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Pratarmė
Pateikiamame skaitytojui straipsnių rinkinyje bandoma ap
tarti kai kuriuos socialinio identilikavimosi teorinius ir praktinius klausimus.- Socialinio identifikavimosi problemomis buvo

pradėta domėtis Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto So
cialinių pokyčių tyrimo skyriuje. Tyrinėjimų problematikos pa
sirinkimą lėmė tai, kad, pirma, socialinio identifikavimosi kiau
simai Lietuvoje buvo beveik netyrinėti, antra, jų aktualumas

bei svarbumas dabartinių socialinių ekonominių permainų s^
lygomis. Vargu ar butų galima suprasti socialinio gyvenimo
ryšius ir jo pokyčių vyksmą bei su tuo susijusius prieštaravi
mus, jei neatsižvelgtume j tai, kokią poziciją socialiniame gyvunirne užima žmogus, susitapatindamas su ja, kokia žmonių

grupė jam yra sava ir kokia svetima, kas sąlygoja vienų ar ki
tų socialinių pozicijų pasirinkimą.
Straipsnių rinkinyje atsispindi jvairūs tos problemos aspek
tai, tačiau skaitytojas jame neras susisteminto socialinio iden
tifikavimosi raiškos vaizdo. Tai tik pirmas bandymas aptarti

keletą tos sudėtingos problemos klausimų. Todėl straipsnių rin
kinys yra daugiau teorinio metodologinio pobūdžio. Tik D. lt:reikytės, V. Gaidžio ir A. Kličiaus straipsniuose rasime empiri
nių duomenų analize.

Pradėdami tyrinėti šią problemą turėjome susipažinti su
panašiais kitų šalių mokslininkų darbais. Todėl manėme, kad
su kai kuriomis jų mintimis, taikant jas dabartinės Lietuvos
sąlygoms, biitų verta susipažinti suinteresuotiems inusų šalies
skaitytojams. Tokio pobūdžio straipsnius pateikia L. Kublickie-

nė apie identiškumo palaikymo strategijas (pagal K. Kamilleri)
ir A. Aškinis apie šiuolaikinius socialinius konfliktus (pagal
R. Darendorfą). S. Rapoportas tęsia inteligentijos sutapatini
mo su kultūros vertybėmis analizę.

Autoriai dėkoja gerbiamiems skaitytojams už dėmesį ir ti
kisi jų pastabų.

IDENTIŠKUMO PALAIKYMO STRATEGIJOS
(pagal K. Kamilleri)

Lilija KUBLICKIENE
Asmenybės identiškumas tyrinėjamas daugeliu aspektų. So
ciologams dažniausiai rūpi, su kokiomis socialinėmis g-rupėmis

individas save tapatina (identifikuoja), kiek šį procesą veikia
socialinė dinamika, kokia .yra socialinės sistemos bei individo
adaptyvaus, elgesio sąveika ir t. t. Kitaip tariant, subjektas pa

prastai nagrinėjamas ja socialinių santykių p^otmėje. Tokią ty
rimo kryptį pavadinę tradicine, galėtume išvardinti daugybę
šia.kryptimi dirbančių autorių.
:• Vienok identifikaciniai procesai yra ne tik socialiai sąlygoti,
— jie, savo ruožtu, veikiami individualių asmenybės paramet

rų, kurie tiesiogiai atitinka psichologinius tapatumo" kūrimo
bei palaikymo aspektus. Sių aspektų atskleidimas, mūsų įsitiki
nimu, suteikti] turiningumo įvairiausioms sociologinio pobūdžio

interpretacijoms. Būtent tokią netradicine tyrimo kryptį vykdo
grupė prancūzų mokslininkų (2, 3, 4), kurių darbų apibendrini
mas realizuojamas K. Kamilleri straipsnyje „Identiškumas ir

kultūrinių neatitikimų valdymas" (1). Todėl kaip tik šį straipsnį
pasirinkome apžvalgai ir komentavimui.
Pradėsime nuo to, kad pateiksime pagrindines 5io straipsnio

idėjas, kuriomis remiantis tipologizuojami įvairūs identifikaci
niai veiksmai bei parodomas jais besiremeiantis individualių
strategijų spektras. Minėtame straipsnyje nėra visapusiškai už
baigtos, uždaros teorijos, — autoriaus sumanymas remiasi įam
prieinamais žmonių elgesio ypatumų stebėįimais. tuo palikda

mas galimybę papildyti siūloma tipologija, jei ateitvje tektų su
sidurti su naujomis identifikacinio elgesio strategijomis.
Minėtas K. Kamilleri darbas įdomus bei aktualus dar ir tuo,

kad jame pateikti elgesio tipai identifikaciniu reakcijų požiūriu
yra pakankamai apibendrinti. Jo pateiktą tipologija bandome
analizuoti mūsų šalies sąlygomis, laikydami instrumentu, nau
dojamu aprašant analogiškas, tačiau kitu pagrindu kylančias
identifikacines reakcijas. Laikomės

nuomonės, jog pateiktas

identifikacinio elgesio iliustracijas galima pakeisti kitomis adek
vačiomis dentifikacinėmis strategijomis, būdingomis dabartinei
Lietuvos situacijai. Taigi pasiremdami K. Kamilleri tyrimais,
analizuosime ne tik' bendruosius tapatumo kūrimo ir jo palaiky
mo, būdus, bet taikysime juos, aprašydami pažįstamus bei em-

piriškai stebimus žmonių elgesio ypatumus. Pastarieji turėtų at
siskleisti kaip šiuolaikinių pokyčių, vykstančių mūsų visuomenės
gyvenime, pasekmė, atspindinti pačią identifikacinių problemų
Pirmiausia apibrėžkime pagrindinius teorinius teiginius bei
svarbą šiomis socialinio ekonominio kitimo sąlygomis,

jiems atitinkančias prielaidas, kurias K. Kamilleri laiko savo
sukurtos tipologijos išeities tašku. Individo identiškumas jo yrą
supr^ntamas kaip tiesioginis „aš" atitikmuo. Tačiau šis

3s"

nėra nei esmė, nei betarpiška duotybė..." (1, 103), bet tam tik
ras individualiai atliekamo vidinio veiksmo rezultatas. „Aš" —

tai žmogaus psichikos tapsmas, susidedantis iš besikartojančiu
Hctticntii. idėjų, santvkių. jausmų, etc. Šio apibūdinto ..aš" ne

reikėtų painioti su tuo, kas žmoguje gali būti nekintama. Pagal
K- Kamilleri, individas tampa „tuo pačiu", ne apskritai atmesda

mas kitimą, bet atlikęs tam tikrą veiksmą, susiejantį kažką nau
ja su tuo, kas buvo iki jo. Cia naujovė sutvarkoma taip. kad ga

lėtų būti suvokiama kaip turinti santykj su žmoguje anksčiau
esančiu. Tad identišfčumas, pergyvenamas kaip nekintantis dy
dis, nėra mechaniška realybės konstanta ir pastarąja laikytinas
tik di^lektine prasme, t. v. atsižvelgus j tai. kad žmo^uic nuo

lat vyksta naujo, kitoniško integravimas į tapatumą bei kitimo
į nepertraukiamumą. Kitaip, identiškumas yra pastovus skirtin
gumų, net prieštaravimų organizavimas j darinį, kuris žmo^aus
suvokiamas kaip neprieštaringas. Subjektas jaučia savo iden

tiškumą tol, kol pergyvenamasis realybės kitimų pavidalas jam
atrodo esąs nenutrūkstamas, tam tikru atžvilgiu pastovus.
Antras identiškumo aspektas, pagal K. Kamilleri, susijęs su

tuo, kad individas minėtu pergyvenimu (arba veiksmu) siekia
ne tik loginio savęs atitikimo tikrovei ir jį lydinčio vientisumo.
Bet pertvarkydamas savąjį „aš" dėl naujų „indėlių", subjektas
taipogi yra susirūpinęs, kaip šis veiksmas paveiks to kuriama
savęs vaizdą. Identifikacijos procese reikia išskirti si^kamo „ide
alaus aš", t. y. vertybinio identiškumo, į kurį pretenduojama,
svarba. Savo ruožtu, „idealiajam aš" priešpastatomas „suteik
tasis identiškumas", t. y. tas, kurį kiekvienam mūsų įteigia ar>-

linkiniai, vertindami elgesio socialinėje aplinkoje tipą, priskir
dami kai kurias ypatybes ir suteikdami tam tikrą vertę, t. y. iden
tiškumą. Tirp ..idealaus aš" ir ..suteiktojo identiškumo" yra

galimas tam tikras atotrūkis, neatitikimas. Žmogus paprastai
stengiasi sumažinti tarp jų esamus prieštaravimus, juos atmes
damas arba bent sumažindmas. Pateiktu požiūriu analizuodami

vsiuomenę kaip nuolat esantį identifikacinį lauką, joje regėtu
me tris polius: faktišką, idealų — vertybinį bei suteiktą iden-

tiškumus, kurių įvairios konfigūracijos sudaro visumą. Tai, kiek
konkretus individas sutinka su šia konfigūracija, apsprendžia
jo identiškumo pojūtį bei formuoja tapatumo bazinę struktūrą.
Individas arba ją teigia ir stiprina, arba, atvirkščiai, ja abejoja
ir ieško struktūros perkūrimo kelių.
Toks identiškumo supratimas teikia galimybe tirti jį kaiD
visuomenės reiškinį, kartu įskaitant individualius parametrus,

nes galimi įvairūs keliai, sprendžiant tuos pačius socialinius
prieštaravimus, ir jie priklauso nuo subjekto. Vidinė identifika
cijos proceso dinamika išreiškia poreikį kurti bei išlaikyti pras
mine vienybe, su kuria žmogus save identifikuoja, siekdamas
stabilumo ir priklausomumo kuriai nors grupei, be to, poreiki
suteikti sau apibrėžtą vertę, kuri susijusi su ,.aš" vaizdu. Kiek
vienas šių poreikių, nors ir veikiamas socialinės aplinkos, visgi
yra asmenybės vidinis dalykas.

K. Kamilleri savo darbe nagrinėja identifikacinius ypatumus
per kultūrinius prieštaravimus ir neatitikimus, kylančius etniniu
pagrindu, nes palyginti stabiliose, nuoseklios raidos visuomenėse

sunku rasti kita tokių kardinalių pasikeitimų situaciją, panašia
į tą, kai žmogus iš vienos kultūrinės terpės (turima galvoje
.,trečiojo pasaulio" šalis) patenka į visiškai kitą (išvystytas
industrijos Vakarų šalį). Kuo ryškesni kultūriniai skirtumai,
tuo didesni juos atitinkantys prieštaravimai. Individo susidūri
m^s su ^ini^ prioštrirnvimai^ sukelia ffrėsmę jo vidi
niam pr^smės vientisumui ir jo savęs vertinimui.
kurie ir yra du dažniausiai sutinkami identifikacinių
reakcijų bei su jomis susijusių apsaugos strategijų induktoriai.

Kaip tik visose radikaliai (t. y. prieštaros būdu) užfiksuotose
situacijose apibrėžti mechanizmai ryškiausiai ,,pradeda darbą"
ir yra lengviausiai nustatomi.
Pabandysime šią problemą panalizuoti. Lietuvos gyveninio

kontekste. Mūsų visuomenėje per palyginti trumpą laiką iš es
mės pasikeitė ekonominis, socialinis ir kultūrinis gyvenimas.

Jeigu ne visiems, tai daugeliui prisitaikymas prie nauju sąlygų
šiandien reiškia iškilusių prieštaravimų sprendimą. .Sis pro
cesas, kartais gana skausmingas, traumuojantis, griau
nantis ^ilesnes žmo^aus nuostatas, jo vertybių ^istc^n. ir vr^ indvido poreikio prisitaikyti išraiška.
N.inios pakitusios dabarties sąly^os yra betarpiš

kas iššūkis individui, nes jos liečia tiek vidinio prasmės vienti
sumo, tiek savęs vertinimo plotmę. Todėl kasdieninė mūsų ap
linka taipogi leidžia stebėti identifikacinio elgesio: ypatumus,
kuriuos bandysime smulkiau aptarti.

Savęs vertinimo problemos

~^

Nagrinėdami Vakaru mokslininkų sudarytą individualių sa
vęs vertinimo strategijų tipologiją, iliustracijai pasirinkome
dabartinę Lietuvos inteligentijos situaciją. Pasirinkimą nulėmė
kasdieniškas, betarpiškas susidūrimas su inteligentijos proble
momis, galimybė iš arti stebėti įvairias identifikacines reakcijas.
Inteligentams, kaip niekam kitam, savęs vertinimo, arba tiksliau

— šio vertinimo pakeitimo būtinybė yra akivaizdi. Si būtinybė
visų pirma nulemta to, kad pats inteligentijos statusas bei ii
atitinkantis prestižas dabartiniais, naujai besiorientuojančiais
laikais gerokai susvyravo. Pirmon vieton iškilo pragmatiniai
interesai, o pastarųjų realizavimas bei atitinkamas suvokimas

daugelio tapatinamas su materialiniu gerbūviu, neatitinka inte
ligento vidinės „tikrovės". Inteligento vaidmuo, žiūrint prag
matikų akimis, dažnai suprantamas neigiamai — pastarasis l^i
kom,-11; nei ink-mu šiems laik^ms, nenrisitaikiusiu, negebančiu
veikti naujomis gyvenimo aplinkybėmis, savaip nenaudingu,
visuomenei nereikalingo užsiėmimo atstovu. Šiandien imta ab^

joti ir bendrąja inteligento verte, kas reikštų esmini savęs ver
tinimo pagrindų kitimą. Sis vidinis žmogaus veiklos aspektu?
aktualizuojąs! ir gali imti dominuoti, tada identifikacinėse rierybo.s e. ^^nty^iu sutvarkyme išryškėja kaip tik vertinimo svar
ha. Jį tampa lemiama paskata individo pastangose naujai pa
žvel^ti j ave arba rasti būdus sutvirtinti buvusj savos vaizd-;

ir šiuo būriu adaptuotis.
Vienas pastebėtų elgesio tipų, kurį pažymi K. Kamilleri, api
brėžtas kaip neigiamas identiškumas. Tai elgesys, kai neigiam^!
suponuojamas individas savo realybę ir atitinkamai save suvo
kia, patvirtindamas kitų neigiamą vertinimą. Žmogus priima i:
perima neigiamą aplinkinių požiūrį, kuriuo ima vertinti save i'".•n erune. Atskirus šio elgesio variantus neretai galima sųti1

ti mūsti stebėtoje aplinkoje, kur pažymėta reikšmės pozirin
adekvačiausiai išreiškiama taip: I) „mes, inteligentai, nesu^e
bame susivokti ir prisitaik^ti": 2) „viskas, ka darome, ^iandi^n
vra nevertinga, — mes iš tiesų nieko kitiems neduodame";
^) ..mes dabartinei valstybei nereikalingi, tačiau nieko kito ne
mokame": 4) ..esame savęs nerealizavę nevykėliai" ir t. t. AišV"
iofj neigiamos pozicijos reikšminis spektras gerokai platesni^

bei įvairesnis, tačiau variantai apriboti pateikto principo rė
mais. Pavy^džiui, čia talpinamos ir gerokai labiau individuali
zuotos negatyviosios saviraiškos formos, pvz., „aš. kaip ir dau
gelis inteligentų...", toliau — įvairios neigiamos reikšmės.

Ne kiekvienas lengvai reaguoja į šį traumuojantį patyrimą,
—dažnai individas, atsisakydamas jį priimti (interiorizuoti).
ieško ^retutinių — kompromisinių kelių. Tai įmanoma, jei žmo
gus iš esmės yra veikiamas neigiamų išorės vertinimų, bet juos
perkelia, nukreipia į kitus savo sluoksnio narius, tarsi atsiribo
damas nuo jų ir susitapatindamas su tais, kurie šiuo metu yra
tinkamiau prisitaikę. Pastarasis elgesio tipas vadintinas „per

keltu negatyviuoju tapatumu". Jį atstovaujančias identifikacines
reakcijas galima stebėti ne tik privačiuose, bet) ir oficialiuo^e
inteligentų pareiškimuose. Pavyzdžiui, viešoje spaudoje yra te
kę susidurti su tokiu filosofo dėstomu turiniu: „Visi, kas neku
ria verslo, yra valstybės tiesiogiai išlaikomi, todėl inteligentai
<VpoČ humanitarai) yra „oarazitai" — visuomen^ orientuoian-

čių prekybininkų našta". Reikia manyti, jog autorius — inteli
gentas, itin apsunkintas negatyvaus savo grupės vertinimo, krei
piasi į kitus — verslą formuojančia grupe, perimdamas pasta

rųjų vertybines pagavas bei formuluodamas tapačius sprendi
mus. ^is perkelin^ susitap^tinimas bei kali^i ima^ apie inteli^en
tus, kuriems jis ir pats priklau^o, išvien vartojant įvardi ,.'ir".

padeda išven^ti nemalonaus jausmo, galinčio kilti iš hūtinyhės
nrrratvvn na priHikvli s^1 n. tuo t'irpu krii 'io s.ivo reikšmes pa
neigimo nuosekliai vengiama.

Apibendrindami galime pasakyti, kad dvi aukščiau an^lizuo
tos identifikacines reakcijos daug kuo panašios, bet pinni.'iiHn
—pasyvumu konfliktiškos išorės atžvilgiu. Abiem atvejais žmo

gus pasiduoda aplinkos poveikiui, jo identifikaciją apsprendžia
kiti, o lydinčioji raiška gali varijuoti.
Minimaliausias ,,priklausomos" (aplinkinių bei aplinkos ins

piruotos) identifikacijos laipsnis, lyginant ji su dviem auk^čhn
aprašytais, yra tapatumas, kartu „apibrėžiant skirtin^um-V.

Šiuo ntveju aplinkiniams būding^s neigiamas požiūris individo
n (V n priimamas, pastarasis išlaiko nuo aplinkinių clistaurii".
šiem*; pasakydamas: „esu tas. kas esu". Toks identiškumą^ bu
dingas int^ligent^m^ teigiantiems: „jeigu esu inteligentas, tai
kuo kitu". Šioji vidinė eiga, atrodo, aiškiai atskirtu visuomenė'realybės dvi sferas: vieną (save) kvalifikuoti] kaip „mos", kit'i
juo ir HUmu, nes nem^^u galimvbės keisti profesija ;tr užsiimti
(aplinka) kvalifikuotų kaip „jie", taip eksponuotų, jog vertin
gumas netaikomas niekam. Tai, sakytume, neutr^lioji stebėta

pozicija: subjektas išreiškia save kaip skirtingą, ši suvokim^
priskirdamas sau, nieko aplinkui neaukštindamas ir nežemin
damas.

Salia aprašytų tipų galėtume aiškinti reakytviuosiu^ — gv-

nybinį ir poleminį variantus. Pastarieji vadinami reaktyviaisiais
(lyginant su aprašytais „priklausomais"), nes iškyla kaip
priešstata reikšmingam aplinkos poveikiui.

Gynybinė identifikacija — tai individo (ar grupės) reaga
vimas į aplinkos reikalavimus, kai tam tikras susitapatinimas
padeda apsiginti nuo tos aplinkos poveikio. Sakykim, inteli
gentas gali laikytis savo grupės bei tapatintis su ja ne dėl
to, kad tai būtų jo vidinis poreikis, o dėl to, kad taip pateisintu
savo nesugebėjimą keistis. Toks aklas buvimas po inteligento

skraiste yra ne kas kita, kaip nepaisymas kintančių sąlygų. To
dėl ši pozicija gali būti laikoma gynybine strategija.
Kur kas ryškesnis reaktyvios pozicijos laipsnis — polemiš

kas identiškumas. Cia individas ne tik atskiria ir gina save nuo
kitų, bet suponuoja ir paaukštintą savęs vertinimą, kuris gali

virsti netgi nusiteikimu prieš kitus. Teko girdėti tokius inteli
gentų pasisakymus: „tik inteligentai yra sąmoningoji mūsų
visuomenės dalis, — į mūsų nuomonę privalu atsižvelgti",

arba „inteligentai vieninteliai išlaikę dvasingumą bei tarnavi
mo idėjai prasmę, — neangažuoti Finansiškai, materialiai", ar

ba „inteligentai — tai išrinktieji, susiliečiantys su aukštomis
— kultūros, meno, mokslo — sritimis, visi kiti — pilka (nesąmoninca) masė. susirūpinusi buitimi bei kasdieniniu vartojimu
ir kitais nemažiau menkais žemiškais dalykais" ir t. t. Žinoma,
ne visada ši pozicija reiškiama tiesmukiškai, — dažniausiai
duodama suprasti arba parodoma elgesiu. Nėra vienodas ir savo^^ aukštinimo laipsnis, varijuoja tei^iniu kategoriškumas. Py-

žymėtina tai, kad tokios identifikacinės strategijos pagrindini^
tikslas yra ne noras atspindėti realybe, bet pageidavimas išsi
laisvinu nuo galimo neigiamo vertinimo ar kokio nors kito
nemalonus jausmo, kilusio lyginant save su aplinkiniais. Cia

subjektą aprašantys bruožai sąlygoja vertės maksimalizavimą,
todėl toks gynybos mechanizmas, kaip polemiškas identiškumas,
lengvai atitolsta nuo realybės ir dažnai skirtas ne suvokti, o
atvirkščiai — atsiriboti nuo sociumo. Būtent šj mechanizmą
galima įtarti esant pamatiniu, kai susidaro tam tikros uždaros

grupės, turinčios kastos pavidalą ir tokiu būdu teigiančios bei
palaikančios savo pačių reikšmingumą. Pastaroji pažiūra gali

būti pritaikoma mūsų stebėtiems inteligentams apskritai, ta
čiau adekvačiausiai paaiškina specialių „filosofų" ar „psicho
logų" kastų buvimo prasmę. Cia individas, pajungtas polemiš
kajam identiškumui, atrodytų, esti užimtas tuo, kad aplinki

niams įrodytų, ką pats apie save mano. Jį atitinkantys grupės
nariai vienas kitą palaiko, tuo padėdami išsaugoti reikšmingu10

mo, išskirtinumo jausmą, kuris dažnai išoriniam steb^tojui pa
nėši j iliuziją. Vidaus ir išorės atžvilgiu tokios „kastos" ^rį^
to^ solidarumu — tiek, kiek jis išoriškai indukuotas, tiek vidau^

požiūriu j tai pretenduojama. Nuo šio momento identiškumo po
kyčiai koreliuojami grupiniu mastu, todėl individuali pozicija
yra ai įtinkamai varžoma.

Pateiktieji reakcijų tipai atspindi tik viena — vidinį — ap
saugos strategijas aktualizuojantį aspektą, tiesiai susijusį su
savęs vertinimo problemomis. Kitas identifikacinį elgesį indu-

kuojantis žmogaus poreikis — išlaikyti vidinį prasmės vienti
sum^, su kuriuo jis save tapatina, suteikiant pokyčiams neper
traukiamumo ir neprieštaringumo prasmę.

Prasmės palaikymo strategijos
Kaip buvo minėta, vidinis prasmės vientisumas yra antroji

labai svarbi (šalia noro suteikti sau apibrėžtą reikšme) iden
tiškumo formavimosi pusė. Individas išlaiko pusiausvyrą, kada

šalia kitų sąlygų, vertybės ir vaizdiniai, su kuriais jis linkęs
tapatintis ir kurie aprašo jo reikšmių lauką, sutampa su verty
bėmis ir vaizdiniais, kurie vra adekvatūs išorinei aplinkai. Šiam

naujam ryšiui paaiškinti K. Kamilleri naudoja specifines sąvo
kas: vertybės ir vaizdiniai, kurių pagalba žmogus formuoja ir
grindžia savo būties prasmę, yra apibrėžiami kaip „ontologinė"
funkcija, tuo tarpu vertybės ir vaizdiniai, padedantys prisit^ikv-

ti prie aplinkos, yra „pragmatinė" (instrumentiškoji) identišku
mo funkcija. Tuo atveju, kai tarp jų iškylantys skirtumai ir net
prieštaravimai visgi gali būti organizuojami, t. y. pagimdo for
maciją, kuri individo suvokiama kaip neprieštaringa ir paiėri
atspindėti pokyčių nenutrūkstamumą, „ontologinė" bei ..prag
matinė" funkcijos yra suderintos. Paprastai kultūra savaime
užtikrina tokį suderinamumą, tuo pačiu individui nalen^vindpma pusiausvyros tarp dviejų pusių suradimą. Tačiau pro^^

dalyvaujančios problemos išryškėja tada, kai žmogus netikė
tai atsiduria naujoje socialinėje bei ekonominėje aplinkoje,
radikaliai besiskiriančioje nuo tos. kuri ii suformnvo. Trari:rinių, įvidujintų (interiorizuotų) vertybių neatitikimas, o kartais

ir prieštaravimas naujoms sukuria krizės situaciją, kurioje žmo
gus patiria įtampą, nerimą bei pergyvena pasimetimą. Turint
galvoje individualius žmonių skirtumus, šioje situacijoje a'si
dūrusiųjų reakcijos skiriasi, t. y. galimi įvairūs elgesio tipai.

U

Pastaraisiais siekiama įvaldyti egzistuojančius objektyvius
priešt^ravimus taip, kad jie nekeltų subjektyvaus konflikto ir
tuo pačiu neardytų identiškumo vientisumo, užtikrintų norma
lios gyvenimo tėkmės įspūdį. Todėl tęsdami identiškumo palai
kymo strategijų analize, nagrinėsime elgesio tipus, derinant
„ontologines" bei „pragmatines" vertybes, atrandant konflikto

sprendimo kelius (tai susiję su antrojo induktoriaus įvedimu,
t. y. individo poreikiu išsaugoti vidinį prasmės vientisumą).
. Kadangi turime tikslą K. Kamilleri pateiktą tipologiją susie
ti su mūsų visuomenės specifiniais bruožais, tai ir pastarąjį ta
patumo formavimosi aspektą nagrinėsime, ieškodami atitikme
nų Lietuvos socialiniame gyvenime. Šiuolaikinės pokomunisti

nės visuomenės (tarp jų ir Lietuva) kartu su bazinės sanklodos
pasikeitimu pergvvena senųjų vertybių ir vaizdiniu virsm^.

Šiandien beveik kiekvienas susiduria su problemomis, sukelto
mis „pragmatinės" bei „ontologinės" identiškumo funkcijų
preišstatos. Si priešstata, visų pirma, yra susijusi su skirtinga

buvusios ir dabartinės sistemų kultūrinių kodų struktūra.
K. Kamilleri teigia, kad trečiojo pasaulio šalių kultūriniai
kodai gali būti priešpastatomi išsivysčiusių Vakarų šalių kul
tūriniams kodams. Įdomu tai, kad be kai kurių specifinių reiš
kimosi aspektų (pvz., religijos vaidmens visuomenės ^vvenime)

buvusio soclagerio bei trečiojo pasaulio šalių kultūriniuose ko
duose galima aptikti daug bendro. Soc. Lietuvos kultūrinė for
macija, kaip ir trečiojo pasaulio šalių, buvo „...vienareikšmė
prasmės atžvilgiu, griežtai susisteminta, vientisa bei reglamen
tuota, kas ^tsispindi, iš vienos pusės, ios nuostatų ..her^emonizmc", reiškiančiame, kad nuostatos apima beveik visas gyveni
mo situacijas, iš kitos pusės — šių nuostatų „puantilizme",
t. y. galimybėje aprėpti smulkiausias kiekvienos situacijos de
tali"." (1. 107!. Ir, paealiau, sunku nesutikti, kad nhiciu minėtų

kultūrinių sistemų atitinkantys įvaizdžiai ir įpareigojimai grin
džiami normomis, kurios suvokiamos kaip transcendentinė-.,
t. y. tokios, kurių pagrindimas priklauso aukštesnėm instan
cijom — religijai ar komunizmo teorijai.
Tuo tarpu, aprašydamas šiuolaikines industrines Vakaru ša

lis ir jų kultūrinius kodus, K. Kamilleri konstatuoja priešinu!)
situacija. Cia kodai daugiareikšmiai, todėl mažiau griežti. įkū
nijantys įvairius tos pačios situacijos sprendimus. Jie yra kur
kas mažiau intgeruoti, nes „sistema" pakeičiama paprasta vi
suma. Nuostatos pasižymi daug didesnėmis atsitraukimo gali
mybėmis, nes išreiškia plačias situacijų klases, neatspindi deta
lių ir palieka vietos individualiai iniciatyvai. Be to, jos grin-

džiamos formacijomis, kurioms būdinga ideologinė konkuren
cija ir diskusija, todėl yra suvokiamos esančios daugiau ima
nentinės, negu transcendentinės.
Lietuvai, kaip ii visoms pokomunistinėms visuomenėms, bū

dingas siekimas priartėti prie išsivysčiusių vakarietiškų valsty
bių. Tai, savo ruožtu, susiję su pastarųjų kultūrinių kodų per
ėmimu. Jau pati Vakarų valstybių ir Lietuvos kodų struktūra

iš esmės yra priešinga, jeigu palygintume ankstesniojo bei da
bartinio mūsų gyvenimo sanklodos pagrindus, tuomet išryškė
tų ir šių kodų turinio skirtumai. Žmogus, pereidamas nuo vieno

kultūrinio kodo prie kito, būtinai turi spręsti savo adaptacijos
problemas, ir kiekvienas jas sprendžia skirtingais budais. Ki

^aip sakant, individo identiškumas (šiuo atveju, siekimas išlaikyti turimą pasaulio prasmės vaizd^) atsiskleidžia per įvairias
identifikacinio elgesio strategijas.
Būdinga, kad ne visi individai vienodai reiklūs vidinio pras
mės vientisumo laipsniui. K. Kamilleri šią išvadą paremia em
piriniais pastebėjimais, atskiriančiais prasmės vientisumą už

tikrinančių būdų galimą paprastumą (elementarum;;), — k:ii
problemos, sukeltos objektyvių prieštaravimų, sprendžiamos

panaikinant vieną iš prieštaraujančių pusių, bet taip pat gali
ma šių būdų sudėtingumą, — kada stengiamasi sukurti forma

ciją, sukeliančią neprieštaringumo jspudį, egzistuojančią tuo
pat metu, atsižvelgiant į visus prieštaraujančius elementus.

Paprastos (elementarios) prasmės vientisumo
palaikymo strategijos
Samprotaujant schematiškai, analizuojamų strategijų rė
muose telpa du priešingos orientacijos elgesio tipai, išsidėstę
toje pačioje „ontologinėjc-pragmatiuėje1" ašyje. Kalbame apie
„aš" investavimą j vieną iš minėtų sistemų, visiškai atmetant

kitą. Daugeliu atvejų čia pretenduojama išlaikyti „ontologines"
vertybes ir jvaizdžius, pastariesiems suteikiant padidintą reikš
mę pragmatinių identiškumo poreikių sąskaita (nors turėtų bū
ti skiriamas dėmesys ir šiam pabrėžtajam sistemos aspektui).
Toks identifikacinis elgesys, vengiant įžvelgti objektyviai esan
čius sistemų prieštaravimus, panaikina galimus individualiai
jaučiamus konfliktus.
Si galima konservatyvi pozicija retai būna nuosekli, — ji

dnžnhusiai reiškiasi kaip tam tikras „pragmatinis minimumas ,
kuris praktiškai gali sutapti su žemiau pateikiamais identifkaciniu strategjų variantais.
Pirma, — tai vadinami „totaliniai" konservatoriai, kurie be

didesnių abejonių realizuoja adaptacijos prie dabartinių sąlygų
poreikį, pastarąjį pritaikant aplinkiniams. Sis subjektas gali bū
ti užsisklendęs „ontologinėje" terpėje, nes savo pragmatizmą

realizuoja „nukreipimo" (delegavimo) keliu. Praktinė šio el
gesio iliustracija yra konservatyvaus (t. y. išlaikiusio visas an

kstesnes vertybes) inteligento pozicija, kada jis pats niekaip
nenori pripažinti naujos šiuolaikinės realybės, bet tuo pat metu
toleruoja jaunesnių ar mažiau konservatyvių kolegų orientaci
jas ir pastangas pelningai „parduoti" bendrą darbą ar nukreip
ti jį komercine linkme.
Antra, — tai mažiau konservatyvios strategijos būdas, pa

sireiškiantis tada, kai „įsijungiama į žaidimą" su antrąja ver
tybine sistema (nors „aš" pasilieka investuotas tik į vieną iš
sistemų), nes vengiama pavojingų dezadaptacijų su aplinka.
Kitaip sakant, individas išoriškai lyg ir santykiauja su kai ku
riais neigiamo modelio aspektais, viduje visai neabejodamas
ta sistema, į kurią save investavo. Šiuo būdu galimų susidūri
mų su aplinka žymiai sumažėja. Vidinis konfliktas išsprendžia
mas pasiteisinimais, padedančiais išvengti kaltės jausmo. Ta
čiau tai nėra kaukė, — žmogus neslepia savo strategijos, at
sakomybė už kurią nukreipiama į „vyriausybę, į „šiuos sunkius

laikus" ar kurį kitą išorinį elementą, kurio fataliniam poveikiui
jis yra priverstas paklusti. Šiais laikais tokia identifikacinio el
gesio strategija nereikalauja specialaus aptarimo, nes iš inte

ligentų ar kitų visuomenės sluoksnių atstovų dažnai tenka iš
girsti, kad siekis prisitaikyti prie naujų šiuolaikiškų sąlygų yra
individualiai nemalonus, jam neįprastas, bet, deja, privalomas
dalykas.
Trečiasis strategijos variantas, — kada individas sutinka
elgtis, prieštaraudamas nusistovėjusiai tradicijai, bet neleidžia

atmetamai (pragmatinei) sistemai visiškai jo pasiglemžti. Šiuo
atveju atmetamoji sistema tampa tik instrumentu, naudojamu
siekiant tradiciškai aprobuotų tikslų, kuriuos pasiekus pasta
rasis instrumentas gali būti paneigiamas. Manome, jog šandien
tokias identifikacines strategijas demonstruoja, pvz., tie moks

liniai vadovai, kurie savo jaunesnius koleąas skatina naudotis
naujai atsiradusiomis galimybėmis, perimti šiuolaikiškus vaka
rietiškus darbo metodus bei principus, grindžiamus individua

lia iniciatyva, autoritetų sąlygotumu, idėjų ir įgūdžių prakti-

niu pritaikomumu, globališkumo, akademiškumo atsisakymu
ir t. t. Bet tokį „naujų vėjų" įvaldymą jie traktuoja ne kaip iš
principo naują mokslinio darbo požiūrį, o kaip priemonę kar
jerai ar konjunktūriniam įsitvirtinimui. Šiuos tikslus realiza
vus, veikiantys asmenys yra linkę jaunuosius mokslininkus
„apvalyti" nuo modernistinių polinkių.

Galima manyti, kad kaip tik šis elgesio tipas skleidžiasi ir
politiniame kontekste bei yra stebimas tada, kada konservaty

vias totalitarines pažiūras išpažįstantys politikai, besivadovau
jantys aktualiais demokratijos, kolegialumo, pasišventimo ben

dram reikalui šūkiais, iš tiesų realizuoja autokratinį valdymo,
privilegijų užsitikrinimo poreikį. Pasiekus tikslą, viešai dekla
ruojami principai gali būti visiškai atmesti.
Visais šiais atvejais mes susiduriame su vadinamais ele
mentariaisiais prasmės vienitsumo užtikrinimo būdais. Elemen-

tarumas reiškiasi tuo, kad individas bent jau viduje atmeta
vieną iš prieštaraujančių pusių, nesistengdamas jos suderinti
su kita.

Eidami nuo ontologinio link pragmatinio poliaus, susidur
sime su tokiomis žmonių pozicijomis, kada noras prisitaikyti
prie aplinkos iškyla į pirmą vietą, t. y. kai pagrindinis tikslas
sukaupiamas pragmatiniams interesams pasiekti. Cia teoriškai
kalbame apie žmogaus, abejingo prasmės vientisumui, elgėsi.

