiuolaikinio	 pasaulio	
metamus	 iššūkius,	 tiek	 ir	 į	 „mokslo	 apie	 žmones“	 keliamą	 nūdienos	 žmonių	
susisaistymo-išsisaistymo	problemą.	 	

Vytis	Čiubrinskas				


