Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

Etniškumo studijos:
teoriniai samprotavimai

ir empiriniai tyrimai
Straipsnių rinkinys

BUGRIMAS

Vilnius 2000

UDK 316.3(474.5)
Et 23

Redakcinė kolegija:
Hab. dr. Alfonsas Algimantas Miirikas
Dr. Natalija Kasatkina - sudarytoja
Hab. dr. Nadeida M. Lebedeva (Etnologijos ir antropologijos institutas, MA, Rusija)
Loreta Kuzmickaitė - sudarytoja
Tadas LeonČikas

Autoriai nuoširdžiai dėkoja recenzentams
Hab. dr. prof. Romualdui Grigui ir dr. doc. Antanui Č't užui

Straipsnių rinkinys apsvarstytas Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Socialinės organizacijos skyriuje
ir Instituto tarybos rekomenduotas spaudai

LEIDINĮ PARĖMĖ TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

2000 Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas
Saltoniškių g. 58,
LT-2600 Vilnius
Lietuva

© Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 2000
ISBN 9986-752-75-2© Eugrimas, 2000

TURINYS

N. Kasatkina, L. Kuzmickaitė. Pratarmė4

1 skyrius. ETNIŠKUMAS, TAUTA, NACIONALIZMAS: TERMINAI IR APRAIŠKOS7
1.1.Etniškumas ir monoetninės erdvės motyvas Centrinėje ir Rytų Europoje
Christian Giordano7
1.2.„Nacionalizmo", „tautiškumo", „tautos" terminų samprata akademiniuose Lietuvos autorių darbuose
Erika Meškauskienė

14

1.3. Stereotipai kaip socialinė realybė
Loreta Kuzmickaitė, Rasa Tamošiūnaitė22

2Skyrius. ETNINIŲ MAŽUMŲ ADAPTACIJA DAUGIAETNINĖJE VISUOMENĖJE31
2.1.Industrinės visuomenės etninė erozija
Natalija Kasatkina31

HadeoKda M. JIe6edeea38

3skyrius. ŠIUOLAIKINIAI LIETUVIŲ BEI JŲ SUBETNINIŲ GRUPIŲ TYRIMAI53
3.1.Aukštaičių ir žemaičių etninės priklausomybės determinuotų psichinių reiškinių savitumai
Remigijus Bliumas53
3.2.Lietuvių miestiečių tautinės ir etninės savimonės raiška
Inija Trinkūnienė64

Summary77
Apie autorius80

PRATARME
N. Kasatkina, L. Kuzmickaitė

Etniškumo temą vargu ar galima butų pavadinti nauja, tačiau

srautai iš buvusio komunistinio lagerio valstybių. Visada

ji iki šiol tebėra aktuali: ir pats etniškumas, ir etninė proble
matika apskritai tebelieka socialinių bei humanitarinių studijų

aktualios politinės, kultūrinės, ekonominės bei identiteto

akiratyje, dažnai sukeldamos karštas mokslines diskusijas.

etniniai konfliktai, nesibaiginatys įvairių tautų separatisti

Etniškumo studijų negalima griežtai priskirti kuriai nors

problemos dabar tapo dar ryškesnės. Nuolat įsižiebiantys
niai judėjimai, teroristiniai aktai, nuspalvinti nacionalizmo

vienai mokslinei disciplinai - ir filosofai, ir antropologai,

spalvomis, suteikė etniškumo terminui neigiamą politinę re

ir etnologai, ir istorikai, ir psichologai bei sociologai gvil

putaciją. Tačiau, nepaisant to, šis fenomenas gyvavo ir gy

dena etninę problematiką. Nelieka šiai temai abejingi ir po

vuoja toliau.

litologai bei teisininkai, kuriems tai nėra vien teorinio dis

Daugelį mokslininkų bei intelektualų domina, kodėl etni

kurso lygmuo -jie ir praktiškai, rengdami valstybės įsta

nės grupės taip stipriai skiriasi vienos nuo kitų, kodėl jos lin

tymus ar tarptautinius susitarimus priversti apibrėžti tokius

kusios puoselėti savąjį išskirtinumą bei stiprinti solidarumą,

reiškinius, kaip etninė grupė, tautybė, tautinė bendrija, tau

kodėl egzistuoja ksenofobijos ir etnocentrizmo reiškiniai, ko

tinė mažuma, etc.
Baigiantis dvidešimtajam Šimtmečiui, matomai, galima

būtų pažymėti, jog ir pati šio amžiaus istorinė realybė lyg

kios socialinės, ekonominės, politinės ar net psichologinės
sąlygos sukuria tokius reiškinius kaip holokaustas. ir apskri

tai kodėl vienos etninės grupės linkusios dikriminuoti kitas^

ant galingos bangos keteros iškelia etniškumo problemas,

Lietuvos socialinių mokslų teoretikai, intelektualai taip pal

kurios lemia ne tik kontinentų, imperijų, valstybių, tautų,

analizuoja šias problemas. Diskutuojama apie tai, ką tautiš

bet ir konkrečių žmonių likimus ar net gyvybę...

kumas reiškia Lietuvai, kokios yra nacionalinės mūsų visuo

Jau šimtmečio pradžioje, kai po Pirmojo pasaulinio karo

menės nuotaikos, kokie santykiai su etninėmis mažumomis.

pasikeitė daugelio valstybių sienos ir susikūrė daug naujų

Atsakymų ieškoma analizuojant įvairias istorines situacijas

valstybių, būtų sudėtinga kalbėti apie etniškumą vien tik
kaip apie mokslinių studijų objektą.

bei tragiškus praeities įvykius, bandoma atsakyti į prieštarin

Po 1989-1990 m. pokyčių Rytų Europoje etniškumo,
nacionalizmo bei kitų etninių fenomenų analizė su nauja

gą ir skaudų klausimą, kodėl Lietuvoje Antrojo pasaulinio
karo metu buvo išžudyta dauguma žydų, gyvenusių čia nuo
senų laikų. Žinoma, galima sakyti, kad tai lėmė politinės to

jėga atgimė humanitariniuose, socialiniuose bei politikos

meto sąlygos, bet galimi ir nacionalistiniai paaiškinimai. Ta

moksluose. Buvo analizuojama, kokios jėgos sukėlė vadi

čiau galbūt etniškumo, nacionalistinių nuotaikų tyrimas pa

namąsias „aksomines revoliucijas"; kodėl įsižiebė karas Ju

dėtų atsakyti į šį ir kitus klausimus bei išspręsti su jais su

goslavijoje bei jį lydintys „etniniai valymai^; kodėl Ruan

sijusias problemas. O kad tų problemų Lietuvai netrūksta ir

doje etninis pilietinis karas sukuria sąlygas rastis didžiau

netrūks ateityje galima neabejoti. Lietuva nėra homogeninė

siam žmonijos istorijoje pabėgėlių srautui? Socialinių moks
lų atstovai atnaujino nesibaigiančią diskusiją apie etnišku

valstybė1, ją sudaro daug etninių mažumų grupių, turinčių

mą ir nacionalizmą, kuri, galima sakyti, užgimė po Antro

reigas, reiškia pretenzijas ir reikalavimus. Todėl yra labai

jo pasaulinio karo ir sustiprėjo, pasiekė kritinę ribą šio

svarbus lietuvių požiūris į jas. Taip pat, Lietuvai sparčiai sie

šimtmečio šeštajame dešimtmetyje daugelyje heterogeninių
visuomenių iškilus rasinės ir etninės diskriminacijos pro

kiant narystės Europos Sąjungoje, vis aktualesnė gali tapti
imigrantų bei pabėgėlių problema. Šios migrantų grupės, pa

blemoms. Augantis dėmesys etniškumui bei su juo susiju

prastai yra etninės ir todėl kiekvienoje valstybėje, kurioje

savo kalbą, papročius, tradicijas. Jos turi savo teises bei pa

siems reiškiniams pastaruoju metu aiškinamas nesibaigian

laikinai apsistoja, jos vertinamos kaip „transnacionalinės

čiais imigrantų srautais į Vakarų valstybes iŠ Trečiojo Pa

bendruomenės su mažesniu negu pilnas įsipareigojimu vie

saulio bei buvusio sovietinio bloko šalių.
Šeštajame dešimtmetyje etniškumas susilaukė nemažai

tinėms valstybėms, kurių teritorijoje jos apsigyvena" (Gui-

dėmesio dėl kolonijų žlugimo bei migracijos iš jų į Vaka
rų šalis. Devintajame dešimtmetyje šią migraciją papildė

yra aktualios, todėl neverta abejoti etniškumo fenomeno

bernau ir Rex, 1997, 1). Taigi etninio pobūdžio problemos
analizės būtinumu.

1 XX a. pabaigoje pasaulyje beveik neliko homogeninių visuomenių, kurios dominavo per visą pasaulio istoriją. Manoma, kad tokios
valstybės kaip Islandija ir Japonija, kurios laikomos homog^ninių visuomenių pavyzdžiu, yra rela išimtis nūdienos pasaulyje.

Galbūt tikėdamiesi išspręsti etnines problemas, paaiš
kinti etninio konflikto priežastis, o gal dėl šio reiškinio įvai

bedeva ir vilnietė sociologė Natalija Kasatkina gvildena

riapusiškumo socialinių mokslų atstovai, remdamiesi įvai

akultūracijos problemas. Moksliniai šaltiniai, pakankamai

riomis sociologinėmis perspektyvomis, kuria įvairiausias

vieningi teigdami, kad vertėtų skirti akultūracijos procesus

analitines, apibrėžiančias bei paaiškinančias teorijas.

ir asimiliaciją. J. Berry siūlė akultūracijos terminą priskirti

Sudarant šį straipsnių rinkinį nebuvo ketinama supažin

Dvi rinkinio autorės - maskvietė etnologe Nadežda Le-

bendriems tarpkutūrinių ryšių procesams ir jų rezultatams.

dinti skaitytojus su kuria nors viena etniškumo aiškinimo

Pastaruosius dešimt metų aktyviai diskutuojama akultūra

krypčių, norint parodyti aiškinimų bei empyrinių tyrimų
gausumą, jų kryptis bei galimybes, buvo parinkti kelių

cijos tema, gausu koncepcinių problemų, akultūracijos pro

mokslo sričių (antropologų, etnologų, psichologų ir socio

logų) bei įvairių šalių atstovų darbai.
Straipsnių rinkinys pradedamas šveicarų profesoriaus

cesus bandoma sisteminti faktorių, įtakojančių individų pri
sitaikymą (adaptaciją), pagrindu.
N. Kasatkina aptaria etninės erozijos eigą^ siedama ją
su J. Berry akultūracijos teorija. Imigracijos, akultūracijos,