Toks žmogus pademonstruotų visišką identifikacinį neapibrėž
tumą, subjekto atitikimą pačioms įvairiausioms situacijoms, tuo
pat metu nepatiriant kaltės ar nejaukumo jausmo. Si identifi

kacinė strategija K. Kamilleri darbe nėra empiriškai užfiksuo
ta, bet manome, jog kaip tik ji sąlygoja anominį elgesį, kurio
paplitimas dabar neramina daugelį. Ryšys tarp identifikacinio
neapibrėžtumo bei anomijos yra galimas, nes tiesiogiai seka

jau iš paties anomijos apibrėžimo. Pastaroji gali būti suprasta
kaip visuomeninės vertybinės sistemos sutrikimas, kuris for
muoja tokią sąmonės būseną, kuri sukelia nukrypstantį nuo

normos elgesį. Todėl būtų galima manyti, kad dabartiniais lai
kais, ieškodami išaugusio nusikalstamumo šaknų, turėtume di

desnę reikšmę skirti identifikacinių procesų specifikai.
Tačau dažniau sutinkami elgesio variantai, nesiekiantys šios
kraštutinės ribos, nors daug kuo jai artimi. Taip vienas iŠ iden
tiškumo formavimosi pragmatiniais pagrindais kelių — mak
simalios naudos siekimas. Šiuo atveju individas mažai dėmesio

skiria pačioms kultūros sistemoms, — jie orientuojasi j terpe,
siūlančią daugiau ar mažiau naudingas sąlygas: darbą, dideli
atlyginimą ir pan. Cia vertybės ir vaizdiniai atspindi žmogaus
15

kelyje pasitaikančią aplinką, t. y. aplinkos kultūrinis polencialas perimamas remiantis praktiniais sumetimais, tuo būdu prag

matinė funkcija akivaizdžiai pakeičia ontologinį investavimą.
Stebint empirinius faktus, galima pamatyti, jog šiandieną
tarp inteligentų yra nemažai tokių, kurie perėjo j verslą. Toks
radikalus veiklos pasikeitimas dažnai nulemia ir visas kitas
gyvenimo puses: keičiasi bendravimo objektai, jo būdas, lais
valaikio specifika ir pan. Kitaip sakant, nauja aplinka, tenkin
dama praktinius poreikius, tampa aktualia ir formuoja tam tik
rą gyvenimo būdą. Tai, savo ruožtu, gali sukelti esminj verty

bių ir vaizdinių virsmą: buvę „inteligentiškieji" įvaizdžiai gali
būti atmetami, jie užleidžia vietą nuosekliai natiiralisto-versli-

ninko pozicijai. Tai pakankamai papuliarus identifikacinio el
gesio tipas šių dienų gyvenime.
Analizuojama pragmatinė funkcija gali būti realizuota ir
kitu būdu — kaitaliojant skirtingus kultūrinius kodus pagal
aplinkybių teikiamus impulsus. Individas hcsikci^iančio^e įv^i

riose situacijose naudoja skirtingus kultūrinius kodus. ^iuo at
veju tai yra elgesys, kai, pvz., tapęs verslininku inteligentas su
buvusiais draugais bendrauja senojo kodo ribose, o bendrauda
mas su savo par^neriais ar kitais naujos terpės atstovais, išpa

^į^ta besiskiri^nčią vertybin sistemą.
Interpretuodami šias žmonių identifikacinio elgesio galimy
bes, pastebime, kad aprašvta elgesio stntte^ija ^.ili tapli (!i:i-

chroniška: viena egzistuojanti pažiūrų sistema pakeičiama ki
ta, radikaliai priešinga pagal esančios situacijos konjunktūrinį
suvokimą. Kaip tik pastarųjų socialinių pokyčių fone atsisklei
džia tas faktas, kad, atrodytų, visiškai save sutapatinęs su vie

na sistema žmogus gali pakeisti poziciją iš esmės, jei to reika
lauja kintančios sąlygos. Teko stebėti, kaip buvęs idėjinis ko
munistas tampa išpnžistanču reigiją žmogumi ar aktyviu tau

tiškumo idėjos skleidėju ir pan.
P^siremd^mi K. Kamilleri, m^nome, kad identiškumo bruo

žų rotacija dėl susiklosčiusių aplinkybių yra pakankamai dažnas
mūsuose reiškinys, ir ši elgesio tipą visais atvejais sietume su
konkretaus žmogaus „aš" vaizdo nebuvimu. Todėl pakanka

teigti, jog neretai po išoriškai regimu identiškumo keitimu tu
rėtų būti vienas tikrasis, pasireiškiąs tik ypač reikšmingomis
žmogaus gyvenimo bei visuomenės raidos situacijomis. -

Baigdami paprastųjų identifikacinių strategijų aprašymą,
pažymėsime, kad šios strategijos yra tokios, kurių ribose, pa
laikant vidinį prasmės vientisumą, išeities pozicija yra pasiren
kama nediskutuojant su kita prieštaraujančia sistema, bet at
metant ją.
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Sudėtingas prasmės vientisumo palaikymo strategijos
Palyginus su aukščiau nagrinėtais elgesio tipais, kada onloloį^inė bei pragmatinė identiškumo funkcijos .^[skiriamos, į su

dėtingų prasmės vientisumo užtikrinimo strategijų ratą jeina
tokios identifikacinio elgesio reakcijos, kurios jungia abu aukš
čiau minėtus parametrus. Taigi, apžvelgsime sudėtingesnes
identifikacines strategijas, susijusias su žmogaus bandymu su

konstruoti tam tikrą formaciją, siekiant iš karto dviejų tikslų:
j kurią galėtų tiek save investuoti (ontologinis poreikis), liek
ir sugebėtų prisitaikyti prie besikeičiančios naujos aplinkos
(pragmatinis poreikis). Cia vyksta įvairus dviejų susiduriančiu
sistemų vertybių bei vaizdinių sintetinimas, pasireiškiantis va
riantais, kuriuos individas ,,atranda" praktiniame gyvenimo,

riekdamas išvengti jų konflikto.
Sekdami K. Kamilleri, pažymėsime dvi pagrindines šios sin
tezės grupes: 1) kai nauja ir sena sujungiama ryšiais, nepagris
tais įprastiniu racionalumu, 2) kai sistemos bandomos susieti
racionalumo pagrindu.

Pirmuoju atveju mes susiduriame su subjektyviąja logika,
padedančia žmogui išvengti prieštaravimų, taip pat konfliktu,
juos sprendžiant ne objektyviai, o tik pačiam sau. Empirinės
raiškos erdvėje neretai tenka susidurti su šio pobūdžio identilit i'ci'it' s'r;i!OLrij;\ kurią ilūt^i.nioja individo pozicija, pasireiš

kianti tada, kai žmogus pretenduoja suderinti jį patenkinan
čius, tačiau iš skirtingų sistemų perimtus bruožus, visai ne

kreipdamas dėmesio į tai, kad jie galėtų būti prieštaringi. Pa
vyzdžiu gali būti kartais pasireiškianti inteligentų nuostata,
susijusi su savo darbu. Neretai naujoje šių dienu situacijoje

jie mano, jog kūrybinis darbas turėtų būti kur kas daugiau ma
terialiai vertinamas, todėl, esą, reikėtų daug ką keisti. Jie pri
taria senų kanonų laužymo, individualios iniciatyvos idėjoms,
bet tuo pit metu vertina rnmybe ir linkę viską palikti kaip vr .

Tokias vientisos koncepcijos neatitinkančias individo nuostatij
apraiškas šiais neapibrėžtais vertybiniu požiūriu laikais gali
ma sutikti įvairiose gyvenimo sferose. Tai rodo ta faktą, kad
yra neteisingai suvokiama bendra realybės modelio visuma,

bandoma manipuliuoti jį sudarančiais kodais, pirmenybę tei
kiant naudos principui plačiąja šio žodžio prasme. Šiuo pagrin
du besiformuojančios identiškumo strategijos, paremtos indivi
dualiomis konjunktūrinėmis sąsajomis, nėra palaikomos kognityvinės logikos.

Antruoju atveju kalbėsime apie pastangas sukurti rvši tarp
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dviejų prieštaraujančių sistemų, besivadovaujant loginiais kri
terijais. Cia talpintinos identifikacinės struktūros tų žmonių,
kurie seną ir naują integruoja, ieškodami racionalių šio susietumo argumentų.
Vienas galimų šios sintezės variantų — yra suteikimas snam naujos reikšmės. Individas tvirtina, kad nauji vaizdiniai
nėra visiškai nauji, o jie yra buvę, gal tik kitomis formomis,
ir buvusioje sistemoje. Tada gyvenimo naujovių priėmimas n^
reikalauja keisti ar atsisakyti buvusio idenliškumo ir net - tvirtina

jį. Yra tekę susidurti su šj principą atspindinčiu požiūriu, tar
kime, į turtinės nelygybės atsiradimo problemą. Teigiama, jot!
pastaroji egzistavo visada, tik anksčiau nebuvo tokia akivaiz
di. Panašus mąstymas bei su juo susijęs elgesys padeda int^

gruoti pokyčius, kartu išsaugant iliuziją, kad pokyčių iš visu
nėra. Jis pasitarnauja pragmatinei adaptacijai, nepaliesdamas

individo pirminio identiškumo.
Yra galimas ir kitoks variantas: individas vadovaujasi Įvaiz

džiais perimtais tiek iš senosios, tiek iš naujosios kultūrinės
aplinkos. Kylančius prieštaravimus jis suvokia disociacijos
būdu, tai yra atskirdamas objektus. Pavyzdžiui, m^nininkai,
kurie šiuo metu tapo verslininkais, kritiškai vertina savo kole^iis, ni;:lydami jų praktinį bei finansinį beji-^iškunui. T;.či.ui,
jie kartu išlaiko pagarbą asmenybei, dirbančiai kūrybinį, nors
ii" menkai apmokamą, darbą (tas plaukia iš jų buvusių verty
bių), teisindami tai ankstesniosios sistemos formuojančiu po
veikiu žmogui. Taigi, esąs sudėtingas prieštaravimas sprendžia-

džįasi atskiriant (disocijuojant) asmenybę ir jos elgesį.
Įmanomas ir organiškas prieštaravimų sujungimas, kuris
galimas logiškai išvedant naujus elgesio standartus iš jau tu
rėto tradicinio modelio. Pavyzdžiui, teigiant, kad dabartinė
•-Ji ientacij:i į vartojimą, pra^matizmą ir pnn. sąly^oja tik dar

aukštesnį ir tikresnį dvasingumo įvertinimą, nes tik įgijus šią
patirtį galimas sąmoningas pasirinkimas bei visapusiškas pa
tyrimas.

Apžvelgėme kai kurias dviejų sistemų sintezės apraiškas,
paremtas tuo, kad pastarąsias atstojantys vaizdiniai yra orga
niškai susiejami. Šiuose rėmuose K. Kamilleri pateikia dar
dvi identifikacines strategijas, kurių pagalba kuriamas ryšys
tarp įvaizdžių bei vertybių (nesvarbu, naujos jos ar senos) ir

jų pritaikymo praktikoje.
Vienas šio ryšio būdų pažymi elgesio tipą, kai sureikšmina
ma žmogaus pažiūrų esmė, bet atmetamos sankcionuotos kon

kretybės. Si identifikacinė strategija realizuojama atsitraukiant

nuo senų, jau užfiksuotų, tai yra institucinių apibrėžimų, ta
čiau tik tani, kad juos vėl iškelti, bet kaip „laisvas" vertybes
bei santykius, apvalytus nuo tradicinio turinio, suteikiant jam
naujas šiuolaikiškas realizavimo formas. Subjektas tampa tar

pininku tarp kultūrinio kodo turinio ir jo realaus pritaikymo,
kurio formos, atmetus pažodinį sekimą, tampa laisvai, kūrybiš
kai pasirenkamomis. Šiuo būdu, pasiekiamas tiek pragmatinių,

tiek ontologinių individualių poreikių suderinimas. Toks kelias,
sprendžiant kylančius vidinius konfliktus gana efektyvus: indi
vidas gali jaustis esąs net labiau ištikimas tradicinėms verty
bėms, nes interiorizuoja pastarąsias. Taip mokslininkas, anga
žuotas marksistinės ideologijos, suvokia, kad pagaliau nebiiti-

na tiesiogiai, rigidiškai tvirtinti „vienintelę tiesą" (kaip tai
buvo daroma anksčiau). Naujomis sąlygomis jis gali paneigli
senus metodus ir savo nuožiūra pasirinkti tinkamiausius ar
gumentus, grindžiamus šiuolaikine moksline polemika, pliu

ralizmo principais, bet tuo pačiu lieka ištikimas savo išeities
pozicijai.

Taip pat pasitaiko atvejų, kai vertybės praktinis pritaikvmas sustabdomas. Jei aukščiau aprašytos strategijos variantas

rodo, kad ryšys tarp funkcionuojančio įvaizdžio bei jo realiza
vimo pasireiškia, išnaudojant įvairius naujai permąstytus jo
pritaikymo būdus, tai pastarojo tipo elgesyje tam tikras įvaiz
dis paprasčiausiai netaikorpas praktikoje, nors apskritai į ii
pretenduojama. Pavyzdžiui, daugelis inteligentų „tikro inte
ligento" požymiu laiko profesinės savirealizacijos siekį, bet
nemažai šių inteligentų daliai tai nekliudo realiame elgesyje
nieko šia linkme nedaryti. Dabartiniais pragmatinių orientaci

jų dominavimo laikais tokios idealios vertybės praktinis taikvmas yra ypač keblus, nors teorijos lygmenyje ji paprastai iš
laikoma. Tokio pobūdžio vidinis konfliktas yra panaikinamas,
„išstumiant" iš realybės idealią vertybe, su kuria subjektas

vis dėlto save tebeidentifikuoja. Vertybė nustoja buvusi elge
sio reguliatoriumi ir tampa simboliniu įvaizdžiu, kuris funkcionuoj!!. apibrėžiant priklausymą ..mes" grupei, kaip ženklas,

pagal kurį grupės nariai atpažįsta vienas kitą. Tai atitinka
K. Kamilleri išvadą, jog plataus masto pokyčių situacijoje
ekspresyvi ir simbolinė kultūros funkcija stiprėja, o normaty
vioji bei praktinė — silpnėja.
Taigi, apžvelgėme identifikacines strategijas, padedančia.,
išspręsti konfliktus, kylančius susidūrus dviems skirtingoms
sistemoms. Tačiau, nagrinėjant prasmės vientisumo palaiky-,
rao probemą^ reikia neužmiršti, kad dažnos sudėtingos įdentiš-

kūmo situacijos, kada žmogui bei jį supanliems asmenims ne
pavyksta išvengti vidinio konflikto. Todėl negalint jo išspręsti, stengiamasi jj bent sušvelninti.

Strategijos, švelninančios kultūrinių kodų sukeltus
konfliktus
Individas, atsidūręs situacijoje, kurioje konfliktas neišven
giamas, elgiasi įvairiai, tai yra naudoja skirtingas identifikaci
nio elgesio strategijas, padedančias išlaikyti vidinį prasmes
vientisumą. Sekdami K- Kamilleri, pabrėšime tris skirtingus
pagrindinius elgesio tipus.

1.Diferencijuota lygsvara tarp prieštaraujančių vertybių.
Žmogus gyvena veikiamas prieštaringų ir net priešingų verty
bių, bet stengiasi švelninti iškilusį vidinį konfliktą suteikda
mas vertybėms skirtingą svorį. įai yra įsis^vindamas jas nevie
nodu laipsniu. Pasiremdami inteligentų sluoksniu, panagrinė

kime senų (tradiciškai nusiteikusių) ir jaunų (modernistiškai
nusiteikusių) mokslinių bendradarbių santykius. Modernistiš
kai orientuota dalis formuluoja daugelį esminių nesutarimų
su tradiciškai mąstančiais, tačiau čia ir sustoja aktyviau ne

reaguodami. Tai ir būtų tam tikrų įvaizdžių atitikimas apibrėž
tai skalei, kur pirmoje vietoje išsilaiko bendros tradicinės ver
tybės: subordinacija, ramybės siekimas, etc., iškylančios virš

visų galimų prieštaravimų. Sis elgesio tipas padeda išvengti
susidūrimų,

bet neretai sukuria vidinę įtampą, — individui

pavyksta gyventi su ja tiek, kiek jis nesiekia patirti visiškai
integruoto identiškumo.

Pastarąjį aspektą K. Kamilleri išskiria, pažymėdamas, kad
daugeliui žmonių (taip parodė empiriniai tyrimai) totalinio
vientisumo siekimas nėra būtinas veiksmas, taikomas vengiant
krizės, tai yra siekimas susisteminti savo asmenybe turi skir
tingus lygius. Kartais pakanka „branduolio", į kurį individas

save investuoja, o aplink šį darinį „plaukioja" įvaizdžių visu
ma, kur neryškios sąsajos ar netgi visiškas atskirumas gali
būti išvis nejuntamas.
2.Apribojimai, taikomi probleminei sferai. Šiuo
atveju
žmogus gyvena su vertybėmis, priešingomis jo išpažįstamoms,
įvairiais būdais ribodamas jų pasireiškimą. Apribojimai gali

egzistuoti laiko požiūriu, — tarkime, neapsigynęs
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laipsnio

jaunas mokslininkas sutinka būti reguliuojamas ir atitikti visus
tradiciškai keliamus reikalavimus, manydamas, kad tai truks

tik tol, kol jis neapsigins darbo, o apsigynęs dirbs pagal nau
jus, jam priimtinus principus.

Apribojimai gali būti išreikšti atsižvelgiant j vertybės tai
kymo apimtj (vieta). Sakykime, individas sau prisižada, kad
elgsis tradiciškai tik su nedaugeliu aplinkinių.
3. Sisteminė kodų kaita — dar viena konflikto švelninimo
rūšis. Si strategija yra pakankamai tipiška ir dažnai aptinka
ma, kai žmogus, įjungtas i šiuolaikines modernias veiklos struk
tūras (pavyzdžiu gali būti bankai, firmos ir pan.) ir atliekantis
profesines funkcijas, persisotina modernistiniu kodu. Todėl.

jis retkarčiais persijungia į veiklą, kuri patenkina tradicini
ftiiprat;ma. pvz. lai^valai^iu bendrauja su visiškai neprisitaikiu
siais ir neadekvačiais dabarčiai žmonėmis, perimdamas j u
elgesio taisykles. Tuo būdu ieškoma kompensacijos, pasineriant

į veikla, persotinta tradicinių įvaizdžių. Tai leidžia absorbuoti
nejaukumo ir kaltės jausmą, susikaupusius profesinės veiklos
procese ir, savo ruožtu, suteikia jėgų tolesniam pareigų vykdvmui.

Taigi, m^? pateikėme K. Kamilleri ir jo bendradarbių em
pirinių steb^jimų pagrindu sukurtą tipologiją, aprašančią žmo
nių it'enlitikacinio elgesio strategijas. Pabandėme ju užfik
suotus elgesio tipus pritaikyti Lietuvos gyvenimo socialiniam
kontekstui. Tai parodė, kad pereinamuoju laikotarpiu gyvenan

čių Lietuvos žmonių identiteto išlaikymo ir koregavimo sun
kumai yra adekvatūs kitoms panašioms situacijoms, kuriose
vyksta dviejų sistemų, turinčių skirtingus kultūrinius ko^u1^.

susidūrimas. Sj požiūri stengėmės pagrįsti, parinkdami iliust
ratyvius, gerai pažįstamus ir realiai sutinkamus šiuolaikini,')Ine gyvenime žmonių elgesio būdus, atitinkančius kiekviena
nagrinėto identifikacinę reakcija. Tuo remdamiesi norėtumr

iškelti priefaida. kad galimas dalykas jog nemaža dalį naujų
soci^linių psichologinių fenomenų, kartais neraminančių mu-

^q visuomenę veikia būtent identifikacinio pobūdžio proble
mos.

Pa^al K. Kamilleri, išskirtos strategijos padeda žmogui iš
vengti vidinių konfliktų ar bent juos švelnina. Kai kuriais
atvejais jos gali sąlygoti subjekto konfliktą su aplinka, nors
kitos, atvirkščiai, — gerina žmogaus ir jj supančios aplinkos

santykį. Jau minėjome, kad pateikiama tipologija nėra uždą-

ra, nes žmonės, susidurdami su sunkumais, veikia kūrybiškai

ir sugeba išrasti begalę naujų reakcijų, kurios gali ne tik pa
pildyti jau aprašytas, bet ir pakoreguoti bendrą koncepciją.
Svarbiausia idėja, kuria grindžiama visa komentuojamo
straipsnio pozicija ryškėjo analizės procese, kai buvo minimos

tokios individualios charakteristikos kaip skirtingas jautrumas
ontologiniam ar pragmatiniam aspektams, kaltės jausmo in

tensyvumas, reikalavimai keliami logikai, sprendžiant sudėtin
gas situacijas, subjektyvaus lauko sistematizavimo bei integra
vimo laipsnis ir pan. K. Kamilleri teigia, ir mes visapusiško!

jo teiginį palaikome, kad identifikacinių procesų nagrinėjimas
rvšyje su socialine dinamika (kas dabartiniu metu ypač popu
liaru) yra visiškai pagrįstas, bet šių procesų interpretacija
nebus pilna, neatsižvelgus į kai kuriuos asmenybės paramet
rus.
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ANONIMINĖ IDENTIFIKACIJA IR KULTOROS
VERTYBIŲ LIKIMAS
Sergejus RAPOPORTAS
Srtaipsnyje pateikiamas hipotetinis požiūris j susitapatini
mo procesus kultūroje (turima galvoje europinėje), kuri su
prantama kaip komunikacinė sistema. Tiksliau sakant, nagri

nėjami santykiai tarp kultūros tekstų*, skirtų abstrakčiai vi
siems, ir konkretaus suvokėjo (kiekvieno), esančio anonimi

nėje sociokultūrinėje situacijoje.
Diachroninei bei sinchroninei kultūros tekstų visumai pri
skirtina tam tikra ideologija, arba aksiologiškai angažuotas
tikslas. Jį galima sąlygiškai apibūdinti kaip visų realių gyven
tojų pajungimą bendražmogiškai bendrijai, kur laikomasi au
tentiškų kultūringumo normų ir atsiskleidžia kultūrinis kūry
binis aktyvumas. Sis tikslas nukreiptas prieš susvetimėjimą.
Taigi, yra svarstomas šio kultūros sumanymo likimas dabarti
nės žmogaus situacijos kontekste.

1. Identifikacijos reikšmių laukas
Identiteto tyrinėtojų gretose, j kurias ir mes „įsiliejame",
susitapatinimo sąvoka suprantama įvairiai. Pirmiausia, tai —
,,aš — susitapatinimas" (autoidentifikacija) — „visuma sub
jekto konstruktų, kuriuos jis sieja su savimi... Si visuma nėra
paprasta elementų suma, o tam tikru būdu integruotas jungi
nys. Šios konstrukcijos elementai atsiranda iš susitapatinimo
su kitais asmenimis bei grupėmis, su pasirinktomis socialinė
mi^ st"-'ikt"rTnist tokiomis, kaip vertybės, normos ir net ar

tefaktai" (1, 37).
R. Dobert'as, J. Habermas ir G. Nunner-Winkler'is mano,
kad „tapatumo sąvoka yra sociologinis sąvokos AS atitikmuo".
..Tapatumu, — rašo jie, •— mes vadiname simbolinę struktūra,

kuri asmenybės sistemai suteikia galimybę užtikrinti biografi
niu situacijų ir jų pokyčų nenutrūkstamumą bei rišlumą socia
linėje erdvėje" (2, 10). Autoriai skirsto identitetą į vertikalų
mnt.i (t. v. tapatumo pokyčiai įvairiuose gyvenimo tarpsniuo
se) ir horizontalų (t. y. vienalaikis reagavimas į ^vairias, daž
nai prieštaringas, ekspektacijas). Pirmuoju atveju tapalurnns

* S^voka „tekstas^ suprantama plačiai — ir kaip kalbos, ir kaip elgesio
tekstas.
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vadinamas asmeniniu, antruoju — socialiniu (2, 10; 3).
Dar vienas tapatumo reikšmių lauko aspektas, kuriuo mes
pasinaudosime, — tai identifikacija kaip procesas. Štai vienas
apibrėžimų: „Tapatumas — tai socialiai determinuotas socia
linio veiksmo eigos tarpusavio susitapatinimo procesas" (4,

81).
Sj" požiūrį turėsime praplėsti ir apibendrinti, bandydami
identifikacijos kaip proceso supratimą taikyti žmogaus santy
kiams su kultūros tekstais (tai žmogaus elgesio kaip teksto
atskiras atvejis).
Mūsų požiūriu, pravartu yra skirti aš -— susitapatinimus

ir tarpusavio idenitfikaciją grupėse — nuo atvejų, kai tapatu
mo požymius objektui priskiria tyrinėtojas (ar vertintojas). Sie
du variantai skiriasi empiriniais metodais.

2. Tekstai ir adresatai
2.1.Semiotinė^ pragmatikos požiūriu kiekviename kultūros
tekste „užkoduotas" recipiento modelis, t. y. numatomos tokios
savybės, su kuriomis turi susitapatinti suvokėjas.
Tiksliau
sakant, teksto imanentinėje pro^rmnoje numatvti (dažniausi;;!

implicitiškai) tie adresato bruožai, kurie realiam recipientui
atveria kelią teksto vertybių įsisavinimui.
Visi teksto struktūros komponentai tampa identifikacijo:„kabliukais" — ir tema, ir siužetas, ir personažai, ir atmosfera,

ir t. t. Adresatai atspėjami (jie atspėja ir save) taip pat pc
gal stilistikos ypatybes, ypač pagal aliuzijų kodą.
2.2.Susistapatinimas kaip procesas prasideda nuo socialinio
^tpažinimo (bendros žmogaus situacijos ir dabartinio jos kon

teksto bruožų) ir baigiasi emociniu bei intelektualiniu „susilie
jimu" su idėjine teksto programa.
2.3.Aktualiosios kultūros^ rinkoje yra didelė įvairovė teks
tų su labai skirtingais identifikacijos modeliais. Tekstai publi
cistiniai, propagandiniai, moksliniai, didaktiniai, pagaliau,
monini;ii sk>,*iisi num?tomo adresa^o konkretumo laipsni'-'.

Štai maksimalaus konkretumo pavyzdžiu gali būti A. Valento
tekstas „2ygis prieš kultūrą (kodėl prekybininkų ideologai ne
kenčia kultūros?") („Literatūra ir menas", 1994 06 25). Salia
grupinio adresato („prekybininkų ideologai", „liberalai"), ja-

* Aktualioji kultūra — tai visi tekstai, kurie dalyvauja gyvame šiuolai
kiniame kultūros funkcionavime.

me neigiamai identifikacijai numatomi ir konkretus persona
žai — Z. Kačanauskas, A. Degutis. Šiuo atveju teigiamai iden

tifikacijai priklausytų skaitytojai, pritariantys autoriaus idė
joms. Mažiau, bet lengvai atspėjamas konkretumas S D.-nisrir-

oaitės tekste „Iš smėlio dėžės" („Siaurės Atėnai", 1904 08 19).
kur aptinkame personažų inicialus su profesinėmis ir kitomis
charakteristikomis: „filosofas A. S", rašytojas J. K", poetas

R. D." Užuominų kodas atskiria atspėjančiųjų auditorija nuo
visų kitų.
Kiti panašūs tekstai nusako bevardę, bet nesunkiai identi
fikuojamą grupę. Dažniausiai tai esti specifinio inteligc'i^:1

bendravimo tekstų apyvarta. Tačiau būna šios rūšies t^kstu
skirtų ir „paprastiems" suvokėjams — jų įvaizdis, modeliuoja
mas tekstuose, turėtų būti specialaus tyrimo objektu.

3. Anoniminė identifikacija
3.1.Ypating^ reikšmę kultūros likimui turi tekstai, taikomi
abstrakčiai, t. y. anoniminei auditorijai. Juose numatom^ "•
silapalinimo procedūra ioliau vadinsime „anonimine identifi
kacija". Šiai grupei pirmiausia priklauso meniniai (groži::ė'
literatūros, teatro, kino, muzikos, aailės) kūriniai, tačiau kilų
rūsiu tekstai irgi numato anonimus-suvokėjus.

Aišku, kad realus teksto suvokimas dažniausiai vyksta sti
chiškai, su jais gali susitapatinti visai neužprogramuoti adresa
tai, arba — kūrinio daugiareikšmiškumo dėka — susitapatinti
su tokiomis teksto pusėmis, kurios neįėjo į autoriaus programą

ir jam pačiam galėjo būti staigmena.
Pirmiausia, kultūros tekstas numato ir siauros, ir bendros
kul'ūrinės kompctennciįos ly^i — sudėtingą socinlinių žinių,

stilistinių kodų žinojimo visumą. Kompetencijos cenzas skirs
to tekstus ir auditoriją į dvi dalis: 1) uždarąją, kai tekstai nu
mato siaur^ kompetenciją, todėl čia patenka grupinio anoni
miškumo atstovai, sugebantys peržengti teksto anonimiškumo

slenkstį; 2) atvirąją, kur patenka aibė likusių tekstų (skirtu
bet kuriam kultūros nešėjui) ir aibė jų atitinkamų adresatų.
3.2.Pirmai kategorijai priklauso moksliniai tekstai, kurie
numato recipientų — specialistų korpusą su adekvačia profe
sine kompetencija (faktų, metodų, paradigmų, tradicijų, moks

linio etiketo žinojimu). Galima teigti, kad gamtos mok^hi
tekstai orientuojasi į racionalią beasmenę identifikaciją.
Socialinių ir humanitarinių mokslų tekstai adresuoti nla-

čiam inteligentijos ratui, jie įeina j bendrą aktualios kultūros
fi5

kontekstą. Juose, kaip taisyklė, slypi vertybinis autoriaus įsi
jungimas, kuris laukia adekvataus suvokėjo reagavimo. Ne
liesdami subitlaus klausimo, kuo pažinimas skiriasi nuo minė
to Įsijungimo, pabrėšime, kad aptariamu atveju susitapatinimo
procesas gali siekti sistemos „autorius — teksto objektas —
recipientas" visiško sutapimo.

Kokie įmanomi šių tekstų adresatai šiuolaikinėje kultūrinė
je situacijoje?
3.2.1.Visų pirma, tai institucionalizuotas adresatas — val

džios organai, visuomeninės politinės (opozicinės^ instituci
jos, kurios suinteresuotos turėti pakankamai socialinių žinių.
Tačiau, sprendžiant iš sociologijos patyrimo, šis adresatas net
užs-ikvtų. npmokėln iš savo kišenės darbu rezultatais ne^inau
doja jau vien todėl, kad politika ^ uždara aksiologinč sistema
su s^votiška mitologija.
3.2.2.Kita susitapatinimo atmaina — individualūs adresa

tai su aiškiai išreikštu asmeniniu žingeidumu. Kiek yra šalyje
tokių reali^ skaitytojų — niekas nežino.
Vienas šios kategorijos pogrupis — studentai, kurių dalis
domisi ne pažinimu, bet egzaminų išlaikymu. Taip prasideda

tradicinių vertybių devalvacija, nuo kurios iš dalies priklauso
kultūros ateitis.
3.2.3.Dar viena atmaina — grupinis adresatas. Jį sudaro
gana uždaras socialiniu mokslų autorių ir skaitytojų ratas, kur
pirmieji ir antrieji keičiasi vietomis ir funkcijomis savo siaur^
me moksliškumo vaidinime. Gaminami „planiniai" tekstai,
skirti tik vidiniam ..nareiCfybiniam" ^kaitvmui ^rerla^avim^^.
recenzavimas^. Viršplaninis susidomėjimas tekstais atsirandu
tada, kai moksline tekstų forma pridengiami karjeros siekiai,
mokslininku konkurencinė kova (atitinkamas moksliškumo pavai7.davimas vra susijęs su užuominomis apie konkurentų nemoksliškumą ir pan.).
Matyt, nrie grupiniu autorių — adresatu galime priskirti
i^ nenasitikinnu^. ^vimi. kurie s'..i sitanntindnmi siekia grupinės
paramos (pavyzdžiui, grupinis patriotizmas).
3.2.4.Ketvirta identifikacijos programa skirta ne konkre
čiam, o abstrakčiam, simboliniam adresatui. Tokie tekstai aneHitoia i Kultūra. Istorija. Arrr/.invbe. Tauta. Liaudį ir n^n. Ne
maža inteligentu neabejoja, kad šie adresatai yra realūs, nors
ju tylinčią reakciją nelengva interpretuoti savo naudai. Tačiau
visadr atsiranda kultūros dalyvių, pritariančių tokiai komuni
kacijai.

Apeliacija j minėtus adresatus gali būti autentiška, kai au26

toriai nuoširdžiai bendrauja su mitologinėmis instancijomis,
ir tariama, kada simbolinio adresato nurodymas tekste tik dan

gsto grupinių interes^ siekimus.
Taigi, realaus adresato buvimas mokslinėje veikloje — svar

bi bendros kultūrinės situacijos charakteristika. Tikrąja prasme
socialiniai moksliniai tekstai dabar adresatų beveik neturi. Tai
specifinė vakuumo situacija, kuri pražūtingai veikia ir teks
tus, ir jų autorius. Pasidaro savotiškas uždaras ratas: tekstas

ir jo kūrėjas kultūroje visada turėjo ir turi komunikatyvinę in
tenciją; pastovaus ryšio, bylojančio apie realų suvokimą ir
poveikį anoniminėje auditorijoje, kurioje dingsta dalis tiražo,
nėra; autoriai intuityviai nujaučia vakuumą, tačiau tęsia savo

veiklą. Siame rate stiprėja degradavimo ir tariamumo (veik
los simuliacijos) požymiai. Kartais „nereik^lingumo" pojūtis

skatina uždarų, snobiškų klanų ir klanelių formavimąsi, kuriu
n iriai, visų pirma, bando atsiriboti nuo nekokybiškos aplin
kos, antra, jie išpūsto „reikšmingumo" ritualais sten^iasi išven^ii savo veiklos turinio kritikos.
3.3. Tarpinė tekstų rūšis — moralizuojantys kūriniai, nu
matantys siauresnio ar platesnio masto (teksto prieinamumo

atžvilgiu) anoniminę auditoriją. Vertybine prasme toks teks
tas skirsto ją sąlygiškai į dvi dalis: „pozityviąją" ir „negaty
viąją". Pirmajai priklauso recipientai, kurie turi susitapatinti
su teigiamomis autorinės programos vertybėmis, antrajai —
tie, K' u r i e turi „atpažinti" save neigiamame teksto įvaizdyje
tarp „pasmerktųjų" (tai vadinsime „neigiama identifikacija").
Be to, idėjinė teksto programa numato ir suvokėjo aktyvumo
laipsnį P.-inrasn^u tariant, „tei^iamieji adresatai" turi buli
„pastiprinti", kadangi pagal simbolinės kultūros taisykles

viešas tekstas turi kodifikuojmąją licenciją. Klystantieji turi
susiprotėti, o pasmerktieji — susigėdys ir teksto poveikyje pa
sitaisys.
Tačiau ar egzistuoja tokie realūs adresatai?

Šiuolaikinės kultūros komunikacijos turinį atspindėtų kad
ir tokia situacija: štai iš spausdintos ar fizinės tribūnos skel
biamas tekstas, karščiau ar santūriau angažuotas kultūros la
bui. Jo autorius, atitinkamai, skirsto spėjamą auditoriją į „tei
giamus" ir „neigiamus" personažus, pastariesiems priekaištau

ja, kad jie klaidingai suprantą savo, kaip kultūros dalyvių,
užduotis, kartais net žlugdą kultūrą arba nuolaidžiaują žlug
dantiems (tai, matyt, taikoma ne tik tiems, kurie tiesiogiai at
stovauja kultūros politikai, bet ir platesnėms inteligentų gre
toms). Jeigu tikrai kultūros smukimas yra faktas, tai bet ko-
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kioje realioje auditorijoje turi būti dalyviai, kuriems objekty
viai taikytini minėti priekaištai. Tačiau vargu ar nors vienoje
tokioje auditorijoje atsirastų bent vienas inteligentas, kuris
susitapatintų su peršamomis neigiamybėmis. Užtat visi nors

kiek aktyvesni dalyviai mielai susitapatina su teigiamomis
autoriaus idėjomis ir prisijungia prie rūstaus kultūros pik
tadarių plakimo.
Tai gana įprastas — kartais sąmoningas, kartais naivus —

inteligentų veidmainystės teatras.
3.4. Platesnei auditorijai skirti kultūros tekstai su morali
nėmis apeliacijomis. Juose, pavyzdžiui, dažni tokie padejavi
mai: „štai žūsta vaikai nuo sprogimų — ir niekas (išskyrus,

aišku, autorių) net nekrūptels"". Sis ir panašūs kreipiniai lyg
ir nenumato anoniminės identifikacijos adresatų: je; ..niekas",

tai autorius lieka vienišas. Tačiau šio žaidimo taisyklės numa
to „prašviesėjimą" būtent po autoriaus dorovinio riksmo: dori

teigiamos identifikacijos atlikėjai turi dabar galimybę atsipei
kėti.
Tačiau tokios apeliacijos šiais laikais negali turėti ir netu
ri poveikio viešajai nuomonei būtent dėl suvokėjo ir teksto ry
šio anonimiškumo: kultūros tekstų cirkuliacijoje nutruko tani
tikri ryšiai, todėl nebeveikia tradicinės priemonės (teksto-suvokėjo terpėje), sukeliančios anonimui intenciją autentiškai
susitapatinti su amžinomis simbolinėmis vertybėmis.
Si esminė dabartinės kultūros funkcionavimo charakteris
tika pasireiškia ir tekstuose, skirtuose eiliniam, arba masiniam,
kultūros dalyviui. Šios anoniminės komunikacijos efektyvumas

didele dalimi ir lemia kultūros likimą.
4. Kultūros tekstai masinėje auditorijoje
•1 .1. Apiarinniicii kuUiivis leksiai neapriboja audilurijo'
jokiais kompetencijos cenzais, jie — „pagal sumanymą" —
yra atviri visiems ir kiekvienam. Jų identifikacijos programoje
gali save atpažinti bet koks suvokėjas, konkretizuodamas šios
abstrakčios programos bruožus: arba kaip priklausantis tam
tikram visuotiniam „mes" (pavyzdžiui, susitapatindamas su
teigiamais personažais apskritai — „mes — dori žmoni's"),
arba kaip dalis siauresnio, grupinio „mes" (pavyzdžiui, np-ikęs tekste „jaunuolius, kurie kenčia nuo perdėto drovumo"),
arba kaip konkretus „aš", suvokiantis, kad tekstas skirias bulent jam asmeniškai (kartu jis gali įsivaizduoti, kad lokių
„aš" yra po kiekvienu stogu). Tokios įsijautimo procedūros

taisyklių žinojimas priklauso nuo elementaruj socialinio pa
tyrimo komponentų.

Anoniminė identifikacija gali reikštis kolektyve (minioje,
koncertų ar teatro salėse), mikrogrupėje (šeimoje, tarp drau

gų), vienumoje. Kiekvienu atveju skiriasi susitapatinimo for
mos bei giluma.
Visa aktualiosios kultūros veikimo sfera, kurią mes inter

pretuojame kaip tekstų ir vertybių apykaitą, pajungta (ima
nentinės teleologijos požiūriu) vienam sumanymui — įtrauk

ti visą pasaulį į „kultūringumą". Šiuolaikinėmis sąlygomis
sudėtinga kultūrinė realybė yra labai nutolusi nuo šio idealo.
Šias sąlygas aptarsime, panaudodami susitapatinimą su meno

kūriniais, nes būtent menas ryškiausiai atspindi visą minėtą
problematiką. Be to, svarstydami ją, mes taikome vertybinį

kriterijų: kokios pasaulėjautos pasikeitimas ar koks kultūrinis
elgesys kyla iš vieno ar kito susitapatinimo fakto?
4.2.Pirmiausia, reikia išskirti du tekstų srautus, adresuo
tus anoniminei auditorijai — vadinamąją masine kultūrą ir,

sąlygiškai tariant, nemasinę (čia turimi galvoje ne elitiniai
kūriniai, o tie,

kur

paisoma

klasikinių ver^ybinių kanonų

ir skiriami plačiajam suvokimui). Šios tekstų grupės iš princi
po skiriasi ir vertybiniu požiūriu, ir identifikacijos būdais.
Nesigilinant į išsamesnį šių klausimų nagrinėjimą, galima
pabrėžti, kad masinės kultūros tekstai taiko į ne-katarsinį, su
paprastintą trijų rūšių susitapatinimą — melodraminį, nuo
tykinį ir erotini. Sie tekstai savo meniniais efektais sudaro pa

ralelų iliuzorinį pasaulį. Suvokėjas įpranta gyventi dviejuo^
matavimuose. Bet kartais identifikacija su mitologiniais hero

jais ir nuotykiais sukelia, ypač jaunimui, šiokiadienio pasau
lio devalvaciją ir pasibjaurėjimą.
Bet kuriuo atveju anoniminis susitapatinimas su masinės
kultūros vertybėmis šiais laikais labai intensyvus.
4.3.Šiam svarstymui svarbiausia kultūros tekstų grupė —
tai kūriniai, kurių idėjinė programa remiasi tradicinėmis kul
tūros vertybėmis, numato katarsio efektą, t. y. turi įveikti su

svetimėjimo patyrimą konkretaus suvokėjo sąmonėje. Sis su
manymas reiškia inteligentų, t. y. tekstų autorių luomo, in

tenciją pajungti visus recipientus bendram kultūros idealui,
padaryti juos kultūros dalyviais. Toks poveikis būna stipresnis
vaikystėje, kai dedami kultūros pagrindai. Vėliau kūrinys ak
tualizuoja įsisavintą kultūros pagrindą.
Atviro kreipinio į kiekvieną anoniminės auditorijos narį
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pavyzdžiu gali būti klasikinės literatūros kūrinys, turintis daug
kartinio poveikio savybę. Susitapatinimo procedūrą šiuo at

veju galima suprasti dvejopai: 1) kaip užtekstinės realybės
atpažinimą — sveiko proto pasaulio modelio pagrindu („dc-

notatyvinė identifikacija") ir 2) kaip šio realybės supratimo
„Įveikimą", suteikiant jam kultūros idealo prasmę („konotatyvinė identifikacija"). Pramoginiai masinės kultūros tekst.il

apsieina be minėto pirmojo etapo ir tiesiogiai nukreipia suvo
kėją j iliuzijų pasaulį.
4.4. Kad žmogus autentiškai susitapatintų su kultūros ^er

tybėmis, nepakanka tik skaityti, žiūrėti ar girdėti tekstą. Rei
kia, kad aukštos kokvbės kūrinys, patekės i bet kurį anoniininės salės vietą, galėtų įveikti, „nuimti" izoliaciją, t. y. kad

šis anonimas suvoktų, jog būtent jis yra tikrasis šio kultūros
kreipinio adresatas. Toks efektas priklauso ne tiek nuo teksto

kokybės, kiek nuo tam tikrų socialinių psichologinių ir kultū
rinių sąlygų, apibūdinančių bendrą šiuolaikinę žmogaus si
tuaciją, o tuo pačiu ir komunikaciją su kultūra.
Pirmoji sąlyga — tai socialinės ekonominės būklės palan
kumas eiliniam žmogui, nes jeigu jos spaudimas yra labai di

delis, gilesnė kultūrinė identifikacija netenka jam prasmes.
Antra sąlyga — tai jauno, bręstančio žmogaus gilesnis

„įkultūrinimas" Jįaugimas į kultūrą). Jis turi veikti nepertrau
kiamos kultūrinės tradicijos terpėje. Tada jo pasaulėjautoje
susiformuoja esminės prezumpcijos (aksiominiai įsitikinimai)',
a) „socialinis pasaulis yra tikslingas", b) „visi žmonės — ir
„savi", ir „svetimi" — yra artimi" (nesusvetimėjimo prielai

da). Tolesniam gyvenime šios prezumpcijos grindžia jo įpras
minimą ir pozityvią gyvenimiškos veiklos motyvaciją. Taigi,
jei egzistavimo aplinkybės nekonfrontuoja su minėtomis prie
laidomis, socialinė inercija vyksta palankia kultūros požiūriu
linkme. Dabartinėje situacijoje, išsiderinus įkultūrinimo tradi
cijai, šios prielaidos arba visiškai nesusiformuoja, arba „silp
nėja", t. y. praranda besąlygišką aksiominį pobūdį. Žmogus

pradeda jais abejoti.
Trečia efektyvios anoniminės identifikacijos sąlyga — ben
dros kultūrinės situacijos darnumas ir stabilumas. Šios sąly
gos pasireiškimas — tai pastovus pasitikėjimas komur.ikatoriumi, t. y. tekstų autoriais, interpretuotojais, platintojais, tuo

pačiu ir visa vertybių skleidimo sfera. Ir ši sąlyga dabartinėje
situacijoje neišsipildo: sistemos „autoriai — platintojai-suvokėjai" darnumas irgi iširo. Publika mažai pasitiki autorių luo
mo profesine kokybe ir dorovingumu, o autoriai, savo ruožtu.
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auditorijos išprusimu ir nesavanaudišku atvirumu kultūrai.
5. Sociokultūrinis dėmesys

5.1.Socialiniu psichologiniu požiūriu minėtų fundamenta
lių anoniminės identifikacijos sąlygų realizavimas susietas su
sociokultūrinio dėmesio pakankamumu: tam, kad žmogus elg

tųsi dorai ir kultūringai, kad laisvanoriškai dalyvautų kultūros
vertybių vartojime ir kūryboje, reikia, kad visoje anoniminėje
auditorijoje kiekvienas sulauktų sociokultūrinio dėmesio. Si

latentinė prielaida, kuri įsisąmoninama tik tada, kai šio dė
mesio stokojama, yra natūralus ir pastovus žmogaus pojūtis,
kad jis sociume yra „pripažintas", „nepamestas", neizoliuotas,
kad viskas kulturoje yra nukreipta būtent jam. Pats žmogus

ir „visi kiti" (pažįstami ir nepažįstami gatvėje, grupės ir ins
titucijos, tekstai ir simboliai) turi nekvestionuojamą licencijų
(autoritetą), skirtą sociokultūrinio dėmesio įspūdžiui sudaryti.
Visi dalyviai tiesiog sudaro sugestyvią tarpusavio veikimo
visumą, kurioje realizuojama kultūros esmė.
Atrodo, kad sociokultūrinio dėmesio sąvoka sutampa su so
cialinės kontrolės kategorija, tačiau tik iš dalies, — svarbiūsias
skirlumas yra tas, kad dėmesio pojūtis motyvuoja laisvanorišką
elgesį, tuo tarpu socialinės kontrolės erdvėje gali atsirasti vi
suomeniškai skatinamo elgesio imitacija (vienas ir tas pats žmo
gus vienose vietose, pavyzdžiui, viešose, gali būti visiškai kul
tūringas, o kitose, pavyzdžiui, užkulisyje, be kontrolės įtampos
veikia priešin^ai).

5.2.Dabar j šią teorinę idealizaciją bandysime įvesti korek
tyvas, suderinančias ją su realybe, t. y. su faktu, kad ^ociokul
tūrinis dėmesys kultūros teritorijoje pasiskirsto netolygiai. No
rėd^mi suvokii, kaip tai veikia kultūros būkl^, atskilimu- sąly
giškai refleksyviuosius proceso dayvius nuo ncrefleksyviijjų.
Pastarieji mažiau priklauso nuo išorinių kultūringumo stimulų,
tarp jų ir nuo aptariamo dėmesio buvimo (ar m-buvimo); jų

elgesys tapatus visose situacijose ir gali atitikti kult^ros nor
mas (šiuo atveju tai liudija, kad žmogus turi gilų įkultūrinimo
pagrindą, o sociokultūrinio aėmesio prielaida savaime įvyko),

arba neatitikti (čia jau papildomos analizės reikalaujanti prob
lema). Prie nerefleksyvių priskiriame visus anonimus, kuriems
s:vo vietos kultūroje problema yra nerelevantiška (tai, pirmiau
sia, ne — inteligentai, taip pat inteligentai — „autistai", kuriu

psichinė autonomija pasiekia „kultūrinio pakankamumo" lygį).
Visi kiti (refleksantai) gali dalyvauti kultūroje tik tarp žmo
nių, t., y. komunikacinėje situacijoje, kurioje esama tam tikros

įtampos, pavadintos „sociokultūriniu dėmesiu" (čia kalbame
ir apie realų bendravimą, ir apie jo įvaizdį sąmonėje).
Pirmiausia tai situacijos viešosiose vietose su joms būdin
gu „nuliniu" etiketo reguliavimu (gatvėse, atsitiktiniuose žmo
nių susibūrimuose ir pan.). Nepažįstamų žmonių žvilgsniuose,
suvokiant vienas kitą. užsifiksuoja kultūros išoriškosios, stereoti

pinės reikšmės. Toliau sektų kitos bendravimo situacijos (su
vienu partneriu, mikrogrupėje, institucijose), kurios, esant tam
tikroms sąygoms, turi sociokultūrinio dėmesio efektą.

Šioje mūsų svarstymo vietoje sugrįžtame prie anoniminės
identifikacijos sutrikimo, dėl kurio refleksantai atsiduria savo
tiškame komuniatyviniame vakuume, kur jaučiama sociokultūri
nio dėmesio stoka. Refleksantai, kurie mechaniškai dalyvauja

kultūrinių reikšmių apykaitoje viešose vietose, susiduria su va
kuumu artimesnėje aplinkoje ir vienumoje.

5.3.Inteligentų-refleksantų reagavimas į šį vakuumą būna
nevienodas: a) dėl sociokultūrinio dėmesio stokos laipsniškai
silpnėja aktyvus dalyvavimas kultūroje bei p:<pr<ist;is kultūrin
^umas (iki degr^dacijos). susiformuoja susvetimėjęs vertybių
suvokimas kartu su pasyviu teksto vartojimu (aukštos meiiim-s

vertės kūriniai suvokiami kaip pramoginiai); b) sociokultūri
nio dėmesio stoka įsisąmoninama; pasinaudodami teatrine me
tafora ,,avanscena—salė—rampos švesa", teigsime, kad kili
tūros dalyvis pradeda siekti „apšviestų" auditorijos virtu, kur
gauti! slimulą kultūriniam aktyvumui; c) sociokultūrinio dė
mesio siekimas išsigimsta, tampa savitiksliu siekimu išgar^ėti,
pasiekti prestižo viršūnes. Pastarasis atvejis jau buvo aptarinė
j^mas ankstesnėse publikacijose (5). todėl paanalizuosime liku
sius du.

Aptariamas dėmesys išsisklaido tarp dviejų polių, — tarp
pernelyg apšviestos avanscenos, kur vardiniai kultūros herojai
netenka intymaus asmeniškumo, ir tarp buities užkampio, kur
eilinis pilietis jaučiasi ..niekieno nematomas" ir „niekam nerei
kalingas". Kultūros vertybių likimas abiem atvejais panašus:
ten. kur šviesos per daug, gali atsirasti tuščia snobiška kultū

rinių reikšmių (ir reikšmingumo) demonstracija; visiškoje
„tamsoje" pradingsta elementari motyvacija, nukreipianti kul
tūrinį elgesį (nes tam reikia nors nedidelio pakilaus žaismin
gumo) .

5.4.Sociokultūrinio dėmesio požiūriu sostinės bei kitų stam
besnių kultūros centrų publika yra kitoje situacijoje, negu pro
vincijos gyventojai. Pirmoji gali patenkinti dėmesio siekimą
viešose vietose, kurios yra vidurkely tarp
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„avanscenos"

ir

,,tamsos", kur kultūros tekstų atlikimas turi simbolinio įvykio
formą, stimuliuojančią auditorijos kolektyvinę identifikaciją
su tekstų vertybėmis. Tai — teatrų salės, filharmonija, muzie
jai, parodų rūmai ir pan. Publikai, patekusiai į šias sales, so

ciokultūrinio dėmesio įspūdį stiprina ir kultūros žvaigždžių
buvimas tarp žiūrovų — ypač premjerose. Šitokioje aplinkoje
ne tik palengvėja anoniminė identifikacija, bet atsiranda kullūringurno simuliacijos ^.iliinynė ir jo snobiškos išs^linusios
formos.

Paminėtinos dar dvi komunikacijos su kultūros tekstais
formos: kinas, kur renginio specifika stiprina individualizuota
suvokimą, ir masiniai renginiai (dainų, šokių šventės, festiva
liai, eisenos ir pan.), kur dalyvių anoniminė identifikacija turi

kolektyvinį pobūdj, paremtą socialiniu psichologiniu „užkratu".
Per minėtas komunikacijos formas anonimas turi gauti to

kio sociokultūrinio dėmesio dozę (ir kartu kultūrinio individua
lumo laipsnį), kad įsitrauktų j kultūros procesą kaip pilnaver
tis dalyvis. Toks įkultūrinimas turi turėti tik šventišką, t. y.
neilgalaikį, pobūdį. Šiaip ar taip, metaforiškai galime teigti,
kad gyventi ,,šviesoje" ar ,,prieblandoje" — reiškia gyventi
kultūringai.
5.5. Pagaliau mes vėl atsidūrėme ties ta izoliuota anonimiš
kumo situacija, kai žmogus pasijunta vienudu su kultūros teks
tų poveikiu. Cia anonimas neturi jokių sociokultūrinio dėmesio
si ur-rtoį1) ir r';"mr) to dėmesin Titk. kirk ji^ i]ain^ 'p.s trksto
struktūroje, kitais žodžiais, kiek jis, savaime įkūnytas, yra nu
matytas visoje kultūros sistemoje. Visos tradicinės ir šiuolai
kinės tekstų pateikimo formos (TV, knyga, radijas, žurnalas,
laikraštis, audio ir videokasetės) naudoja įvairias priemones

suvokėjui angažuoti arba atlikti teksto funkciją, lingvistikoje
^•'"iin.'-iną ;ipe!iatyvinc. Litine, t. v. užmezę^nria kontaktą.
Šios priemonės yra tiesioginės (lokios, kaip stambus planas
filme, kreipiniai, naracijos atmainos) ir netiesioginės, glūdin
čios pačioje komunikacijos atmosferoje.

6. Įvykiai ir trukmė kultūros ideologijoje

Nors pripažįstama, kad apskritai ..žmogus yra kultūriškai

mąstanti bei kultūriškai judanti materija" (6. 171), šis atribu
tas priskiriamas ne visai jo egzistencijos trukmei, o tik labai
retoms „žvaigždės valandoms" (...). Kasdieninė... asmenybei

egzistencija laiko ribose neužpildyta kultūrinės reikšmės j vy

kiais" (6, 169). Cia gyvenimo laike išskiriama kasdienybė' —

kaip trukmė be įvykių. Argumentacija yra tipiška: „tani, kad
palaikytų savo biologinę, socialinę bei kultūrinę būtį, žmogus
yra priverstas daryti vienodus, monotoniškus, pasikartojančius
„judesius"... Asmenybės laikas gana didele dalimi neturi jo

kios kitos prasmės, kaip tik gyvybės palaikymas" (6. 169).
6.2. Šiokiadieniams priešpastatomi reti įvykiai: ..Asmenybės
laikas tampa prasmingu tik tam tikromis akimirkomis, o anks
tesnis asmenybės laikas yra tam tik pasirengimas (...), dvasi
nio potencialo kaupimas, kuris pasireiškia ekstremaliais momen
tais..." (6, 169). Tuo būdu anoniminės auditorijos „neapšviestumas" įgyja laiko matavimą: eilinis anonimas pasmerktas

patirti gyvenimo ilgumą kultūros nepaženklintame pilkume, o
kultūrinę reikšmę gali turėti tik retos akimirkos. Tačiau ir šių
akimirkų kultūrinė reikšmė vertinama pagal žinomą kriterijų:
jos „gali turėti kultūriškai reikšmingą apibrėžtumą ir konven
cinę vertę, arba jos neturėti, ir tada šis reikšmingumas susiau

rėja iki unikalumo, vienkartiškumo ir gali turėti reikšmę tik
šiam konkrečiam individui" (6. 169). Kitaip tariant, pakilus,
retas privataus gyvenimo momentas turi pereiti tam tikrą so
ciokultūrinę vertinimo procedūrą, t. v. įveikti anonimiškumą.

kad patektų į kultūriškai reikšmingų įvykių (arba — „stambių
asmenybių") gretas (6, 168).

Taigi, šios kultūros ideologijos vertybinė tendencija akivaiz
di: kultūrinę reikšmę turi apšviestas sociokultūrinio dėmesio
polius — scena ir jos herojai; likusi daugumos dalia — mono

tonija, banalumas, nuobodulys ir kiti psichologinio bei kultūri
nio susvetimėjimo pasireiškimai.

Galima manyti, kad toks ideologijos sukirpimas irgi prisi
deda prie bendrojo kultūringumo smukimo.

7. Susitapatinimų diapazonas
7.1. Dabar pabandysime apibendrinti identifikacijos tipolo
giją, aptartą anksčiau.

Visų pirma, išskirsime vardinę identifikaciją. Cia susitapatltnimas su teksto savybėmis (pavyzdžiui, ^u eilėraščio lyriniu
herojumi) kartu yra identifikacija su teksto autoriumi. Sio ta34

lento kulto pagrindu vyksta komunikacija tarp kultūros he
rojų (įžymybiįi): menininkas adresuoja savo tekstą kitam nie
nininkui. filosofas — kitam mąstytojui. Veikia uždaras susita
patinimo rata^; tekstai dažnai įgyja hermeiškumo bruožu; eit-

tinės reikšmingumo pozos gali pridengti kūrinių menkavertiš
kumą. Be to. garsenybių šešėlyje, pasinaudodami jų sociokul
tūrinėmis licencijomis, pseudovardine komunikacija užsiiminė
ja žemesnio lygio autoriai, kurių tekstai „platina" masinės kul
tūros vertybes.

7.2.Likusioje kultūros teritorijoje viešpatauja anoniminė
identifikacija: čia kolektyviniai ir pavieniai anoniminiai adre
satai turi susitapatinti su abstrakčiomis tekstų vertybėmis.
Kartais ir šioje erdvėje veikia autorių kultas, ir suvokėjai iden
tifikuojasi su vardiniais kultūros „simboliais". Šios „asimetriš
kos" komunikacijos erdvė dabar vis daugiau apima masinės

kultūros auditorijas (pavyzdžiui, aktyvios minios susitapatini
mas su roko žvaigžde).
Dar viena, iš dalies veikianti, susitapatinimo su „išorinė
mis" kultūros vertybėmis priemonė — tai „nulinio etiketo" zo
na.

7.3.Tiek vardinė, tiek anoniminė identifikacija su kūrėjais
kyla iš senovinės antropocentrinės mitologijos, kurios šiuolai
kiškus „griuvėsius" gaiima matyti įvairiuose aktualios kultū
ros lygiuose, nes autorių kultas virto imitacija.
7.4.Pagal žinomą kultūrinės tradicijos sumanymo „rekons

trukciją", būvis kultūroje buvo tapatus šiokiadienių išgyveni
mui. Taip, pavyzdžiui, kadaise dalyvavimas ritualiniame šoky

je reiškė kartu ir kasdieninę kūrybą, ir susitapatinimą kiekvie
no ,,aš" su visais, taip pat su gyvais ir negyvais kultūros sim

boliais. Istorijos raidoje distancija tarp kasdienybės filosofijos
(sveiko proto) ir kultūringumo didėjo. Šiuolaikiniam anonimui
reikia nematomo, bet pabrėžto ir pastovaus išorinio stimulo, ku
rio išgyvenimą ir vadiname „sociokultūriniu dėmesiu". Jo bu
vimas žmogaus psichikoje nulemia tiek sąmoningą, tiek auto

matišką kultūrinį elgesį. Tai vienas tradicinių saitų, vienijan
čių konkrečius individus į sociumą, stebimą įvairiausiose ideologemose.

Slenkant laikui ši vienybė palaipsniui silpnėja. Kultūros
gamyba ir platinimas vis labiau tampa vieno luomo — inteli
genti^os (net^i vieno jos pogruoio) speci^lvbe: tenkinti v^dina
mus kultūrinius likusios bendrijos poreikius, suvokiant tai kaip

savo ypatingą misiją. Tačiau likusiųjų pasaulėjautoje — tiek
privačiuose, tiek kolektyviniuose įsitikinimuose — „pašalinio"
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(kartais ir „svetimo") kultūringumo vertybės užima vis ma
žiau vietos: šviesuomenės If jos apeliacijų „charizma" silpnėja.

Ryšys trūksta.
8. Du poveikio organizavimo būdai
Pabaigai pravartu palyginti kultūros „mechanizmą" su re-

ligija (sakykime, su krikščionybe, katalikybe), interpretuojant
ją čia nagrinėjamu aspektu, t. y. kaip komunikacine bei iden

tifikacinę sistemą. Palyginimas parodo, kad religinė komuni
kacija realizuoja panašu tiksl^. — snieik"s žin^o-aus e^ziste^
cijai dvasinę prasmę, angažuoti visus ir kiekvieną anoniminės

auditorijos narį susijungti į simbolinę bendriją, išreiškiančią
bendražmogiškas moralines vertybes.

8.1.Religija, kaip tekstų (plačiąja prasme) visuma adre
suoja vieningą vertybinį turinj visiems dalyviams be jokio so
cialinio grupinio ar kitokio diferenciavimo. Kultūros tekstų pli
timas, nors joje ir skelbiamas atvirumas visiems, turi aibę gru

pinių apribojimų tiek pačių tekstų neprieinamumo, tiek uždarų
auditorijų prasme.

Vertybinę, vienijančią tapatybę religijoje užtikrina tai, kad
baziniai tekstai (Testamentas, Šventųjų paveikslai, liturgijos
struktūra ir pan.) lieka tokie pat, nors ir įvairuoja socialinių
situacijų kontekstai ir interpretacijos (pamoksluose). Kultūros
tekstai pasižymi didžiule verlybine Įvairove ir. atitinkamai, ne
vienodu suvokimu. Šiuo požiūriu naujų laikų tekstai, kur lyg ir
laikomasi klasikinių kanonų, skiriasi nuo pačios klasikos.
8.2.Konkretaus individo susitapatinimo su religinėmis veriVLsėinis isikimijirnn yra tikėįimns. Tai vicnli^a ir i!1^,'laikė (n;>imanti visą gyvenimą) žmogaus psichikos ir el^esio charakteris
tika; pavieniai identifikacijos aktai — tai dalyvavimas kolekIvvinėse apeigų priemonėse ir individualios maldos. Kultūra irf-;i
pretenduoja į vientisa asmenybės užv.'ildvmn (o susitapatinimo
išdava — bendras autentiškas žmogaus kultūringumas). Tačiau
nors „įėjimas" ir „išėjimas" abiejose sistemose yra vienodai
laisvas (nepriverstinis, — čia nekalbame apie aplinkos socia
linį psichologinį spaudimą), šių tikslu realizavimas sistemų

viduje smarkiai skiriasi: kultūroje šiuos reikalus tvarko laisva
socialinė stichija, tuo tarpu religijoje ryškus organizacijos
vyksmas bei jo sukeltas grįžtamasis ryšys ir kontrolė.

8.3.Religinė komunikacija užtikrina konkrečiam žmogui
nuolatinį pojūtį, artimą sociokultūriniam dėmesiui. Visos baž
nytinės sistemos santykis su kiekvienu atskiru anoniminės au-

ditorijos nariu yra individualizuotas. Kiekvienas suvokia būtent
save religinės apeliacijos adresatu, identifikacijos aktas įvyksta.
Liturginė organizacija realizuoja Visareginčiojo idėją laike
ir erdvėje. Kolektyviniai identifikacijos aktai vyksta periodiš
kai — kasdien, kas savaitė, per šventes. Net besimeldžiančiųjų

minioje kreipiniai pasiekia visus ir kiekvieną atskirai (išskyrus
ypatingas masines eisenas, kur tas atskirumas pradingsta).
Tam tarnauja ir specifinės komunikacijos vietos (bažmčio:-- )

jrengimas, ir šventųjų akys (paveiksluose), lyg nukreiptos į
kiekvien^ asmeniškai, ir pamokslų stilistika. Savaimn indivi

dualizuotą pobūdį turi ir susitapatinimo aktai privačiose teri
torijose. Pagaliau religijoje santykio individualizacija (antisusvelimėjimą) paremia ..grįžtamasis ryšys": tai išpažintis, ku

ri pabrėžtinai išlaiko individualumo ir anonimiškumo požy
mius. Sis metodas, atrodytų, koreguoja gyvenimiško siužeto

nukrypimus nuo identifikacijos vientisumo (nuodėmės ir atlei
dimai). Pagaliau priešmirtinė išpažintis vainikuoja viso žmo
gaus gyvenimo užangažavimo strategiją.

Savaime aišku, kad pateikta religijos komunikacinė struk
tūra yra tik teorinė idealizacija, o realiame gyvenime bažnyčia
turi nemažai savų problemų.

Sių giminingų sistemų sugretinimas rodo, kad religijos or
ganizacija pasirodė atsparesnė išoriniams poveikiams, todėl
anoniminio adresato susitapatinimas su tikybos vertybėmis te
bevyksta, kartu talkininkaujant bendrakultūriniams tikslams.
Kitas vaizdas — kultūros sistemoje. Dabartinių egzistavimo

sąlygų spaudimas pastebimai išklibino jos komunikacinę konst
rukciją, nusilpo simbolinis ryšys tarp atskiro individo ir
tekstų visumos. Todėl konkretus žmogus, privačiai gyvenantis

anoniminėje kultūros pusėje, nesijaučia jos dėmesio objektu,
kitais žodžiais, jos tekstų adresatu. Dėl to jis nesusitapatina
su kultūros vertybėmis.
Dabartinė aktualioji kultūra tam tikra prasme tiesiog nenu
mato gyvo, konkretaus adresato, o jos potencialas — identifi
kuotis su vertybinėmis abstrakcijomis — išsenka. Gyventojas
anonimas pasilieka pats su savimi, nuošalyje nuo viso kultūros
tekstų sugestyvinio aparato.
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APIE SOCIALINIUS KONFLIKTUS
(R. Darendorfas ir kiti)
Albinas ASKINIS

Pereinant į rinkos ekonomika. Lietuvoje, kaip ir kitose po
komunistinėse šalyse, aktualiu visuomenės gyvenimo reiškiniu
tapo socialiniai konfliktai. Juos dažnai mini ir komentuoja ma
sinės informacijos priemonės, tačiau sociologiniu požiūriu jie

nėra plačiau nagrinėti. Aštrūs socialiniai konfliktai, ypač strei
kai, yra žalingi valstybės ekonomikai, pačių streikuotojų ger
būviui, tačiau jų neišvengia ir labiausiai išsivysčiusios šalys.
Siame straipsnyje, remdamiesi M. Darendorfo teoriniais teigi

niais, panagrinėsime socialinių konfliktų prielaidas, jų eigą.
galimybes juos spręsti neprievartiniu būdu. Sis procesas yra
glaudžiai susijęs su socialine identifikacija, vra tam tikra jos
atmaina, rūšis. Dalyvavimas konflikte, kūrybiškas jo sprendi

mas arba sušvelninimas gali turėti teigiamos įtakos darbinin
kų ir kitų socialinių grupių identifikacijai.
1. Socialinių konfliktų samprata
Socialiniai konfliktai — gana plati sąvoka. Daugelis išsi
vysčiusių užsienio šalių sociologų, tiriančių šj reiškinį ir vadi
namų konfliktologais (M. Vėberis, R. Darendorfas ir kt), so
cialinį konfliktą suvokia kaip atskirų žmonių, grupių, bendruo
menių, visuomenės priešingų interesų, požiūrių susidūrimą, ga

lintį sukomplikuoti ir įgyti aštresnę formą — boikotą, piketą,
demonstraciją, streiką ir t. t. (1, 75).

Vakarietišką socialinių konfliktų sampratą įtikinamai pa
grindė sociologas R. Darendorfas. Jo nuomone, yra trys socia

linių konfliktų tipai.
1.Konfliktai tarp vieno rango priešininkų, — tai, pavyz
džiui, tarp dviejų bendradarbių, tarp mergaičių ir berniukų

mokyklos klasėje, tarp firmos A ir firmos B, tarp protestantų ir
katalikų, tarp Rytų ir Vakarų.
2.Konfliktai tarp priešininkų, kurių vienas yra daugiau ar
mažiau pavaldus kitam, — tai konfliktai tarp vadovo ir pa
valdinio, tarp tėvų ir vaikų, tarp verslininkų susivienijimų ir
profesinių sąjungų, tarp monopolistų ir autsaiderių, tarp val

dančiosios partijos ir opozicijos;

3. Konfliktai tarp visumos ir jos dalies. — tai konfliktai
tarp šeimos ir „sūnaus paklydėlio", tarp seno kolektyvo ir nau
joko, tarp senbuvių ir imigrantų, tarp valstybės ir etninių ma
žumų, h:rp valstybės ir kriminalinės grupės (1. 27).

Nesunku pastebėti, kad R. Darendorfo sistemoje pateikiami
pavyzdžiai tarytum reprezentuoja kiekvieno konflikto tipo ly
gius: individai, šeima, darbo kolektyvas, socialinės grupės,
valstybė. Tačiau schema yra tik karkasas. Kiekvienos šalies \i

suomenės gyvenime socialinių konfliktų rūšių yra žymiai dau
giau.

2. Socialinių konfliktų etapai ir formos
Socialinių konfliktų pradžia visada yra susijusi su kon!!i!
tinės grupės atsiradimu. Pavyzdžiui, pablogėjus įmonės ar ša
lies ekonominei situacijai, kai kurie darbininkų interesai nevisai
patenkinami. Dažniausiai tokios padėties priežastimi būna su
mažėjusios realios pajamos. Kyla socialinė įtampa, prasideda

darbininkų identifikacija su konflikto iniciatoriais. R. Darcndorfas mano, kad šis procesas turi tris etapus.

Pirmasis etapas — tai konflikto kauzalinio (priežastinio)
fono išryškėjimas ir dviejų priešingų pozicijų arba konflik^u
elementų (šalių) atsiradimas. Prieštaringų pozicijų atstovai
kol kas dar nėra pilna to žodžio prasme socialinės grupės. Jas
reikėtų vadinti kvazigrupėmis, nes kiekviena jų vienija d;n
neįsisąmonintas pozicijų panašumas. Tokios bendrybės turi di
delę reikšmę, nes individo priklausymas kvazigrupei visada

reiškia, kad jis tikisi patenkinti, apginti savo latentinius inte
resus.

Antrąjį konflikto vystymosi etapą galima pavadinti konflik
to kristalizacija, apimančia latentinių interesų įsisąmoninimą,

kvazigrupių organizavimą j konkrečias grupuotes (akcijos or
ganizacinė grupė, streiko komitetas ir pan.).
Trečiasis etapas — jau susiformavęs konfliktas, dviejų ša

lių konfrontacija, kurioje dalyvaujantys žmonės (pavyzdži^i
firmos vadovybė ir darbininkai) turi savo vieningas pozicija^.

Sio etapo pabaigoje konflikto dalyvių identifikacija taip pat
baigiasi. Prasideda akcijos pagal pasirinktą formą.
Toks yra socialinio konflikto scenarijus darbo kolektyvo.
Jį bandė patyrinėti ir sociologai V. Salenko. A. Zeltuchinas ir

kiti. Jie išskyrė taip pat tris etapus: 1) socialinė Įtampa.
2) konfrontacija, 3) konfliktas. Tokia supaprastinta schema
gal kiek patogesnė konkrečiuose sociologiniuose tyrimuose, ta-

čiau dėl savo paprastumo ji nepilnai atskleidžia konfliktų
vyksmo vidinį mechanizmą (2,446).
Pagal užsienio šalių konfliktologų patyrimą, išskiriamos
kelios socialinių konfliktų formos. Industriniai konfliktai (strei
kai) dažniausiai skirstomi į du tipus: 1) industrinis sabotažas*
ir 2) atviras streikas.

Tarp daugybės sabotažo formų dažniausios šio^: 1) darbas
pagal darbininkų nustatytas taisykles, 2) lėtas darbas. 3) atsi
sakymas nuo vir^valandžių. Sabotažas nėra darbo nutrau^imą;;.
Darbo procesas tęsiasi, tačiau ne pagal administracijos, o pačių
darbininkų įvest^ tvarką. Tipiškas sabotažo pavyzdys — rc-.-'rikcionizmas. Darbininkas nesipriešina meistrui ir neatsisako dirb

ti, bet jis tai daro slapta. Įvykdydamas 2/3 arba 1/3 dienos iš
dirbio normos, jis imituoja darbą visu pajėgumu.
Streikai taip pat turi daug formų: 1) laikinas darbo su
stabdymas, kada darbininkai tikisi sugrįžti prie savo darbo ar
veiklos pas tą patį darbdavį. 2) darbo sustabdymas iki tol. ko!
bus patenkinti darbininkų reikalavimai (užsienio šalių statisti
kos duomenimis, 70—90% reikalavimų sudaro darbo užmokes

čio padidinimas), 3) streikai, kada užimama įmonės teritorija
ir pastatai.