Christian Giordano straipsniu, kuriame, griežtai atsiribo

adaptacijos J. Berry teorinė schema pagrįsta nuosekliais ir

jant nuo tautos, nacijos bei nacionalizmo kategorijų, ku

gausiais empiriniais tyrimais, kurie atskleidžia tam tikrus

rias autorius vertina kaip ideologiškai ir emocionaliai nu

dėsningumus. Pirma, akultūracija yra įtakojama grupinio

spalvintas bei nepakankamai moksliškai apibrėžtas, nagri

lygmens faktorių. Tokie faktoriai rodo, kad akultūracijos

nėjama etniškumo samprata. Straipsnyje aptariami pagrin

politika, ideologija, socialinė parama gali būti priskirtos

diniai skirtumai tarp dviejų šiuolaikinėse etniškumo studi

universalių faktorių grupei. Antra, akultūracija yra įtako

jose egzistuojančių primordialistinės bei konstruktyvistinės

jama gausių individualaus lygmens faktorių. Integracinė ar

aiškinimo krypčių. Suteikdamas pirmenybę kognityvinei et

bikuitūrinė akultūracijos strategija yra pozityvesnė nei trys

niškumo koncepcijai, Ch. Giordano sutelkia dėmesį ties et

alternatyvios - asimiliacija, separatizmas ir marginai i zacija,

niškumo kaip proceso studijomis. Autoriui imponuoja bri

tačiau strategijos tinkamumas ir sėkmė priklauso nuo do

tų antropologo V. Turner „socialinės dramos^ sąvoka, ku

minuojančios visuomenės pasiruošimo. Todėl, yra aiški są

ri, autoriaus nuomone, yra artima etniškumo kaip proceso

veika tarp visuomeninio ir individualaus lygmens faktorių.

sampratai. Ch. Giordano išskiria tris etniškumo diskursus

Ir trečia: kaip interpretuojami akultūracijos proceso rezul

(Amerikiškąjį, Vakarų Europos ir Rytų bei Centrinės Eu

tatai? Ar jie yra įgyjami esminių socialinių sugebėjimų dė

ropos), apibūdinamus skirtinga teritoriškumo samprata.

ka (keičiant elgesio modelį), ar susidorojama su stresoriais,

Etnologe Erika Meškauskienė, išskirdama tarpukario

siekiant išvengti akultūracijos streso, ar pasiduodama pro

laikmetį, analizuoja nacionalizmo, tautiškumo ir tautos

blemoms? Kuo stipresnis stresas, tuo neigiamesnis akultū

sampratas lietuvių autorių akademiniuose tekstuose. Auto

racijos efektas. Kai akultūracinės problemos užvaldo indi

rės manymu, „nacionalizmo" terminas šiuolaikiniu teorijų

vidą (ar grupę individų) ir priemonės yra nesėkmingos, tie

kontekste ano laikotarpio Lietuvos autorių darbuose beveik

sioginiai efektai bus ryškiai neigiami, pasireikš asmenų kri

nebuvo vartojamas, nors apie patį reiškinį (judėjimą, ide

zės, bendra depresija ir neramumas.

ologiją) tais metais buvo nemažai rašyta. Tačiau šis feno

Išvadose N. Kasatkina teigia, kad visuomenėje svarbu

menas buvo apibūdinamas kitaip (dažniausiai „tautiškumo^

skleisti informaciją apie kultūros išlaikymo apsauginę nau

terminu) arba buvo lyginamas su itališkuoju ar vokiškuoju

dą. Autorei imponuoja J. Berry nuomonė, jog sėkminga

fašizmu, kartais - su rusiškuoju bolševizmu. Toks požiū

akultūracija reikalauja abipusio - mažumų ir daugumos

ris nebuvo būdingas tik Lietuvai, panašių nacionalizmo ver

grupių kompromiso.

tinimų galima aptikti ir kitose to meto Europos autorių teks

Savitą akultūracinės teorijos interpretaciją, taikydama ją

tuose. Atskleisdami tautos sampratą, autoriai nagrinėja

naujųjų rusų diasporų akultūracijos problemų studijoms, pa

žmogaus, tautos ir žmonijos sąsajas. Dauguma lietuvių au

teikė Nadežda Lebedeva. Tai 1994-1995 metų žinomos Ru

torių teigė, jog tauta susiformuoja dėl prigimtinių savybių

sijos etnopsichologės atlikto socio-psichologinio tyrimo

ir laisvo jos narių apsisprendimo vienytis, t. y. solidarumo

„Naujoji rusų diaspora: tapsmo perspektyva" apžvalga.

jausmo, pabrėžė bendros istorinės praeities svarbą, skyrė

N. Lebedeva iškėlė hipotezę, kad socialinė ir individo kri

nemažą reikšmę ir kalbai.

zė įveikiama aktyviai kuriant rusų diasporų struktūras

E. Meškauskienės nuomone, daugelis autorių sieja tau
tybę su paveldu, t. y. žmogus paveldi tautybę iŠ tėvų, iš

(community building).

skiriama jo etninė kilmė, kartu laisvas tautybės pasirinki

Autorė aptaria migracijos psichologines nuostatas bei
motyvus. Šio straipsnio neabejotinas privalumas - buvu

mas vertinamas neigiamai ir įvardijamas kaip nutautėjimas.
Šitaip E. Meškauskienė išskiria primordialinę teorinę pa

jos eigos analizė.

kraipą lietuvių autorių studijose.
L. Kuzmickaitės, R. Tamošiūnaitės straipsnyje trumpai

sių SSSR respublikų rusų gyventojų lyginamoji adaptaci
N. Lebedeva įvardija dvi pagrindines rusų elgesio, ar
timajame užsienyje strategijas, atsiradusias akultūracijos

apžvelgiama socialinio stereotipo samprata sociologijoje bei

procese: migracija į Rusiją ir integraciją į savo šalies vi

psichologijoje, nurodomos jų tyrimo kryptys, sukoncentruo

suomenę. Nors tai visiškai skirtingos strategijos, tačiau, au

jant dėmesį į stereotipo kaip socialinės realybės klausimo

torės nuomone, jos nukreiptos į vieną tikslą. Tai asmens

aiškinimą.

savigarbos atstatymas (pozityvaus socialinio ir etninio ta-

niu, kuriame analizuojama lietuvių miestiečių tautinė ir et

patumo atstatymas) ir etninė tolerancija (teigiamos nuosta

ninė raiška, remiantis 1987-1996 metais Filosofijos ir so

tos kitataučių ar kitų kultūrų grupių atžvilgiu).

ciologijos instituto atliktais tyrimais. Autorė atskleidžia lie

Straipsnio pabaigoje autorė suformulavo rekomendaci

tuvių miestiečių tautinės ir etninės savimonės raišką, rem

jas institucijoms, atsakingoms už valstybinę migracijos po

damasi populiarių dainų analize ir teigdama, kad kelių so

litiką. Taigi, šis straipsnis turėtų sudominti ir mokslinę vi

ciologinių tyrimų duomenys parodo, jog yra nuolat domi

suomenę, ir valstybinių institucijų darbuotojus, atsakingus

masi liaudies daina ir dvasine liaudies kultūra.

už Lietuvos migracijos politiką.
Etnopsichologas Remigijus Bliumas aptaria aukštaičių
ir žemaičių etninės priklausomybės determinuotų psichinių

sį literatūros vaidmeniui, provokuojančiai klausdama; „Ko

reiškinių savitumus. Šiame straipsnyje autorius vienas iš
pirmųjų Lietuvoje, remdamasis empiriniais tyrimais, nag

Tautinės savasties ugdyme I. Trinkūnienė skiria dėme

kią knygą turėtų perskaityti kiekvienas lietuvis?"' Autorė
pastebi, kad miestiečiai lietuviai išvardino nemažai knygų
bei autorių, taigi, būtų problematiška nustatyti kiekvienos

rinėja lietuvių subetninių grupių psichinių reiškinių ypa

knygos arba autoriaus vaidmenį tautiškumo ugdyme, tačiau

tumus. Etninę priklausomybę autorius postulavo, remdama

tyrimų duomenys rodo, kad dominuoja literatūriniai kūri

sis trim kriterijais: nuolatiniu gyvenimu neabejotinai tai su-

niai istorine tematika.

betninei grupei priskiriamoje teritorijoje, subjektyviu sa

Atskirą dėmesį autorė skiria miestiečių (kauniečių ir vil

vęs priskyrimu aukštaičiams arba žemaičiams bei patar

niečių) etniniams streotipams ir jų raidai. Nagrinėdama tei

me. Tyrime naudojama H. Rorschach rašalo dėmių meto

giamų ir neigiamų vertinimų pasiskirstymą, 1. Trinkūnienė

dika, M. Luscher spalvų testas. R. Bliumo nuomone, bū

įvertina bendrą lietuvių miestiečių požiūrį į tautybes, išaiš

tina plėsti tiriamųjų imtis, siekiant, kad lyginami aukštai

kinant, kokios tautybės yra vertinamos palankiausiai ir apie

čių ir žemaičių tyrimų rezultatai taptų reprezentatyvus at

kurias lietuvių nuomonė buvo neigiama. Autorės nuomo

skiroms šių subetninių grupių patarmėms, o vėliau - vi

ne, vertindami save ir kitus, žmonės yra linkę sukurti sche

soms subetninėms grupėms. Autorius siūlo plėsti imtis, di

matizuotus, supaprastintus, pakankamai primityvius vaiz

ferencijuojant grupes pagal amžiaus tarpsnius, lytį, išsi

dinius apie tautybes. Tai gelbsti kaip atspirties taškas, su

mokslinimą bei socialinį ekonominį statusą. Turėdamas to

sipažįstant ir bendraujant su kitų tautybių žmonėmis, o to

kio masto keliais psichologiniais metodais gautus duome

lesnė pažintis koreguoja susidarytą vaizdinį. Reikia many

nis, R, Bliumas planuoja platesnes lyginamąsias tarpkul-

ti, kad etninių stereotipų studijos padės praplėsti tarpusa

tūrinės etnopsichologijos programas, lygindamas lietuvių ir

vio supratimo galimybes.

kitų tautų etnine priklausomybe determinuotus psichinius
reiškinius ir jų ypatumus.