3. Galimybė reguliuoti socialinius konfliktus
Valstybių valdžios nuomonė, kad konfliktai gali būti nuslo
pinti jėga, yra labai sena. Konfiktų numalšinimas yra ne tik
nemoralus, bet ir neefektyvus. Kokiu mastu stengiamasi juos
malšinti, tokiu mąslu padidėja jų piktybiškumas, aštrumas. An1 ra vertus, mėginimai panaudoti dar didesne prievartą, paga

liau baigiasi tuo, kad jokia jėga nebepajėgia nuslopinti konflik
to energijos. Žmonijos istorijoje pilna tokių pavyzdžių. (3. 418).
Žinoma, ne kiekviena totalitarinė sistema yra malšinimo
sistema. Daugelis neparlamentinių valstybių atsargiai derina

konfliktų slopinimą jėga ir jų sprendimą taikiomis, ncpricvarlinėmis priemonėmis. Bei jei tai nedaroma, ir kiekvienas prieš
taravimas, kiekvienas antagonizmas slopinamas prievarta, so
cialinis ..sprogimas" yra tik laiko klausimas. Socialinių kon

fliktų slopinimas jėga negali tęstis labai ilgai. Tai liečia ir vi
sas konfiktų „atšaukimo" (tariamo panaikinimo) formas. Kai

* Vakarų šalyse sąvoka „sabotažas • suprantama kitaip, ricj^u puvu^ioje
Tarybų Sąjungoje, 1. y. ne kaip piktybinė ir įstatymais baudžiama ^kcija
{įrengimų gadinimas, sprogdinimai), o kaip taiki konfrontacijos fonu a.

kuriose šalyse buvo bandoma iš karto ir visiems laikams p,'"

linti prieštaravimus tarp grupių ir jų pozicijų, „įsiterpiant" j
esančias struktūras. Konfliktų „atšaukimo" sąvoka čia supran

tama kaip bet kuris bandymas iš pašaknų likviduoti arba nu
slėpti prieštaravimus. Tokie bandymai visada apgaulin^i. T;i?
kuris bando visiems laikams išspręsti socialinius prieštaravimus

ir konfliktus, pasiduoda pagundai panaudoti jėgą ir sudarv:i
viešą įspūdį, kad jam tai pavyko. „Liaudies vienybė", „nekla-

sinė visuomenė" — tai tik dvi iš daugelio tokio socialinių kon
fliktų sprendimo apraiškų.
R. Darendorfas konfliktų nutraukimą, nenaudojant jėgos,

vadina konfliktų reguliavimu, nes jis labiausiai atitinka socia
linę tikrovę. Socialinių konfiktų reguliavimas yra svarbiausias,
veiksmingiausias būdas sumažinti prievartą beveik visuose kon
fliktuose. 2inoma, taikant reguliavimą, konfliktai nepranyksta.
Tačiau tokiu mastu, kokiu juos pavyksta reguliuoti, jie yra kont

roliuojami ir jų kūrybinė jėga ima tarnauti, tobulinant sociali
nės struktūros raidą (1, 124—125).
Suprantama, sėkmingai socialiniai konfliktai gali būti re
guliuojami tik esant tam tikroms sąlygoms. Visų pirma, būtina,

kad tiek konfliktai apskritai, tiek atskiri prieštaravimai visų
dalyvių būtu pripažinti neišvengiamais, d;?r dautjiau — patei
sintais ir tikslingais. Tam, kas socialinius konfliktus vertina
kaip patologinius nukrypimus nuo įsivaizduojamos normalios

būklės, nepavyks jų įvaldyti. Be išlygų pripažinti konfliktų ne
išvengiamumą taip pat nepakanka. Būtina įsisąmoninti, suvok

ti konfliktų sprendimo kūrybiškumo principą. Juk konfliktu daIvvi.-ii teikia ir konstruktyvius pasiūlymus (pvz., sukurti palankia?,
darbo sąlygas, pertvarkyti technologinį procesą, patobulinti dar
bo įstatymus). O lai gali sumažinti socialinių konfliktų atsiradimo
reikėtų vadinti kvazi^rupėmis, nes kiekviena jų vienija, dar

galimybę artimiausioje ateityje. Todėl, reguliuojant konfliktus,
reikia išskirti jų pasireiškimo matomas formas ir panaudoti ju
variantiškumą. Konfliktų manifestavimas, išreiškiantis dalyvių
interesus, jų siekimus, yra viena svarbiausių prielaidų konf
liktams reguliuoti.
Kitas žingsnis. — kai konflikto dalyviai priima tam tikras

„žaidimo taisykles", pagal kurias jie nori išspręsti konfliktą.
Tai lemiamas socialinių konfliktų likvidavimo žingsnis, tačiau

jį žengiant būtina atsižvelgti į kitas prielaidas. „Žaidime tai
syklės" (tipiniai susitarimai, nuostatai ir pan.) gali būti veiks
mingi tik tuo atveju, jeigu nuo pat pradžios nesuteikia pirme
nybės vienam dalyviui kito dalyvio sąskaita, apsiriboja forma-
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liais konflikto aspektais ir numato visų prieštaravimų konkreti
zavim^.
,,^aidimo taisyklių" forma yra tokia pat įvairi, kaip ir pati

tikrovė. Atskirose valstybėse skiriasi reikalavimai valstybės
konstitucijai, susivienijimų, firmų nuostatams, darbo įstaty
mams.
Vakarų sociologai pažymi, kad visos „žaidimo taisyklės"

turi numatyti kelius, kuriais kontragentai žada išspręsti tarp
jų esančius prieštaravimus. Paminėsime tik svarbiausius R Darendorfo rekomenduojamus kelius.
1.Derybos, t. y. tokio organo sukūrimas, kuriame konfliktuo
jančios šalys reguliariai susitinka, tariasi ir kartu sprendžia

aštriausius konflikto klausimus numatytu būdu (dauguma, kva
lifikuota dauguma, dauguma su veto teise). Tačiau šis ^r': —
ne visada pasiteisina. Derybos gali nepasiekti jokių rezultatų.

Tokioje situacijoje rekomenduojama kreiptis į trečią šalį.
2.Tarpininkavimas. Šios konfliktų likvidavimo formos rsmė
yra kreipimasis į tarpininką ir jo pasiūlymų išklausymas. Si ncveikio forma, nepaisant jos tariamo neprivalomumo. dažnai bū
na efektyvi. Pavyzdžiui, kada prašoma tarpininkauti aukščiau
sius valstybės vadovus, ministrus, aukštesnes gamybines instan
cijas ir t. t.
3.Arbitražas. Tai dar viena konfliktų reguliavimo

forma,

kuri atskirose valstybėse gali turėti specifinių bruožų.
4.Privalomas arbitražas. Tuo atveju, kai konfliktuojančios
šalys nesilaiko arbitražo sprendimo, aukštesni valdvmo organai gali nuspręsti arbitražo nutarimą laikyti privalomu. Pri
valomas arbitražas yra tarytum riba tarp konflikto reguliavimo

ir konflikto numalšinimo jėga. Sis metodas ^ali būti neišvengia
mas, kai siekiama išlaikyti valstybės valdymo formas arba taika

susiklosčiusioje tarptautinėje situacijoje.
Apibendrindami pažymėsime, kad konfliktai neišnyks1 ^. iu
reguliavimo dėka. Ten kur egzistuoja visuomenė, ten e^zistuo

ja ir konfliktai. Tačiau konfliktų reguliavimas įtakoja konfliktą
ir sušvelnina jo pasireiškimus. Konfliktas gali būti pagrindinis
socialinės struktūros pokyčių veiksnys, tačiau jis neturi virsti
karu ar piliečių supriešinimu.
Gana aktualūs yra ir socialiniai konfliktai mažose grupėse
(šeimose. įstaigų. įmonių padaliniuose). Aštresnius šeimyninius

konfliktus dažniausiai sprendžia teismai, kokios nors koinisijorar tarnybos. Įstaigų, įmonių padalinių reikalavimus svarsto
įmonės vadovybė. Jei nepavyksta susitarti, kreipiasi į aukštesnius
vadovus.
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SOCIALINIS IDENTIFIKAVIMASIS IR LAIKO
NAUDOJIMAS
Alfonsas Algimantas MITRIKAS

Socialinio identifikavimosi išsiaiškinimas dabartinės visuo
menės sąlygomis yra viena svarbiausių socialinių mokslų prob
lemų. ^inojimas, kaip žmonės susitapatina su tam tikromis po
zicijomis socialiniame gyvenime arl>a socialinėje erdvėje, Ko

kioms vertybėms jie teikia prioritetą tame identifikavimosi pro
cese, leidžia atskleisti realų visuomenės ir jos grupių gyvenimo

vaizdą bei numatyti pagrjstesnes prielaidas formuoti socialinius
sprendimus įvairiuose visuomenės funkcionavimo lygiuose. Tuo

labiau tai svarbu didelių visuomenės gyvenimo pokyčių sąlygo
mis, kurios kaip tik būdingos šiandienos Lietuvai.

Socialinio identifikavimosi tyrimuose ypatingą vietą užima
jo nagrinėjimas, pasitelkus laiko išraišką, kuri atskleidžia identilikavimąsi betarpiškai per faktišką laiko naudojimą. Sociali
nis identifikavimasis laiko naudojimo aspektu labai reikšmingai
atspindi žmonių gyvenimo vyksmą visose jo sferose. Tokia in
formacija, kurios šiandien ypač pasigendame, pasitarnautų da

bartinės Lietuvos gyventojų padėties ir jos pokyčių kompleksi
nei analizei, padėtų parengti tikslesnes jų prognozes bei leistų
formuoti pagrįstesne socialinę ekonominę ir kultūrinę politiką.
Straipsnyje narginėjami tik kai kurie socialinio identifika
vimosi laiko naudojimo aspektu klausimai. Pagrindinis dėmesys
skiriamas žmonių identifikavimosi su laiko naudojimu nustaty
mo metodologinėms problemoms. Taip pat bandoma aptarti so

cialinių identitetu laiko naudojime išreiškimo indikatorius, ku
rie svarbūs tokio pobūdžio pagrįstai informacijai gauti bei jai
panaudoti socialinėje praktikoje.
Apie socialinio identifikavimosi sampratą
Žmonių identifikavimasis gali būti nagrinėjamas įvairiais
aspektais*. Pagal nagrinėjimo tikslą hei žmonių tarpusavio ry

šių ypatumus (individas, grupė, visuomenė ir kt.) gali vyrauji
psichologinis, sociologinis ar kitas aspektas. Tačiau negalima

^ šis identifikavimasis taip pat nevienodai suprantamas Įvairių psichologu
ir sociologų mokslinių mokyklų — psichoanalitikų, interakcionistų, ienomenologų ir kt.
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paneigti tų aspektų bendrų ryšių. Pavyzdžiui, individo identileltti atskleisti svarbesnis yra psichologinis tyrinėjimas, vienok,
neatsižvelgus j individo ryšius su kitais individais, 1. y. nepe

rėjus į sociologinį tyrinėjimo lygį, neįmanoma susidaryti to in
divido identiteto pilnesnio vaizdo^*.
Svarbiausią vietą užima asmenybės identifikavimasis, kaip
pagrindas visiems kitiems aspektams. Jis dažnai vadinamas
savęs identifikavimus) (autoidentifikavimusi). Asmenybės iden1 i tetą būtų galima suprasti kaip simbolinę struktūrą, kuri as
menybės sistemai suteikia ^alimybę užtikrinti nenutruksi^mnną

bei vientisumą besikeičiančių biografinių situacijų ar padėties
socialinėje erdvėje sąlygomis (1. 10). Kitaip tariant, asmeny
bės identiteto formavimasis „neatskiriamas nuo sąveikos su ver

tybiniu identitetu, j kurį pretenduoja individas" (2, 103).
Socialinį identifikavim^si galima suprasti kaip individo
idealų susitapatinimą su viena ar kita pozicija socialinėje erd
vėje (3, 17—37). Transformuojant socialines pozicijas i socia
lines grupes, identitetas traktuotinas kaip „įsisąmoninimas, pa
jautimas, pergyvenimas savo priklausomumo skirtingoms so
cialinėms bendrijoms" (4. 9). Išskirdami socialines grupes,
kurias apjungia daugmaž panašus identitetas, t. y. pozicijos
socialinėje erdvėje, gaji m e nustatyti, tarkime, tam tikros visuo

menės topologinį identifikavimosi lauką.
Įvairios psicholo^inės ir sociologinės mokslinės mokyklos
sklrMriĮ'iii .'liskiua socialinio identifikavimosi deierniinantu -. a r n a
vi'ik^iii'.i--. T rp jų, matyt, reikė, aj prit^rti nuomonėm^-, kad svar
bia^si socalinio identi^ikavimosi determinantai glūdi visuomenės
socialiniuose kultūriniuose ir ekonominiuose skirtumuose (5).

Tačiau tai būtų lyg aktyvioji determinantų pusė. Kita tų determinantų pusė pasireiškia per pirmųjų suvokimą. ^Socialinė
realybė" ... yra taip pat suvokimo objektas (6, 19). Sociali
nio identifikavimosi determinantai savo „realiausią" pavidalą

įgyja socialinio identifikavimosi kaip proceso pasireiškimo są
lygomis.

Socialinio identifikavimosi procesas reiškia ne tik identitetu
formavimą^i. Iv v ir su ^ formavu^iu kitimą. J ^u vien žmoni ^

amžiaus kaita bei socializacijos eiga sąlygoja tam tikrą identi
tetu seką. Ją veikia taip pat gyvenimo sąlygos, žymesni dvasi
nių pergyvenimų ir kiti pokyčiai, formuodami naujas socialines
**' Skirtinos sąvokos „identitetas" ir „identifikavimasis", kur pirmoji api
būdintų to reiškinio susidariusią būklę (jo statiką), o antroji — tos būk
lės susidarymo procesą.
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pozicijas bei vertybines struktūras, kurias interiorizuoja indivi
dai (atitinkamai ir jų grupės).
Socialinio identifikavimosi procesas — tai identitetu forma
vimasis bei jų sąveika laiko išraiškos aspektu. Tai labai svarbus

socialinio identifikavimosi nagrinėjimo pjūvis, kurio tam tikrus
aspektus žemiau aptarsime.

Žmonių identifikavimasis su laiko naudojimu:
metodologinės prielaidos
Pirmiausia reikėtų atskirti du socialinio identifikavimosi
nagrinėjimo per laiko išraiška aspektus: 1) socialinis identifi
kavimasis apskritai, apimantis socialinių identitetu formavimąsi
bei kitimą visose gyvenimo srityse, ir suvokiamas kaip proceso

vyksmas priklausomai nuo laiko tėkmės ir 2) žmonių identifika
vimasis su laiko naudojimu. Pastarasis aspektas lyg ir įsikom

ponuoja į pirmąjį, tačiau žmonių gyvenime (taip pat socialinio
identifikavimosi nagrinėjime) jis turi labai svarbią savarankišk". reikšmę. Todėl žemiau didesnį dėmesį skirsime jam apžvelgti
Žmonių identifikavimosi su laiko naudojimu nustatymas yra
reikšmingas keliais požiūriais. Pirmiausia, tokio identifikavimosi
atskleidimas svarbus metodologiškai nagrinėjant apskritai so
cialinio identifikavimosi procesą. Žmonių laiko naudojimas at
spindi viso jų gyvenimo vyksmą. Tuo būdu identifikavimasis su

laiko naudojimu viena ar kita prasme siejasi su kitų socialinių
identitetu formavimusi (ir atvirkščiai).
Antra, šiuolaikiniame pasaulyje vykstą žymūs pokyčiai są
lygoja naujų laiko naudojimo identitetu susidarymą bei su tuo
susijusius prieštaravimus. Naujų technologijų sukūrimas ir jų
pritaikymas gamyboje ir buityje, masinės komunikacijos priemo

nių paplitimas bei pokyčiai kitose gyvenimo sferose paskutiniai
siais dešimtmečiais labai paspartino laiko tėkmę — tas pats
laiko vienetas pradėjo „nešti" žymiai daugiau įvykių, atstovau
ti didesniems veiklos rezultatams ir pan. Dabartinėmis sąlygo
mis žmonės per tą pačią laiko „atkarpą" pergyvena žymiai
daugiau, negu prieš keliasdešimt metų. o juo labiau — prieš šim
tus metų. Gana sparčiai keičiasi anksčiau susiklostę laiko naudo
jimo ritmai: nvkst^ skirt^mas tarp dienos ir nakties tarp šiokiadie
nių ir šventadienių, darbo ir laisvalaikio ir kt. Laiko naudojimas

vis labiau individualizuojasi. Pavyzdžiui, kompiuterių panau
dojimas padeda sudaryti sąlygas, kad tam tikras darbas nebūti
nai turi būti dirbamas iš anksto nustatytoje vietoje (ofise, ga
mykloje ir pan.), dėl efektyvių susisiekimo priemonių paplitimo
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pa^y^inus ^reitai ^alima pakeisti savo b'jvinv) ireo^rafine vie

tą, videotechnika leidžia peržiūrėti norimą televizijos laidą ar
kino filmą sau patogiu laiku ir pan. Tačiau kartu su laiko ,.paspartėjimu" kinta ir žmonių laiko suvokimas, pasireiškiantis

laiko trūkumo suvokimu. Tie ir kiti laiko naudojimo ypatumai
yra būdingesni išsivysčiusioms šalims. Tačiau tam tikra pras
me jie jau aktualūs ir šiandienos Lietuvai, nekalbant apie neto

limą mūsų ateitį.
Toliau aptarinėjant laiko naudojimo identitetu reikšmingu
mą, negalima apeiti tokių identitetu pokyčių ypatumų pokomu
nistinėje visuomenėje išsiaiškinimo. Šiandieninė Lietuva —
pokomunistinė šalis, kurioje formuojasi nauji socialiniai ekono

miniai santykiai, sąlygojami rinkos ekonomikos įsigalėjimo. To
kia padėtis iš esmės pakeičia visas žmonių gyvenimo sferas, tarp

kurių reljefiškiausiai išsiskiria socialinių ekonominių gyvenimo
sąlygų pokyčiai, naujos socialinės struktūros formavimasis,

specifinė kultūros būklė. Visa tai atsispindi žmonių veikloje
bei elgsenoje, jų laiko naudojime. Analizuodami socialinio eko
nominio gyvenimo permainas, turėlume visų pirma išsiaiškinti
]•• iko naudojimo padėti be< pokvi'ius. kurių tikslesni vaizdą ^^a-

lime susidaryti, tik nustačius žmonių identifikavimąsi su laiko
naudojimu.

Kokios būtų svarbiausios laiko naudojimo identitetu bei jų
kitimo nustatymo metodologinės prielaidos? Svarstant tą klau
simą pirmiausia būtina aptarti socialinių identitetu ryšio su
ink;iškt: Įniko naudojimu ypatumus.
Žinoma, kad patikimiausia informacija apie žmonių laiko

naudojimą gaunama iš laiko biudžetų tyrimu (kai laiko biudže
tai sudaromi auiofotografijos bndu fiksuojant laiko sąnaudas

Įvairiai žmonių veiklai per tam tikrą laiką). Iš laiko biudžetu
tiesiogiai gauname informaciją apie laiko sąnaudas (trukme)
įvairioms veiklos rūšims, veiklos rūšių chronologinę seką ir lai
ko naudojimo struktūrą tam tikram laikotarpiui (parai, r.avni
tei ir kt.). Taip pat galima gauti ir kitą informaciją: apie lai'
ko naudojimo sietą, socialinius kontaktus veiklos atlikimo

metu ir kt. Visa ta informacija atspindi faktišką žmonių laikn
naudojimą per tam tikrą laiką.
Kyla klausimas: ar faktiškas laiko naudojimas yra •socia

liai identifikuotas, ar žmonės, skirdami laiką tam tikrai veik
lai, yra su ja identifikavęsi? Matyt, a priori galima teigti, kad
faktiškas laiko naudojimas nesutampa su identifikuotu. Ap
tarkime tai detaliau.

Pirmas „priartėjimas" prie laiko naudojimo identitetu at-

skleidimo, matyt, butų laiko naudojimo laisvanoriškumo nu
statymas. Žmonių veikloje bei elgsenoje ir, atitinkamai, laiko

jai skyrime visada galima išskirti: 1) veiklą (irelgsen^), kuri
yra neišvengiama arba būtina ir 2) veiklą, kuri gali būti p.asi*
renkama. Kiekvienam žmogui, tuo labiau dirbančiam, dalj savo

laiko reikia skirti neišvengiamai arba būtinai veiklai. Be .fi
ziologinių poreikių tenkinimo (miego, valgymo ir kt.), tokiai
veiklai būtų galima priskirti reglamentuotą darbą, būtiniau
sių buitinių poreikių tenkinimą ir kt. Toks veiklos.bei laiko jai
paskirstymas priklauso nuo objektyvių gyvenimo (kur gyvena,
kuo dirba ir kt.) ir pačių žmonių (jų lyties, amžiaus, vaikų tu^
rėjimo ir kt.) sąlygų. Antra vertus, tam likra objektyvių ir sub.
jektyvių sąlygų visuma veikia į laisvanorišką veiklos hei lai
ko jai pasirinkimą. Tuo būdu veiklos bei laiko jai paskirsty^
mas j būtiną ir laisvanorišką, formuojasi veikiant dviem gru^
pėm objektyvių ir subjektyvių sąlygų*^'*. Vienos ar kitos tu
i'riiliių dominavimas atitinkamai paskirsto ir laiko naudojimą.
Tokio dominavimo formavimasis (tai yp.ač .pastebima, žiūrint

j veiklos bei elgsenos dfachronišką kitimą) sudaro sąlygas tam,
kad laiko naudojimas gali pasireikšti ir kaip nevisai laisvano
riškas (ar būtinas). Pavyzdžiui, numatytas laisvanoriškos veik
los projektas dėl atsitiktinumo ar kitų aplinkybių turi būti kei
čiamas į kitą, kurio pasirinkimo galimybės yra mažesnės.
Tole^nis soci^linio idcntukavinio^i su Įniko

n^udojimu

žingsnis reikalautų giliau pažvelgti j veiklos bei elgsenos ko
kybinę pusę. Visų pirma, tai butų laiko suvokimo išsiaiškini
mas.

Laiko naudojime galima išskirti tartum dvi jo puses: 1) pačįą laiko tėkmę (atitinkamos veiklos vyksmą) ir 2) jos suvo
kimą. Pastebėsime, kad pats laikas, kaip toks, negali būti su
voki^mas ar pajiiučiamas nepriklausomai nuo gyvenimiškos
veiklos. „Taip vadinamas laiko suvokimas iš tikrųjų.yra daik

tų (pokyčių, įvykių) suvokimas laike", — teigia G. H. Wright'
as (G. von Wright) (7, 529).
Laiko suvokime galima išskirti keletą jo pasireiškimo bųdi), kurie yra tarpusavyje susiję, — tai laiko pakankamumo,
jo tėkmės, prasmingumo, kryptingumo ir kt.
Aiškiausiai yra suvokiamas laiko pakankamumas. Jis su-

*** Matyt, būtų netikslu manyti, kad Įaiko naudojimo paskirstymas
priklauso tik nuo būtinų sąlygų, o laisvanoriškos ar pasirenkamos veik
los Tjei laiko „rėmai" priklauso tik nuo likusios po būtiniausių reikalų
atlikimo dalies. Tokį aiškinimą dar ^ainai galime rasti mokslinėje- litera
tūroje.::. ^ • ' '
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praniamas kaip subjekto laiko paskirstymo įvairioms veiklos
rūšims vertinimas ir išreiškia pasitenkinimą tuo paskirstymu.
Laiko pakankamumo laipsnis (užtenka laiko— truksia laikoj,

atspindėdamas subjektyvią laiko turėjimo padėtį, veikia vis^
žmogaus veiklą bei elgseną ir, kaip matysime, pasireiškia kaip
svarbus laiko naudojimo identiteto nustatymo indikatorius.
Laiko pakankamumas, pasireiškiantis kaip subjektyvus
vertinimas, nėra sąlygojamas vien subjektyvaus laiko suvo
kimo. Apskritai laiko pakankamumo vertinimas priklauso, pir
ma, nuo faktiško laiko paskirstymo bei nuo susidariusios lai
ko atskiroms veiklos rūšims disponavimo, antra, nuo to, kaip
tos veiklos rūšys yra vertinamos. Tai sąlygojama daugelio ob
jektyvių ir subjektyvių veiksnių, tarp kurių (nepaisant tokių
objektyvių veiksnių, kaip gy'venimo ciklas, socialinis profesinis
statosas, gyvenimo vieta ir kitų veiksnių, turinčių įtakos laiko

paskirstymui) reikėtų išskirti žmonių kultūrinį lygį. Kaip rodo
laiko naudojimo tyrimai, žmonės, turintys nepatenkintų lais
valaikio praleidimo poreikių, teigia laisvalaikio trukumą, nors

jų turimo laisvalaikio trukmė beveik nesiskiria nuo kitų žmo
nių. Tokių nepatenkintų poreikių turi tie žmonės, kurių kultū
rinio išsivystymo lygis yra aukštesnis, tuo tarpu žemesnio
išsimokslinimo, mažiau "kvalifikuotų žmonių laisvalaikio po
reikiai yra menkesni, ir todėl jie mano, kad jiems laisvo lai
ko visiškai pakanka (nors dažnai jie jo turi mažiau, negu

kiti žmonės) (8, 17—22).
Laiko pakankamumas atsispindi laiko tėkmės suvokime.
Laiko tėkmės paspartėjimas ar sulėtėjimas suvokiamas betar

piškai, subjektyviai, tačiau tai sąlygoja ir esantis laiko tam
tikroms veiklos rūšims paskirstymas. Pagal laiko turėjimą ar

jo trūkumą keičiasi ir jo subjektyvus suvokimas. Tyrimai pa
rodė, kad trūkstant laiko, jo vertinimas padidėja, o laiko tėk

mė suvokiama kaip paspartėjusi (9, 71).
Laiko tėkmės suvokimas sąlygojamas ir laiko naudojimo
prasmingumo. Laiko naudojimo prasmingumas — tai laiko
praleidimo turinio suvokimas. Tokios laiko naudojimo vertini
mo skalės, kaip „tuščiai—turiningai", „kasdieniškai—šventiš
kai", „nuobodžiai—įdomiai" ir kitos, yra, visų pirma, subjek
tyvaus suvokimo rezultatas. Tačiau jis, savo ruožtu, yra vei

kiamas taip pat ir faktiško laiko paskirstymo bei jo pakanka
mumo. Manoma, kad prasmingas, tuo labiau kultūriškai reikš

mingas, laiko leidimas apima tik nedidelę žmonių Jaiko „at
karpą".****

***• Zr. S. Rapoporto straipsnį
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Galima paminėti dar vieną laiko suvokimo pasireiškimą,
kuris susijęs su laiko tėkmės ..kryntics" įsisąmoninimu. Tai

laiko naudojimo vertinimas pagal žmonių orientacijas j praei
ti, dabartį ir ateiti. Yra įvairių nuomonių, kodėl tokios orien

tacijos susiformuoja ir kokios jų labiausiai sąlygoja pergyve
namo (esamo) laiko suvokimą (10, 27—42). Aišku, kad žmo
nių lytis, amžius, intelekto lygis ir kiti veiksniai apsprendžia
skirtingą laiko suvokimą.

Atskirai galima aptarti kultūros bei įsisavintų jos vertybių
skirtumų poveikį laiko suvokimui. Sis poveikis aktualus ne tik
laiko suvokimui kasdieniškame gyvenime, bet ir platesniame

gyvenimiškos veiklos kontekste. Kaip pavyzdį galima nurody
ti verslo organizavimo strategijos ryšį su kultūros tradicijos
atspindžiu laiko suvokime (11,313—333).
Visi aptarti ir kiti laiko suvokimo pasireiškimo būdai ,,da
lyvauja" aptariamų identitetu formavimesi. sudarydami tar

tum jų karkasą. Iš laiko suvokimo pasireiškimo būdų individu
ar jų grupių lygiuose galima spręsti apie vienokių ar kitokiu
laiko naudojimo identitetu susiformavimą bei jų „stipruma".

Tačiau tai galime pastebėti, tik operuodami tam tikrais indi
katoriais, kurių sudarymą bandysime aptarti toliau.

Socialinio identifikavimosi laiko naudojime
indikatorių sudarymas
Apibūdindami socialinius identitetus laiko naudojime, ^a
limo išskirti bent tris svarbi^usias ju ch^rakteristikas, susiju
sias su indikatorių nustatymu. Pirmoji jų turėtų parodvti iden
titeto ,,ribas" arba jo objektą (visos veiklos arba atitinkamo
laiko naudojimo, dalies jų, pavyzdžiui, laisvalaikio, ir kt.).

Antroji turėtų apibūdinti to pačio objekto identiteto pasireiš
kimo ,,stiprumą" atskiro individo ar jų grupės sąlygomis. Ir.
pagaliau, trečioji išreiškia identifikavimosi proceso vyksmą.

Atitinkamu indikatorių sudarymas reikalautu, kad jie leistų
nustatyti ir kiekybiškai išreikšti vieno ar kito identiteto bu
vimą, sugebėtu parodyti vienodų objektų identiteto skirtumus

b^i jo laipsnį įvairiose socialinėse grupėse ir apibūdintu iden
tifikavimosi procesų vyksmo ypatumus.
Suprasdami, kad identifikavimasis su laiko naudojimu pir
miausia gali būti išreiškiamas jo laisvanoriškumu, turėtume

tai užfiksuoti ir tam tikru indikatoriumi. Toks indikatorius
parodytu, kokiu laipsniu laiko praleidimas yra laisvanoriškas,
o informaciją jo realiai išraiškai būtų galima gauti, sudarant
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laiko biudžetus. Tačiau operuodami tokiu indikatoriumi, dar
negalėtume pakankamai ^arodyti identifikavimosi su laiko
naudojimu. Tai_gali būti patvirtinta tokių teiginių, kad tam
tikrais atvejais gali būti identifikuojamas! ir .su neišvengiamu
laiko naudojimu, o su laisvanorišku gali susidaryti įvairus ir
besiskiriantys savo ,,stiprumu" identilotai. Todėl tikslesniam

identifikavimosi išreiškimui reikalingi papildomi indikatoriai.
Vienas tokių indikatorių galėtų būti pasitenkinimas laiko
naudojimu. Pagal pasitenkinimo laipsnį būlų galima spres;i
ir apie identifikavimas!. Tai, kad pasitenkinimas laiko naudo
jimu tiktų tokiam indikatoriaus vaidmeniui, patvirtina kele
tas jo pasireiškimo bruožų
Pabrėžtina tai, kad pasitenkinimas fiksuoja tą laiko nau
dojimo suvokimo būklę po įvykusios veiklos ar elgsenos bei
atitinkamo laiko panaudojimo (arba tam tikram laiko mo
mentui, kada (fiksuojamas pasitenkinimas). Iki tam tikros veik

los (ar elgsenos) pradžios gali susidaryti tik dispozicijos lai
veiklai arba, kitaip tariant, gali formuotis atitinkamo identi
teto pasitvirtinimo sąlygos. Suprantama, susidarančios dis
pozicijos nėra neutralios jau esantiems idenliletams. Tiksliau
tariant, identitetai formuojasi kaip procesas, kuriame tam tik

ro laiko naudojimo pasitenkinimo laipsnis gali mažėti arba di
dėli, kartojant tą pačią veiklą arba ją keičiant laiko tėkmėje.
Pastebėsime, kad identifikavimosi procese išryškėja ir gilumi
niai, arba transversaliniai, identitetai, kurie formuojasi, besi
keičiant situacinioms iidentitetams (12, 24—34). Gilu'ninis
identifikavimasis, manytume, apima ir ilgiau trunkanti bei gi

lesnį pasitenkinimą.
Galima pastebėti dar vieną pasitenkinimo laiko naudojimu
bruožą, kuris patvirtina galimybę jam atlikti identifikavimosi
indikatoriaus vaidmenį. Tai pasitenkinimo laiko naudojimu
sugebėjimas atspindėti svarbiausius identifikavimosi mecha
nizmo ryšius. Sis pasitenkinimas atspindi ne tik individo auto

identifikavimas! su laiko naudojimu, bet tam tikru laipsniu
ir kitų žmonių požiūrio j jį bei jo veiklą vertinimą.
Pagaliau pats pasitenkinimas laiko naudojimu,

atsižvel

giant į visas jo pasireiškimo puses, palyginti efektyviai inte
gruoja įvairius laiko suvokimo aspektus. Pasitenkinime laiko

naudojimu pirmiausia galime išskirti pasitenkinimą tam tik
ros veiklos (ar veiksmų grupės) trukme, t. y. laiko pakanka
mumu. Pasitenkinimas laiko pakankamumu siejasi su laiko

tėkmės suvokimu (kaip minėjome, laiko trūkumo suvokimas
pasireiškia, laiko tėkmės paspartėjimo suvokimu). Visa tai turi
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glaudu ryši (tiesioginį ir atvirkštinį) su pasitėnldnifnu'^ lafko
naudojimo turiniu. Įo prasmingumu ir pan. Tyrimai parodė,

kari labiau patenkinu laiko naudojimu tie žmonės, kurie su
vokia, jog jiems laiko pakanka.
Atsižvelgiant j tai ^alime daryti išvada, kad pasitenkinimas
laiko naudojimu socialinio identifikavimosi indikatoriaus vaid
menyje giliati atspindi identifikavimas! su laiko naudojimu,
negu laisvanoriškumo indikatorius.
Identifikavimesi socialine orasme svarbu išskirti žmonių
primes, kurios susidaro pagal daugmaž panašu identifika^i
mosi „etaloną", kuri būtu galima nustatvti taikant tam tikrus

indikatorius. Laiko naudojimo aspektu tokios grupės skirtųsi
faktišku laiko naudojimu bei susitapatinimo su juo ypatumais.
pasireiškiančiais visų pirma laiko suvokimu.

Socialinio identifikavimosi laiko naudojime skirtumu nu
s^atymo perspektyviausias būdas būtu tokio identifikavimosi
tinu išaiškinimas. Apie tipu buvimą butų galima spręsti iš tn.
l'ei nustatytume, iog tam tikrų žmonių grupių laiko naudoiimo struktūra ilgoka laika lieka daugmaž pastovi, o jos nariu
požiūris i toki laiko naudoiima beveik nekinta^ Tokie tin^i ?<^-

lėtu atlikti ir socialinio identifikavimosi su laiko naudojimu
indikatorių vaidmenį, visų pirma, atitinkamu Žmonių ^rupiu
požiūriu. Tačiau pateikiama identifikavimosi tipu nustatvmn

procedūra leistu iš^kirti tik dalj tokiu tinu. Jau minėjome, k^d
vienodas laiko naudojimas ne visada atspindi tokio pat id^^
tifik^vimosi su juo vaizdą. Todėl, siekiant detalesnio identifi
kavimosi tipologizavimo. reikėtu atlikti io procedūras vif^orin
laiko naudojimo grupėse, tipologizavimo pa^rindu imant sušita na tinimo su laiko naudojimu charakteristikas. Tiksliau ta
riant, reikėtu atlikti Ivg ir dviguba tipologizavima. — nirmiausia nustatvti laiko naudojimo struktūros tipus, o no to iuose
— identifikavimosi tipus. Norint išsiaiškinti socialinio iden
^ifikavimosi tikslus galimas ir atvirkštinis tipolo^ižavimo 1<plias: pirmiausia nustatvti identifikavimosi su laiko naudonrnu
tinus, o paskiau ju ribose — laiko naudojimo struktūro^ tfpn^
I.nhai svarbus dar vienas tokio tipologizavimo aspektas — tM
idr^ilifikavimosi tipu rasiovumo nu^tatvrrms. nes. kintant ohinMvvioms ir subjektvvioms ^^lvęroms bei veik^niams, kinta (ar

ba vieni išnyksta, kiti atsiranda) ir laiko naudojimo bei iden
tifikavimosi su tuo tipai (13. 35—45). Tipų kitimas ^arba iii
diachroniškurnąs) iš esmės pasireiškia dviem aspektais: 11 ti
nai kinta, kintant jų atstovų gyvenimo etapams, t. y. keičian
tis patiems žmonėms, ir 2) gali kisti žmonių grupių tipai pa-

gal laiko tėkmę.
Norint gauti informaciją apie laiko naudojimo socialini
identifikavimąsi bei jo tipus, reikalingi specialūs tyrimai. Pa
vyzdžiui, informaciją apie tipų kitimą pagal jų atstovų gyve
nimo etapus galima gauti til< iš logitiudinių tyrimų (kiek ži
noma, tokių tyrimų Lietuvoje nebuvo atliekama). Apie tipų
kitimą antruoju aspektu galima sužinoti iš pakartotinų paly
ginamųjų tyrimų. Tam tikra informacija yra gauta iš pakarto
tinų Lietuvos atskirų gyventojų grupių laiko biudžetų tyrimu.
Tačiau ji nepakankama aiškesniam identifikavimosi su laiko
naudojimu vaizdui susidaryti, nes 1) ne visuose ankstesniuo
se tyrimuose buvo numatytas tokios informacijos gavimas.

2) pakartotini laiko naudojimo tyrimai neapėmė visų sociali
nių grupių, 3) pastaraisiais metais tokie tyrimai iš viso ne
atliekami inors panašios informacijos vertė svarbių sočiai'-

nių ekonominių permainų metais labai išaugusi).
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LAISVALAIKIS: VEIKLOS PASIRINKIMAS
Antanas KLICIUS

Laisvalaikio veiklos pasirinkimas priklauso nuo daugelio
įvairiausių aplinkybių: laisvalaikio apimties, gyvenamosios
vietos ir čia esančių buitinių bei kultūrinių gyvenimo sąlygų.
vyraujančių gyvenimo normų, tradicijų,

papročių,

žmonių

charakteristikų, jų vertybinių orientacijų ir kt. Kai kurias j u
aptarsime.

Žmonių laisvalaikis įvairus: vieni jo turi daugiau, kiti ma
žiau. Ryškiausiai tai liudija laiko biudžeto tyrimų duome
nys (1—5). Nagrinėdami laisvalaikį, remsimės 1990 m. kovo

mėn. Lietuvos statistikos departamento atliktais laiko biudže
to tyrimo duomenimis (4—5).

Paanalizavę Lietuvoje ir kitose šalyse atliktus laiko biudže
to tylimo duomenis (1—5). matysime, kad beveik visuomet

kiekvienoje gyventojų grupėje vyrų laisvalaikio trukmė yra di
desnė negu moterų. 1990 m. Slatistikos departamento duome
nimis, vyrai darbininkai ir tarnautojai, gyvenantys mieste, vi
dutiniškai per pai-ji turėjo 1 vjil. .39 niin.. darbininkai ir
tarnautojai, ^yvenantvs kai^e — 3 va'. ^2 inin.. žem
dirbiai — 3 vai. 29 min. lai^valaikio, o moterys .-'tialo^iškni 3 vai. o miu.. '2 v.il. 1^ niin. ir 2 vai. 2^ niin.* Ne
mažos įtakos laisvalaikio trukmei turi amžius, išsilavinimas.
Paprastai jaunesnio amžiaus žmonės turi daugiau laisvalaikio,
negu vyresnio amžiaus dirbantieji. Todėl, kalbant apie išsila
vi^imą, iš dalies galima num^ti, kad tokioje ^rupėje yra (lan
giau jaunesnio amžius žmonių. Tad nesiplėsdami pateikiamo

laisvalaikio trukme pagal išsilavinimą. Antai vyrai darbinin
kai ir tarnautojai su aukštuoju išsilavinimu vidutinišk^i per
parą turėjo laisvalaikio 5 vai. 37 min., su viduriniu — 1 vai
!5 min., su pradiniu — 4 vai. 23 min., o moterys atitinkamai
3 vai. 39 min.. 2 vai. 55 min. ir 2 vai. 20 min.
Tuo tarpu vyrų žemdirbių su viduriniu išsilavinimu laisva
laikis per parą sudarė 3 vai. 45 min.. su pradiniu — 3 vai
23 min., o moterų analogiškai 2 vai. 10 min. ir 2 vai. 29 min.
Taigi vyrų laisvalaikis visuomet buvo 1,3—2 kartus didesnis,
negu moterų. Bet daugiausia laisvalaikio turi jauni žmonės.

^ Visuose pavyzdžiuose laisvalaikio trukmė pateikiama su laiko sąnaudo
mis mokymuisi ir kvalifikacijomis kėlimui bei vaiki] auklėjimui.

56

Laisvalaikio trukmei nemažos įtakos turi šeimyninė padėtis,
metų laikas (ypač žemdirbiams), savaitės diena, gyvenamoji
aplinka ir kt.

Tiriant dirbančiųjų laiką, pastebėta, kad realiausias lais
valaikio didėjimo šaltinis yra neracionalių nedarbo laiko są
naudų mažinimas. Dažniausiai didžiausias laisvalaikio rezer

vas glūdi namų ūkyje ir buityje. Laiko sąnaudų mažinimui
svarbios reikšmės turi komunalinio ūkio teikiamos paslaugos.
Butuose, kuriuose yra dujos, elektrinė plytelė, centrinis šil
dymas, kanalizacija, šaltas ir karštas vanduo, žmonės mažiau

laiko sugaišta buto priežiūrai, komunliniai patogumai gero
kai palengvina ir paspartina namų ruošos darbus, sudaro pa
lankesne^ Įtriei;ii(l;)s r^donaliau p^nainioti ir tanovti UiKa.

Tai ypač jaučia moterys, nes jų laiko sąnaudos buičiai ^ažnai
biina 1.5—2 kartus didesnės, negu vyrų.
Buitiniams darbams mažiau laiko sąnaudų reikia, esant
ir>rii!;^li;ii hinla'inunoj;i!:Oi;ii nrekybtii. buitiniu ir ki,ų p;i^i;i'i
gų tinklui. Privatizacijos metu aptarnavimo sferoje daug kas

pasikeitė. Dalis buitinės paskirties objektų buvo uždaryti, kitu
buvo pakeistas profilis. Daugelyje gyvenviečių, ypač kaimuo
se, neliko pirčių, gerokai praretėjo kirpyklų, skalbyklų, drabu
žių ateljė, batų, buitinės technikos taisyklų ir t. (. Kaimuos^
br.Ti^ visur likviduoti buitini1! p"^iuuy;U p^viljonui ir kitos
gyventoji] aptarnavimo sferos Įmonės. Todėl šiuo metu aptar
navimo sferos darbas, kaip ir daugelio kitų sričių, vertinamas
gana nepalankiai. Tai, matyt, susiję su bendrais ūkio sunku
mais šalyje. Reikia tikėlis, kad šalies ūkis pradės normaliai
vystytis, susikurs ir kuriasi privačios gyventojų aptarnavimo
įmonės, geriau bus tenkinami gyventojų poreikiai, labiau at
sižvelgiama j jų individualias reikmes ir skonius. Tai turės

teigiamos įtakos žmonių buičiai ir jų laisvalaikiui.
Namų ruošos darbams palengvinti nemažai įtakos turi

buitinės technikos panaudojimas. Tačiau buitinė technika ir
inventorius genda, susidėvi. Tuo tarpu įsigyti naujos buitinės
technikos ?irha i;audoii> buitinės infrastruktūros paslau^omis
te:':!li nedau^eli^ /nioniu pes ir toli^u sprm'-ini vvkstn pajamų

diferenciacija, didėja bedarbystė. Be to. Lietuvoje šiuo metu
beveik vienas milijonas pensininkų, invalidų ir kitų socialiai

remtinų žmonių, kurių didelė dalis be valstybės arba labdaros
paramos nepajėgia išsiversti.
Pereinamojo laikotarpio sunkumai gerokai atsiliepia tiek
gyventoj ųlaisvalaikio trukmei, tiek veiklos pasirinkimui. Kaip
pasiskirsto laiko sąnaudos tarp atskirų laisvalaikio

veiklos

3. Naudojimasis
sinės informaci
ma

rūšių, šiuo metu pasakyti sunku, nes tiksliausią informacij^

apie žmonių laiko naudojimą galima gauti tik atlikus laiko
biudžeto tyrimus. Tačiau paskutiniai Lietuvos dirbančiųjų gy
ventojų laikko biudžeto tyrimai buvo atlikti 1990 metais Sta
tistikos departamento tiriamose šeimose (4—5). Suprantama,

kad per pastaruosius kelis metus šalyje jvyko ir toliau vyksta
nemaži socialiniai ekonominiai pokyčiai visose žmonių gyve

nimo srityse. Sie pokyčiai, be abejoės, turi reikšmingos įtakos
žmonių laiko naudojimo struktūrai, veiklos pasirinkimui, nau
joms identifikacijoms.
Aptardami veiklos pasirinkimą laisvalaikiu, rėmėmės sta
tistiniais ir laiko tyrimo duomenimis.
1 lentelė
Dirbančių vyrų laisvalaikio struktūra
(vienam dirbančiajam per parą min. ir %)'
Žemdirbiai

Darbininkai ir tarnautoja i
mieslas
N-504

Veiklos rusių grupės

kaimas
N-75

N = 273

%

min. %

min.

%

min.

1. Kūrybinė veikla

12

4,2

5

2,4

1

0,5

2. Kultūros įstaigų
lankymas

17

6,1

17

8,8

5

2,4 .

159
4. Bendravimas
31
5. Vaikų auklėjimas
25

57,0

136
27
20

64,2

79,0

9,4

165
14
12

jos priemonėmis

6. Fiziškai aktyvi
veikla

11,0
9,0

12,7

6,7

.

5,7

15

5,4

1

0,5

4

1,9

ir kita veikla

7

2,5

3

1,4

5

2,4

8. Laiko sąnaudos
kelionei

13

4,7

3

1.4

3

1,4

279

100,0

212

100.0

209

100.0

7. Pasyvus poilsis

Iš viso:

1 I—S lentelėse pateikiami duomenys askaičiuoti pagal Lietuvos statistikos
departamento 1990 m. kovo mėn. sudarytus laiko biudžetus (4—5).

Naudojimasis ma

Žmonės, gyvenantys mieste ir kaime, turi skirtingas laisva

laikio veiklos pasirinkimo ir realizavimo galimybes, nes kiek
viena gyvenvietė pagal socialinės infrastruktūros išvystymą ge
rokai skiriasi. Dideliuose miestuose didesnė, negu kitose gyven
vietėse, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo įvairovė, plates
nės profesinės veiklos, asmeninių kontaktų galimybės, geresnės
buitinės sąlygos, labiau išvystytas transportas, lengviau pasina^
doti buitinių, prekybos, visuomeninio maitinimo ir kitomis ar>
tarnavimo sfero^ tiesioginėmis pas^ngomis. Tuo tnrnu mažu
miestų, ypač kaimo, gyventojams dažnai tenka naudotis ekono
miniu ir kultūrinių centru pasl^u^omis, kurios iš jų reikihiui.i
nemažų pastangų, atitinkamo nusiteikimo, pasirengimo, nemažu

materialinių ir laiko sąnaudų. Todėl beveik visuomet kaimo gy
ventojai turi daug mažiau laisvalaikio, negu miestiečiai. Neretai

šios ir kitos aplinkybės verčia žmones pasirinkti tokias veiklos
rūšis, kurios realios esamomis sąlygomis.

2 lentelė

Dirbančių moterų laisvalaikio struktūra
(vienai dirbančiajai per parą min. ir %)
Darbininkės ir tarnautojos
Veiklos rūšių grupės

miestas
N = 734
itiin.

%

Žemdirbė

kaimas
N-85

N^258
mi; i. %

min. "'

1. Kūrybinė veikla

5

2,7

1

0,7

4

2,8

2. Kultūros jstaigų
lankymas

15

8,2

17

12,8

10

7,0

92
24
23

50,3

56,4

96

67,1

9,1

12.6

75
12
23

17,1

7
17

11,9

9

4,9

1

0,7

1

0,7

4

2.2

1

0,7

4

2.8

11

6.0

3

2.3

4

2,8

183

100.0

133

100.0

143

100.0

3.
sinės informacijos
priemonėmis
4. Bendravimas
5. Vaikų auklėjimas

13,1

4,9

6. Fiziškai aktvvi

veikla
7. Pasvvus poilsis

ir kita veikla
8. Laiko sąnaudos

kelionei

Kokias laisvalaikio veiklos rusių grupes rinkosi žmonės pa
staruoju metu, matyti iš 1 ir 2 lentelėse pateiktų laiko biudžetų
tyrimo duomenų. Tiek miesto, tiek kaimo gyventojai (darbinin
kai, tarnautojai, žemdirbiai, vyrai ir moterys) rinkosi ir užsi

iminėjo beveik tomis pat veiklos rūšimis, tik jų proporcijos lais
valaikio struktūroje buvo skirtingos.
Miesto gyventojai (darbininkai ir tarnautojai), be laiko, skir
to masinės informacijos priemonėms, nemažai dėmesio skyrė

bendravimui, vaikų auklėjimui, kultūros jstaigų lankymui, fi
ziškai aktyvioms veiklos rūšims. Visų respondentų laisvalai
kyje dominavo masinės informacijos priemonės.

[domu tai, kad tarp miesto gyventojų masinės informacijos
priemonių dalis laisvalaikio struktūroje buvo mažesnė, negu
kaime. Ypač daug laiko tam skyrė žemdirbiai, — vyrų žemdir
bių laisvalaikyje jos siekė beveik keturis penktadalius, o mo
terų — du trečdalius. Suprantama, kuo daugiau laisvalaikio
panaudojama vienai veiklos rūšiai ar jos grupei, tuo mažiau
jo lieka kitiems užsiėmimams. Dėl to žemdirbiai mažiau, negu

miestiečiai, naudojosi kultūros įstaigų paslaugomis, mažiau lais
valaikio ^alėjo skirti mėgėjiškai kūrybai, fiziškai aktyvi^i
veiklai (sportui, turizmui, iškyloms į gamtą ir pan.), netgi
bendravimui.

Sugretinę miesto ir kaimo gyventojų kūrybinės veiklos kryp
tis, pastebime, kad miestiečių šios veiklos diapazonas platesnis,
rei kaimiečiu. Miestiečiai renkasi ne tik kai kurias neprof^^inė^

kūrybos, mėgėjiškos veiklos rūšis, bet daugiau, nei kaimie
čiai, linkę laiko skirti mokymuisi (dabar ypač užsienio kalbų),
kvalifikacijos kėlimui (persikvalifikavimui), naujos specia
lybės Įgijimui, visuomeninei politinei veiklai ir pan.

3 lentelė
Dirbančių gyventojų kultūrinė veikla laisvalaikiu
(vienam dirbančiajam per parą min. ir %)
I)Li'!,'in:nkai ir t^rnautojai2endirhini
Veiklus rūšių grupėsmi^staskaimas
!iihi.

(7n

min.%

min. ^'.^^

Vyrai:
Laisvalaikis, iš jo:279

100,0 212

100,0 209 100,0

Kūrybinė veikla12

4,2

52,4

1.Mokymasis, savi
švieta, kvalifikaci
jos kėlimas1

0,3

——

2.Neprofesinė kūryba
ir mėgėjiška
"
"
2,5
veikla
7

"2,4
5

1

—

I

0,5

—

0,5

3. Visuomeninė poli

4

1,4

183
5

100,0

švieta, kvalifika
cijos kėlimas

1

0,5

2. Neprofesinė kūryba
ir mėgėjiška
veikla

1

0,5

1

1,7

—

tinė veikla

—

Moterys:
Laisvalaikis, iš jo:

Kūrybinė veikla

2,7

133
1

100,0143100,0
0,742,8

1. Mokymasis, savi

3. Visuomeninė poli
tinė veikla3

—32,1

0,710,7

Kaime įvairiems gyventojų sluoksniams prieinamesnis ir su
prantamesnis saviraiškos būdas yra meno saviveikla. Didžiau
sią dėmesį kaimo saviveiklininkai skyrė dainavimui, liaudies
šokiams, užsiėmimams dramos rateliuose. Vyresnių kaimo gy

ventojų kultūrinius interesus gerokai praplėtė jų dalyvavimas
1

pagyvenusių žmonių meno saviveiklos kolektyvuose. Susiėji
muose vyresnio amžiaus žmoės turi daugiau galimybių pabend
rauti, nesijausti tokiais vienišais, pamirštais.

2monių kūrybiniam aktyvumui, mėgėjiškų meno rūšių pa
sirinkimui turi įtakos laisvalaikio apimtis. Atliekant tyrimus.
pastebėta, kad žmonės, kurie turi daug laisvalaikio, dažniau

imasi sudėtingesnės kūrybos. Kaime sudėtingesnę kūrybine veik
lą žmonės renkasi žiemę, nes vasarą dažniausiai neturi tam
laiko.

Būdinga ir tai, kad mėgėjišką kūrybinę veiklą labiau pamė
gę vyresnio amžiaus žmonės. Moterų kūryboje dažniausiai vy
rauja mezgimas, siuvinėjimas, nėrimas, audimas, gėlių augini

mas, gėlių kompozicijų sudarymas. Vyrai labiau linkę drožinėti,
pinti, gaminti meno kūrinius iš metalo, molio ir pan. Kai kurie
žmonės savo laisvalaikį skiria ne vienam, o keliems pomė
giams.

Neprofesinės kūnybinės veiklas pasirinkimas yra labai reikš
mingas, padeda išsaugoti liaudies meno tradicijas, jų perima
mumą. Sia veikla dalis respondentų užsiiminėjo beveik kasdien,

o kiti — vieną kitą kartą per savaitę. Šios kūrybos trukmė iš
esmės priklauso nuo kūrybos sudėtingumo ir nuo to, kiek žmo
gus turi laisvalaikio. Paprastai miestiečiai jo turi daugiau, kai
mo žmonės mažiau. Iš 1—3 lentelėse pateiktų laiko biudžeto

tyrimų matyti, kaip miesto ir kaimo dirbantieji (darbininkai,
tarnautojai, žemdirbiai, vyrai ir moterys) domėjosi mėgėjiška

kūryba ir skyrė jai tam tikrą laisvalaikio dalį. Tiesa, palyginus
su kitomis laisvalaikio veiklos rūšių grupėmis, nagrinėjamai
veiklai laiko sąnaudos paros laisvalaikio struktūroje yra labai
kuklios, o kai kurios jų rūšys laiko biudžete net neužfiksuotos.
Visiems respondentams ši kūryba buvo viena iš saviraiškos
formų. Neatsitiktinai nemaža dalis respondentų nurodė, kad yra

buvę arba ir tebėra aktyvūs meno saviveiklos ir kitos kūrybinės
veiklos dalyviai.

Detalesnė populiariausių kultūrinių užsiėmimų analizė pa
rodė, kad kultūros vartojimas žmonių gyvenime užima reikš
minga vietą. Žmonės mėgsta kiną. stengiasi pabūti teatre, kon
certo, anlankvii narorią. muziejų. Paįjiil laiko biudžeto tvrimu
duomenis, laisvalaikio struktūroje darbininkų ir tarnautojų lai
ko sąnaudos kultūros įstaigų lankymui mieste ir kaime pana
šios. Tai tam tikra dalimi paaiškinama tuo, kad kaime gyvenan
tys darbininkai ir tarnautojai mažiau, negu žemdirbiai, susiję

su žemės ūkiu, todėl jų minėtos laiko sąnaudos artimesnės mies
tiečių.
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Tuo tarpu žemdirbiai koncertus, spektaklius lanko daug re
čiau, nei darbininkai ir tarnautojai. Tai ir suprantama, nes žem
dirbiai turi mažiau laisvalaikio, negu miestiečiai. Kaime nėra
teatrų, koncertų salių, parodų paviljonų. Susiruošti žemdir

biui į kultūros centrus mieste sunkiau dėl darbo pobūdžio.
<larbų sezoniškumo ir daugelio kitų priežasčių.
Žemdirbiai ir kiti kaimo gyventojai dažniau renkasi kiną,
nes dar neseniai kino filmai kaimuose buvo demonstruojami

palyginti dažai. Be to, kinas nereikalauja didelių materialinių
išlaidų ir laiko sąnaudų, pasirengimo ir pan. Kino lankym^

galima vertinti kaip savotišką kompensaciją kitų meno rūšių
atžvilgiu (spektaklių, koncertų, parodų irkt.).
Pastaruoju metu kultūros vartojimas gerokai pasunkėjo,
^iMaurėjo žmonių sąlylis su kultūra, nes praretėjo kultūros

Įstaigų tinklas ir pačių kultūros renginių, pabrango bilietai,
sumažėjo gyventojų pajamos, daugelis gyventojų tapo bedar
biais, pusiau bedarbiais arba pateko j socialiai remtinų gretas.
Statistikos duomenimis, per tris refomos metus (1990—1992

m.) Lietuvoje klubinių įstaigų sumažėjo apie 19% (bibliotekų
— llo. kino ir videostacionaru — 72% ir t. t.). Dėl šių ir kitų

priežasčių žmonės ėmė žymiai rečiau lankytis kultūros įstai
gose. 1992 m. Lietuvoje, lyginant su 1990 m., spektaklių ir ki
tų renginių buvo surengta 40% mažiau, koncertų salėse pabu

vo 63% mažiau žmonių, muziejus aplankė 61% mažiau žmo
nių, kino teatrus — 71%, o kaime jų sumažėjo net 92% (6).
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4 lentelė
Dirbančiųjų gyventojų naudojimasis masinės informacijos
priemonėmis

(vieam dirbančiajam per parą min. ir %)
Darbininkai ir tarnautojai7. mrirr^ii
Veiklos rūSių grupėsm'estas
m:n. %_

kin^^s
inin.

•

^

111.11.

Vyrai:
Laisvalaikis, iš jo:

279

100,0

212

100,0

209

100,0

159

57,0

136

64,2

165

79.0

116
4
39

41,6

107
3
26

50,5

183
92

100,0

133
75

100,0

69
1
22

37,7

65
1
9

48,9

Masinės informacijos
— televizijos laidų
žiūrėjimas,
— radijo klausymas,
— skaitymas.

1,4

14,0

55,5
116
9,1
19
14,
12,3
30
1,4

Moteryc:

Laisvalaikis, iš jo:
Masinės informacijos
— televizijos laidų
žiūrėjimas,
— radijo klausymas,
— skaitymas.

50,3

0,5
12,1

56,4

0,8
6,7

143
96

100,0

68
15
13

47,5

67,;

10,5
9,1

Pablogėjus materialinėms gyvenimo sąlygoms, mažėjau!
kultūros infrastruktūros paslaugoms, žmonės vis daugiau savo
laisvalaikio ėmė sieti su masinės informacijos priemonėmis, te

levizija, radiju, periodika ir t. t. Populiariausia laisvalaikio
praleidimo forma tampa televizijos laidų žiūrėjimas, — tam
^monės skiria beveik pusę. o neretai ir didžiąją savo laisvalai

kio dalį, ypač kaime (žr. 4 lentelę). Televizijos laidos šiandien
— pats svarbiausias laisvalaikio užsiėmimas,

pralenkiami-;

laikraščių, grožinės literatūros skaitymą, radijo klausymą, ki
no teatrų, teatrų, koncertų, parodų lankymą ir t. t. Kasdien

televizijos laidas žiūri apie 90% vyrų ir 84% moterų.
Tuo būdu televizija tapo viena populiariausių masinės in
formacijos šaltinių, meno. literatūros propaguotoja, o dauge

liui žmonių ir pramoga. Per televiziją žiūrėti spektaklius, spor
to varžybas ir kitus renginius yra patogu, nes nereikia specia

laus pasirengimo, papildomų išlaidų, kitokių pastangų, o
svarbiausia. — namuose. Televizija ypač populiari tose gy
venvietėse, kur nėra kino, teatro, koncertų salių, ypač ten, kur
neatvyksta profesionalūs meno kolektyvai. Si piemonė svarbi

ir tiems, kurie neturi galimybės dėl įvairių priežasčių nuvykti
į snorto varžybas, olimpiadas ir t. t. Tuo būdu televizija dau

geliui žmonių suteikia galimybę priartėti prie kultūros verty
bių, praplėsti savo akiratį, išsiblaškyti, ji papildo informacija.
Be to, per televizij^ pateikiama informacija, pristatomos
kultūros vertybės lengvai prieinamos įvairaus amžiaus, profe
sijos, išsilavinimo žmonėms, nežiūrint, kur jie gyvena — mieste
ar kaime. Dėl to vakarais per įdomius spektaklius, koncertu,
sporto varžybų ir kįtus renginius prie televizijos ekrano p:'i-

glūsla milijoninė žiūrovų auditorija. Tai ryškiai rodo ir sociolo
ginių tyrimų duomenys, ypač laiko biudžeto tyrimai. Neatsitik
tinai daugelio žmonių laiko s^naudos televizijai dažnai prašoka
visas kitas veiklos rūšis kartu paimtas (žr. 1—4 lenteles).

Tačiau kaip ir kiekvienas reiškinys, taip ir televizija, be
perivalumų turi ir nemažai trūkumų, neigiamybių. Pastebėta,

kad žmonės, kurie nuolat žiūri televizijos laidas, patenka į jos
varžtus. Jie daug sunkiau renkasi kitas veiklos rūšis: mažiau
skaito, sunkiau išsiruošia į kiną, spektaklį, koncertą, paroda,
muziejų, sporto varžybas ar kitą renginį, nesportuoja, beveik
nebūna gamtoje, nc-susi^undo kelionėmis, ekskursijomis, ma

žiau linkę užsiiminėti fiziškai aktyvia veikla.
Medikų nuomone, besaikis sėdėjimas prie televizoriaus,

atotrūkis nuo fiziškai aktyvios veiklos, kontaktų su gamta sto
ka daugeliui žmonių skatina širdies, kraujagyslių ir kitas li
gas.
Pastaruoju metu atsiradus stercosistemoms. videoaparatūrai ir kitoms technikos naujovėms, jaunesni žmonės nemaž^
savo laisvalaikio dali sieja su jomis. Tuo tarpu radijas vis la
biau virsta antrine laisvalaikio praleidimo rūšimi, fonu kit^i
veiklai. Tiesioginį radijo laidų klausymą renkasi nedaugelis
žmonių, tad ir laiko sąnaudos nedidelės (žr. 4 lentelę). Radijo
laidų daugiau klauso kaimiečiai, nes jiems radijas dažnai bu:;:^

(ypač dabar) vienas pagrindinių politinės, kultūrinės ir kitos
informacijos šaltinių.

Be televizijos, radijo ir kitų techninių informacijos priemo
nių, žmonių gyvenime svarbų vaidmenį vaidina grožinės ^ite

ratūros ir periodinių leidinių skaitymas. Todėl skaitymo ly^i
namasis svoris laisvalaikio struktūroje gan dažnai būna ne
mažas, jis užima kariais antra vietą po televizijos. Skai.ymo
^^žnumas ir laiko jam s^naudos dau[^ priklauso nuo skaitytojo

išsilavinimo, kultūrinio išprusimo, kitų laisvalaikio veiklos ru
sių populiarumo, grožinės ir periodinės literatūros prieina
mumo.

Ne per seniai grožine literatūra, periodika nemaža dalimi
gyventojai apsirūpindavo patys, komplektuodami šeimos bib
liotekėles, prenumeruodami arba pirkdami laikraščius ir žur
nalus. Sociologinių tyrimų duomenimis, 1988 m. Šiaulių mies

to gyventojai savo šeimos bibliotekėlėse turėjo sukomplekta
vę: iki 50 knygų — 34% respondentų, 51—250 knygų — 35^,

251—500 knygų — 16%, daugiau kaip 500 knygų — 13%, ne
pirko knygų ir nekomplektavo šeimos bibliotekėlės tik 2% re:>pordi'n'.'J. Be to. šiaulie^iai prenumeravo arba pirko kelių pa
vadinimų laikraščius ir žurnalus.

Tačiau pagrindinius skaitytojų poreikius dažniausiai pa
tenkina bibliotekos, kurių tinklas, palyginti su kitomis kultūros
jstaigomis, buvo bene tankiausias. 1990 m. Lietuvoje veikė

1885 masinės ir 106 žinybinės bibliotekos (6). Bibliotekos pa
prastai ne tik išdavinėjo skaitytojams knygas, — žmonės ga
lėjo skaityti laikraščius ir žurnalus. Jose dažnai būdavo gau^'.i

ir kitų renginių: knygų parodų, skaitytojų konferencijų, po3zijos vakarų, susitikimų su žymiais žmonėmis ir t. t. Ypač di

delė bibliotekų reikšmė buvo kaime, nes čia labai dažnai ja^
atlikdavo pagrindinio kultūros židinio funkcijas. Tuo būdu ge
rai organizuota bibliotekų veikla galėjo gerokai paįvairinti
žmonių laisvalaikio veiklos pasirinkimą.
Pastaruoju metu Lietuvoje leidžiama daug periodini:] U\-

dinių. Vien tik 1994 m. sausį buvo įregistruoti ne! 42 narni
ne-iodinuii leidiniai. Tačiau dė! ^erokai ^^bran^u^ios periodi
kos sumažėjo prenumeratorių. ^monės mažiau ko beperka. Dėl

to daug dar neskaitytų periodinių leidinių patenka į makuiv
turą, kiti neišlaiko konkurencinės kovos ir vos užgimę baigiu
savo egzistenciją.
Privatizacija palietė ir kultūros įstaigas. Per pastaruo^i^^
tris metus sumažėjo bibliotekų skaičius, ypač kaime, kitos vi>^

gyvuoja, neturi iš ko papildyti knygų fondų, užsiprenumerumi
laikraščių, žurnalų.

Gerokai praretėjo respublikoje knygynų, labai
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knygos., todėl mažai kas bekomplektuoja :ngmų: bibliotekėles.

Taigi skaitymas,.viena iš prestižinių ir daugelio žmonių mėgia
mų ir noriai pasirenkamų l^isvalaikio veiklos rūšių, šiandien
taip pat pergyvena sunkias dienas.

.

Be televizijos ir radijo, beveik visų žmonių laisvalaikyje
pažymimas bendravimas. Tam skiriama iki 13% laisvalaikio, —
mieste jo daugiau, kaime mažiau (žr. 1, 2 lenteles).

Bendravimo poreikiai labai įvairūs. Vieni žmonės bendrau
dami siekia greičiau pasiekti dvasinės pusiausvyros, kiti gauti
teigiamų emocijų, dar kiti — padiskutuoti, pasidalyti su kitais
kultūros, politikos ar kitais klausimais, užsimiršti, o kartais

ir be didesnės įtampos praleisti laisvą laiką.
Tačiau bendravimas dažnai siejamas su.laukiamu malonu
mu, pramoga. Būdingas bendravimo bruožas tas. kad šioje

laisvalaikio veiklos, sferoje kiekvienas dalyvis jaučiasi veiklos
subjektas. Bendravimas yra nesunkiai prieinama, paprasta, len
gvai pasirenkama, gana patogi, nereikalaujanti didelio pasi
rengimo poilsio forma.;
Bendravimo diapazonas gana platus. Bendraujama su šei
mos nariais, giminėmis, kaimynais, draugais, bendradarbiais,

pažįstamais ir t. t. Bendravimui didžiausią įtaką turi indivi
dualios žmonių savybės. Sociologinių tyrimų duomenimis, jau
ni žmonės daugiau bendrauja, draugauja su bendraamžiais,
susitikdami pasilinksminimo vietose: diskotekose, kavinėse,
restoranuose, poilsio vakaruose ir pan. Pagyvenę žmonės labau mėgsta namų aplinką. Jie dažnai dalinasi prisiminimais,

žaidžia šachmatais, šaškėmis, kortomis ir kitais stalo žaidi
mais. Tam tikra dalis žmonių mėgsta bendrauti laiškais, ^e
lefonu ir pan. Tačiau visų žmonių bednravimo strukiitroje vy
rauja svečių priėmimas ir svečiavimasis (1—6). Bendravimo
būdui nemažos įtakos turi šeimyninė padėtis, amžius, šeimos
materialinės sąlygos, žmonių vertybinės orientacijos.
Pusę, o dažnai ir daugiau, bendravimo laiko žmonės ski
ria svečių priėmimui ir svečiavimuisi su vaišėmis ir stipriai
siais gėrimais. Per pastaruosius n^priklausomybės atkūrimo
metus, nepaisant materialiniu sunkumų, užgriuvusių daugelį
šeimų, vaišių su svaigalais ne sumažėjo, bet padaugėjo. Tai.
matyt, lėmė įvairios priežastys. Pirmiausia, susidarė labai pa
lankios sąlygos šiam pražūtingam papročiui plisti. Verslinin
kai, siekdami greito paspelnymo. tiesiog girdo tautą svaigalais,
^iandien jau nesidrovima pardavinėti svaigalus net mokyk
los patalpose, prie bažnyčių. Kai kuriose kaimo gyvenvietės^

alkoholiu prekiaujama net keliose vietose, o miestuose gau

sėja firmų, prekiaujančiu svaigalais ištiš^ para ir net prisiai.-mciu juos j namus bet kuriuo paros metu. Taigi vvksta • v
galu prekybos ir girtavimo varžybos. Svaiginamas! visur. —
li"frir.-i(l:irb"i. bendramok^liu, draugu, nažisfamų. giminiu susi'ikimunsc. kolegų jubiliejuo^e, per sutuoktuves ar pakasynas,

bet kokia proga.
Nuo besaikio svaigalu vartojimo žymiai keičiasi laisvalaikio turinys, bendravimo kultūra. Girti siaučia gatvėse, keliu^
se, net paaugliai geria alu tarpv^rtėse, rūsiuose, autobusuos",
troleibusuose ir kitose viešose vietose. Visuotini? girtavimus
^^ii^in^ ^lkormli^n. narkomanu, prostitučių rretas. ke!iime ^ausė'a .T',->Hp, ^it •"miniu ntikomis. niauriausiu nusikaltimu, v^ffysčiu. po ..bendradarbiavimo" su svaigalais vis daugiau savi^^id/i'i. še'tnviiuiu Hramn. ^kvrvbu ir t. t. Ma + vt, nt'-i^sitik^u'ni
ragai savižudvbes ir svaigalu vartojimą Lietuva atsidūrė F.ur^no^ *-Mit'i nrick^'e Taip ..naivairin^mas" nnieli laisvalnikis. jo
veiklos formos ir būdai. Todėl vis rečiau bepatenkam^ i drnii'^iia. kur muzikuojama, deklamuojama, prisimenama literatūros,

kultūrinio gyvenimo ir kitos aktualijos.
Šiandien, esant tokiam sudėtingomis nrohlemomis pripil
dytam gyvenimui, dar svarbesne tampa fiziškai aktyvi žmoni"
""iHn P^^^r^t-nio l->tkot^rntn sociol^^iniai *vrirnni. rnHo. kafl
fi^iškai aktvvias veiklos rūšis pasirenka tik nedaugelis ž^^niu. Vvrauja ramios, fiziškai gana pasyvios laisvalaikio vei^
los rūšvs: skaitymas, televizijos laidu žiūnMimas. ilgi pasisė
dėjimai ir pan. Suprantama, kiekvienas laisvalaikio įižsiėinit-nr^c, nnuHinoas ir reikalin^as. Bet iei žmoeus. visa Inika sėdėies prie rašomojo stalo, stovėjęs prie staklių, grjžes i na
mus neatsitraukia nuo televizoriaus, laikraščio, knvgos. ir
visa tai kartojasi kasdien, tai jo sveikatai tikrai gresia riml^s
navoius. Dėl to šiandien regime tuščius parkus, stadionus, spor
to aikštynus, salės, baseinus.
Fizinis aktyvumas — sveikatos ir sveiko gyvenimo brir1-.

pagrindas. Todėl kiekvienas žmogus turėtų nuosekliai didi^i
savo fizini aktyvum^ įvairiomis formomis: sportuodamas, uj^iim^nė^i^tna^ turi^mu, p^laikydamas frlnudesnius rvšius ^m
^amt^ (p^^ivnikšč'odamas, bėgiodamas. mankstindamasis
^amtoie. važinėdamas dviračiu, žaisdamas judrius žaidimus,
riuoždnm^s. ^lidinėdamas, uo^^tidamns. ^rvbaud^mas. maudy
damasis, žūklaudamas ar kitaip ilsėdamasis gamtoje).
Fiziniam aktyvumui palaikyti labai svarbu geros fizinės
kulūtros ir sporto materialinės sąlygos, kurios pastaraisiais
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metais statistiškai keitėsi j gerą. Padidėjo sporto salių, ša'idyklų, teniso aikštynų, futbolo aikščių ir kitų sporto įrenginių
skaičius. 1993 m. Vilniuje pradėjo dirbti „Karolinos" sporio
kom^leksas, kuriame yra net 12 sporto aikštelių, sveikatingumo
centras. Širvintų rajone pastatytas sveikatingumo ir sporto
centras su baseinu ir sporto sale.

Per pastaruosius trejus metus sprotuojančiųjų kiek padau
gėjo: 1991 m. iš 10000 gyventojų sportavo 175, o 1993 m. 234. Daugiausia sportuojančiųjų yra Šiauliuose (iš 10 000 gyveniojų — 499), nors sporto mokyklų ir klubų skaičiumi Viinius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys gerokai pranoksta Šiau

lius (9).
Masiškiausiai šalyje kultivuojamas krepšinis, lengvoji at
letika, futbolas, rankinis, plaukymas, kur treniruojasi daugiau

kaip pusė visų sportuojančių. Turizmo firmų duomenimis, 1992
m. apie 2% Respublikos gyventojų pabuvo užsienyje, dalyvavo
turistinėse kelionėse, žygiuose (7).
Tačiau didžioji dalis sporto įrenginių sukoncentruota di
džiuosiuose Respublikos miestuo^e. Tuo i^rpu lab;,i stokojama
sporto įrenginių rajonuose, kaimo gyvenvietėse, daug kur mer
di šprotas, nyksta sporto aikštynai, griūva sporto įrenginiai,
irsta sveikatingumo trasos, nežinia kur dingsta sporio inven
torius.

Antra vertus, kur kas geriau reikėtų saugoti ir panaudoti
turinius sporto aikštynus, stadionus, sales ir kitus įrengimus,
nes daugumos jų veikimo (panaudojimo) k^eficientas yra per
daug žemas.
Suprantama, kad savijauta, sveikata iš esmės priklauso
nuo kiekvieno žmogaus, nes čia labai dau^ Įtakos turi ne tik
tinkamai organizuotas darbas, buitis, subalansuota mityba, bet
ir kontroliuojamas fizinis aktyvumas, sugjebėjimas pasirinkti to
^ias laisv^laikio veiklos for;i:.-is ir : i'ši^, kurios optimaliuui^kii
pndė:ų realizuoti pagrindine-, laisvalaikio funkcijas: poilsio, pra
mogos ir žmogaus vystymo.

Šiuo metu vis didėjantis bendravimas su kitomis šalimis,
visuomenės atvirumas, imlumas kitoms kultūroms, netgi noras

išsiskirti vieniems visuomenės sluoksniams iš kitų, formuoja
daugiau naujų identifikacijos galimybių. Matyt, veiklos pasirin
kimui laisvalaikiu, jo struktūrai, turiniui ateityje nemažos įta
kos turės: rinkos santykių įsitvirtinimas ir ūkio sistemos per
tvarkymas; žmonių matreialinio gyvenimo lygio kilimas; gyve
namo-ios vietos ^;j!y^ų. socialinės infrastruktūros kitimas; kul
tūros, sporto, turizmo ir kitų paslaugų prieinamumas įvai-
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riems gyventojų sluoksniams; socialin^s profesinės struktūros,

užimtumo pasikeitimas; išsimokslinimo ir kvalifikacijos pakili
mas iki pažangausių pasaulio šalių lygio; tautinės kultūro^,
gražiausių liaudies tradicijų atgimimas ir tolesnis vystymasis;
naujų pasitikėjimo, pagarbos santykių .įsitvirtinimas larp žmo
nių; sveikos gyvensenos formavimasis; vertybinių orientacij^

kitimas; kultūrinių, sporto, turizmo ir kitų ryšių plėtra su už^ie
nio šalimis ir kt.
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MOTERS IDENTIFIKACIJOS KLAUSIMI)
(Vakarų koncepcijų apžvalga)
Alina ZVINK1.IENE

Įvadas

identiškumas paprastai laikomas psichologiniu procesu, kai
žmogus sutapatina save su kitu žmogumi ar socialine grupe.