Knyga baigiama sociologės Inijos Trinkūnienės straips

Sis straipsnių rinkinys yra parengtas, vykdant Lietuvos
etninių grupių adaptacijos konteksto ir eigos tyrimo pro
gramą, kurią finansuoja Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
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TERMINAI IR APRAIŠKOS
1.1. Etniškumas ir monoetninės erdvės motyvas Centrinėje ir Rytų Europoje
Christian Giordano

Pratarmė

c) Klasikinis XIX-ojo ir šio amžiaus pradžios nacionaliz
mas („Nationalismus"), jeigu galima apskritai apie to

Šiame straipsnyje šnekėsiu išskirtinai apie etniškumą („Et-

kį kalbėti, buvo agregatyvinio pobūdžio, kurį taip pat

hmzitat") — vien tik todėl, kad kitos sąvokos, kuriomis sie

įvardijo Hobsbawm'as (Hobsbavvm 1991, 43). Sąvokos

kiama apibūdinti etniškumą („Ethnische"), yra per daug

partikuliarizmas („Kleinstaaterei") ir balkanizacija

problematiškos, kad jas būtų galima vartoti rimtoje moks
linėje diskusijoje. Todėl sąmoningai ir tikslingai vengsiu pa

tyvias asocijacijas. Gyventojai, nesudarę tam tikros kri

plitusių terminų tauta („Volk"), o pirmiausia - nacija

tinės masės („kritische Masse"), atitinkamai negalėjo

(„Nation") su daugybe tokių vedinių kaip tautos kultūra

reikalauti nacijos statuso. Politinio suverenumo teisė bu

(„Volkskultur"), tautos dvasia („Volksgeist"), tautybė
(„Nationalitat") ir nacionalizmas („Nationalismus"). Tai
gi, savo apsisprendimo motyvus išsamiau paaiškinsiu vė
liau, o juos apibendrinti būtų galima taip:
a)tokios sąvokos kaip tauta („Volk") bei nacija („Na

tion^) ir aukščiau paminėti dariniai iŠ Šių žodžių yra
arba nesuprantami ir neaiškūs semantiniu požiūriu, ar

ba iškraipyti ideologiniu ir emociniu požiūriu. Šiuo at
veju reikia galvoti tik apie komplikuojantį sąvokų
„Volk^ ir „peuple" bei „Nation" vokiečių ir prancūzų
kalbose skirtumą.
b)Paminėtieji terminai ne visada turi etninių („ethnische")
komponentų. Užtektų prisiminti sąvokas kultūros tauta
(„Kulturnation") vokiškoje erdvėje ir tauta („peuple")
bei nacija („nation") prancūziškoje erdvėje, kad būtų
suprasta reikalo esmė.
Be to, nacionalizmo („Nationalismus") fenomenas

negali būti traktuojamas tik kaip etninė („ethnisch") są
voka. Ne kievienas nacionalizmas („Nationalismus") (o
tai patvirtina kai kurie pavyzdžiai iš XIX-ojo amžiaus
Europos ir iš dekolonizacijos laikų istorijos vadinamo

(„Balkanisierung") bet kurioje epochoje sukelia nega

vo suteikta tik toms grupėms, kurios atitiko šį slenks
čio principą („Schvvellenprinzip"). Tačiau tada daugia
tautės valstybės („Vielvolkerstaaten") turėjo būti iŠ es
mės atskirtos giminingų gyventojų politinių struktūrų.
Tokie valstybės objektai, žinoma, kartais peržengdavo
daugiataučių imperijų mastus: šia prasme buvo kalba
ma apie panslavizmą (Panslavismus), pangermanizmą
(Pangermanismus), panarabizmą (Panarabismus) ir kt.

Pagaliau nacionalinės valstybės institucija daugeliui to
meto politikų, mąstytojų ir identiškumo menedžerių („Identitatsmanager") buvo tik laikinas sprendimas -jų nuomo
ne, socialinė evoliucija judėjo homogeninės globalinės vi
suomenės link.
Šiandieniniai etniškumo fenomenai, kaip rodo Centrinės
ir Rytų Europos pavyzdžiai, pasižymi ekstremaliu schizmatiniu diferencializmtt („schismatischen Differenziaiismus"),
kartu pedantiškai tiksliai pabrėžiant etninius subtilius skir
tumus („feinen Unterschiede"). Čekai ir slovakai, kroatai ir
serbai, rumunai ir moldavai, abchazai ir gruzinai, ingušai ir
dagestaniečiai, taip pat ir latviai bei latgaliai („Lettgallen")
skiriasi stipriai politizuota visapusiška etnizavimo strategi
ja ir iš apačios („von unten"), ir iš viršaus („von oben").

siose Trečiojo pasaulio šalyse) veikia savo etnine („et
hnisch") frazeologija. Geriausias pavyzdys galėtų būti
Indonezija, kur nacionalistiškai orientuota doktrina
„panca sila", dar ir šiandien sudaranti vieningos Indo

nezijos valstybės ideologinį legitimacijos pagrindą, yra
ne etninė („ethnisch"), o visiškai daugiakultūrė. Gali

Etninis faktorius (^ethnische Faktor")
socialiniame moksle:
konceptualizacijos problemos

ma pridurti, kad etninis nacionalizmas („ethnischer Na
tionalismus"), kaip rodo represijos ir Rytų Timoro pa

Etninio faktoriaus („ethnischen Faktor") klausimas nėra

sipriešinimo pavyzdys, bendroje Indonezijos nacijos kū

naujovė socialiniuose moksluose. Europoje ir už Europos ri

rimo („Nation Building") koncepcijoje būtų netgi vei

bų veikianti etnologija, kai kurios sociologijos šakos, tirian

kęs priešingai. Tačiau fenomenai, kuriuos nagrinėsiu šia

čios tarpkultūrinius fenomenus ir nacionalines valstybes orga

me straipsnyje, turi tokį aiškų etninį („ethnisch") as

nizuotų visuomenių vystymosi procese, taip pat filologija, po

pektą, kad nacionalizmo („Nationalismus") sąvoka

litologija bei filosofija dažnai vartoja terminologiją, kurioje ak
tyviai veikia etninio pobūdžio bendrijos arba grupės idėja.

jiems nėra adekvati.

tyviau suformulavus, „atradimas". Be abejo, daugelis etno

rių pagalba visuomeniniame gyvenime galėtų pasiekti no

logų prisidėjo, kad etniškumas industrinėse ir poindustrinė-

rimų tikslų. Taigi, etniškumas suprantamas kaip judėjimas

se visuomenėse būtų populiarinamas kaip priešnuodis homo

į eihnos („Bevvegung auf ein Ethnos") (Greverus, 1981,

genizacijos tendencijoms (Lanternari, 1981, 13 ff.). Tačiau

223-232), kur „ethnos" suprantamas kaip įsivaizduojama

ir režisierius P. P. Pasolini's 1970 m. paminėjo etnokultūri

(„vorgestellte") arba konceptualizuota („konzipierte") po

nį diferencijavimą kaip galimą „homogeniškumo" alternaty

litinė bendruomenė (Anderson, 1993, 15). Analogiškai et

vą (Lanternari, 1981, 179 ff.; Giordano, 1981, 184).

Tačiau reikia pripažinti, kad etniškumo sąvoka vis daž

niškumui priklauso ir visi siekiai bei strategijos, siekian

čios patvirtinti, ginti ir gerinti etninį identitetą.

niau vartojama ne mokslo tikslais, o būtent tam, kad gru
pės būtų sąmoningai „etnizuojamos", t. y. stengiantis jas
atskirti ir diskriminuoti. Savi arba svetimi prirašymai vis

Etniškumas kaip procesas
Kai „konstruktyvistiniam" arba „interpretaciniam" požiū

riui suteikiama pirmenybė (ko šiuo atveju dėl mokslinių te
orinių priežasčių ir aš pats laikysiuosi), pirmiausiai iškyla

dažniau siejami su tariamai moksliškai pagrįstais etnišku
mo kriterijais: taip atsitinka (tai rodo daugybės „etninių"
politinių partijų atsiradimas Centrinėje ir Rytų Europoje,
pvz„ Turkų partija Bulgarijoje), tačiau dažniausiai politi
niame lygmenyje, kur etnologai neturi ką pasakyti. Taip pat

etniškumo nešėjų („Tragerschaft") klausimas. Prieš prade

ir buvusios Jugoslavijos pavyzdys liudija, kaip etniškumo

dant aiškintis šio skyriaus tematiką, būtų tikslinga trum

koncepcijos, kurių mokslinis patikimumas yra pripažintas,

pai paaiškinti mano epistemologinę preferenciją (Praferenz).

remia „etninio valymo" politiką.
Šiandien nepaneigiamas etniškumo sąvokos iškraipymas

Erikas Volfas (Eric Wolf) ir kiti kritikai akcentavo, kad et
niškumo sąvoka yra pavojinga (VVolf 1993. 343-345; Dit-

(taip pat ir mūsų sferos atstovų rankomis), mano manymu,

trich und Radtke, 1990, 24 ff.). Mano nuomone, šie prieš

nėra rimta priežastis šioms kategorijoms išbraukti iš socia

taravimai galioja išskirtinai esencialistinėje („essentialis-

linių mokslų žodyno. Ideologinio Įtarumo („Ideologiever-

tisch") perspektyvoje, paremtoje tvirta prielaida, kad etniš

dacht") formuluotė yra leistina ir teisėta; kai kurių auto

kumas susideda iš komplekso empiriškai stebimų ir „tikrų

rių, laikančių save labai pažangiais, skubotas rasizmas Rytų

bruožų", kurie, savo ruožtu, sudaro sunkiai apibrėžiamos,

atžvilgiu man atrodo labai klaidingas ir netgi žalingas. Jei

bet vis dėlto neginčijamai egzistuojančios tautos dvasios

gu remdamiesi kitomis socialinio mokslo kategorijomis nu

(„Volksgeist") arba tautos sielos („Volsseele") emanacijos

osekliai permąstysime etniškumo koncepcijos radikaliųjų

(Emanation). Tokia etniškumo hipostazė („Hypostasie-

kritikų argumentus, tai kita auka, be abejo, bus sąvoka

rung") beveik nepriimtina, nes mąstant šia kryptimi iš tie

„klasė", taip pat dažnai kaip ir „etniškumas" vartojama

sų išugdoma diferencialistinė („differentialistische") pozi

abejotinais pseudo-moksliniais tikslais. Nepaisant šių fak

cija, kuri galiausiai įgyja pakeičiamų, o kartu ir nenugali

tų, „klasė" teisėtai lieka vienu pagrindinių socialinio moks

mų žmonių skirtumų sampratą.

lo terminų.
Jeigu iš tiesų nenorima sumažinti „etniškumo" sąvokos

Savaime suprantama, kad toks etninės priklausomybės
neišvengiamumas („Unabwendbarkeit") slepia savyje pa

šešėlinių pusių, tai „konstruktyvistinis" variantas siūlo pro

vojų, jog tai, kas tautiška („volkische"), paprasčiausiai

tingiausią ir moksliškai priimtiniausią kelią. Tada bus ga

bus pakeista amžinuoju „etniškumu". Galiausiai etnišku

lima išvengti etniškumo hipostazavimo („Hypostasierung")

mas vėl būtų supaprastintas iki biologinės-genetinės pro

ir ontologizavimo („Ontologisierung"), nes toks pažintinis

blemos lygmens.

požiūris į pirmą planą išstumia galiojimo („Gelten"), o ne

Be to. vartojant „esminio" etniškumo sampratą moks

būties („Sein") sferas.

linių apmąstymų pagalba kuriami ne tik dirbtiniai bei apart-

Ar mes to siekiame ar ne, tačiau yra faktas: daugelis

heido tipo apribojimai tarp socialinių grupių, tačiau taip pat

grupių savo socialinę tikrovę šiuo metu kuria „etninių" kri
terijų pagalba. Čia „konstruktyvistine" prasme naudojamas

neigiami ir procesiniai etniškumo požymiai, o tai, mano
nuomone, turi dar daugiau reikšmės. Jau Maksas Weberis

„etniškumo" terminas atsako į svarbius etnosociologinius

(Max Weber) savo nuorodoje į bendrijos tikėjimą („Ge-

klausimus:

meinschaftsglauben") etninės priklausomybės „objektyvių"

•„nešėjų", užsiimančių tikrovės „etniniu" konstravimu,
vaidmuo ir struktūra;

kriterijų paieškas laikė klaida (VVeber, 1956. Bd. 1, 240242). Jis aiškiai parodė, kad „etniškumas" nuolat apibū

•socialinių procesų, pradėtų tokių „nešėjų", eiga;

dina savo atsiradimą „dirbtiniu" („kūnstlich") būdu (Weber, 1956, Bd. i, 235). Šiuo teiginiu Maksas VVeberis nori

'

pagrįsti nuomonę, kad etniniai bendrijos santykiai ir iš to

argumentų ir pokalbių, sudarančių socialinių grupių bei
„nešėjų" etniškai sukurtą žinojimą („VVissen") ir galė
jimą žinoti („VVissen Konnen"), charakteristika.

cijos", kurias tam tikromis istorinėmis sąlygomis sukūrė ne

Galime plėtoti pirminę etniškumo nešėjų problematiką.
Etniškumą neša/puoselėja socialinis judėjimas ar „identišku

šėjai („Tragerschaft").

mo menedžmentas". Pirmuoju atveju etniškumas atsiranda iš

kylantys etniškumo produktai - tai kolektyvinės „konstruk

Pastaruoju metu vis dažniau teigiama, kad baigtinis etniš
kumas pirmiausiai yra etnologų „konstrukcija" arba. pejora-

spontaniško kolektyvinio žlugimo arba pasipiktinimo vadi

namuoju dominuojančių svetimų kultūrų dekultūratyviniu iš
šūkiu, kylančiu iš pagrindo, t. y. ;š apačios („von unten").