Si identifikacija dažnai padeda jam suvokti socialinės veiklos
aspektus, įsisavinti ir net transformuoti esamas socialines nor
mas, vertybes, reprezentuoti jas atitinkančius socialinius vaid
menis.
Pats identiškumo įvertinimas remiasi, visij pirma, lytine

identifikacija. Šiuolaikinėje visuomen^je gyvuoja įlanksčios,
nors ir griežtai skirtingos, vyriškojo ir moteriškojo elgesio
normos, kuriomis noromis nenoromis tenka gyvenime vadovau
tis kiekvienam.

Lytinė identifikacija (susitapatinimas) yra suprantama
kaip nekintantis individo branduolys, kuris suformuojamas ir
ugdomas vaikystėje, auklėjimo metu. Gimęs vaikas pagal iizinius lyties požymius yra identifikuojamas su berniuku ar
mergaite. Nuo vaiko lyties priklauso jo priežiūra ir auklėjimas.

Pagal idealų modelį, kaip jį suvokia tėvai, bandoma išauginti
„tikrą" vyra ar „tikrą" moterį. Taigi per išorine, objektyviąją

lyties identifikaciją yra formuojamas vidinis, subjektyvusis,
psichologinis žmogaus identiškumas. Jis pasireiškia tuo, kad
žmogus, sutapatindamas save su tam tikra lytimi, elgiasi pa
gal jam priskirtas socialines normas bei vertybes.

Paprastai objektyvusis bei subjektyvusis žmogaus identiš
kumas persipina ir net sutampa, todėl jis nesukelia kokiu nors

vidinių ar išorinių konfliktų. Tačiau .konflikto ^riežastimi
gali būti žmogaus atliekamas socialinis vaidmuo, griežtai ati

tinkantis vieną ar kitą lytį. Tokio pobūdžio konflikto sprendi
mas arba priverči^ susitaikyti su savo lvties socialiniu vaid
meniu bei rasti jame pasitenkinimą, arba šio pasitenkinimo
ieškoti, kovojant už savo vaidmens socialinį vertinimą iš .nau
jo.

Išryškinti lytinių vertybių ir elgesio normas, nustatyti, kor
kiomis sąlygomis ji pasireiškia, yra vienas svarbiausių sočia-

linių mokslų uždavinių. Tyrinėjant lytinę identifikacija, ypač
svarbus ne tiek „tikro" vyro, kiek „tikros" moters ir jai atitin
kančios normos nustatymas. Per pastarąjį šimtmetį visuomenė
„tikrajai" moteriai kėlė įvairius, dažnai prieštaringus, kartais
nesuderinamus reikalavimus (pavyzdžiui, Biiti viename asme
nyje nuolankia namų šeimininke ir kartu aktyvia visuomeni
nės sferos darbuotoja).

Žmogaus identifikacijos studijos nuėjo ilgą kelią, prade
dant ankstyvąja bei dabartine psichoanalize, baigiant šiuolai
kine poststruktūralistine teorija.
Šiuo straipsniu bandoma apžvelgti pagrindines teorijas,
gvildenančias lytinę identifikaciją, ypač moters idenitfikacija.
Moralinio vystymosi koncepcijos
Psichošeksualinės tradicijos pradininkas 2. Froidas (5.
Freud) (9) sukūrė psichoseksualinio vystymosi teoriją, iš es
mės pagrįstą berniuko pergyvenimais, kurie pasireiškia Edipo
kompleksu. Siedamas Superego, t. y. savimonės formavimąsi
su vaikystėje pergyvenama kastracijos baime, Z. Froidas uli

nė, kad berniukas vystosi, nugalėdamas šią baimę. Jis įžvalgiai
pastebėjo, kad mergaitės pavydi berniukams jų fizinės sanda
ros. Pasak jo, pavydo priežastis yra kaip tik tas daiktas, kurio
mergaitės neturi, t. y. mergaitės pavydi berniukams penio, ku
rį, matyt, Z. Froidas laikė ypatingai svarbia kūno dalimi. Tad
moteris pavydinti vyrui to, ką šis labiausiai vertina. Pastarasis

Z. Froido atradimas paskatino jį suvokti tam tikrus moters vys
tymosi ypatumus, kurie kyla iš itin stipraus moters stipresnio,

negu vyrų), prisirišimo prie motinos. Kaip tik ši aplinkybė
vėliau ir tapusi moters negebėjimo vystytis priežastimi, ka
dangi moterys iš prigimties neturinčios vystymosi stimulo
(simbolizuojančio penio), jų etinės normos pavidalas iš esmės
skiriasi nuo vyrų, jos, esą, mažiau teisingos, mažiau linkusios

prisitaikyti prie objektyvių gyvenimo reikalavimų, dažniau pa
kliūva simpatijų - antipatijų įtakon. Vėliau Z. Froidas buvo
linkęs moteriškojo intelekto vystymąsi sieti su išryškėjančia
moraline priespauda, nulemta moters ribotų galimybių regu
liuoti vaisingumą.

Psichoanalitinės teorijos turinys palaipsniui buvo kreipia
mas į moters moralinio vystymosi problemą, o ši, savo ruožtu,

į moters santykių su aplinka nagrinėjimą.
Pavyzdžiui, K. Eriksonas (E. Erik>on) (7; 8) psichologinio
vystymosi teorijoje vyro identiškumą supranta kaip atitinka-

mą požiūrio į pasaulį formavimąsi, o moters — kaip prabudi
mą, suartėjus su kitu žmogumi. Pasak jo, mergaitės ir moterys
turi, psichologijos supratimu, „vidinę erdvę", panašią į tuštum^,
kuria paprastai apsiriboja visos jų oientacijos. Galiausiai
E. Eriksonas nusprendė, kad moters „vidinė erdvė" yra žemuunėje pilvo dalyje. „Vidinė erdvė" esanti tuščia, kol joje nėra
penio ar vaiko. Jiems esant, moteris gali apibrėžti savo iden
tiškumą. Kitais žodžiais, moteris priklauso nuo vyro, kurio
vardą ji nešioja. Jos ^ocialinė padėtis priklauso nuo jo socia

linės padėties. Jis išvaduoja ją nuo tuštumos ir vienatvės bei
užpildo jos vidinį pasaulį. Jis suteikia jai galimybe tapti mo
tina. Iš to sektų, jog vieniša ir bevaikė moteris yra atitinkamai
nepilnavertė savęs ir kitų atžvilgiu. Dėl to moteris siekia pa
traukit vyro dėmesį, o patraukus — pastarąjį išlaikyti. Tačiau
ir šiuo atveju ji liekanti nepilnavertė, nes pernelyg priklauso
nuo savo prigimties.
Moters vystymosi „nepilnavertiškumas". yra grindžiamas

ir pripažintų psichologų, pvz., Z. Pjažė (J. Piaget), 2. Levero
(J. l.ever), L. Kolbergo (L. Kohlberg) tyrimais. Matyt, pats
moters psichologinio bei moralinio augimo problemos spr^n

dimas yra gana vienpusiškas. Sį vienpusiškumą lėmė dauge;
lio tyrinėtojų nesugebėjimas išeiti už laikomo norma vyrų
prioriteto. Ją iliustravo ir didžioji dauguma duomenų, surink
tų, stebint vyriškos lyties atstovus.
Moralinio vystymosi teorijoms, grindžiamom^ vyriškojo
prado dominavimu, lyginant su moteriškuoju, pastaruoju metu
priešpastatomas ir pozityvus moters psichologijos pagrindimas.
N. Chodorou (N. Chodorow), aiškindama universalius skir

tumus, pabrėžiančius vyriškąjį ir moteriškąjį individualumą,
pastaruosius sieja ne su žmogaus anatomija, bet su socialine
ankstyvosios vaikystės aplinka, skirtingai veikiančia berniukus

ir mergaites, skirtingai jų juntamą (4; 5). Todėl, pasak autorės,
pagrindiniai lytiniai skirtumai nėra vien žmogaus prigimties
dalykas — jie įgyjami tolimesniame socialiniame asmenybės
vystymesi. Kadangi vaiką bent iki 3 metų daugiausia prižiūri
moteris, dėl to ir identiškumas formuojasi nenutrūkstamo fe

mininio (moteriškojo) vertybinio ryšio fone.
Paprastai mergaitės junta savo panašumą su motinomis, ir

šis identiškumo jausmas yra pagrindinis motinoms bei duk
roms. Tuo tarpu pripažįsta savo sūnų vyriškąjį individualumą,
ir berniukai, laikydami save priešingybe motinoms, pastarąsia^
nuo savęs „nutolina". Taip tarp motinos ir sūnaus sumažėja

vadinamasis empatijos ryšys. Mergaitės kur kas ryškiau, negu
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berniukai, nuo ankstyvos vaikystės susivokia esančios kaii
artimeMlės molinoms. Skirtin^a? motinos ir mero^iitė^-beni'.lko
ryšys formuoja nevienodus savitarpio santykių ir savitarpio
pavaldumo vaizdinius bei su jais susijusius vertybinius per
gyvenimus. Berniukams ir vyrams atsiskyrimas nuo mo!inos.

t. y. individualizacija, yra glaudžiai susijusi su lytinio iden
tiškumo formavimusi, nes šis atsiskyrimas yra tiesioginis vi
suomenės maskuliniškasis veiksnys. Tuo tarpu mergaitėms ir

moterims minėta individualizacijos problema, kaip ir teminiais
identiškumas, nepriklauso nuo atsiskyrimo nuo motinos laip^
nio.
Vyraujančioje mokslinėje (radiciįo^e atsiskyrimas mio mo
tinos aplinkos yra laikomas būtinu asmens socialinio brendimo
rodikliu: kuo ryškesnis atsiskyrimas, tuo aukštesnis socialinė^
brandos laipsnis. Dėl vyro ir moters įsijungimo į socialinį1 sj
veikę kokybinio skirtumo moters gyvenimas yra apibudinamas
kaip priešingas vyriškajam, o ,,prisirišimas prie motinos" yra
laikomas savotiška kliūtimi pilnavečiam moters vystymuisi.

K. Giligan (C. Gilligan) (10) idėjos tapo iššūkiu pskhologinio bei moralinio vystymosi teorijoms, paplitusioms šiuo me
tu. Ji mano, kad asmenų skirtingo psichologinio vystymosi
šaltinis glūdi vaikų lytinio formavimosi proceso ypatumuose.
Kadangi „lytis" susiformuoja iki 3-jų metų, o šiuo laikotar
piu paprastai vaiką prižiūri motina, berniuku vystymasis yra
susijęs su savo priešingybės motinai suvokimu. Berniuko as
menybės formavimasis yra vis spartėjantis autonomizacijos
procesas. Berniukai ir vyrai įsivaizduoja pasaulį esant aktyvų,
suprantama per jo ryšių pavaldumą, santykių hierarchiją, ku

rių viršūnėje yra jo siekiamoji autonomija. Todėl, pasak auto
rės, pagrindinis vyrų moralinis tikslas yra asmenybės funda
m^ntalių gyvenimo teisių bei savir^iškos sjnlimybių gynimas,
kuris yra sutvarkomas, logiškai skelbiant teisingumą, adekva

čiai besireiškiantį teisės (t. y. įstatymų) kalba. Tuo tarpu es
minis moterų moralinis tikslas yra kitokios prigimties. Mer

gaičių lytinė identifikacija vyksta nenutrūkstamo ryšio su mo
tina fone, jų asmenybės vystymasis glaudžiai susietas su žmo
nių tarpusavio ryšių suvokimu. Todėl moters pasaulis — tai

savitarpio ryšių tinklas, kurio centre yra pati moteris, o atitin
kantis moralinis teisingumas — tarpusavio santykių išsaugo
jimas, priklausomybės plėtimas ir sutvirtinimas, kuo didesnio
žmonių skaičiaus įtraukimas į savo rūpybos pasaulį.
Visuomenės moralinio vystymosi procesas — tai dviejų skir

tingų kelių — vyriškojo ir moteriškojo — psichologinių vysty
mosi tipų. persipynimas. Vyrai neretai teisingumo supratimą

naudoja elementariausio vyriškojo egoizmo pridengimui, o mo

terims būdinga rūpybos filosofija yra ne kas kita. kaip atsakonnbės už socialines aplinkos išsaugojimą išraiška. \ yriškasis
— teisingumo pasaulis ir moteriškasis — rūpybos pasaulis
tarpsta egoizmo ir atsakomybės prieštaroje. Todėl. K. Giligan
nuomone, visuomenės moralinio vystymosi rodikliu būtų ga

lima laikyti žmonių tarpusavio santykių darnos išsaugojimą.
Socialinis požiūris į identiškumą
Postruktūralistinės teorijos atstovai linkę įrodinėti, kad
identifikacija, tarp to ir lytinė, yra ne tiek siekiamas tikslas,
kiek bet kurio besiformuojančio savimonės proceso išeities taš
kas. Postrukturalistinė teorija remiasi diskurso sąvoka, lai
kydama pastarąja pagrindiniu visuomenės struktūr^ apibr^
žiančiu veiksniu. Diskursas šiuo atveju gali būti supranta
mas kaip tekslo. socialinės tvarkos ir pan. suvokimo laukas,
kuris gali būti ir individo nesuvokiamas. Diskursas pasireiš
kia šiuo metu esančiose socialiniuose institutuose, yra bend

ras bei indivdualus socialinio mąstymo būdas, per jį išsiryš
kina moters nelygybės šaknys bei numatoma galimybė keisii
esamą padėtį.

Postruktūralistai „įrodytą" moters moralinį nepilnavertiš
kumą, kuris kyla dėl moters padėties priklausymo nuo vyro,
sieja, be kita ko, su esama visuomenine valdžia: valdo, kaip

taisyklė, vyrai. Vyro valdžia dubliuoja patriarchalinį vertybių
modelį ir laiko jį lemiamu socialinių santykių norma.
Patriarchaliniai ryšiai tiesiogiai veikia visuomenės struktū

ra, betarpiškai įsikūnija dabatinėje socialinėje bei institucinėje
visuomenės praktikoje. Todėl egzistuojantis patriarchatas vi

suomenės valdyme negali būti paaiškinamas vyrų ir moterų
savybių skirtumais. Iš kitos pusės, vyrų ir moterų savybių skir

tingumo negalima paneigi, nes jie ryškiausiai pasireiškia šiuo
laikinėje patriarchalinių vertybių sistemoje.
Mūsų laikų visuomenėje moterims yra skiriama griežtai nu
statyta vieta, apibrėžtas būtinumas tarnauti vyrui. Ypač iške
liamas moters pasiaukojimo, kantrumo, jautrumo reikalingu
mas. Per šiuos būtinus moteriai bruožus ji sutapatinama su sa
vo kūnu bei jo biologinėmis funkcijomis, t. y. seksualine bei re
produktyvine savybėmis. Jos būtis teturi vienintelę dvasingumo

formą — meilę bei su ja susijusią auką. Dabartinėje visuome
nėje yra idealizuojama seksuali moteris, kuri privalo atsiduoti
tiktai vienam vyrui, visą savo dvasinę energiją skirti vien jam
ir vaikams. Šiuo būdu, kaip pabrėžia S. de Bovuar (S. de Beau-

voir), moteriai suteikiamos „antros lyties"

charakteristikos

(12), ir moteris priversta save identifikuoti būtent taip. kaip
įprasta.

Taigi daugelis šiuolaikinių moterų psichologines problemas
sieja su nesąmoningu noru ištrinti tariamą „nuodėme ginui
moterimi", kuri išyškina moters prigimties „nepilnavertišku
mą". Tokia vyro ir moters santykio sistemą A. Sef (A. \V. Senaef) vadina „baltojo vyro sistema" (14).
„Baltojo vyro sistema" apjungia keturis mitus, arba pa

žiūras, kurios šią sistemą palaiko, puoselėja ir pateisina. Sie
mitai tiek įaugę į šiuolaikinę socialinę sąmonę, kad atskiras
asmuo jų egzistavimo net nesuvokia.

Pirmasis mitas atitinka visuotinį teiginį, kad „baltojo vyro
vertybės yra vienintelis šiandien egzistuojantis dalykas". Vi
sos kitos socialinės vertybės, ypač kylančios tarp moterų, yra
laikomos liguistomis, blo^omis, benroliškomi^ ir pan. Antra

sis mitas yra susijęs su teigimu, kad „baltojo vyro vertybių
sistema iš prigimties yra teisinga". Pagal trečiąjį mitą, „vy
ras viską žino ir viską supranta". Ketvirtasis mitas teigia, jog
visuomet įmanoma būti visiškai logiškam, t. y. racionaliam ir

objektyviam. Pagal šiuos keturis mitus, „vyras gali būti die
vas" ir ne tik gali, bet ir turi juo būti, ypač moters atžvilgiu.
Nors akivaizdu, kad „baltojo vyro sistema" nėra besąlygiš
ka tiesa, tačiau pagal ją kuriami daugelio šiuolaikinių vyrų
ir moterų santykiai. Kartu tikėjimas šiais mitais dažnai net
vyrams sukelia vidinį diskomfortą bei sąlygoja abipusio lyčių
kontakto problemiškumą.
Feminizmas apie moters padėtį visuomenėje
Feminizmą galima apibrėžti kaip specifinį moterišką po
žiūrį į pasaulį, t. y. į realų patriarchalinės priespaudos pasau
lį. Feminizmas, kaip tam tikrų idėjų visuma, sieja teoriją su
t> r n k t i ^- a. Jis pir^iausia vra adresuotas mote^ims, kovojančioms

už prideramą vietą pasaulyje.
Pagrindiniai feministinių teorijų klausimai — ką reiškia
būti moterimi^ kokia kultūrinė moters kūno reikšmė, kaip tu
rėtu bfiti venin^rn^s seksual^ma^, kaip ti-^ tnri integruotis i

šiuolaikinę socialinių prasmių sistem^. Feminizmo atstovai
moters identifikacijos šaltinius supranta kitaip, negu tik mo
terų pavydą dėl vyrų prigimties. Daugelis feministinių teorijų
pabrėžia, kad moteris greičiau pavvdi vvrui jo socialinio sta
tuso, bet ne biologinių savybių. Todėl šiuolaikinėje visuome-

nėie moteris turi būti daugiau orientuota į savo socialinių są-

lygų pakeitimą, griaunant hierarchinius santykius, apspren
džiančius moters subordinuotą padėtj.
Feminizmas, kaip reiškinys, turi beveik dviejų šimtų tne;;i
i ^ torii;i. Šiuolaikinis femini^mas susiskaldęs j daugelį kryp

čių, iš kurių išskirtinos dvi pagrindinės: radikalioji, kurios es
mė — moterų radikalaus atsiskyrimo nuo vyrų pozicija, ir (;iip

vadinama materialistinė, kuri jungia liberalia, socialistinę,
marksistine ir 1<I. pakraipas, išreiškiančias solidarumo su vvi-^is
poziciją. Kiekviena kryptis moters priespaudos šaltiniu', su
pranta nevienodai ir siūlo skirtingus metodus, sipkiant nio^erišsivadavimo. Svarbiausia, kad feminizmas suteikia ^^lim^be

naujai pažvelgti j moters identiškumą, jo pakraipos siūlo savivertės įsisąmoninimo įvairovę ir. atitinkamai, moters el^^
sio būdus, skirtingus nuo tradicijų.

Radikalusis feminizmas moters priespaudą sieja su jai bu
dinga giminės pratesimo funkcija, dėl kurios moteris verčiama

palaikyti lytinius santykius. Šios pakraipos atstovai akcentuoja
biologinę moters priklausomybę nuo vyro, kuri. jų manyiiri,
yra tiesioginė jos nelaisvės piežastis. Kita nemažiau svarbi ra

dikaliųjų feministų tezė ta, kad moters psichologijos specifika
atsispindi jos politinuose interesuose, todėl moiers centrizimis.
t. y. matriarchatas naująja savo išraiška galėtų būti naujos
visuomenės kūrimo pamatu. Abstrakčiai šnekant, radikalusis
femini^mas, kaip ir prie šios pakraipos priskiriamas revoliuci
nis feminizmas, dažniausiai susiięs su ..klasių" samprata.
Vyrų ..klasė" eksploatuoja moterų ,,klasę", todėl pa^rindinis
radikaliojo feminizmo tikslas — panaikinti šią klasėmis suskir^
tytą visuomenę, kitaip tariant, panaikinti vyrų hierarchiją arba
bent atsiskirti nuo jos ir sukurti savą visuomeninę struktūrą.
Viena seniausių feminizmo pakraipų — liberalusis feminiznuv-. M^ moters laisvę sieja su individo la^ve. Liber^lioio femi

nizmo požiūriu, moters priespaudos šaltiniai yra nelygios pi
lietinės teisės, pirmiausia įgyjant išsilavinimą, ir kaip lo pa
sekmė — cunnr.t "erai nnmokamą darbą. Iš oolitiniu reikal^
vimų išskirtinas tas, kad moters asmeninis gyvenimas negali
būti visuomenės reguliavimo objektu, tai reiškia, kad moteris

pati turi pasirinkti savo šeimyninį ir socialinį statusą.
Šiuolaikinis marksistinis feminizmas nors ir remiasi F. En
gelso požiūriu, kad patriarchališkumo fenomenas yra tiesiogini
susijęs su nuosavybės raida, daug kuo skiriasi nuo įprastinės
marksistinės teorijos. Jame ypač akcentuojama šiuolaikinė Ivties bei seksualumo priklausomybė nuo materialiniu salv^i' ir

ideologijos. Dalis marksistinės pakraipos feminisčių jrodinėin.
kad tik marksizmo ir feminizmo sintezė, nors ji atrodo kaip

..netaiminsM santuoka", ^ali ^šlaisvinti dabartine moterį^ -tai
reiškia, kad moters išlaisvinimas susietas su kapitalistinės

sistemos bei patriarchalinių santykių struktūros panaikinimu.
Paralelinis marksistinio feminizmo tikslas — aprašyti moters pa
vergimą, jo materialiąsias prielaidas, t. y. santykį tarp gamy

bos būdo bei moters padėties, taip pat sujungti įvairius moters
bei klasinės teorijos klausimus į tam tikrą moters vaidmens
teoriją.
Socialistinės pakraipos feministės įrodinėja, kad socialinės
psichologinės bei ideologinės moters priespaudos priežastys yra
susijusios su egzistuojančiais materialiniais santykiais. Jos su
tinka su nuomone, kad moterys visuomenėje kol kas yra tik
„antros rūšies" piliečiai. Feministės-socialistės įrodinėja, kad
šiandien yra būtina ne tik transfomuoti nuosavybės teisę, bet ir

keisti socialinę patirtį, siekiant pašalinti moters priespaudą.
Beveik visos feministinės teorijos neigiamai žiūri i tokį socia
linį darinį, kuris tradiciškai vadinamas ,,šeima". Žinoma, čia
visų pirma pasisakoma prieš tradicinę patriarchalinc-nuklcarinę šeimą, kurioje yra vyras-tėvas (maitintojas), moteris-žmo-

na (namų šeimininkė) ir ekonomiškai bei socialiai nuo jų pri
klausantys vaikai. Feministės laikosi požiūrio, jog šeima yra

pagrindinis rodiklis to, kad šiuolaikinė moteris yra tiesiogine
čia egzistuojančios vyro priespaudos auka, visų pirma per pri-

versitnę motinystę. Taigi moteris gali būti išlaisvinta, tik iš
laisvinus ją iš patriarchalinės šeimos, pakeitus šeimos nariu
santykius.
Feminizmo „seserybės" (sisterhood) idėja pabrėžia, ka...
moters pareigos kitų moterų atžvilgiu, jos asmeninė nepri
klausomybė ir savigarba yra vienodai svarbūs moters gyveni
me, kaip ir pareigos vyrui, o kartais net svarbesni. Akivaizdu,
kad taip mąstančių moterų gausėjimas yra rimtas pavojus pntri^rchnliniu santykių sanklodai bei ją palaikančioms ekonomi
nės ir politinės valdžios struktūroms, kurios verčia moterį t^r
nauti vyrui. Dėt to daugelis oponenti) sąmoningai ieško ryšio
tarp feminizmo ir lesbianizmo. Abu kraštutinumai esa pavo
jingi tradicinei visuomenei, ypač antrasis, siūlantis alternaty
vą įprastiniam moters vaidmeniui.

Be abejonės, feminizmo idėjų skelbimas ir tiesioginis ban
dymas jas įgyvendinti sutinka stiprų pasipriešinimą. Femini^
tės kritikuojamos tiek vyrų, ginančių patriarchalinės visuome
nės interesus, tiek pačių moterų, kurios nepripažįsta femini*.-

mo idėjų ir išreiškia pritarimą patriarchalinei visuomenei.
P. Kaplan (P. Caplan) nuomone, bandymai išsaugoti pet-

riarchalinę visuomenę yra pagrįsti tradiciniu moters įvaizdžio
išlaikymu, skiriant jai šeimos ir kartu visuomenės saugotoji^
ir išgelbėtojos vaidmenj. Sis moters vaidmuo, kaip žinoma,
yra puoselėjamas nuo vaikystės. Sakykime, visuomenė ir šciiiM
linki; apriboti mer^aičių fizini ;sktyvuma_, seksu^linius žaidimus

bei su jais susijusius tyrinėjimus, taip pat pykčio bei agresijos
apraiškas. Tokios nuostatos kyla dėl maskulininių savybių kuityvavimo visuomenėje, kurios, esą, nesuderinamos su priski
riamu mergaitėms globotojos vaidmeniu. Visuomenė visada
kur kas labiau „nustemba", kai mergaitės ir moterys laužo nr-

sistovėjusias elgesio taisykles, ji visuomet griežčiau bauc'žin
moterį, negu vyrą, už šių taisyklių nesilaikymą. Moterys, kaip

visuomeninių elgesio taisyklių saugotojos, dažnai priverčia
viena kitą priimti tradicinj moters vaidmenj. Moterų nepakan
tumas toms, kurios „sulaužė" taisykles, dažniausiai yra grin
džiamas baime, jog vyrai, stebintys netradicinį moters elgesį,
įtars visas kitas panašia elgsena arba pripažins, jog naujojo
tipo moterys yra patrauklesnės, negu tradicinio tipo mote

riai (2).
Paprastai bet kuris moters iššūkis esamai tvarkai yr~
komas iššūkiu nusistovėjusiai, tradicinei jos prigimties sam
pratai. Buvo istorinių laikotarpių, kai moteris buvo panaudoja

ma tik kaip pigi darbo jėga (ypač tai buvo būdinga karo me
tams mūsų amžiaus penktajame dešimtmetyje). Vyriausybinė
politika visuomenės ir valstybės išsaugojimo vardan agitavo

moteris palikti namų ūk ir žengti į visuomeninės gamybos sfe
rą. Krizėms praėjus, moteris vėl buvo raginama apsiriboti na
mais. Be abejo, ne visos moterys sugebėjo paklusti tokiam mo
ters gyvenimo reguliavimui.

Nors feministiniai judėjimai buvo paplitę, ypač mūsų am
žiaus 60-aisiais metais, bet šiuo metu teigiama, kad foniniyiT3as nėra populiarus tarp moterų. Priežastys, dėl kurių mote
rys nenori būti laikomos feministėmis, gali būti įvairins —•
tai ir moterį) netikėjimas esminiais savo padties pokye';iis.
baimė tapti šiurkščiomis ar agresyviomis pagal dikiuoj"nn'
masinės nuomonės (mass-medius) standartus ir t. t. (Parorfaksalu, kad vyriškų savybių moteryje stoka laikoma tiesioginiu
jos negebėjimo vystytis įrodymu j. Be to. feminizmas yra su
vaidin^s teigiamą vaidmenį socialinių poslinkių srityje, ms

prisidėjo prie vartotojiškos visuomenės kūrimo. Daugelio ša
lių įstatymai užtikrina moters teisių ir galimybių lygybę, nei
kalbama apie pofeministinę erą.
Tačiau visuomeninėje sąmonėje ir praktikoje vis dar ^v\ ;t:^
tradicinis požiūris į moters vietą visuomenėje. Be abejo, r^li-

kalūs pasikeitimai visuomeninėje sąmonėje yra susiję ne ^'i
vienos kartos darbu, nors jau šiandien balsai, abejojantys mo
ters pasirinkimo teise, daug kam atrodo tokie pat eretiški, kaip

ir XIX a. kilusi abejonė dėl moters teisių apskritai.
Naujųjų dešiniųjų (New Right) ideologija
moters atžvilgiu
Šiuo metu galima teigti, kad revoliucinė kova už moters
teises, pasiekusi tam tikro moters liberalizacijos lygio.

i^.

gatvių persikėlė į akademinius kabinetus. Tačiau feminizmo
idėjoms ir judėjimams plisti turi įtakos ir konservatyviųjų jė
gų suaktyvėjimas, kurio esmę galima būtų apibūdinti kain j"dėjimą „prieš pasirinkimą" (anti-choise). Si judėjimą ryškiau
siai išpažįsta taip vadinama Naujųjų dešiniųjų (Ne\v Righ!)
ideologija. Mėgs^amiausias neokonser\^atorių užsiėmimas —

kovoti už abortų ir šiuolaikinių kontraceptinių priemonių už
draudimą, kuris iš esmės reiškia priverstinį moters sugrįžimą
„vyro valdžion". Neokonservatoriai griežtai pasisako prieš

moterų, ypač ištekėjusių, padėties bei vaidmens visuomenėje
pasikeitimus.

Naujieji dešinieji aiškino 7-jam dešimtmetyje Vakarų visuo
menę ištikusios ekonominės krizės priežastis bei siūlė atitin
kamus sprendimus jai įveikti. Jie įsitikinę, kad socialinė nely
^ybė yra pakankama būtinoji socialinės raidos bei ekcnomi-'i'-

kultūrinės pažangos prielaida. Jie teigia, kad individai privalo
organizuoti savo gyvenimą pagal savo galimybes, o ne tikė
damiesi vyriausybinės paramos, mažinančios žmogaus asme

ninę atsakomybę (13).
Neokonservatizmas šeimai skiria ypatingą dėmesį. Seim"?.
kaip universalaus, socialinio vieneto, atspindinčio rvši tart)
individo bei visuomenės, pripažinimas yra pagrindinė Nauuiin

dešiniujų atstovaujamos ideologijos krizė. Šiandieninė tradici
nės šeimos dezintegracija — priešvedvbiniai Ivtiniai santvkiai,
didėjantis skyrybų ir nesantuokinių vaiku skaičius, nepilnu šei
mų gausėjimas, atviras homoseksualizmas ir kt. — skatina eko
nomini ir moralini dabartinės visuomenės griovimą. Taigi, tik

stipri šeima yra stiprios visuomenės pagrindas.
Pagal Naujuosius dešiniuosius, būtinas neatidėlioti^as vals

tybės įsikišimas į dabartinės šeimos gyvenimą, vnač tokios,
kur motervs šeimą linkusios laikvti privataus gyvenimo dalvku.
kur jos dažnai augina vaikus vienos, reikalaudamos valstybės
naramos. Be to, valstybės parama šeimoms, auginančioms vai
kus, taip pat mažina ir vyrų atsakomybę rūpintis šeimos ger-

būviu bei išsaugojimu.
Be abejo, tradicinės šeimos, kaip socialinės santvarkos išsaugotojos, idėja sulaukia pritarimo visuomenėje, ypač pa
veikloje ekonominio bei moralinio nuosmukio. Bet Naujųjų ^-

šiniųjų šeimos ideologija, visų pirma nukreipia prieš moters
liberalizaciją, jos socialinį aktyvumą. Jų idėjos persipynusios
su dabartine socialine ekonomine politika Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir Didžiojoje Britanijoje (6). Tačiau pastarųjų
šalių praktika rodo ką kita — kad ir kaip būtų gražios idcj^->.
propaguojančios motinystę ir pasiaukojimą uždarai namų ap
linkai, daugelis moterų yra priverstos dirbti, nepajėgdauiu^
išlaikyti šeimos. Be abejo, sunku suderinti ideologinius reikalavimus bei asmeninius ekonominius poreikius, kas, savo ruož
tu, apsunkina žmogaus, ypač moters, identifikacijos proces^.

Šiuolaikinės moters identifikacijos problemos
Dar kartą pabrėšime, kad identifikacija yra tam tikras vi
suomenę organizuojantis procesas, išreiškiantis ir nukreipiantis
^mogaus norus. Subjektyviai jis yra suvokiamas kaip tam tikros

priklausomybės grupei jausmas, paremtas grupėje pripažįsta
momis vertybėmis bei suprantamas elgesio normomis. Kitais

žodžiais, identifikaciją būtų galima suprasti kaip bendr^jį i;i;:
tikrų santykių pasirinkimą. Lytine identifikaciją taip pai butų
galima išreikšti per šią vertybių ir santykių sistemą.
Bendroji šiuolaikinė vertybių sistema yra žymiai lankstesnė,
nei tradicinė, bet kartu ji skatina žmogaus lūkesčių neapibrėž
tumą bei dviprasmiškumą, kurie, savo ruožtu, dažnai sukelia

socialinį bei psichologinį individo diskomfortą. Nors šiuolaikinė
pliurali^me visuomenė toleruoja ypač platų pasirenkamų ver

tybių spektrą, vienos jų prieštarauja kitoms, o kartais pasireiš
kia išvis nesuderinamais skirtumais. Tai tinka ir kalbant apie
lytines skirtingų polių — maskulininio bei feminininio — ver
tybes.

Šiuolaikinis feminizmas įrodinėja, kad moters lytinė iden
tifikacija yra sąlygojama daugiau kultūros, nei biologijos. Kl:jturos požiūriu lytinio identiškumo turinys atitinka čia esančiu;
visomeninius tikslus ir siekius, įgyjamus asmenybės socializaoijos procese. Šiuo atveju tradiciniai maskuliniškumo ir feminiškumo stereotipai gali būti suprantami kaip atitinkami gru

piniai bruožai, kurių būdu vienas žmogus kontroliuoja kiUi
žmogų. Šiuolaikinėje kultūroje vyras nuolat linkęs kontroliuoti
moterį, nors dabar vertybių sistema' integruoja ir lygiavos rei-
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kalavimą, kuris, beje, dažnai tėra idealas, ideologinė propagan
da, o ne esančių santykių realybė.
Vakarų šalių moters identifikacijos procesas šiandien vyks
ta dviejų priešingų ideologijų susipynimo fone, — trauicinuo
patriarchalinės, kuri ryškiausiai yra atspindima Naujųjų uosi
niųjų, bei feministinės ideologijos, kur egzistuojančios ivarkos neigimą griežčiausiai išreiškia radikalusis leminizinas.

Tradicinė patriarchalinė ideologija šiandien yra vyraujami
ir savo pozicijas toliau stiprinanti ideologija. Ją sąmonin^^i
ar nesąmoningai skleidžia tėvai, auklėdami savo dukras ar ^.•

nus. Nors teisinė lyčių lygybė, moters išsimokslinimo bei įsi
darbinimo galimybės didėja, bet daugelis moterų tebėra orieu-

tuotos į ankstesnių subordinacinių vaidmenų atlikimą.
Be abejo, moteriškasis subordinacijos, ar, atvirkščiai, lais
vėjimo fenomenas yra pernelyg individuali, subjektyvi patirtis.
Asmeninė bei greta esančios moters patirties refleksija šiandien

sukuria prielaidas pačią problemą perkelti į atitinkamą sąmo
nės lygį. Būtent pati realybės refleksija yra svarbiausias veiks
nys, atspindįs problemos kitimą. Galima manyti, kad šiuolai

kinė moteris vertina sau atitinkančius bruožus objektyviau ir
tuo būdu ganėtinai koreguoja įsisenėjusį refleksijos turinį. Mote
ris pažįsta sau būdingas vertybes per skausmingą asmeninę savo

ar greta esančių moterų patirtį. Kadangi moteris vertybines
orientacijas įgyja socializacijos procese, jos dažniausiai pagrįs:tos tradicinėmis patriarchalinėmis normomis, tai ypač sunku
suprasti, kas ji esanti iš tikrųjų, išpažinti savo tikruosius jaus
mus ir norus. Tačiau ir kitiems sunku suprasti, kad subrendu

sios moters mąstymo, jausmų ir veiklos turinys gali būti tie
sioginis identiškumo pasirinkimo rezukatas. Pasirinktasis iden
tiškumas sukuria jos įsivaizduojamą ar tikrą pasaulį, kur savį'S
ir pasaulio ryšio jutimas teikia realią būties pilnatvę — pasir
tenkinimą gyvenimu. Moters pasitenkinimo gyvenimu jausmas
daug kuo, reikia manyti, panašus į vyro. Bet jos suvoktoji rea

lybė daug kuo nuo vyriškosios skiriasi. Jeigu vyrai, kaip taisyk
lė, sieja save su ekonomine ar politine realybe, moterys lin

kusios vertinti gyvenimą šeimos bei moralės kriterijais (11):
Istoriškai susiklosčiusį moters pasitenkinimo gyvenimu su
pratimą ypač sunku pakeisti — šiuolaikinė visuomenė tik ma

žai moterų daliai suteikia sąlygas išreikšti originalias politines
ar ekonomines pažiūras, o ir pastarosios dažniausiai būna til;

vietinės reikšmės. Šiuolaikinė patriarchalinėmis elgesio nor
momis besivadovaujanti visuomenė suteikia moterims raiškos

galimybę tiktai tada.ir tiek, kiek tai būtina pačios visuomenės
raidai.
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Pabaiga
Identifikacijos sąvoką socialiniams mokslams pritaikė
Z. Froidas. Jo teorijos įtakoje maskulininis žmogaus ir, atitin
kamai, kultūros vystymosi modelis laikomas absoliučiu sociali
nių mokslų atspirties tašku. Visa. kas netelpa į šio modelio bei
atitinkamos socialinės normos rėmus, laikoma nukrypimu. Pir
miausia nukrypimai yra priskiriami moteriai, kuri negali ati
tikti vyriškojo modelio dėl savo prigimties. Šiais moters vysty
mosi nukrypimais aiškinamas jos pavaldumas vyrui, jos, kaip

išlaikytinės, padėtis šeimoje. Sia kryptimi formuojama ir mo
ters socialinė identifikacija.
Per pastaruosius dešiintinečius pasikeitusios ekonominės
ir socialinės žmogaus gyvenimo sąlygos vis dažniau verčia su
abejoti maskulinine žmogaus vystymosi norma, pagal kuri^,
kaip žinoma, modeliuojama ir visos visuomenės raida. Identifi

kacijos problema itin aktuali šiandien, kai jau beveik neabejo
jama, kad subrendusio žmogaus, neišskiriant moters, identifi

kacija daugeliu atvejų yra nulemta vertybių, diktuojančių
sprendimus, pasirinkimo.

Nepaisant feminizmo atstovių pastangų teoriškai paneigti
šiuolaikinio vyriškojo viešpatavimo teisėtumą ir priešpastatyti
savąjį visuomeninės raidos modelį, gyvenime patriarchalinių

santykių tradicijos išlaiko savo gyvybingumą. Socialinių moks
lų, analizuojančių lytinės identifikacijos problemas, tikslas —

pripažinti ir įteisinti vyriškos ir moteriškos normos lygiaverti
ii' teisėtą egzistavimą šiuolaikinėje visuomenėje.
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VERSLININKŲ SLUOKSNIŲ FORMAVIMASIS
LIETUVOJE
Albinas AŠKINIS

Lietuvos Respublikos ekonominės reformos įteisinta priva
ti verslininkystė pastaraisiais metais pakankamai plačiai tiria
ma kaip nauja ūkininkavimo forma ir nepakankamai — kaip
nauja žmonių veiklos rūšis. Trumpai aptardami svarbiausias

verslininkystės formavimosi kryptis, pabandysime atskleisti
kai kuriuos verslininkystės formavimosi bruožus socialiniu
aspektu. Remdamiesi užsienio sociologų darbais, Lietuvos vers

lininkų patirtimi, glaustai apibūdinsime verslininkystėje dir
bančiųjų sluoksnių socialinį elgesį, jų tarpusavio santykius,
verslą skatinančius veiksnius.•

,•...-.

1. Verslininkystės formavimosi kryptys
Dabartinė verslininkystė išsivysčiusiose užsienio šalyse
formavosi nuosekliai ir laipsniškai, perimdama geriausias anks

tyvojo kapitalizmo tradicijas ir atmesdama jo gimdomas ne
geroves.
Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse šalyse, verslinin

kystė formuojasi žymiai sunkiau, nes keičiasi visa ūkininkavi
mo sislema. Privati nuosavybė įsigali, nugalėdama įvairias ju
ridines, politines, ekonomines ir socialines kliūtis. Sis proce
sas vyksta nenuosekliai, kartais tai sulėtėdamas, tai paspartėdarnas.

Lietuvoje vis dar nėra galimybių platesniu mastu kurti
stambesnes akcines įmones (firmas), pritraukti Vakari) šalių
investitorius, nes iki šiol tam trūksta verslininkystei palan
kių įstatymų ir poįstatyminių aktų, vis blogėja kriminogeninė
situacija, plinta reketas.
Ekonomikos ministerijos skaičiavimo centro duomenimis,
1^94 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 3467 bendros su užsieniu

ir užsienio kapitalo įmonės. Daugiausia bendrų įmonių Lietu
voje įsteigta su partneriais iš Rusijos Federacijos — 912. Vo
kietijos — 567, Lenkijos — 559, Jungtinių Amerikos Valsti

jų — 222. Kitokia statistika pagal investicijų dydį, — daugiau
sia (skaičiuojant JAV doleriais) į Lietuvos ūkį investavo JAV
— 38,3 mil. dolerių, Rusija — 34,8 mil„ Didžioji Britanija —
33,3 mil., Vokietija — 22,3 mil., Lenkija — 12,5 mil. Litais

daugiausia kapitalo įdėjo Didžioji Britanija — daugiau nei 100
mii. Lt. Kitų šalių firmų investicijos kuklesnės.
Europos Sąjungos šalių į Lietuvos ūkį (dėtos lėšos 1993 m.
buvo 22 kartus didesnės nei 1992 metais. NVS šalių kapitalas
per metus išaugo 1,8 karto. Tačiau iš viso užsienio šalių firmos

ir piliečiai tik j 46 bendras ir užsienio kapitalo įmones yra in
vestavę po 1 ir daugiau milijonų litų*.
Kita nemažiau svarbi verslininkystės plėtojimo kryptis vra
„mažoji verslininkystė". Lietuvoje susikūrė daugybė nedideliu
privačių gamybos, paslaugų, komercijos, kredito įmonin r

mų). Didelę jų dalį sudaro privačios individualios (persona
linės) firmos ir mažos UAB, kur dirba ne daugiau kaip 10 žmo
nių. Dabar verslininkystėje dirba didesnė pusė (53,5%) dirba^
čiųjų gyventojų**.
Mažos įmonės (firmos) anaiptol nėra atgyvenusi verslinirkystės plėtojimo forma. Net išsivysčiusiose užsienin šalvsr
taip vadinamas mažas ir vidutinis biznis sukuria reikšminjn

nacionalinio produkto dalį. Aštuntajame šio amžiaus dešimtmetvie Vakaruose buvo pastebimas eilinis verslininkystės ..bu
mas", kurj sukėlė ir paskatino naujų informacinių technologi^

(kompiuterių ir kitų elektroninių prietaisų sistemų) atsiradi
mas, ekonominio ir visuomeninio gyvenimo informati7avimas.

Tuo metu JAV kasmet susikurdavo apie 600 tūkst.. o Italijnir
— 300 tūkst. nauju mažų ir vidutinių įmonių. 1970—1990 me

tais Japonijoje bendras įmonių skaičius padidėjo 2 kartus, o
JAV — 2.5 karto. Minėtų šalių ekonomistai ir sociologai nusta

tė, kad šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis būtent smulku^ ir
vidutinis biznis yra pagrindinis naujų darbo vietų steigėja-;
(I, 16). JAV apdirbimo pramonėje 1976—1986 metais mažoirs verslininkystės plėtotės keliu buvo sukurta 1,3 mil. nau •

darbo vietų, o stambiųjų firmų personalas per ta dešimtmHi
sumažėjo 100 tūkst. žmonių. Taigi nedidelės įmonės (firmos^,
įdarbinusios žmones, padeda valstybei spręsti svarbią socialir.c

gyventojų užimtumo problemą (2, 52).

* Duomenys pateikti iš BNS informacijos „Vis daugėja investicijų iš Va
karų" („Lietuvos aidas", 1994, Nr. 17).
** Duomenys pateikti iš Statistikos departamento leidinio „Lietuvos mo
terys. — V., 1994, p. 119.
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2. Firmų kūrimosi bruožai

Socialiniu požiūriu itin svarbu, kokie žmonės Lietuvoje ima
si verslininkystės. Nuo savininkų labai priklauso kitų sociali
niu sluoksnių — samdomų darbuotojų — interesų tenkinima^
jų ,.socialinė savijauta". Verslininkystės vystymosi pradžioje
labiausiai užsiangažavo vadinamieji ,,seni lapinai", sugcbė^'1
ir sovietmečiu gerokai praturtėti*. Daugelis jų savo pinigine^
lėšas panaudojo kooperatyvų kūrimosi pirmaisiais metais, o
vėliau jie ėmė kurti firmas. Pagal organizacinę forma tai buvn
daugiausia individualios (personalinės) firmos ir uždarosio^

akcinės bendrovės (UAB). Kartu verslininkystėje aktyviai ėmė
reikštis palyginti jauni žmonės, daugiausia buvę komjaunimo,
turizmo, sporto Įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Jie turėio
nemažą organizacinio darbo patyrim^, daugiau, ar mažiau lė
šų. Visa tai padėjo jiems sparčiau, negu kitiems žmonėms, išsi
nuomoti patalpas. įkurti savo firmas.
Trečia ryškesnę verslininkų grupę sudaro jauni ir vyresnio
amžiaus žmonės, privatizacijos pirmajame etape neturėję n^;
tam reikalingu lėšų, nei organizacinio darbo patyrimo. Sioie
^rupėie yra gerų savo profesijos specialistų, dirbusių valstvb'nė^e įmonėse, organizacijose, mokslo įstaigose, taip oat ai-kštn^

kvalifikacijos darbininkų (tai elektronikos, automobiliu, buitinės
technikos. įvairių paslaugų ir kt. žinovai). Sių verslininku pr^
dinis kapitalas — intelektualinis potencialas, kompetenciia.
kvalifikacija, naujos idėjos. Palyginus su buvusiu iaunimo or
ganizacijų funkcionieriais, jie sunkiau kūrė savo firmas ^rba

isiiungė dalininkais i jau susikūrusias kaip geri specialistai
mokantys užsienio kalbų.
Kiekvienas verslininkas, kurdamas savo firma, turi burti i n
nersonala (samdomus darbuotojus). Cta galimi du keliai: kon
kursinis arba „Šeimyninis" (.,patriarchalinis"), kada dirbti kvie
čiami šeimos nariai, giminės, artimi draugai, žodžiu, saviškiai.
Nemaža Lietuvos firmų savininkų yra tos nuomonės, kad jtpriau priimti j darbą „sava", negu priimti konkurso keliu sp^
cialistą. „Savas", nors mažiau kvalifikuotas ir kompetentingas,
yra tartum šeimynos narys. „Svetimas", — tai partneris, su ku-

* Tai žmonės, turėję brangiakailių žvėrelių fermas, gėtių ir daržovių šilln.-imiu^. dirbę valstybinėje ir kooperatinėje prekyboje, tiekime, juvelyrai,
d^ntų technikai, šiaip spekuliantai, važinėje „pagal iškvietimą" j Lenkiją
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riuo būtina bendradarbiauti pagal griežčiau reglamentuo^artaisykles. Firmos savininkas, priimdamas į darbą „savą", be

veik tikras, kad šis per daug nesigilins j būsimo darbo pobūf!:
atlyginimą, bus patikimesnis, firmai pažeidus įstatymus. ..Še^
myninėse" firmose savininkas tarsi imasi rūpestingo tėvo vnid
mens, moka gerą atlyginimą. „Atskaitos tašku" mokant darlm
užmokesti, im-imas galimas atlyginimas analogiškose valstybi
nėse struktūrose.
Žinoma, grynai „šeimyninių" firmų Lietuvoje nedau^. Dau
gelis firmų savo personalą suburia tiek „saviškių" pasirinkimo,
tiek konkurso būdu.

Vienok kai kurios dabartinės firmos neretai diskredituoji
visą verslininkystės vystymosi procesą. Neturėdamos patyrusiu

specialistų ir neieškodamas naujovių savo veiklai, jos kartnis
atsiduria sunkioje finansinėje padėtyje. Tokios firmos netenki
kitu firmų pasitikėjimo ir menkina verslininkystės, kaip žmogaus
veiklos rūšies, prestižą.

3. Verslininkystėje dirbančių žmonių diferenciacija
Dirbantieji verslininkystėje gali būti skirstomi pagal s^vo
veiklos pobūdį j tam tikrus sluoksnius. Tačiau pereinamuoju i
rinkos ūkį laikotarpiu mes dar negalime naudotis būtinais sta
tistiniais duomenimis, todėl apsiribosime verslininkystėje dir
bančių žmonių skirstymu pagal tokius kriterijus: 1) santykis su
privatine nuosavybe, 2) asmeninių pajamų pobūdis ir 3) darbo
turinys.

1sluoksnis
Savininkai (dardaviai). Jie vadovauja firmų veiklai, priima
svarbesnius sprendimus, žino visas komercines paslaptis. Ju as
meninės pajamos yra daug didesnės negu samdomų darbuotojų,
priklauso'nuo gauto pelno ir investuoto kapitalo.
2sluoksnis

Savarankiški verslininkai, individualiai užsiimantys privačia
veikla. Tai patyrė specialistai (advokatai, ekonomistai, dizaine
riai, architektai, gydytojai ir kt.). Jų asmeninės pajamos —
taip pat gaunamas pelnas.
3sluoksnis

Firmų tarnautojai. Sių darbuotojų daugumą sudaro jauni
specialistai (ekonomistai, programuotojai, menedžeriai ir kt.).
Kanceliarinį darbą dažniausiai atlieka moterys. Tarnautojų
asmeninės pajamos — darbo užmokestis. Ir šis sluoksnis žino

kai kurias firmos komercines paslaptis. Tačiau firmos vadovai

reikalauja iš jų tik stropiai atlikti savo pareigas. Į samdomi)
darbuotojų iniciatyvą ar šiaip pasiūlymus dažniausiai reaguo
jama atsargiai.

4 sluoksnis
Darbininkai, Įskaitant ir tuos, kurie greta fizinio darbo at
lieka ir protinį (vairuotojai-ekspeditoriai, tiekėjai-krovėjai.
parduotuvių ir kioskų pardavėjai ir kt). Jų asmeninė^ pajamo— taip pat darbo užmokestis. Sio sluoksnio žmonė^ žino tik
-atskirus firmos veiklos fragmentus, būtent tuos, kuriuose pa
tys dalyvauja. Jų išsilavinimas, palyginus su aukštesniu
sluoksnių darbuotojais, gerokai žemesnis. Ketinimų kopti kar

jeros laiptais jie dažniausiai neturi.
Kiekvienam žmogui jo užimama vieta firmoje, tuo pač:u ir
visuomenėje, yra svarbiausias savęs, kaip asmenybės, įtvirti
nimo matas. JAV sociologo M. Tumino nuomone, yra trys in

divido reakcijos į savo socialinį statusą variantai, arba tipai
(3, 17).
Pirmas — konformistinis elgesys. Sio tipo žmonės laikosi
nuomonės, kad savo pareigų atlikimas turi atitikti artimiau

sios aplinkos (bendradarbių) lūkesčius, nes tai būtini, norint
integruotis į kolektyvą, tačiau savo darbe jie nepersistengia.
Antras reakcijos tipas — savigarba ir reputacija, savo veiklos
palyginimas su žmonių, užimančių analogiškas pareigas, veik
la. Sio tipo asmenys labai rūpinasi savo autoritetu. Todėl savo
pareigas stengiasi atlikti nepriekaištingai, bet nesiekia karieros. Trečiasis tipas — maksimalistai. Jie siekia iki galo re-ilizuoti savo gabumus, orientuojasi į aukštesnį socialinį statusą.

Maksimalistinė pažiūra į savo socialinį statusą būdingesnė
asmenims, priklausantiems pirmam ir antram sluoksniui, t. v.
savininkams. Verslininkų tarpusavio konkurencija skatinu juos

siekti maksimalaus pelno. Todėl jų vertybinių orientacijų ska
lėje aukščiausią vietą užima pajamos, po jų seka reputacij^
bei kitos vertybės.
Nemaža maksimalistų yra ir tarp trečiojo sluoksnio tar^au
tojų, t. y. specialistų, ypač jaunų. Savo darbinėje veikloie iie
ypač stropūs, nuolat siekia savo veikla atkreipti vadovų riėi!:^sį ir prasiveržti aukštyn.
Mano nuomone, maksimalizmas yra verslininkvstės vy^iy-

mąsi skatinantis veiksnys. Juk konkurencija vyksta ir Urn
tarnautojų ,ypač jaunų specialistų su aukštuoju mokslu. S^vi
ninkai anksčiau ar vėliau pastebi firmos veiklai naudingiau-

sius žmones ir paveda jiems atsakingesnes užduotis ir parei
gas. Jeigu taip neįvyksta, gabūs specialistai pereina i kitas,
nevalstybines įmones ar įstaigas, ieško papildomo uždarbio, kur

jie pilnai gali panaudoti savo kūrybinį potencialą. Tokie žmo
nės — tai būsimieji verslininkai, jau turintys didesnį ar ma
žesnį verslininkystės patyrimą. Jiems sunku identifikuotis su
turimu, jų nuomone, laikinu eilinio vykdytojo statusu.

Žinoma, mūsų pateiktos verslininkystės darbuotojų vidinių
sluoksnių charakteristikos yra hipotetinės, nes grįstos spaudos
kontentanalize ir gyvenimo praktika. Jas bus galima patiks

linti ir papildyti, atlikus sociologinius tyrimus.
Artimiausioje ateityje tiriant verslininkyste, kaip naują
žmogaus veiklos rūšį, teks taikyti sudėtingesnius metodus. Ty

rinėdami gyventojų sudėtį, jų vertybines orientacijas, socialinį
elgesį ir kitus veikimo parametrus, išsivysčiusių industrinių

šalių sociologai jau XX a. pirmojoje pusėje sukūrė teorinius
pagrindus ir šios srities taikomųjų tyrimų metodiką, vadinam;)
socialine stratifikacija. Visuomenė yra skirstoma į stratus

pagal jos narių socialinę padėtį.
Stratifikacijos schemų yra daug. Tačiau Lietuvos verslinin
kystėje dirbančius žmones skirstant į sluoksnius kol kas reikė
tų taikyti labiau prieinamus stratifikacijos būdus.
1982 metais Viskonsinos universiteto (Medisonas) sociologai
pagal vieningą metodika atliko stratifikacinius tyrimus JAV.

Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje. Italijoje. Australijoje, Suo
mijoje, Švedijoje ir Norvegijoje (4, 47—50). Šiuose tyrimuose
savininkai buvo skirstomi į sluoksnius pagal samdomų dar
buotoju skaičių, samdomi vadovaujantys darbuotojai — pagal

jų vaidmenį priimant sprendimus (vietą valdymo skalėje), ei
liniai darbuotojai — pagal jų autonomijos savo darbe laipsnį.

Sj verslininkytėje dirbančių žmonių diferenciacijos schema,
mano nuomone, būtų palanki Lietuvos sociologams. Pirma, iš

skirti sluoksnius galima pagal atsakymus j tam tikrus anketi
nius klausimus. Antra, siūlomas stratifikacijos būdas tinka bet
kurios ūkio šakos (gamybos, paslaugų, prekybos, kredito ir kt.)
įmonėms ir įstaigoms, taip pat bet kurios profesijos žmonėms
diferencijuoti. Trečia, tam tikriems sluokniams priklausančių

žmonių santykinis skaičius suteikia galimybę padaryti kai ku
rias išvadas apie verslininkystės išsivystymo lygį. Didesnis
menedžeriu lyginamasis svoris atspinndi verslininkystės branda,
profesionalumą, o eiliniu darbuotojų sausumas — veiklos pa
prastumą, menką technologijos lygį. Ketvirta, pateikta diferen

ciacijos schema apytikriai apibūdina ne tik verslininkystėje

dirbančių žmonių socialinį statusą, bet ir jų materialinę padėtį,
nes sudėtingesnis darbas yra geriau apmokamas.

Be abejo, verslininkystėje dirbančių žmonių socialinė su
dėtis, sluoksnių socialiniai parametrai bus tiriami taikant ir ki
tokius stratifikacijos metodus. Dabar tai neįmanoma^ nes Sta
tistikos dpartamcntas, ministerijų skaičiavimo centrai ir k.tos

socialinę informaciją kaupiančios institucijos apie verslinnkystę
pateikia labai negausius duomenis. Jie dažniausiai būna pa^enę

ir nepilni. Jų nė iš tolo negalima lyginti su išsivysčiusių indus
trinių šalių socialinių duomenų baze.

Priminsime, kad septintojo dešimtmečio pabai^oje JAV ir
kitose išsivysčiu^iose šalyse pasireiškęs ekonomikos nuosmuki-^,
socialiniai konfliktai privertė valdančius sluoksnius sukaupti
gausesnę informaciją apie įvairių socialinių grupių interesus.

jų materialine padėtį, ktilturos lygi. JAV tuo laiku įvyko stai
^us taikomosios sociologijos pakilimas. Gyventoji] surašymo.

mokesčių mokėjimo ir kitų duomenų analizė, taikant ESM ir
kompiuterinę techniką, leido sukurti socialinės informacijos
bankus, sudarė sąlygas sociologams nuolat tirti dirbančių žmo

nių ir kitų grupių socialinę padėtį.
Norėtųsi tikėtis, kad ir Lietuvoje vykstanti ekonominė rčform-i. rinkos ūkio įsigalėjimas sukels poreikį plėsti Statistines
departamento ir kitos šios paskirties tarnybų teikiamos socia
linės informacijos apimtis, sudaryti verslininkystės tyrinėtojams
reikalingą duomenų bazę.
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Gyventojų socialinis ekonominis statusas: subjektyvus
vertinimas

Danutė TUREIKYTE
Visuomenės susiskirstymas \ klases, sluoksnius, grupes vi

sada buvo sociologinių tyrinėjimų objektas. Sių tyrinėjimų pro
blematika labai plati ir įvairi. Mūsų šalies vystymasis demo
kratijos ir rinkos ekonomikos linkme iš esmės keičia atskiro
žmogaus vietą, elgesį visuomenėje. Vieni jos nariai užima

reikšmingesnes pozicijas, kiti priešingai — netenka jų arba
jos tampa mažai svarbios visuomenėje. Pereinamuoju laikotar
piu susikuria nauji dariniai, atsiranda naujas požiūris į žmogaus

veiklą, pats žmogus pradeda kitaip suvokti ir vertinti savo pa
dėtį, savo socialines ir ekonomines pozicijas visuomenėje, savo
statusą joje.

^iame straipsnyje siekiama atskleisti gyventojų socialinį
ekonominį susiskirstymą mūsų visuomenėje, to susiskirstymo
kitimo tendencijas, remianti sociologinių apklausų duomenimis.

Straipsnio tikslas — aprašyti esamą situacija Lietuvoje, pa
teikti empirinius duomenis, parodančius, kaip žmonės suvokia
save ir vertina savo padėtį visuomenėje.

Metodika
Greta objektyvaus tyrimo metodo, pagrįsto tiesioginiais
žmonių socialinio ekonominio slatuso nustatymo rodikliais (pa
jamos, išsimokslnimas, valdžia, profesija ir kt.), plačiai nau

dojasi vadinamuoju subjektyviu tyrimo metodu — subjektyviu
savos vertinimu. Subjektyvus metodas nėra nei blogesnis, nei

geresnis už objektyvų, bet jis leidžia gauti kitokios rūšies in
formaciją, kuri papildo objektyviąją, praplečia bendrą dalyko
supratimą. Be to, iš subjektyvių duomenų galima daryti objek
tyvias išvadas (1). Alex Thio pastebi ir tai, kad subjektyvus
metodas naudingas tuo. kad leidžia suprasti ir numatyti žmo
nių elgesį. Pvz.. jei elektrikas identifikuoja save su aukščiausiu

sluoksniu, tai jo elgesyje galima tikėtis veiksmų, būdigų aukš
tesniajam sluoksniui (2).
Vienas biidų gauti subjektyvaus pobūdžio informacija —
pačuj žmonių vertinimai savo padėties, situacijos, su tapatini
mas savęs su kuria nors socialinio ekonominio statuso grupe.
Sociologinėje praktikoje taikomi Įvairaus tikslumo instrumen
tai: žmonės prašomi priskirti save vienai iš 3. 5, 7 ir daugiau

hierarchizuotų grupių. Mūsų tyrimuose respondentai buvo pra
šomi identifkuoti save su viena iš devynių hierarchizuotų grupių.

Buvo pateikta projektyvinė situacija — devyni laipteliai, kurių
pirmasis žymi žemiausią socialinį ekonominį statusą visuome
nėje, devintasis — aukščiausią. Respodentai buvo prašomi pa

žymėti, ant kurio laiptelio jie mano stovį.
Šiuo metodu buvo gauta subjektyvios jausenos informaci
ja, požiūris į save, lyginant su kitais, subjektyviai suvokiamą
komiortą ar diskomfortą. Tai ne faktas, o požiūriai, nuomonės,
kurie leidžia pamatyti Lietuvos žmonių savo padėties interpre
tavimą, skirtngų reikšmių suteikimą objektyviems faktams.
Klausimas buvo suformuluotas taip: ,,Prašome įsivaizduoti

devynių pakopų laiptus, kur ant žemiausio laiptelio stovi be
teisiai, vargingieji, o ant aukščiausio — tie, kurie yra valdžioje,
turtingieji. Ant kokio laiptelio, Jūsų nuomone, stovite Jūs?"

Aukščiausias
laiptelis

9

1
Žemiausias

laiptelis

Klausimas buvo pateiktas:
1S91 m. rugsėjo (N-1383) ir gruodžio (N-1198) mėn.,
1992 m. — kovo mėn. (N=1378), 1993 m. — l;ovo (N-1354)

ir rugsėjo (N-1062) mėn., 1994 m. vasario (N-1054) mėnesį.
Be to, 1991 m. birželį, 1992 m. sausį ir 1994 balandį respon
dentai buvo prašomi priskirti save žemesniajam, vidutiniajam
ar aukštesniajam sluoksniui.
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Lietuvos žmonių subjektyvaus savo padėties
visuomenėje vertinimo dinamika
Lietuvos gyventojų vertinimai savo socialinio ekonominio
statuso rodo, kad satykinai daugiausia Lietuvos žmonių iden
tifikuoja save su trečiąja—ketvirtąją pakopomis, ant aukštes

niųjų laiptelių jaučiasi užkopė nedaugelis. Sių metų vasario
mėnesio apklausoje nebuvo nė vieno respodento, identifikuojan
čio save su aukščiausiuoju — devintuoju — laipteliu (žr. 1 len

tele). Per tirtąjį laiką padidėjo santykinė gyventojų, manančių
stovint ant žemesniųjų laiptelių, dalis. Ryškesnis padidėjimas
žmonių, manančių stovint ant antrojo ir trečiojo laiptelio. Jei

1992 111. rugsėjį 12% apklaustųjų sakėsi esą užkopė ant antro
jo laiptelio, tai 1994 m. vasarį jų buvo 20%; ant trečiojo ati
tinkamai 24% ir 30%. Daugėja žmonių, vis prasčiau vertinan
čių savo socialinį ekonominį statusą visuomenėje, galvojančių,
kad kiti visuomenės nariai gyvena geriau.
Aukštesnėse pakopose pokyčiai nežymūs. Esančių ant šeš

tojo laiptelio ir aukščiau dalis beveik nesikeičia, o kadangi
ji nėra didelė, keičiasi tik procento dalys. Todėl galima teigti,

kad identifkuojančiųjų save su aukščiausiu socialiniu ekono
miniu statusu visuomenėje ne tik kad nedaug, bet ir nedaugėja.
Tyrimo duomenimis, ant 7—9 laiptelių jaučiasi esą užkopę 1 —

2% apklaustųjų.
Pereinamuoju į rinkos ekonomiką metu daugelis žmonių
susidūrė su kasdienio gyvenimo sunkumais, nemažai ir tokių,
kurie turi spręsti kasdienės egzistencijos klausimus. Tokioje
situacijoje subjektyvi jausena dažniau yra diskomfortiška. Net

50% atsakiusiųjų jaučiasi esą žemiau, nei ant trečiojo laiptelio.
nors pagal vidurkį esama kiek aukščiau trečiojo laiptelio (žr.

2 lentelę).

I lentelė
Lietuvos gyventojų socialinio ekonominio statuso (pagal
subjektyvų vertinimą) dinamika (%)
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2 lentelė
Lietuvos gyventojų socialinio ekonominio statuso (pagal
subjektyvų vertinimą) dinamika (vidutiniai dydžiai)
1991.09

1992.0?. i

1993.03 i

1991,02 i ĮH'JI.O:!

Aritmetinis
vidurkis

Mediana

2.95

į

2.63

2.Oi

Išsimokslinimo jtaka savęs priskyrimui socialinio
ekonominio statuso lygiui
Išsimokslinimas yra vienas ryškiausiu požymiu, di^er^nci

juojančių žmones ir įtakojančių ju identifikaciją su socialinio
ekonominio statuso laipteliais. Pastebimos dvi ryškesnės ten
dencijos (žr. 3 lentelę). Pirma, kuo aukštesnis žmonių išsi
mokslinimas, tuo daugiau jų mano esant ant aukštesnių pako
pų, ir priešingai, žemesnio išsimokslinimo žmonių yra dau-
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^iau žemiausiose pakopose. Tik 1% gyventojų su nebaigtu vi
duriniuoju išsimokslinimu nurodė esą aukščiau, nei ant penk
tojo, laiptelio. Antra, santykinai nemaža dalis žmonių su aukš

čiausiu — aukštuoju išsimokslinimu — jaučiasi užkopę tik ant
žemutinių laipteliu. 1994 m. vasario mėn. apklausos duomeni
mis, 6% su aukštuoju išsimokslinimu žmonių mano es^ ant pir
mojo laiptelio, 11% — ant antrojo, 30% — ant trečiojo. Taigi,

išsimokslinimo įtaka nevienareikšmė. Sią mintį patvirtina ir gy
ventojų atsakymai į klausimą, ar svarbus išsimokslinimas žmo

nių padėčiai mūsų visuomenėje. 56% apklaustųjų atsakė ,,la
bai svarbus", 29% — „svarbus", 10% — „visiškai nesvarbus",
5% — ..sunku pasakyti" (1993 m. rugsėjis). Išsimokslinimo
svarbą dažniau neigia žmonės su aukštuoju išsimokslinimu.

Skeptiškesnis yra jaunų žmonių pažiūris į išsimokslinimo
įtaką padėčiai visuomenėje: ,,iš^imokslinimas visai nesvarbus

žmogaus padėčiai visuomenėje" teigė 14% 18—29 metų žmonių
(ptg. 50 metų ir vyresnių žmonių taip atsakė tik 7%).
Lygindami pokyčius saviidentifikacijoje priklausomai nuo
išsimokslinimo, pastebėsime, kad daugėja žmonių su nepilnu

viduriniu išsimokslinimu ant žemutinių laiptelių, bet mažėja
žmonių su aukštuoju išsimokslinimu, manančių esant ant že
mutinių laiptelių. Pvz., 1991 m. rugsėjo mėn. ant žemiausių

trijų laiptelių jautėsi esą 51% su nepilnu viduriniu, o 1993 m.
rugsėjo mėn. — 65%, su aukštuoju išsimokslinimu atitinkamai
— 38% ir 30%. Galime numanyti, kad žmonės su aukštuoju iš
silavinimu sėkmingiau susidorojo su kasdieniais gyvenimo sun
kumais, greičiau suranda palankesnius jų sprendimo būdus.
Kita vertus, turintys žemą išsimokslinimą dažniau yra vy
resnio amžiaus žmonės, pensininkai, kuriems sudėtingiau įveik
ti šio laikotarpio sunkumus.
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Amžiaus įtaka savęs-priskyrimui socialinio
ekonominio statuso laipteliams
• Jaunesnių žmonių, manančių esant ant pirmųjų trijų pako
pų, yra- mažiau, negu vyresnio amžiaus žmonių. Didesnė jau

nų žmonių dalis identifikuoja save su viduriniais (4—6) laipLteliais. Tačiau ant aukščiausių (7—9) laiptelių daugiausia jau
čiasi užkopę 30—49 metų žmonės, ir tik atskiri individai ^— iš

jauniausių ir vyriausių grupių. Taigi ryškesnė amžiaus įtaka
jaučiama tik priskiriant save žemesniajam (čia daugėja vyres
nių žmonių) ar vidutiniajam (čia daugėja jauniausių) sluoksniui.
Ryškiau parodo santykinai aukštesnį savo statuso vertinimų
žmonių vidutiniai rodikliai (žr. 4 lentele). Aptardami vertini
mu pokyčius, pastebime: savęs vertinimo diapazonas tarp jau
nų' ir vyriausio amžiaus žmonių didėja: 1991 m. vidurkis buvo
3.7 ir 3.3 laiptelio, 1994 m. — jau 3.6 ir 2,75. Jeigu 1991 m.

pusė apklaustų jaunų žmonių sakėsi jaučiasi žemiau 3.2 laip
telio, vyresnių žmonių — 2.9 laiptelio, t. y. skyrėsi 3 punktais,
tai 1994 iri. pusė vyresnio amžiaus žmonių tesijautė esą žemiau
2.2 laiptelio, t. y. skyrėsi jau 9 punktais, vos ne vienu laip
teliu žemiau.

4 lentelė
Saviidentifikacijos dinamika priklausomai nuo gyventojų
amžiaus (vidutiniai dydžiai)
Tyrimų laikas

Amžiaus grupės

91.12-I94.02
Aritmetinis

vidurkis

(M)

!

3.5

;

3.7
_.3-5S
3.3

!

vidurkis 'Mediana
Mediana
Aritmetinis
Į
(\\cdt
(Mcd) '
3.0

3.1^

2.58

3.2

i

3.6

3.1

3.0

; 3.3

2.7

2.9

!

2.2

2.75

Pajamų įtaka savęs priskyrimui socialinio
ekonominio statuso laipteliams

Gyventojų pajamos turi reikšmingos įtakos subjektyviam
požiūriui j vietą visuomenėje. Regresinė 5 požymių (pajamos, iš
simokslinimas, amžius, lytis, gyvenamoji vieta) analizė rodo, kad

didžiau^ios įtakos saviidentifikacijai turi pajamos. Didesnes pa
jatnas turintys žmonės, kaip taisyklė, jaučiasi aukščiau užkopę
^malinio ekonominio st^tu^-) laipteliais. Net 89% apklaustųjų
pabrėžia, kad pajamos mūsų visuomenėje yra „labai svar
bio^", tik 2% nurodo, kad jos nėra svarbios. Sio požiūrio iš
esmės nekeičia amžius ar išsimokslinimas. — dominuoja vie
ninga nuomonė.

Tačiau pastebėtina, kad subjektyvi identifikacija su sociali
nio ekonominio statuso laipteliais yra sudėtingesnis reiškinys.

Ii automatiškai neatspindi objektyvios padėties, yra dar kilos
vertybės — ne vien pajamos, kurios ,,kelia žmogų, formuoja

jo aukštesnę saviidentifikacija. Tą parodo ir mūsų tyrimai.
Pvz., 5% gyventojų, kurių mėnesinės pajamos vienam šeimos
nariui buvo 100 Lt ir mažiau, nurodė esą ant šešto laiptelio
(1994 m. vasario mėn. apklausa). Žinoma, tai atskiri atvejai,

bet dominuojanti tendencija tokia: kuo didesnės pajamos, tuo
daugiau žmonių jaučiasi esą ant aukštesnių laiptelių.
•S ocialinis ekonominis statusas priklausomai nuo

gyventojų užsiėmimų ir užimamų pareigų
Tyrimo duomenys rodo. kad užsiėmimų rūšis, pareigos turi
įtakos, ant kokio laiptelio jaučiasi užkopęs žmogus. Dirbama,
studijuojama ar esama pensijoje, koks yra dabartinės žmogaus
veiklos pobūdis, kokios pareigos darbo kolektyve. — visa tai

įtakoja subjektyvų požiūrį į savo padėtį visuomenėje. Pateiksime
duomenis apie tai, ant kokio vidutiniškai laiptelio jaučiasi esą
atskirų grupių nariai. Grupės sudarytos pagal skirtingus kri
terijus.