Antruoju atveju etniškumas traktuojamas kaip reiškinys,

mechanizuota, arba visiškai kitų struktūrinių principų pa

indukciniu būdu išvestas identiškumo menedžmento. Etniš
kumo impulsas kyla iš „elito^, t. y. „iš viršaus". Čia susi

galba bus nepastebimai atstumta, arba susijungs su jais

duriame su dviem iš esmės skirtingomis etniškumo orga

669-670).

nizacinės formos problemomis. Etniškumo kaip socialinio

[principais] į įvairiapuses formas" (Weber, 1956, Bd. 2,
Remdamasis charizmos rutinizacijos tezėmis, Viktoras

judėjimo struktūra silpna. Idealiu atveju trūksta konsiliu

Turneris (Victor Tumer) savo procesinės antropologijos rė

mų, hierarchijų ir draugijų. Judėjimą valdo charizmatinis

muose pavartojo socialinės dramos („sočiai drama") są

lyderis, kurio nepaprastomis savybėmis negali suabejoti nė

voką, kuri man pasirodė labai reikšminga ir tinkama nag

vienas pasekėjas. Be to, etniškumas „iš apačios" nesiekia

rinėjant socialinio judėjimo bei identiškumo menedžmento

jokių aiškiai suformuluotų tikslų: charizmatiko paklusnu

etniškumo eigos formą (Turner, 1974, 34 ff.).

mas priklauso tik nuo entuziastingų jausmų (Giordano

„Socialinės dramos", pasak Turnerio. yra neharmoniš-

1981, 183 ff.).
Etniškumui kaip identiškumo menedžmentui būdingi

ki („aharmonisch1") arba disharmoniški („disharmonisch")
proceso vienetai konfliktinėje situacijoje. Dažniausiai jie

priešingi organizaciniai požymiai: hierarchijos, sluoksnių

būna sudaryti iš keturių fazių:

struktūros, tikslinis arba racionalus, beveik „biurokratinis"

•Lūžis. Jis pasireiškia tuo, kad asmenys arba grupės at

valdymas ir aiškiai suformuluotos programos bei doktrinos
(Giordano, 1981, 189 f.).
Abiem etniškumo organizacijų formų atvejais kalbama,

sisako pripažinti esančios socialinės tvarkos tradicines
normas.
•Krizė. Jeigu šių lūžių socialinėje tvarkoje akivaizdžiai

kurie grynuoju pavidalu tikrovėje neegzistuoja. Nepaisant

daugėja, tai anksčiau ar vėliau iš jų išsirutulioja krizi
nė situacija, kuri gali būti pavojinga bendrai socialinio

to, tos idėjos negali būti traktuojamos kaip dichotomijos

formavimo kohezijai. Krizinei būsenai būdingi įvykiai,

(„Dichotomie") poliai, jos turi būti suvokiamos kaip dvi

paprastai pasižymintys ekstremaliu afektiniu krūviu.

savaime suprantama, apie du VVeberio idėjos idealo tipus,

viena po kitos einančios vieno etniškumo proceso fazės: iš

Krizė tada iškyla kaip kolektyvinė trauma, nulemianti

specifinio etninio identiškumo menedžmento gali kilti so

visos grupės elgesio pavyzdį ir jį ilgai žyminti.

cialinis judėjimas, o iš etniškai organizuoto socialinio ju

•Taikus išsprendimas. Tam, kad būtų sušvelninta krizės

dėjimo charizmos rutinizacijos ir institucionalizacijos gali

sukelta įtampa, paskiriami teisėjai ir tarpininkai, kurie

atsirasti identiškumo menedžmentas (Giordano, 1981, 191

gali būti ir svetimi („Fremde"). Sis procesas -juridi

ff.). Abiems atvejams pavyzdžių galima rasti tiek Europo

nio, religinio, politinio ar karinio pobūdžio, turi bet ko

je, tiek ir už jos ribų.
Čia ir kyla klausimas, kaip klostosi etniškumas kaip

•Reintegracija. Viktoras Turneris remiasi principu, jog

kia forma atstatyti veikiančių šalių sutikimo bazę.

procesas. Jau V. Miulmanas (Mūhlmann), nagrinėdamas

„socialinės dramos" protagonistai tam tikru momentu turi

chiliastinio ir natūralaus pobūdžio socialinius judėjimus, pa

nutraukti „krizę", kad būtų pasiektas schizmos („Schis-

sižyminčius stipria analogija ir aiškiais sąlyčiais su etniš

mas") susitaikymas ar pripažinimas. Tiek atskalūnų pri

kumu, patvirtino, jog šiems fenomenams būdingos tipinės

ėmimo atgal, tiek ir atskyrimo atveju kalbama apie rein

eigos kreivės. Miulmanas pabrėžia, kad socialiniai judėji

tegracija. kuri stabilizuoja seną arba naują tvarką.

mai po charizmatinio susižavėjimo fazės išgyvena prablai

vėjimo [prašviesėjimo] stadiją. Šis prisitaikymo, charizmos

Kaip pasakytų Van Genepas, „socialinės dramos" yra
liminalūs fenomenai (Turner 1974, 37; Van Gennep, 1960,

„sukasdieninimo" ir išorinių represijų sąlygotas prablaivė

10 ff.) tarp senos nebeaktualios tvarkos ir naujos, dar ne

jimas paprastai išryškina judėjimo stabilizavimo požymius,

suformuotos, struktūros

kaip socialpsichologiškai pažymi Miulmanas (Giordano

Sąvoka „socialinė drama", man atrodo, ypač tinka cha

1981, 194 ff.). Bet kuriuo atveju, čia nekalbama apie so

rakterizuoti etniškumą Centrinėje ir Rytų Europoje. Dau

cialinio judėjimo nuslopinimą, greičiau čia turimas minty

gelis sukrečiančių įvykių, kurie šiame regione įvyko per

se išėjimas į pogrindį arba jo institucionalizavimas.

pastaruosius penkerius metus ir buvo susiję su etnine re

Maksas Weberis taip pat pabrėžė charizmatinio paklus

torika arba etnine diskusija, įvyko pagal panašią, etnolo

numo institucionalizavimo bei etninio pobūdžio socialinių

gams patrauklią „dramaturgiją", kurią sudarė jau minėtos

judėjimų tendencijas. Norėčiau pažymėti, kad Weberis vi

dalys Lūžis-Krizė-Taikus išsprendimas-Reintegracija. Kai

sur galiojančias charizmatinių fenomenų institucionalizavi

kurie iš šių etniškumo procesų, savaime suprantama, seniai

mo tendencijas sieja su bendrais vadų bei jų pasekėjų sie

baigėsi; atrodo, jau dabar aišku, kad etniškumas Centrinė

kiais, charizmos nekasdieniškumą paverčiančiais ilgalaikiu
kasdienybės turtu („Dauerbesitztum des Alltags"). Jo žy

je ir Rytų Europoje patvirtina Turnerio nubrėžtą eigos tai
syklių grafiką. Šiuo atveju užtenka tik pagalvoti apie bu

mioji „institucionalizmo" arba „rutinizacijos" tezė skam

vusią Jugoslaviją, buvusią Sovietų Sąjungą ir buvusią Če

ba taip:

koslovakiją.

„Kai judėjimas, iškėlęs charizmatų vadovaujamą grupę

Galbūt Turnerio nubrėžtas procesinis planas yra toks

iš kasdienybės, pasuka atgal į kasdienybę, tada mažų ma

tinkamas Centrinei ir Rytų Europai, nes šie regionai kartu

žiausiai žlunga tikroji charizmos viešpatystė, ji pereina į

išgyvena lemiamą transformacijos fazę, kurią pagal iki šiol
minėtą terminologiją galimą būtų pavadinti liminalia („li-

institucini („institutionell") kelią, ir tada arba bus iškart

10

vietinių gyventojų, turinčių teritorinių pretenzijų, et

minai^): vietinės „etninės dramos"^ butų dabar vykstančios
globalinės „socialinės dramos" atskiros scenos.
Be kita ko, Tumerio modelis, atrodo, galioja ir kituose

niškumu, pavyzdžiui, indėnų JAV ir Kanadoje bei abo
rigenų Australijoje, kilo žymiai vėliau. Migrantų sub
kultūros miesto aplinkoje susikūrė iš į sluoksnius su

regionuose. Kartu su vadinamuoju y Hnn/H (,jurassisch") se

skirstytų, deklasuotų ir marginalizuotų imigrantų, kurie

paratizmu, sukūrusiu ne visai harmoningą naują kantoną,
ir Šveicarija sužinojo apie klasikinę „socialinę dramą^.