5 lentelė
Ant kokio laiptelio vidutiniškai jaučiasi esą užkopę
atskirų grupių nariai (balais)
93.09

94.02

Visi gyventojai

3.5

3.1

Eiliniai darbininkai

3.4

2.x

Pensininkai

2.9

2.5

\nmu šeimininkės

3.6

3.3

Studentai

4.2

3.9

Tarnautojai

3.8

3.1

Specialistai
Vadovai

3.7

3.4

4.2

4.2

—

4.3

—
4.2

3.2

Darbdaviai
Samdomi darbuotojai
Verslininkai

—

Gyventojų socialinių ekonominių sluoksnių sudėtis
Aptarę amžiaus, išsimokslinimo, pajauni įtaka saviindikaetjai, analizuosime, kokia yra socialinių ekonominiu sluoksnių

sudėtis pagal šiuos požymius. Papildomai įvesime naują po
žymį — gyvenamoji vieta. Manančiuosius, kad jie yra ant 1 —
3 laiptelio, santykinai pavadinsime žemesniuoju sluoksniu, už

kopusius ant 4—6 laiptelio — vidutiniuoju ir ant 7—9 laiptelio
— aukštesniuoju sluoksniu.
Žemesniajame sluoksnyje dominuoja vyresni žmonės su ne

pilnu viduriniu išsimokslinimu; 72% šio sluoksnio žmonių 1993
in. rugpjūtį turėjo 100 Lt ar mažesnes mėnesines pajamas.
Vidutiniajame sluoksnyje daugiausia yra vidutinio (;$()-49 m.} amžiaus žmonių su viduriniuoju ir aukštesniuoju išsi
mokslinimu, beveik pusė priskiriančiu save tam sluoksniui iurėjo didesnes nei 100 Lt pajamas, tačiau apie pusės narhj pa
jamos taip pat, kaip ir žemesniajame sluoksnyje, buvo 100 Lt
ir mažiau; čia beveik pusė gyvena didžiuosiuose miestuose.

Aukštesntajame sluoksnyje 70% žmonių, kurių amžius nuo
30 iki 50 m., daugiau nei pusė turi aukšt^jį išsimokslinimą, čia
beveik nėra gyvenančių kaime — tai didžiųjų miestų ir rajono
centrų gyventojai.
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6 lentelė
Socialinių sluoksnių sudėtis (%)'
Zemesnvs
sluoksnis

100 Lt ir mažiau

71

27

101 — 150 Lt

17

20

151 Lt ir daugiau

12

25

didieji miestai

36
26

47

43

rajonų centrai

31

48

'Kaimas

37

22

9

Išsimoks

vidurinis

linimas

specialus vidurinis

moji vieta

26

35
39
9
43

nepilnas vidurinis

Gyvena

24

aukštasis

30—49 m.
50 m. ir daugiau

Pajamos

Aukštcsn
sluoksnis

18
35
47
40
28
19
13

iki 30 m.

Amžius

•Vidutinysis
sluoksnis

43

70

33

17

10

—

25

13

27 ~^

52 "'

55

Gyventojų socialinio ekonominio statuso įtaka Lietuvos
ekonominės padėties ir šeimos materialinės padėties
vertinimams
Vertinimų priklausomybe nuo to, ant kokio socialinio eko
nominio statuso laiptelio jaučiasi esą gyventojai, rodo žeminu

pateikti duomenys (1994 vasaris). Vertinimai gaji varijuoti
nuo —5 iki +5. Pastebima tendencija: kuo an(. žemesnio laip

telio yra žmonės, tuo jie ekonominę šalies situaciją vertina
prasčiau.

lentelė
l.ic^ivos ekonominė

Visi gvvenlojai
1 laiptelis

Šeimos rmU'rialinė

padėlis

padėtis

—2.3

— 1.3

29

—3.0

J laiptelis

—2.7

—2.4

u laiptelis

—2.3

— 1.3

1 laiptelis

—2.0

—0.3

5 laiptelis

— 1.6

+ 0.5

G laiptelis

—2

+ 1.7

Kitaip yra su šeimos materialine padėtimi: kuo aukščiau
jaučiasi žmogus užkopęs socialinio ekonominio statuso laip
teliais, tuo aukštesniu balu vertina savo šeimos nuuerialin^

padėtj. Esant ant penkto laiptelio, ji jau vertinama teigiamai.
Pasiektas gerbūvis yra pagrindas jaustis komfortiškai ir atitin
kamai manyti užkopus ant aukštesnio socialinio ekonominio
statuso laiptelio.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad esantys ant žemiausiojo — pir
mojo — laiptelio savo šeimos padėtį vertina prasčiau, negu

šalies ekonominę padėtį: visi kiti blogiau vertina šalies eko
nomiką, negu savo šeimos. Tai tampa akivaizdžiau, jei paly
ginsime priskiriančius save žemesniajam, vidutiniajam bei
aukštesniajam sluoksniui. Jie šeimos padėtį ir šalies ekonomi
ką verttina taip: —2.6 ir —2.96; —1.85 ir +0.09; —3.71 ii- 1.89.
(1994 vasaris).

Gyventojų savlidentifikacija su socialinio ekonominio
statuso laipteliais Ir jų optimizmas-peslminnas
Optimizm^-pesimizma ^nterpretuosime tik pagal atsaky
mus i klausinius ,,Kokia, Jūsų nuomone, bus Lietuvos ekonominė
padėtis po 12 mėnesiu?" ir „Kokia Jūsų nuomone, bus Jūsų šeimo^
materialinė padėtis po 12 mėnesių?". Optimistais sąlygiškai

vadinsime tuos, kurie pasirinko atsakymu^ „žymiai pagerės"
ir ..šiek tiek pagerės", o pesimistais — pasirinkusius atsaky
mus „žymiai pablogės" ir „šiek tiek pablogės". Suprantama,

šie empiriniai indikatoriai atskleidžia tam tikra sąvokos aspek
tą, tačiau parodo ir žmonių nusiteikimą, savijautą.

Pasirinktu aspektu galime analizuoti tik priskiriančius save
žemesniajam ir vidutiniajam sluoksniui, t. y. nurodžiusius, kad

jie jaučiasi esą užkopę ant 1—6 laiptelių. Nurodžiusių, kad
jie užkopę ant 7—9 laiptelių, yra nedaug, ir statistinė jų ana

lizė nepatikima.

8 lentelė
Požiūris į Lietuvos ekonominės padėties kitimą per artimiausius
12 mėnesių pagal saviidentifikacijos pakopas (%)
Lietuvos ekonominė padėtis per 12 mėncsii;
Saviidentifikaci-

jos laipteliai

Pagerės

Nepasikeis

Pablogės

Sunkti
nasakvii

91.12|94.02 91.12194.02 91.12 94.02 91.12 94.02

I
II
III
IV
V
VI

12
11
21
22
37

16
17
20
27

46

42

34

14
19
18
17
15
24

22
26
31
31

27
29

53
48
44

40
32
27

32
39
32
28
29
12

21
22
18

21
17
3

29
26
20
27
34
42

Optimistų dėl Lietuvos ekonominės padėties kitimo kryp
ties daugėja, jeigu žmonės jaučiasi pakilę aukščiau socialinio

statuso laipteliais: daugėja tikinčių jos pagerėjimu per 12 mė
nesių, mažėja manančių, kad ji pablogės. Tačiau pesimistų,
vertinančių savo socialinį ekonominį statusą žemiau (1—i

laipteliai), gerokai daugiau, negu optimistų. Tik tarp užkopu
sių ant penkto laiptelio ir aukščiau optimistų daugiau, negu
pesimistų (žr. 8 lentelę).
Sugretinę gyventojų socialinį ekonominį statusą su jų nuo
mone apie tai, kaip per artimiausius 12 mėnesių gali keistis
šeimos materialinė padėtis, matome, kad kuo ant žemesnio laip
telio stovi žmonės, tuo didesnė jų dalis galvoja, kad šeimos
materialinė situacija dar pablogės, t. y. čia daugiau pesimistų

ir mažiau optimistų (žr. 9 lentelę).
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9 lentelė
Paiiiiris j šeimos materialinės padėties ktimą per artimiausius
12 mėnesių pagal saviidentifikacijos pakopas (" )
Šeimos materialinė padėtis per 12 mėnesių
S^.\ [identifikacijos
l^^pt^liai

Pablo^ės Nepasikt

Pagerės

91.12 94.02)91.12 94.0! 91.12*94.02 91. V.

VI

21

4

10

28

10
11
15
25
42

9
19
30
37

20

B'

21

23
19
6

32
26
20
17
19
21

Per dvejus metus pesimistiškai nusiteikusių dėl šeimos ma
terialinės padėties per artimiausius 12 mėnesių sumažėjo tarp
užkopusių ant bet kurios pakopos, o esančių ant pirmosios —

sumažėjo labiausiai. Optimistų, priešingai, padaugėjo beveik
visose skirtingo socialinio ekonominio statuso grupėse. Tačiau
daugiausia pesimistų perėjo į atsakiusių ..nepasikeis" ar ^sun
ku pasakyti" gretas, ypač esantys ant pirmojo ir ant antrojo
laiptelio.

Optimistų žymiai padaugėjo tarp esančių ant ketvirtojo—
penktojo laiptelio. Siek tiek išsiskiria esančių ant šešto laipte
lio požiūris.

Optimistų ir pesimistų santykis, palyginus žemesnįjį sluoks
nį, esantį ant ,—3 laiptelio, ir vidutinįjį sluoksnį, esantį
ant 4—6 laiptelio, yra priešingas: tarp priskiriančių save že
mesniajam sluoksniui pesimistų žymiai daugiau, negu opti

mistu (42% ir 23%), o tarp priskiriančių save vidutiniajam
sluoksniui optimistų daugiau, nei pesimistų (36% ir 30%).
Ar skiriasi ir kaip skiriasi žmonių, esančių ant pirmųjų 3
laiptelių, ir žmonių, esančių ant 4--6 laiptelio, nuomonė dėl
Lietuvos ekonominės padėties ir šeimos materialinės padėties

pokyčių per artimausius 12 mėnesių, parodyta 9 ir 10 lentelėse.
Tarp priskiriančių save žemesniajam sluoksniui santykinai

daugiau optimistų dėl Lietuvos ekonominės padėties pagerė105

jimo, nei dėl šeimos materialinės padėties pagerėjimo. Viduti
niojo sluoksnio optimistų dėl Lietuvos ekonominės padėties ir
dėl šeimos materialinės padėties dalys beveik vienodos, —

jos sudaro po trečdalį (36% ir 33%) kiekviename sluoksnyje.
Santykinai daugiau pesimistų ir žemesniajame bei viduti
niajame sluoksniuose dėl Lietuvos ekonominės padėties, nei
dėl šeimos materialinės padėties. Kontrastingesnės pesimistų

dalys vidutiniajame sluoksnyje: 30% nurodė, kad Lietuvos eko
nominė padėtis pablogės, o 13% — kad pablogės šeimos ma
terialinė padėtis (žr. 10 lentelę).

10 lentelė
Gyventojų, priskiriančių save žemesniajam ir vidutiniajam
sluoksniui, požiūris j Lietuvos ekonominės padėties ir šeimos
materialinės padėtiee kitimą per artimiausius 12 mėnesių (%)
Pablc ges

Pagerės

Zemesnvsis

Vidutinysis

„ietuvos ekonominė
padėtis

42

30

33

36

Šeimos i. konominė
padėtis

3^

17

H •

33

^emesnysis Vidutinysis

Kuo disponuojant saviidentifiikuojamasi su hierarchizuo
tais socialinio ekonominio statuso laipteliais? Tartum aišku,
kad kuo ant aukštesnio laiptelio yra žmo^us, tuo didesnį tur
tą jis turi. Tačiau ar esama, o jei esama, tai kokie apie inate-

ralinį gerbūvį bylojantys daiktai, gėrybės gali būti rodikliu,
priskiriant save konkrečiam socialinio ekonominio statuso
laipteliui. Reali^uoti šį sumanymą buvo pabandyta 1994 m.
vasario mėn. apklausoje. Gyventojams buvo pateiktas 13 ..daik
tu^ sąrašas, intuityviai numanant, kad šie „daiktai" galėti)
tam tikru laipsniu diferencijuoti apklausiamuosius. Pažymėti
na ir tai, kad patys „daiktai" savo turiniu gali esmingai skir
tis. Pvz., ..vasarnamis^ — tai ir kuklus namelis, ir komfortiš
kas kelių aukštų namas; „automobilis^ — tai ir senos laidos
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daugelį metų tarnavęs, ir pnvbangus, modernios markės limu
zinas. Kokia socialinio ekonominio statuso žmonių dalis disponuoj:i išvardintais daiktais, matome 11 lentelėje. Dėl nedidelio
^tsakiusiųjų skaičiaus atmetame esančius- ant 7—9 la^ptelių.

11 lentelė

.

••• : .-

- --:••

••

Kuo disponuoja nevi^nodo socialinio ekonominio statuso žmonės
..Daiktai^

• Laip.lelLai.
•••

.2

1

5

4

Spalvota? televizorius

48

57

73

85

64.5

64 .
19~

88
61
30

Nespalvot^s televizorius

64

61 ...

Videom^gnetofonas

95

9.5 •

13

Videokamera

—'

0.5

0.3

0.4

2.5

l.'iikrodis su radiju

6 .• -

7

10

5- • •

3
5
37
43
20

2 "

10
8

7.5.

.6

72.5

79
48

Personalinis kompiuteris

0.5

Mikrob^nginė krosnelė

3

Elektrinis ^rąžtas

įeūf

25~

22
9
55
21
18

22

^otoapara^as
Vasarnamis
T^lefonas
Turi akcijų
Automobilis

0.5

17

59
30
23

42

45

46
25

45.5, 49

47
48
32
76
52
54

•

•

^

6

. Visi

79

71%

64

63%
16%

33
—
22 •

9
22
62~5~

0.7^

8%
3%
5.5%

58

36%
38%

26

20.5%

83
50

69.5%

40%

62.5. 40%

Rezultatai rodo. kad mum^ nepavyko; išskirti ,,daikto", ku
ris būt^ subjektyvios savijautas r-odikliu, kad. jo turėjimas .šiuo
metu Lietuvoje leistu individui jaustis aukščiau, negu ..daikto"
neturinčiam. Tai galėtų būti ateities užduotis: paieška materia
linių gėrybių, kurios, gal būt, galėtų būti susietos su dvasinėm
vcrtvbėm.
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Lietuvos gyventojų socialinio ekonominio statuso vertinimų
analizė parodė, kad dauguma gyventojų identifikuoja save su
žemesniuoju sluoksniu. Daugiau nei pusė apklaustųjų jaučiasi
esą užkopę ant pirmųjų "trijų iš devynių jiems pasiūlytų įver
tinti savo padėtį visuomenėje laiptelių. Su aukštesniuoju sluoks
niu (7—9 statuso laipteliai) save identifikuoja nedaugelis —
mažiau nei 2% apklaustųjų.
Per keletą pastarųjų m^tų ryškių pokyčių neįvyko. Tačiau,
lygindami save' su kitais visuomenės nariais ir vertindami savo
padėtį, vis daugiau žmonių priskiria save žemesniems socialinio
ekonominio statuso laipteliams.

Subjektyviam savo padėties visuomenėje vertinimui turi įta
kos išsimokslinimas, amžius, pajamos ir kt. Santykinai aukštes

nį socialinį ekonominį statusą jaučiasi turį žmonės su aukštes
niuoju išsimokslinimu, jaunimas, turintis didesnes pajamas.

Aukštesnę saviindikaciją labiausiai įtakoja pajamos. Tačiau
minėtųjų veiksnių įtaka nevisada vienareikšmė. Tarp aukštąjį
išsimokslinimą ar dideles pajamas turinčių žmonių esama pri
skiriančių savęs žemesniajam sluoksniui. Subjektyvus savęs
priskyrimas hierarchizuotiems socialinio ekonominio statuso

laipteliams yra gana sudėtingas ir individualus.

Literatūra
1.Broom L., Ch. M. Bonjean, Broom D. H. Sociologija.
Esminiai tekstai ir pavyzdžiai. Kaunas. Liltera Universitatis
Vytautt Magni. 1992. —' P. 219.
2.Alex Thio. Sociology: a Grief Introduclion: — 1991 by
Harper Collins Publisher. — P. 151.
* Lentelėje pateikti 1993 m. rugsėjo mėfl. apklausos duomenys.
** Lentelėjo pateikti 1994 m. vasario mėn. apklausos duomenys.
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KAIP LIETUVIAI LATVIAI IR ESTAI SUVOKIA
P^^AEITĮ, DABARTĮ IR ATEITĮ
Vladas GAIDYS

Sio straipsnio pavadinime nėra žodžio „identitetas . Vienok
netolimos praeities suvokimas kaip ,,svetimos" ar .^nesvetimos",
„nesusitapatinimas" ar „susitapatinimas" su ja subtiliai a[>i
budina Lietuvos žmogų, socialines grupes, o ypač partijas!
Tačiau ar yra skirtumas, kaip praeitį, dabartį ir ateitį ver
tina Baltijos tautos? Pateiksime vieno tyrimo rezultatus*, o
tiksliau — lietuvių, latvių ir estų atsakymus į klausimus „Kaip

įvertintumėte valstybinio valdymo sistemą iki neprikiauomy*
bės atkūrimo, kai Lietuva (Latvija, Estija) buvo TSRS dalimi:
dabartine valstybinio valdymo sistemą: valstybinio valdymo
dab^rtnę valstybinio valdymo sistema; valstybinio valdymo
sistemą po 5 metų?" ir „Kaip įvertintumėte ekonomine sistema,
kuri buvo prieš 5 metus; dabartine ekonomine sistemą: ekono
minę sistemą; kuri bus po o metų?". Atsakymams buvo pa
naudota skalė nuo —100 iki -i-100. Rezultatai pateikiami 1 ir
2 lentelėse.

1 lentelė
Valstybės valdymo sistemos vertinimą
Vertinimo laikas

Tautybė

Prieš 5 metus

Dabar

Po 5 ine'-!i

Lietuviai

+2

-7-6

^ 71

Latviai

— 14

+5

+ 69

-32

-•- 83

Estai

* Tyrimą Lietuvoje atliko Yiečoaios nuomonės ir rinkos tyrimu centras
„Vilmorus". 1993 m .rugsėjo mėn. apklausta 100^ lietuviai. 518 rusu ir
485 lenkai. Tuo pat metu tyrimas buvo atliekamas E^tijoje 'ai;!:!^1. :!^1..! 1000
estų ir 987 rusu) ir Latvijoje (apklausta i 170 latvių ir 967 rusų). Tyrimą
finansavo Europos bendrijos COST programa. Tyrimo pro^ramą ir atiketi
parengė prof. R. Ro^e, Strathciyde universitetas, Škotija.
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2 lentelė

\ ertinimo laikas
Tautybė

Lietuviai
Latviai
Estai

Prieš 5 metus

Dabar

Po 5 metų

. •

+59

—40.

.

+32

—40

+.54

+2

+ 73

+ 2'i

•

.;

, • +46-

Lentelėse pateikti vertinimų skirtumai tarp tautų yra gana
ryškūs. Jeigu j ateitį visos trys tautos žiūri optimistiškai, tai
itin dideli skirtumai yra vertinant praeitį, o ypač valstybinio
valdymo sistemą. Estai praeities režimą vertina visiškai neigia

mai (tai būdinga daugeliui kitų pokomunistinių šalių (1, 32).
latvių atsakymai švelnesni, o lietuvių atsakymų vidurkis yra
netgi teigiamas. Ne taip stebina ekonominės sistemos verti-

tinimų lentelė, vienok ir čia estų vertinimai yra išsidėstė tipiš
ka pokomunistinėms šalims ,,J" raidės forma: buvo neblogai,
dabar blogai, o bus labai gerai. Tuo tarpu lietuvių atsakymai
gana santūrūs: buvo tai'gerai', ko" ja'u per"'5 metus nepasieksi
me. Latvių atsakymai užima vidurį tarp lietuvių ir estų.

Kodėl fiksuojami tokie dideli skirtumai, kaip juos interpre
tuoti? Pateiksiu kelias hipotezes.

Pirma. Gal iš tikrųjų situacija Lietuvoje iki nepriklausomy
bės atkūrimo buvo geresnė, negu kitose Baltijos šalyse? Yra
argumentų taip teigti. Lietuvoje, lyginant su Latvija ir Estija,
buvo ne tokios skaudžios demografinės permainos, ne toks in
tensyvus rusifikacijos procesas. Cia turimas galvoje gan dide
lis natūralus lietuvių prieaugis (vienas didesnių Europoje, tuo

tarpu kai latviai pasiekė depopuliacijos ribą), mažesnė imigra
cija, be to. ir patys imigrantai neretai mokėjo lietuvių kalbą
(2, 244). Problemų aštrumas buvo ir yra proporcingas „rusakal
bių" gyventojų daliai • šalyje: tyrimo duomenimis, nuomone,

kad pilietybė gali būti suteikiama' tik tiems asmenims, kurie
patys ar jų tėvai .seneliai gyveno šalyje iki 1940 m., palaiko
44% estų, 49% latvių ir tik 12% lietuvių.
Rikia prisiminti'taip pal, kad 60*-ųjų pradžioje Letuvoje
buvo priimtas (ir vykdomas)^ pramonės decentralizavimo-pla-

nas. — nauji regioniniai centrai absorbavo aplinkinių kaimo

vietovių gyventojus, imigracija iš Rusijos čia būtų buvusi
labai jau dirbtina.
Baltijos šalys skyrėsi ir pagal savo valdžios elito sudėtį.
Jei Lietuvoje elitas buvo iš esmės lietuviškas, tai Latvijoje ir
Estijoje, nors neretai pavardės skambėjo latviškai ar estiškai,
valdžioje buvo nemaža ir tokių, kurie nemokėjo net savo gim
tosios kalbos. Lietuvos valdžios elitas, galima manyti, stengėsi
ginti nacionalinius interesus. Tai irgi gali būti viena priežasčių.
kodėl lietuviai savo netolimą praeitį vertina palankiau.
Beje, praeities režimas gana palankiai (teigiamai) vertina
mas ir Vengrijoje (3, 15). Yra net posakis, kad ,.Vengrija buvo
linksmiausias barakas socialistiniame lageryje". Gal panaši

buvo ir Lietuvos padėtis Baltijos šalyse?
Vienok už praeities vertinimo vidurkio ;-2 slypi didžiulė
įtampa visuomenėje. „Dešinieji" praeitį vertina neigiamai: —22.
o ..kairieji" — teigamai: —28. Analizuodami kelerių metų ap
klausų duomenis, matome, kad žmonėms yra daug svarbiau

politikų identifikacijos su praeitimi laipsnis, o ne jų palaiko
mos ekonominės koncepcijos ar užsienio politikos orientacijo^
Atrodytų, kad ši į moralės sferas nueinanti kon^rontaciįa nėra
racionali, kliudo konstruktyvioms diskusijoms apie ekonomines
reformas. Ar ne geriau Lietuvai būtų pasekti Ispanijos pavyz
džiu, kuri pastatė paminklą visiems žuvusiems pilietiniame
kare. Tuo pačiu tauta lyg ir susitaikė, ir tai leido jai orientuo
tis į aleitį. Kita vertus, politinio elito konfrontacija turi ir savo
pozityviąją pusę. šiomis sąlygomis sunkiau susiformuoti ne
kontroliuojamai valdžios oligarchijai.
Antra. Lietuviai ir estai priklauso skirtingiems kultūros
arealams. — Lietuva yra katalikiška šalis. Estija — protes
tantiška.
Pagal mūsų apklausos duomenis, lietuviai save identifikuoja

taip: 75% katalikų. 1^ kitu konfesijų. 9% tikinčių be konkrečios
konfesinės identifikacijos, 9% — sunku duoti atsakymą. 5c ate
istų: latviai: 24% katalikų, 30% liuteronų. 2% pravoslavų.

3"e kitų konfesijų, 13% — tikinčių be konkrečios konfesinės
identifkacijos, 16% — sunku duoti atsakymą, 12. ateistų; es
tai: 23% liuteronų. 3% pravoslavų. 4% kitų konfesijų. 20 ^

tikinčių be konkrečios konfesinės identifikacijos. 22^ — sunku
duoti atsakymą, 27% ateistų.
Kaip matome, lietuviai, paskutinieji Europoje priėmę krikš
čionybę, yra labiausiai tikintys, daugiausia jų katalikų. Tarp
estų gana daug ateistų, vienok akivaizdu, kad tai proleslantiš-

kas kraštas. Latviai tikėjimo požiūriu užimta lyg ir vidurkį.
Kokius gi skirtumus suponuoja skirtumai religinėje identi
fikacijoje? Sia tema yra išleistas fundamentalus M. Vėberio
(M. Weber) darbas „The Protestant Ethic and the Spirit of
Capitalism" (4), Pasak jo, vienas svarbiausių protestantiškos
kultūros ypatumų yra padidintas individualizmas (..pats esi
savo laimės kalvis"), racionalumas. Liberalusis kapitalizmas
harmoningai sutaria su šio tipo kultūra. Tuo tarpu daugelyje

popiežių enciklikų yra pabrėžiamas ne tik antimarksizmas (bent
jau pozityvios nuostatos privačios nuosavybės atžvilgiu), bet
ir antiliberalizmas ekonominiame gyvenime (5).

Perėjimas į rinkos ekonomiką (su kai kuriomis XIX a. kapi
talizmo nuostatomis) skirtingai gali būti suvoktas kataliko ir
protestanto. Kas natūralu estui, gali būti mažiau priimtina
lietuviui.

Gal būt, katalikiškajam mentalitetui dabartinis pereinama
sis laikotarpis yra labiau atstumiantis, o praeitis vertinama ir
dabarties kontekste.

Rasti indikatorius ir empiriškai įvertinti skirtumus tarp
protestantiškos ir katalikiškos kultūros nėra lengva, — tam
reikėtų specialaus tyrimo. Mūsų apklausose tokių skirtumų

simptomu galėtų būti pritarimas ar nepritarimas teiginiui ..Vi
sa, kas vyksta su mumis, yra Dievo valia . Su šiuo teiginiu su

tinka 38% estų, 65% latvių ir 70% lietuvių. Gal šie skirtumai
liudija didesnį lietuvių fatalizmą ir ryškesnį estų pasitikėjimą
savimi? Pasitikėjimas savo jėgomis yra naudingesnis šiuo per
einamuoju, pokyčių metu.

Trečia. Tarybiniais metais Estijos gyventojams buvo labiau
prieinama informacija iš Vakarų. Svarbiausias kanalas — Suo

mijos televizija. Per TV estai nuolat gaudavo žinių ne tik apie
politinę padėtį, bet turėjo ir daugiau galimybių palaipsniui įsi
savinti rinkos ekonomikos ir demokratinės visuomenės funk
cionavimo pagrindus.
Buvo ir tebėra svarbu ne tik informacijos kanalų prieinamu
mas, bet ir sugebėjimas jais pasinaudoti. Tam pirmiausia rei
kėtų mokėti kalbas. Pagal apklausos duomenis, lietuviai gali

kalbėti šiomis kalbomis: 84% rusiškai. 20% lenkiškai. 11% ang
liškai. 7% vokiškai (latviai: 90% žino rusų kalbą, 3% lenkų.

15% anglų, 14% vokiečių; estai: 75% žino rusų kalbą. 17% suo
mių, 18% anglų, 13% vokiečių). Taigi, pagal kalbų mokėjimą
estai yra kiek pralenkę lietuvius (išimtis — lenkų kalba).
Dėl Suomijos artumo didesnė estų dalis (net 38%) turi
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giminių ar artimų draugų Vakaruose, tuo tarpu latviai — 28%,
lietuviai — 26%.
Ketvirta. Klausimo suvokimo skirtumai. Klausimas apie
valstybės valdymo sistemos vertinimą nėra paprastas. Cia

spėjama, kad respondentas sugeba atskirti valstybės valdymo
sistemą nuo ekonominės sistemos, o ekonominę sistemą — nuo
pragyvenimo lygio ir t. t. Ne visi respondentai vienodų ana

litinių sugebėjimų (aš nekalbu apie išsimokslinimą). Cia vėlgi
noriu pabrėžti kultūrų skirtumą. Katalikiškajai kultūrai labiau
būdingas organinis, vientisas požiūris j pasaulį, emocingumas,

vidinė kontempliacija, o protestantiškai kultūrai — atomistinis
požiūris j pasaulį, racionalumas, pasaulio stebėjimas.

Taigi, galėtume manyti, kad lietuvis klausimą suvokia dau
giau jausmu ir mažiau analitiškai. Praeitis, o ir dabartis jo su
vokime labiau vientisa, sunkiau atskiriamos jų sudedamosios
dalys. O praeitis, kaip jau minėjome, vertinama ir dabarties

kontekste. Didžiajai daliai žmonių dabartinė jų šeimų materia
linė padėtis, lyginant su praeitimi, pablogėjo; 64% lietuvių šei
mų, 67% — latvių ir 54% — estų liko tokia pat bloga, kaip
ir buvus, atitinkamai: 8%, 9%, 8%.
Penkta. Gal lietuviai konservatyvesni, sunkiau priima nau

joves? Lietuviškąjį konservatyvumą ir jo priežastis yra gerai
išanalizavęs dr. K. Stoškus (6). Mes savo apklausoje šią sa

vybę pastebėjome jau 1990 m. balandį, kai klausėme respon
dentų, ar jie palaikytų greitas, bet skausmingas reformas, ar

lėtesnes. Už greitas reformas pasisakė 53% estų ir tik 23%
lietuvių.
"• Taigi, konservatyvesnei mąstysenai pastarojo meto spartūs

pokyčiai gali būti ne visai priimtini.
Šešta. Lietuva — žemdirbių kraštas. Žemės ūkis svarbus
ir lietuviams, ir estams, ir latviams, tačiau nacionalinio pro

dukto, gaunamo iš žemės ūkio, dalis Lietuvoje yra didesnė
(1991 m. Lietuvoje 25%, Latvijoje 20%, Estijoje 12% (7). O bū
tent žemės ūkyje reformų pasekmės skaudžiausios. Ir čia yra

ne tik ekonominės problemos (neefektyvūs ūkiai, sunku konku
ruoti), bet ir socialinės.

Kaime yra daug senų žmonių. Anksčiau kolūkiai tam tikru
mastu prisiimdavo atsakomybę už jų likimą. Cia galima įžvelg
ti ir tam tikrą pozityvią kolūkių savybę — tai buvo bendruo
menės. Dabar gi kartais senas žmogus pasijunta besąs visiškai

vienas ir bejėgis agresyvioje besivystančioje kapitalistinėje
visuomenėje.
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Visa tai atsispindi ir vertinimuose: Lietuvoje miestas praeitį vertina neigamai (—II), o kaimas teigiamai (+13).

Atliktas tyrimas leidžia kelti hipotezes, kodėl lietuviai pra
eitį vertina geriau, negu latviai, o ypač estai:

1)Lietuvos situacija iki naujojo istorijos etapo buvo geresnė;
2)katalikiškam mentalitetui dabarties realijos mažiau priim
tinas.

3)estai turėjo glaudesnius ryšius su Vakarais, o tai leidžia
jiems lengviau adaptuotis dabartyje;
4)konkretų klausimą apie valstybės valdymo sistemą lietuviai
priima emocionaliau (dabarties kontekste), mažiau analitiškai;
5)lietuviškasis konservatyvumas;
6)Lietuva daugiau agrarinė šalis, o kaime ekonominės ir so

cialinės transformacijos vyksta ypač skaudžiai.
Vienok nesinorėtų, kad čia pateikti duomenys sudarytų įs
pūdį, jog lietuviai jaučia nostalgiją praeičiai, o kaimynai žiūri
j ateitį. Socializmas (kas idealiu atveju ir nėra blogai) kaip
vertybė svarbi tik 10% lietuvių. 7% latvių, 4% estų. Rinkos
kapitalizmas kaip vertybė svarbi 60% lietuvių, 69% latvių ir
72% estų. Taigi, didžioji dauguma lietuvių, kaip ir latvių bei
estų, nebesieja savęs su praeities sistema.
Taip pat nesinorėtų, kad pastebėti lietuvių konservatyvumo

ar su kntalikiškąja kultūra susieti bruožai (beje, tai tik hipote
zės), būtų suprantami kaip kažkas negatyvaus. Anaiptol. Tie

siog lietuviui yra kiek kitokie. Gal dabartinių reformų (kartais
negailestingų) metu šie bruožai ir nepadeda adaptuotis, bet
kitu metu būtent šios savybės gali save pateisinti.
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REZIUMĖ

STRATEGIES OF IDENTITY MAINTENING
Lilija KUBLICKIENE
This artickle deals with various types or Identification strategies. Since these internal processes manifest themselves especially vividly under conditions of radical socio-economic
changes, which have globai impact on the life of a human being. Lithuania today provides abundant examples of behavioral
Identification for the analysis of Identification strategies. Utili-

zing the methodological tools developed b y C. Camillerie we
examine what is happening with intellectuals in the Hght of
CamiHerie typology of behavioral identificaton. This approach
is untraditiona! in identifeation studies in so far as special

aitention is paid to individual psychological peculariUes,
which in turn complement and enrich situational aspects linked to the overall dynamies of society.

THE ANONYMOUS IDENTIFICATION AND
THE DESTINY OF CULTURE VALUES
Sergejus RAPOPORTAS
The artickle deals with Identification processes in culture
considered as a communication system. The culture tcxts are
frequently addresses to abstract recepients. In contemporary
sociocultural situation every anonymous receiver docs not identifv himself \vith the valucs of a culture text.

ON THE SOCIAL CONFLICTS
Albinas ASKINIS
The concept of the sočiai conflicts, their forms and running
courses, progression, their regulative possibilities is represented.

SOCIAL IDENTIFICATION AND USE OF TIME
Alfonsas Algimantas MITRIKAS
In the investigations of sočia! identificaton definition of
time usc identity is of primary importance. In this paper the
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greatest attention is given to the methodological problems
of such identification. Since the totai actual time use cannot

be interpreted (considered) as socially identified, investigatons how to establish the identity of people with time use are
given. For this purpose it is irnportant to elucidate the sense
of pcrcepton of time use. Possibilities for time use at one's

choice, satisfaction with its distribution (sufficiency of it) and
the contents of it use as indicators of establishing tlie identity
of time use are discussed.

LEISURE: THE CHOICE OF ACTIVITY
Antanas KUC1US
State of health is in fact a matter of personai behaviour,
becausc it is strongly infuenccd not only by properly organized
work, mode of life, well balanced nuyrition, but also by physical activity, abety to choose such forms and kinds of lei^ure
actvity, which help better to realize the main functions of one's
lcisure: ręst, amusements and development of personality.

The article revievvs the choice of leisure among different
groups of population, the stipulating factors, change tendencies, tlie problems related to choice.

ABOUT WOMAN'S IDENTITY (VVESTERN THEORIES
SURVEY)
Alina ZVINKLIENĘ
The main aim of this article is to give a survey of mainstream
thėories related to vvoman's identity problem. A traditional
point of view based on S. Freud's, E. Erikson's etc. conceptions and feministic point of view of N. Chodorow, G. Gilligan
etc. is presented. Also an attempt at an analysis of the iden
tification process of contemporary Western women is made.

THE LITHUANIAN BUSINESSMEN STRATA
FORA1ATION

^

Albinas ASKINIS
The aim of this article is a short characterization of the
main trends of market economy formation as well as the main

sočiai problems concerning the free enterprise growth in Lithuania. For better characteristics of their sočiai behaviour the
main strata of businessmen and the employees are also presented here. The author seeks to analyze perspectives of the contemporary business investigations conducted in the USA.

SOCIAL ECONOMICAL STATUS OF LITHUANIAN
CITIZENS: SUBJECTIVE EVOLUT1ON
Danutė TUREIKYTE
This article is devoted to the problem of sočiai stratification. Here a subjective method was used. In order to evaluate
person's self Identification people were asked to answer the
question: „Imagine a 9-step staircase where on the lowest step
there are people without rights, poor and uneducated, while
on the highest one are those holding power, rich and educated.
On which step, in your opinon, is your place?!".
A representative survey shows that Lithuanian's selfiden-

tification is lo\v: the majority of people occupy 3 of the lowest
steps (72%). Only 2% of Lithuanians occupy the highest steps.
Dynnmic data show that self-identification changes slowly,
and there is h tendency to evaluate themselves worse.
Self-identification of people in Lithuania depends on education, income, age, occupation etc.
People, who occupy diferent positions on the scale of selfidettfic^tion, also differ on the scale of optimism-pessimism.
People witli liigher self-identification cxpress more optimism.
about the future economic developmcnt of Lithuania and fa-

mily economic situation than people with lowest self-identifi
cation.

PAST, PRESENT AND FUTURE IN THE PERCEPT1ON
OF LITHUANIANS, LATVIANS AND ESTONIANS
Vladas GAIDYS
The research conducted in the Baltic statės in September
of 1993 revealed considerable differences in the mentality of
the Baltic nations in respect of evaluatton of the former eco
nomic and political system. The pašt was evaluated most negatively by the Estonians, while the Lithuanians ^poke of it
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more favourably. These differences may be explained by many
reasons: 1) better political, economic, and demographic situa-

ton in Lithuania in the past; 2) backwardness of Lithuania
as regards transition to market economy; 3) Lithuania was
more isolated from the West; 4) stronger intluence of the „vi-

llage" mentality in Lithuania; 5) influence of Catholic mentality; 6) greater conservativism of Lithuanians.
On the other hand, the absolute majority of Lithuanians, as
weli as Latvians and Estonians, reject the possibility of restoration of the Communist regime. The forecast of economic

and political situation after five years is optimistic in puplic
opinion.
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