šalyje neturėjo savos teritorijos, negalėjo jos reikalauti

Paminėtos eigos taisyklės atrodo pajėgios sukurti pa
grindą bendrai etniškumo teorijai.
Sąvokos „socialinė drama^ vartojimas teigia mums ir

ir ateityje. Kalbant apie tokią etniškumo formą, daž
niausiai buvo galvojama apie kultūrinę autonomiją ir so
cialinį pripažinimą, kur teritoriniai reikalavimai, jei to
kių iš viso būta. išsiteko vietinės organizacijos ribose.

kitas etniškumo kaip proceso dimensijas. Kaip jau minėta,

Kasdieniniuose pokalbiuose teritorijos klausimas nevai

„socialinės dramos" daugiausiai siejamos su tokiais feno

dino jokio vaidmens.

menais kaip atsiskyrimas, atsiribojimas, atskilimas \r schiz-

b) Teritorialurnas anglosaksų socialiniuose tyrinėjimuose

mogenezė („Schismogenese"). Jei ištirtume tai, ką dauge

neišskiriamas kaip atskira tema: priešingai, pastebimas

lis ekspertų vadina etniškumo apraiškomis, tai aiškiai pa

stebėtinas aklumas ir kartais netgi atmetimas bet kokių

matytume, jog čia kalbama apie kultūrinę autonomiją, po

geopolitinių svarstymų bei argumentų, randamų jau ci

litinę separaciją ar netgi apie etnosocialinį atskyrimą ir va

tuotoje klasika laikoma Gellner'io knygoje. Tiesą sakė

lymą. Visi šie programiniai ir dažnai pagrindiniai, esmi

vienas amerikiečių žurnalistas, kad kolegos anglofonai

niai dalykai kelia klausimą apie egzistuojančią organiza

pripažįsta dvasios geografiją, o ne erdvės geografiją. Be

ciją ir grupės struktūrą, juose nuolat vyksta disociacijos

abejo, tai galioja ir kalbant apie socialinius mokslus, ir

procesai. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad etniškumo api
brėžimas, kaip pasakytų prancūzų psichoanalitikas Geor

apie specifines anglosaksiškos kilmės etniškumo disku
sijas. Tokių pozicijų priežastys gali būti daugialypės:

gės Devereux, neatskiriamas nuo disociatyvaus identišku

pavyzdžiui, neretai sakoma, kad amerikiečių abejingu

mo konstrukcijos (Devereux, 1972, 148 ff.). Atrodo, kad

mas teritorinėms problemoms sietinas su Vakarų užka

Šis disociatyvus etniškumo fenomenų tapatumas ypač ge

riavimais ir kolonizacija XIX šimtmetyje (Fitchett,
1993, 71).

rai pastebimas Centrinėje ir Rytų Europoje, pavyzdžiui,

Moldavijoje. Čia mes priėjome prie etniškumo kaip diskur
so („Diskurs") temos.

Kiti faktoriai atrodo reikšmingiau. Galima būtų many
ti, kad teritorinio faktoriaus išskyrimas glaudžiai susijęs su

diskusija etniškumo tema angliškoje kultūros sferoje, su joje
galiojančiu principu „jus soli". Mano nuomone, .Jus soli"

Etniškumas kaip atskyrimo klausimas

būdinga tendencija teritorinius svarstymus bei etninių gru
pių monopoliarines pretenzijas savo srityje sušvelninti.

Etniškumas kaip mokslinė koncepcija ir kaip kasdienė po

Tačiau teritorinius argumentus remia ,jus sanguinis":

kalbių tema, kaip buvo pažymėta šio straipsnio pradžioje,
buvo suplanuotas ar pastebėtas Šiaurės Amerikoje, Angli

prastos reputacijos formuluotė kraujas ir žemė („Blut und

joje bei kituose anglofoninės („anglophon") kultūros regio
nuose. Šis faktas darė didelę įtaką etniškumo tyrinėjimams:

radikalizmą.

anglofonų ekspertai kontinetinio europiečio atžvilgiu abe

atsiveria tarp mokslinių etniškumo debatų pobūdžio bei et

jingi ar nejautrūs dėl teritorinių argumentų bei geopoliti

niškumo diskurso kasdieniame anglosaksiškame pasaulyje

nių samprotavimų; tokios mintys praktiškai kyla anglosaksų

iš vienos pusės ir tarp kontinentinės Europos iš kitos.

Boden^) žymi vis dėlto ekstremalų ir iškrypusi ideologinį
Jau paminėtose pastabose galima įžvelgti prarają, kuri

diskusijose etniškumo tema. Būtina pažymėti, kad toks pri

Anglofoninėje kultūroje moksliniai bei kasdieniai etniš

pažintas specialistas kaip Ernest'as Gellner'is savo kny

kumo klausimai iškilo ribose daugiaetninės visuomenės, ku

goje Tautos ir nacionalizmas („Nations and Nationalism")

ri, kaip jau buvo minėta, sudaryta iš galingų imigracijos

nuolatos kalba apie politinę ir nacionalią vienybę, tačiau

bangų. Tada prasidėjo „jus soli" dominavimas šiuose re

net neužsimena apie teritorinį šios vienybės mastą (Gellner,
1983). Žinoma, teritorialumo bei geopolitikos sąvokos

gionuose, ir būtent taip buvo sumenkinta teritorinių argu

moksliškai diskredituojamos dėl jų instrumentalizavimo to

mentų reikšmė.
Kontinetinėje Europoje, o ypač vakarinėje ir šiaurės va

talitarinėse sistemose, tačiau bet kuriuo atveju jos ir Šian

karinėje kontinento dalyje, kur su keletu išimčių vyrauja

dien reiškia svarbius ir labai aktualius etniškumo diskurso

,jus sanguinis", taip pat įvyko svarbūs migracijų procesai,

elementus, kurių negalima „tiesiog taip" išskirti iš rimtos

kurie iki šiol nesukėlė jokių etninių diskusijų. Migrantai iš
Viduržemio jūros regiono, sudarantys didžiąją šio regiono

diskurso analizės. Angliškai rašančių autorių abejingumą

ir nejautrumą šiai temai visgi galima paaiškinti,
a) Anglosaksiškos kilmės tyrinėtojai tradiciškai koncen
truoja mintis į etniškumo tyrinėjimus bei urbanizuotas
migrantų subkultūras — tokias kaip afroamerikiečių, italoamerikiečių ar „hispanics" („ispanų"). Susidomėjimas

darbo imigrantų dalį, išreiškė menkus interesus „etninio
faktoriaus" atžvilgiu, nors į rezidencines bendruomenes jie

integravosi tik iš dalies kultūriškai. Vakarų ir Šiaurės va
karų atveju - čia kalbama ir apie Ispanijos šiaurinę dalį
(Kataloniją, Baskų žemę) bei Italijos šiaurę (Pietinį Tiro
lį, Lombardiją) - etniškumo klausimas buvo inicijuotas se-

nų ar naujai atrastų vietinių kultūrų nešėjų ir pasekėjų, ku
rie, nepriklausomai nuo formos, organizuotų nacionalinių

ar „romantiški" bruožai, naudojantys tipiškus nacionalis
tinius XIX amžiaus argumentus. Čia galima būtų patvir

valstybių, sukurtų XVIII ir XIX a., viduje nuolat jautėsi

tinti „herderiškus" atsiminimus bei aiškiai ir užmaskuotai

susluoksniuoti politiškai, kultūriškai bei ekonomiškai. Re

pasinaudoti sąvokomis tauta („Volk^). tautos dvasia

miantis .jus sanguinis" principu, teritorinis klausimas, nors

(..Volksgeist") ir tautos siela („Volsseele"). Puikus jų „tau

ir nekrinta į akis (pvz. Lega Nord), tačiau yra matomas.
Šioje kontinento dalyje autonominių, regioninių, fede-

tinio" pobūdžio pavyzdys, be abejo, yra 1992 metų Lietu

ralinių ar separatistinių judėjimų dalyviai formuluoja etniš
kumo problemas, ir čia neapsieinama be teritorinių argu

galia išsaugoti savo dvasią kalbą raštą papročius bei tra
dicijas, ir pabrėžiama prigimtinė teisė gyventi bei kurti tėvų

mentų. Tačiau jie yra atraeiliai. Į pirmą planą iškeliami kul

ir protėvių žemėje.

tūriniai, administraciniai ir ekonominiai motyvai. Pavyz

vos Konstitucija: preambulėje ir aiškiai nurodoma lietuvių

„Monoetninio teritorialumo" paieškos tęsia Centrinės ir

džiui, federalistinėje Lega Nord Italijos srityje pirmiausiai

Rytų Europos tradicijas, nes „etninio grynumo" idealas, ne

kalbama apie mokesčių bei administracinę autonomiją; Ka-

paisant visų faktinių situacijų, buvo paslėpta arba atvirai

talonijos autonomininkai reikalauja kalbinės sferos, taip pat

išsakyta beveik visų šio regiono šalių ikisocialistinės epo

ir Korsikoje niekas rimtai negalvoja apie atsiskyrimą nuo

chos svajonė. Užtektų prisiminti, kad tada Tautų Sąjungos

Prancūzijos.

garantuotos mažumų apsaugos sutartys, konvencijos ir įsta

Vidurio ir Rytų Europoje susiduriame su trečiuoju etniš

tymai buvo sistemiškai pažeidžiami. Horak^as pabrėžė, kad

kumo problemos tipu. kuris greičiau susijęs ir su specifine

Tautų Sąjunga 3920-1931 m. užregistravo 525 pareiški

sociokultūrine socializmo dinamika per pastaruosius 45 me

mus, susijusius su jau minėtų susitarimų pažeidimais, ku

tus. Migracinio judėjimo veiksnys šiame regione, man atro

rių daugiausiai buvo padaryta Lenkijoje (155), Rumunijo
je (63), Čekoslovakijoje (60) ir Jugoslavijoje (53) (Horak,

do, yra labai reikšmingas. Jeigu patyrinėsite anksčiau egzis
tavusio vadinamojo Rytų bloko valstybes, tai pamatysite, kad

1985, 7 ff.). Išimtis buvo tik dvi šiaurinės Baltijos valsty

čia migracijos fenomenai yra labai riboti, jų negalima lyginti
su imigrantų bangomis Šiaurės Amerikoje ar kapitalistinėje

bės (Estija ir Latvija), tada pasisakiusios už atvirumą

Europoje: vieninteliai svetimi („Fremden") - neskaitant kai

sėjo savo „uždarumu" „svetimiems" („Pistohlkols", 1994,

kurių išimčių (pvz., vietnamiečių VDR ir Čekijos Respubli

452 ff.).

koje) - čia buvo sovietiniai kareiviai, dislokuoti įvairiose so

(„Offnung") mažumoms, kai tuo tarpu šiandien jos išgar

Didysis vengrų istorikas Istvan'as Bibo nurodė Centri

laikomas okupacine jėga, kuri visiškai izoliuotai gyveno savo

nėje ir Rytų Europoje užfiksuotas teritorines ikisiciliantstinio laikotarpio „etnines problemas". Čia jis atkreipia mū

kareivinėse bei gyvenamuosiuose kvartaluose.

sų dėmesį į tai, kad tarpukariu minėtoji teritorija garsėjo

cialistinėse Šalyse. Sovietinis karinis personalas visur buvo

Specifine laikytina ir trijų Baltijos valstybių situacija,

nuolat pasireiškiančiais įvairių valstybių teritoriniais kon

kai joms po 1945 metų teko išgyventi masinę, iš esmės ru

fliktais. „Etninės problemos" pasižymėjo neįprastu terito

sišką, o kartu ir ukrainietišką bei baltarusišką imigracijos

riniu centriškumu.

bangą, kurios negalima sulyginti su JAV. Kanados, Aust
ralijos, Vakarų ir Šiaurės Europos patirtimi. Ši imigracija,

ir teritoriškai - net ir tada, kai ši padėtis teisinės valsty

Etninis homogeniškumas turi būti nuolat apibrėžiamas

kurios tikslas buvo Estijos, Latvijos ir Lietuvos rusifikaci

bės rėmuose praktiškai nerealizuojama. Būtent šis politiš

ja iŠ vienos pusės bei gerų darbo sąlygų gerai kvalifikuo

kai suverenios „monoetninės teritorijos" idealas ar svajo

tiems imigrantams garantija iš kitos, vietinių gyventojų bu

nė (Traum) pastebimas ir šiandien, kai „istorinis grįžtamu

vo įvardijama „okupacija^ arba „aneksija", iš sociologi

mas" atitinka „conditio sine qua non" nenutrūkstamumo at

nės pozicijos čia kalbama apie ..svetimų^ buvimo sukeltą

statymą.
Esant tokiems etniškumo diskursams, akcentuojama san

„savų^ bendruomenių persisluoksniavimą, galiausiai virtusį
imigracijos sąlygotu klasifikacijos procesu - priešingu nei
Šiaurės Amerikoje ar kapitalistinėje Europoje.

tūri „jus sanguinis" principo interpretacija bei nuo genea

Tokia patirtis su „svetimųjų" veiksniu žinoma tiek iš

sanguinis" ir genealoginis medis („Stammbaum") apibrė

logijos neatsiejamas priklausomybės kriterijus. Tada ,jus

buvusiųjų Rytų bloko šalių, tiek ir iš Baltijos šalių patir

žia pilietinės valstybės teises, kurių pagrindas (nors ir ne

ties, kai jos buvo prievarta įtrauktos \ Sovietų Sąjungos te

visada aiškiai suformuluotas), idealas yra „monoetninė te

ritoriją. Tai sukėlė kolektyvinę traumą, kuri, be abejo, žy

ritorija", kur etniškai homogeninės vienybės kūrimas veda

miai paskatino paplitusios istorijos grįžtamumo („Rever-

į institucinę valstybę.

sibilitaet von Geschichte") nostalgijos atsiradimą. Pagal šį

Norint šias etniškumo problemas iliustruoti aiškiau, ver

retrospektyvinių pristatymų ir vizijų, Centrinėje ir Rytų Eu

ta prisiminti ne tik tragiškus buvusios Jugoslavijos įvykius,

ropoje reiškiančių tiek intelektualų nesutarimus, tiek kas

paremtus etniniu valymu („ethnische Saeuberung"). („et-

dienines kalbas, kolektyvinį kompleksą, ateitis turi būti

nicka ciscenje"). Užtektų paminėti tokius įvykius be jokio

„prijungta" prie ikikomunistinės epochos taip, lyg socializ

tragizmo, kaip buvusios Čekoslovakijos šalių išsiskyrimas,

mas paprasčiausiai būtų išnykęs istoriškai.

o pirmiausiai - ilgas ir prieštaringas pilietybės įstatymų kū

Etniškumo problemoms transformacijos fazėje, kuri re
miasi „istorijos grįžtamumo" retorika, būdingi „archaiški^

rimas bei priėmimas Baltijos valstybėse, kur atvykę rusai
traktuojami kaip etniškai įsiskverbusi grupė.

Nė vienu atveju nereikia pamiršti, kad „monoetninio te-bama, pirmiausiai pabrėžiant socialsimbolinę teritorijos
ritorialumo" idealas buvo aiškus ir socializmo laikais, ne-reikšmę. Centrinės ir Rytų Europos atveju - priešingai: čia

paisant dvigubos priklausomybės (pilietybės ir tautybės).pirmiausiai kalbama apie teritorinės erdvės svarbą. EtnišTipinis pavyzdys yra Bulgarija, kur nuo 1960 metų privers-kūmo klausimai pirmojoje šalių grupėje sutampa su multitinai bulgarizuojant ar ištremiant turkų mažumos atstovuskultūrinės formacijos struktūrizavimu, kai tuo tarpu analoir totaliai ignoruojant pomakus, t. y. islamą išpažįstančiusgiški diskursai buvusiose komunistinėse valstybėse idealiu
bulgarus bei čigonus, buvo atmesta bet kokia etnokultūri-atveju siekia politinių nepriklausomų monoetninių sričių,

nė diferenciacija ir taip išsaugota monoetninė teritorijaČia pristatyta etninių procesų schema ir išsakytos proble(Giordano, 1993, 5-16).mos nėra pakankamai išbaigtos; tačiau jos aiškiai parodo.

Jeigu apibendrindami palygintume JAV. Kanados ir ka-kad etniškumą toliau tyrinėti tikslinga tik prasmingai irgaupitalistinės Europos visuomenes su posocialistinėmis, tai įšiai remiantis lyginamąja analize. Jau atėjo laikas etnologi-

akis krenta faktas, kad pirmuoju atveju apie etniškumą kai-jai pabandyti pašalinti šią per ilgai užsitęsusią problemą.
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mosi pagrindu, terminas „tauta" arba „nacija^ vienija grei

1.2. „Nacionalizmo", „tautiškumo", „tautos" terminų samprata

akademiniuose Lietuvos autorių darbuose
Erika Meškauskienė
Klausimai, kas yra nacionalizmas arba kas yra tauta, tik
iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasti. Kiekvienas žmogus, ne

čiau tik laisvąją dvarininkiją, gyvenančią tam tikroje api
brėžtoje teritorijoje ir pasirengusią dalyvauti politiniame gy

svarbu kas jis: mokslininkas, ideologas ar paprasčiausiai

venime. Taigi, agrarinėje visuomenėje sąvoka ^nacija^' vie

eilinis pilietis, skirtingai aiškintų šias sąvokas. Rodos, kuo

nijo asmenis ne kultūriniu, bet politiniu pagrindu (Gellner,

paprastesnis klausimas, tuo sudėtingiau į jį atsakyti. Anot

1992, 16). Prisirišimas prie valstybės kaip prie savo vals

V. Kavolio, „sociologai nacionalizmą stengdavosi aiškinti

tybės nebuvo būdingas ne tik paprastiems, bet ir išsilavi

arba kaip industrializacijos, ir ypač kaip netolygaus eko

nusiems tų laikų žmonėms. Valdovai, kurdami galingas ir

nominio vystymosi produktą, arba kaip atoveiksmį išorės

centralizuotas valstybes, mažiausiai dėmesio kreipė į ten

dominavimui bei mėginimams suskaldyti šalį, kuri, pasak

gyvenančių žmonių tautinę priklausomybę, o ir pastarie

švento įsitikinimo, turi būti nedaloma, arba kaip nukrypi

siems mažai terūpėjo, kokiam karaliui jie priklauso. Vals

mą nuo klasių kovos, arba kaip atavistinę liekaną" (Ka

tybių sienų nustatymą lėmė karinių pajėgų santykis ar val

volis, 1990, 302). Nacionalizmas - modernus reiškinys, jo

dovų tarpusavio susitarimai. Grįžtant prie E. Gellner'io, in

pradžia laikoma XVIlIa. pabaiga — Didžioji Prancūzijos re

dustrinėje visuomenėje vienijančiu pradu vargu ar gali bū

voliucija, kai, anot A. Smith^o, vieninteliu suverenu pa

ti kas nors kita nei nacionalizmas. Jis teigia, kad „kiek

skelbta tauta, kuri vienintelė buvo įpareigota kurti įstaty

vieno politinio vieneto ribose egzistuoja vieninga standar

mus savo piliečiams. Tada pirmą kartą istorijoje žmonės

tizuota kultūra arba kiekviena standartizuota kultūra sie

stojo į kovą už valstybę kaip už savo valstybę, tapo ne tik

kia sukurti savo valstybę (rejiHep, 1992. 24). Jau cituotas

valdiniais, bet ir savo valstybės piliečiais. Suinteresuotu

V. Kavolis nacionalizmą vadina tautos kultūrinio identite

mas savo valstybės reikalais, tautinės sąmonės pabudimas

to koncepsija, kuri tampa mobilizuojančia politine progra

iš Prancūzijos XIX a. paplito po kitus kraštus. Kaip rašo

ma, net jei tauta yra (o tam tikra prasme ji visada yra) ra

A. Smith'as, „nacionalizmas - turbūt svarbiausia ir pasto

dimosi procese. Kultūrine forma nacionalizmas yra pana

viausia iš ribotesnių moderniųjų ideologijų" (Smith, 1994,

šus { kitus civilizaciją formavusius pastarųjų dviejų šimt

3). Minėtas autorius nacionalizmą aiškina kaip ideologinį

mečių judėjimus - nuo romantizmo iki feminizmo - tuo,

judėjimą, siekiantį autonomijos, vieningumo ir individua

kad jis yra susijęs su visais kultūros modernizavimo lyg

lumo tam tikrai socialinei grupei, kurios kai kurie nariai

menimis (Kavolis, 1990, 307). Štai toks yra šiuolaikinių

suvokia ją kaip potencialią tautą (Smith, 1994, 117). Na

autorių požiūris į tautą ir nacionalizmą.

cionalizmas politizuoja tautą, jis paverčia kultūrą politi

Panašiai naujo tipo — tautinės valstybės - atsiradimą

kos pagrindu bei kriterijumi ir sudaro pagrindinę politinę

aiškina A. Maceina, teigdamas, kad „naujos valstybės pa

erdvę mūsų amžiaus visuomenės raidai, kitaip tariant, pa

grindu šiandien darosi tautinis principas, valstybinė krizė

verčia tautą „nacionaline valstybe'' (Smith, 1994, 214). Jo

veda valstybę į tautą, ją iš tautos kildina, tautos struktūrą

manymu, labai dažnai nacionalizmas gretinamas, o nere

realizuoja valstybės gyvenime". Jis taip aiškina valstybės

tai ir painiojamas su liberalizmu, bolševizmu ar fašizmu.

raidą: „Senoji valstybė yra išaugusi iš draugijinio princi

E. Gellner'is nacionalizmą įvardija kaip politinį principą,

po, josios pagrinde glūdi ne natūrali bendruomenė šeimos

pagal kurį politinis ir tautinis vienetas turi sutapti; nacio

ar tautos pavidalu, bet dirbtinė draugija, dirbtinė sąjunga.

nalizmas - tai politinio teisėtumo teorija, pagal kurią rei

Ji sudaroma susitariant žmonėms. <...> Tuo tarpu bendruo

kia, kad etninės ribos nesiskirtų nuo politinių ir ypač kad

menė yra apspręsta pačios prigimties, ji susidaro dėl išvi

etninės ribos kurioje nors valstybėje neskirtų turinčiųjų val

dinio prigimties stūmimo, dėl išvidinio linkimo. <...> Drau

džią nuo visų kitų (Gellner,1996, 13-14). Taigi, naciona

gijinis principas, kuriuo senoji valstybė buvo pagrįsta, pa

lizmas gali egzistuoti tik ten, kur tam jau yra susidariu

sitraukia, o jo vietoje pradeda įsigalėti bendruomeninis.

sios sąlygos. Anot E. Gellner'io, nacionalizmo šaknys slypi

Laisvi sambūriai pradeda užleisti vietą vienai organiškai

ne žmogaus prigimtyje (sąmonėje), o tam tikroje tuo metu

bendruomenei, jungiamai iš vidaus persunkiančiai visą gy

paplitusioje socialinėje tvarkoje (Gellner, 1996, 64). Jo tei

venimą, būtent - Tautai" (Maceina, 1939, 228). Taigi,

gimu, žmonija perėjo tris raidos etapus: ikiagrarinę, agra

A. Maceina, kalbėdamas apie reiškinį, kurį šiandien va

rinę ir industrinę visuomenes. Pirmajame etape negalime

diname nacionalizmu, nevartoja šio termino, kaip, beje, ir

kalbėti nei apie tautą, nei apie valstybę, kurios yra būtina
sąlyga atsirasti nacionalizmui. Agrarinėje visuomenėje jau

dauguma tarpukario Lietuvos autorių. O ir tie, kurie jį var
toja (P. Kuraitis, S. Šalkauskis, P. Leonas, M. Romeris),

yra ir viena, ir kita. tačiau ši visuomenė nelinkusi į nacio

suteikia jam labai skirtingas reikšmes. P. Kuraitis straips

nalizmą ir netgi turi jam tam tikrą imunitetą. Tokio tipo

nyje „Nacionalizmas krikščioniškos doktrinos šviesoje^ ra

visuomenėje kultūra negali būti politinių vienetų formavi

šo: ,.Vieni į nacionalizmą žiūri kaip į ypatingą tautos mei
lės, tautos savybių išlaikymo jr kultivavimo akcentavimą,
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būtų galima pagrįsti tiktai brutalumo dėsniu: aš esu stip

tautinės valstybės galia ir didybe didelį susirūpinimą, kiti

resnis, arba man patogios aplinkybės leidžia^ taigi aš tave

artimai jungia nacionalizmo sąvokos turinį su tautų teise į
savitą valstybę, dar kiti tą terminą vartoja prasme perdėji

mindžioju ir išnaudoju" (Leonas, 1933, 522).
S. Šalkauskis straipsnyje „Tautybė, patriotizmas ir lie

mo, vienašališkumo, ekskliuzyviškumo, nevaržomo tautos

tuvių tautos pašaukimas" apie nacionalizmą taip pat kalba

ir valstybės egoizmo, einančio į koaliziją su kitų veiksnių

kaip apie neigiamą ir net pavojingą reiškinį, prilygindamas
jį fašizmui Italijoje (straipsnis rašytas 1928 m., kai Vokie
tijoje naciai dar nebuvo paėmę valdžios) bei bolševizmui

kompetencijomis tautos ir valstybės vidaus gyvenime ir kitų
tautų reikalais ir natūraliais siekiais (Kuraitis, 1936, 308).
Autorius siūlo vartoti „nacionalizmo" terminą pridedant

Rusijoje. Jo teigimu, „agresyvaus nacionalizmo reakcijai

priėjo būdvardį, priklausomai nuo konteksto, nurodančio

yra simptominga tai. kad ji lengvai apsieina su konstituci

kokia reikšme jis naudojamas. Norint pažymėti neigiamo

nėmis ir parlamentinėmis garantijomis ir stengiasi mušti sa

nacionalizmo charakteri žavimą, reikėtų vartoti egoistinio ar

vo priešą ginklu", kaip tik tuo jis nusižengia demokratijai

vienašališko, estetinio ar totalinio nacionalizmo terminus -

(Šalkauskis, 1928, I). Taigi, matom, kad nacionalizmas tar

priklausomai nuo to, kurį neigiamą niuansą siekiama ak

si priešinamas demokratijai. Autoriaus teigimu, Lietuvoje

centuoti. P. Kuraitis praktiškai neskiria nacionalizmo ir tau

fašizmas taip pat yra radęs šiokių tokių atbalsių (galbūt tai

tiškumo, teigdamas, kad „kai kalbama apie nacionalius tau

sietina su tautininkų įvykdytu perversmu 1926 metais?).

tinės valstybės reikalus ir interesus, tai kalbama apie tau
tos reikalus ir interesus" (Kuraitis, 1936, 308).
Visai kitokią — grynai neigiamą — reikšmę „nacionaliz

Visai kitokį nacionalizmo vertinimą, gana artimą šių
dienų teorijoms, pateikia M. Romeris, savo straipsnyje
„Nacionalizmas ir valstybė" nacionalizmą įvardijantis kaip

mo" terminui teikia R Leonas, straipsnyje „Tautiškumas ir

judėjimą, kuriuo nacionalinės tautos stengiasi užvaldyti

nacionalizmas" supriešindamas šias kategorijas. Jis teigia,

valstybę ir pavesti ją savo tarnybai (Romeris, 1932, 258).

kad tai yra dvi visai priešingos žmonių socialinio bendra

Priešingai prieš tai cituotiems autoriams, M. Romeris tei

vimo sistemos. P. Leonas nacionalizmą laiko nauju reiški

gia, kad nacionalizmas iš esmės gerai sugyvena su demo

niu, „paskiausių laikų formacija" (autoriaus manymu, pir

kratinio valdymo forma. Nacionalizmo procesas, autoriaus

mas ryškesnis nacionalistų bruzdėjimas pasireiškė Prancū

nuomone, „prasidėjęs XIX a. kaip reakcija prieš raciona

zijoje 1880-1890 m.). Nacionalizmą jis sieja su konser

listinę XVIII a. demokratiją, įgyvendinamą Didžiosios

vatyviosiomis jėgomis, kas visiškai prieštarauja dabartinei

Prancūzų revoliucijos ir tepažįstančią abstraktinį žmogų —

šio termino reikšmei. P. Leonas rašo: „kadangi tauta savo

individą ir teritorinę kiekybinę žmonių - atomų tautą, —

sąmoningoje visumoje yra visa pašaukta save tvarkyti, tai

yra tęsiamas iki šiol"; jisai (nacionalizmas) XIX a. įvyk
dė Europoje italų ir vokiečių vienybę, jisai suskaldė Eu

regreso arba konservatizmo srovės virto įvairiomis politi
nėmis partijomis, kurios kai kuriose šalyse gavo naciona

ropos Turkiją Balkanuose naujomis nacionalinėmis vals

lizmo, nacionalistų vardą (Leonas, 1933, 521). Naciona

tybėmis, jis pagimdė ir paruošė visus tuos tautinius judė

lizmas įvardijamas kaip abstrakčiu principu virtęs teiginys,

jimus, kurie XX a. iš naujo pertvarkė Europos rytų ir cen

nacionalumą priešpastatantis žmoniškumo bei universalu

tro valstybinį susiskirstymą" (Romeris, 1932, 258-259).

mo dėsniui. Iš trijų veiksnių, kurie sukuria kultūrą: asmens,

„Tautų atsisprendimo teisė" aiškinama kaip principinė

tautos, žmonijos, nacionalizmas trečiąjį visai paneigia, o

kiekvienos etninės tautos „teisė" įkurti „savo" valstybę.

pirmų dviejų reikšmę iškreipia, stengdamasis grąžinti pra

Nacionalistinis judėjimas iš vienos pusės teritorinę vals

eitį. Praktiškai nacionalizmas pasireiškia tuo, kad viešpa

tybę paverčia nacionalteritoriniu junginiu, iŠ kitos - „te-

taujant paskiruose asmenyse ir tautoje įsigali ir vyrauja pik

ritorizuoja" nacionalinę tautą. M. Romeris skiria dviejų ti

tos aistros prieš kitaip mąstančius asmenis, prieš kitas tau

pų nacionalizmą: teritorinių ar valstybinių nacionalinių tau

tas (Leonas, 1933, 522). Kaip matome, nacionalizmas

tų, turinčių aiškų savo teritorinį gyvenamąjį centrą, nacio

praktiškai sulyginamas su fašizmu (ypač vokiškąja jo for

nalizmą ir teritoriškai išsisklaidžiusių tautų ar tautinių gru

ma), kuris tuo metu kėlė nerimą Europos visuomenei. To

pių, sudarančiųjų gyvenamoje teritorijoje tautines mažu

liau P. Leonas rašo, jog „tautiškumas jungia tuos, kurie ko

mas, nacionalizmą. Jis labai daug dėmesio skiria tautinių

voja, kad tauta galėtų naudotis visos žmonijos kultūros

mažumų problemai, kuri tapo ypač opi ir sudėtinga dėl

brangenybėmis, ir kurie nori apginti ir apsaugoti tų iško

valstybių nacionalizacijos. Pasak autoriaus, juo labiau

votų brangenybių naudojimą, o nacionalizmas jungia tuos,

valstybė yra viešpataujančios tautos nacionalizuota, juo la

kurie ne tautai, o tiktai sau siekia patikrinti gerą gyveni

biau savo nacionalizmu ją veikia tautinės mažumos, ku

mą ir todėl laiko reikalinga grįžti atgal į senąją visuome

rios nacionalinėje valstybėje tampa svetimomis (Romeris,

nės santvarką, kai buvo sekama paskui autoritetą; tautiš

1995, 251). Taigi, matome, kad M. Romeris bene vienin

kumas reiškia plėtojimąsi pagaf istorijos raidą, kuri eina

telis iš tarpukario Lietuvos autorių nevengė vartoti nacio

progreso keliu, nacionalizmas reiškia tautos siekimą pasukti

nalizmo termino, neteikdamas jam neigiamo atspalvio bei

istorijos eigą atgal ir sudaryti žmonių bendravime tokią

suteikdamas jam tokią prasmę, kokia jis aiškinamas dabar.

santvarką, kurioje asmuo būtų tik įrankis, kurioje asmens

Praktiškai visi, kurie rašė apie tautą, tautinę valstybę (o

ir tautos likimas būtų „pateptųjų" sprendžiamas. Tuo bū

tai buvo tikrai aktuali ir plačiai gvildenama tema), kalbė

du nacionalizmas yra antiistorinis reiškinys, kurį teoriškai

jo apie nacionalizmą^ tačiau šį terminą keitė kitais. Pavyz

džiu galime laikyti P. Slavėno straipsnyje „Tautinės kultū-
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ros ugdymas" pateiktą nacionalizmo (tiesa, ten jis vadina

nės sąmonės klodai nuolat yra sekinami arba pasisavina

mas „tautiniu susipratimu") pakankamai šiuolaikišką api

mi išorinių jėgų. Ilgainiui tauta praranda savigarbą ir gar

brėžimą. Minėtas autorius rašo: „Kai įvairiose politinėse

bę, o galop ir gyvybę" (Juozaitis, 1990, 25). Tiesa, moks

doktrinose po trumpų liepsningų užsidegimų ateidavo gi

liniuose darbuose randame ir kitokių, „sausesnių"*, moks-

lios krizės bei depresijos, tautinis susipratimas vis augo;

liškesnių tautos apibrėžimų. G. Vitkus „Politologijos įvade"

bendra padėtis po Didžiojo karo paskatino šitą procesą.

rašo: „Tauta - ypatinga žmonių bendrija, kurios narius jun

Tautiškumas pagaliau peraugo aibes politinių reiškinių,
daug kur jis pasidarė vyraujančia doktrina, įgydamas kar

gia bent keletas iš šių požymių: bendra kalba, bendra re

tais tiesiog religinio entuziazmo" (Slavėnas, 1938, 382).

teritorinis apsigyvenimo centras; tačiau svarbiausias tautiš

ligija, bendra istorinė praeitis, daugiau ar mažiau aiškus

Prieš apžvelgiant „tautos" termino vartoseną tarpuka

kumo kriterijus yra pačių žmonių savimonė, tai, kuo patys

rio Lietuvoje, norėtųsi pacituoti keletą šiuolaikinių Lietu

save laiko, kokiai tautai jaučiasi priklausą" (Vitkus, 1992,

vos politikos bei visuomenės veikėjų, Lietuvos Persitvar

234). Taigi, tautos požymiai yra nusakomi, tačiau nebūti

kymo Sąjūžio dalyvių pasisakymų šia tema, kad matytu

nai visi jie turi pasireikšti, šiuolaikiniame pasaulyje daug

me koks aiškus ryšys tarp šių dienų ir praeities, taip pat

svarbesnis yra paties žmogaus, laisvo individo, apsispren

apžvelgti šiuolaikinių nacionalizmo teoretikų pateiktus bei

dimas. Atskirus individus [ tautą sujungia ne tiek teritori

jau klasika tapusius tautos apibrėžimus. V. Zaborskaitė ra

ja, rasinės savybės ar istorinė patirtis, kiek solidarumo jaus

šo: „Tauta yra žmogaus buvimo realybė. <...> Nėra žmo

mas. Pasak M. Weberio, tautos terminą galima kaip nors

gaus, kuris nepriklausytų jokiai tautai. Tauta yra istorinės

apibrėžti, bet šito tikrai negalima padaryti nurodant ben

raidos vaisius. <...> Brangiausias tautos lobis ir jos tapa

dras tautų empirines savybes; šis terminas pirmiausiai reiš

tybės svarbus požymis yra gimtoji kalba. Bet žmonių ben

kia tai, kad tam tikrų bendrijų individai gali išsiugdyti sa
vitą solidarumo jausmą kitų bendrijų akivaizdoje (Smith,

drija tampa tauta ir kitų jungčių dėka: bendro istorinio li
kimo, tos žemės, kurioje vyksta tautos istorinė drama, ben

1994, X). Visai kitokiu principu formuluojamas J. Stalino

drų biologinių prielaidų ir viso to pagrindu susiklosčiusios

pateiktas tautos apibrėžimas: „Nacija yra istoriškai susi

tautos kultūros dėka. Papročiai, bendravimo būdas, įpras

formavęs patvarus žmonių bendrumas, atsiradęs kalbos, te

tinė buvimo aplinka; istorinė atmintis, pasakos ir dainos,

ritorijos, ekonominio gyvenimo ir psichinio pobūdžio, pa

savoji literatūra ir visi kiti menai; peizažas ir klimatas, dan

sireiškiančio kultūros bendrumu, bendrumo bazėje^ (Sta

gus, žemė, vandenys - tie dalykai formuoja tautos galvo

linas, 1952, 8). Kaip matom iš šių apibrėžimų, daug lanks

seną ir jauseną, sieja jį su kitais savo tautos žmonėmis.

tesnis yra M. Weberio pateiktas tautos termino aiškinimas,

<.„> Tauta yra žmogaus buvimo duotybė -jis neturi kito

kur pabrėžiamas asmeninio pasirinkimo momentas, tuo tar

kios egzistavimo formos, kaip tik buvimą tautoje. Jis šne

pu pagal J. Stalino „tautos" apibrėžimą tauta nustoja būti

ka kurios nors tautos kalba, laikosi tautai įprastų elgesio

savimi, jei nėra nors vieno iš pateiktų požymių. Pažiūrė

stereotipų, dalyvauja vienos ar kitos tautos institucijose. Iš

kime, kaip šią problemą sprendžia šiuolaikiniai naciona

eidamas iŠ savo prigimtosios tautos, jis įeina į kurios nors

lizmo teoretikai. Pasak A. Smith'o, „tautos" ir „tautišku

kitos tautos būtį. Taip gali atsitikti ne tik pavieniams indi

mo" samprata yra nacionalistinės ideologijos šerdis (Smith,

vidams, bet ir ištisoms tautoms: jos gali išnykti, ištirpti ki

1994, 69). Pripažindamas, kad žmonija yra natūraliai pa

tose, paprastai didesnėse, tautose" (Zaborskaitė, 1993,

dalinta į atskiras tautas, jis skiria dvi „tautos" sąvokos

62-63). Labai panašiai apie tautą, jos požymius kalbėjo

prasmes: 1. Tauta kaip „natūralus" istorinis vienetas;

dauguma tarpukario Lietuvos autorių, šią tradiciją perėmė

2. Tauta kaip istoriškai konkretus ir politinis tikslas arba

XX a. pabaigos Lietuvos atgimimo veikėjai. Istorijos ak

idealas (Smith, 1994. 212). A. Smithas pripažįsta tautos
istorinę raidą. Šiuolaikinė tauta - tai etninė bendruomenė,

centavimas buvo būdingas daugumai Sąjūdžio veikėjų.

1988 metų rugpjūčio 23 dienos mitinge Vingio parke Just.

išsiskirianti pirmiausiai savo atskira istorija ir kalba, o jos

Marcinkevičius į susirinkusiuosius kreipėsi žodžiais: „Te

nariai laikomi laisvais piliečiais, turinčiais bendras teises

gyvuoja tauta, laisvai bendraujanti su savo istorija" (Mar

ir pareigas apibrėžtuose, apribotuose teritoriniuose „na

cinkevičius, 1994, 270). Kokie populiarūs ir kaip dažnai

muose" (Smith, 1994, 78). Kaip matome, A. Smith'as tau

kartojami buvo lietuvių tautos patriarcho J. Basanavičiaus
žodžiai: „Žmonės, nežinantys savo istorijos, visuomet lieka

ta vadina tokią etninę bendruomenę, kuri turi ne tik isto

vaikais". Kovojant už valsybės nepriklausomybės atkūri

vo valstybę. Autorius vartoja „tautinio idealo" terminą, ku

riškai įgimtus ar įgytus bendrumus, bet ir yra sukūrusi sa

mą, o vėliau ją įtvirtinant, buvo pabrėžiama, kad atkurto

ris įvardijamas kaip tikėjimas, kad visi tie, kurie turi ben

ji tauta yra senosios Lietuvos tęsinys: „Vardan amžinų da

drą istoriją ir kultūrą, turi būti autonomiški, susivieniję ir

lykų aukojama gyvybė, už žemę, už kalbą, už nuosavybę,

skirtingi savo pripažintose Tėvynėse; „tautinio idealo" iš

už Bažnyčią...Už visa tai aukojamasi vardan ateities, ši

takose glūdi tokia pasaulio vizija, pagal kurią žmonija „iš

taip, visiškai paprastai, susiliečia Senoji ir Jaunoji Lietu

tikrųjų" ir „natūraliai" padalinta į skirtingas istorines bei

va" (Juozaitis, 1990, 39). Akcentuojama ir valstybės, kaip

kultūrines bendruomenes, vadinamas tautomis: kiekviena

tautos gyvavimo garanto, būtinybė. Jau cituotas A. Juo

tauta apibrėžia savio narių tapatumą, nes jos specifinė kul

zaitis rašo: „Politiškai bejėgė tauta yra pasmerkta sekliam

tūra formuoja individą (Smith, 1994, 10). Šiais laikais tau

kultūriniam gyvenimui, nes giliausi, būtiškieji visuomeni-

tinės valstybės tapo tokiu natūraliu reiškiniu, kad, anot
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taru arba gyvulišku instinktu, kliudančiu žmonijai susiar

E. Gellner'io, „žmogaus be tautos idėja, atrodo, šiuolai
kiniai vaizduotei sudaro daug daugiau sunkumų, žmogus

tinti į vieną darbo šeimyną (Vabalas - Gudaitis, 1923,
136). Vis tik čia pateikti kraštutiniai pavyzdžiai. Nagrinė

be tautos neįtelpa į pripažintas kategorijas" (Gellner, 1996,

jant lietuvių autorių „tautos", „tautiškumo", „patriotizmo"

20-21). Autorius pabrėžia, kad tai yra primestas šių lai

sąvokų vartoseną minėtu laikotarpiu bus apžvelgiami tik tie

kų požiūris, nes iš tiesų turėti tautybę nėra natūrali ir ne

darbai, kuriuose neneigiamas tautybės faktas.

atskiriama žmogaus savybė. Jis pateikia du tautos apibrė

Tarpukario Lietuvos autorių darbų apžvalgą pradėsiu

žimus: ]. Du žmonės yra tos pačios tautos, jeigu — ir tik

nuo straipsnio „Kas tai yra tauta?", išspausdinto Vilniui

jeigu - jų yra ta pati kultūra; kultūra savo ruožtu reiškia

vaduoti Sąjungos leidinyje. Čia pateikiamos dvi tautos

idėjų, ženklų, asociacijų, elgesio ir bendravimo būdų sis

sampratos: „1. Siauresne prasme „tauta" reiškia krūvoje

temą. 2. Du žmonės yra tos pačios tautos, jeigu - ir tik

gyveną žmonių sambūriai, kurie kalba viena maždaug kal

jeigu - jie pripažįsta (išskirta autoriaus) vienas kitą pri

ba ir yra vienos kilmės ir kraujo; 2. Platesne prasme žo

klausant tai pačiai tautai; kitaip tariant, tautas sukuria žmo

dis „tauta", kuriam vakarų tautos turi atskirą žodį „naci

gus; tautos yra žmonių įsitikinimų, lojalumo ir solidarumo

ja" reiškia stipriai surištą į krūvą kraujo, padermės, kal

artefaktai; tai, kad jie pripažįsta vienas kitą vienos bendruo

bos bendrumu, vienoda sąmone ir bendrais interesais vi

menės nariais, ir paverčia juos tauta, - o ne kokie nors kiti

suomenė, dažnai sudaranti savo valstybę su savo santvar

bendri požymiai, kad ir kokie jie būtų, kurie skiria šią ka

ka, įstatymais, arba kitaip sakant su savo kultūra ir civi

tegoriją nuo ne jos narių (Gellner, 1996, 22). Taigi, prak

lizacija" (VVS, 41, 1-2). Straipsnio pabaigoje pateikia

tiškai neįmanoma tiksliai apibrėžti tautos sąvokos: vieni au

mas gan modernus, iš šių laikų pozicijų žvelgiant, tautos

toriai daugiau akcentuoja formalius požymius, kiti pirme

apibrėžimas: „Tauta - tai yra vienas žmonių kūnas - vi

nybę teikia individo apsisprendimui ir solidarumo jausmui.

suomenė, sulieta į krūvą vienu susipratimu - sąmone, viena

Kalbant apie tautą, neįmanoma apeiti santykių su valsty

kultūra, turinti vienus ir tuos pačius siekius, bendrą būdą

be (turima galvoje tautine) aspekto, apsieiti be ^tautos kul

ir dažnai, bet ne visados, dar bendrą kalbą, kraują, pader

tūros", „tautinio auklėjimo", „patriotizmo", „Tėvynės" są

mę, ir vieną bendrą kilmės vietą - Tėvynę, tauta — tai nėra

vokų. Kaip jau buvo rašyta, tautine tema buvo plačiai dis

smurto - prievartos ar jėgos padaras, tik žmonių įsisąmo-

kutuojama tarpukario Lietuvoje, nes tai buvo ypač aktualu

nėjimo, jų dvasinio ir medžiaginio kilimo - kultūros vai

naujai besikuriančiai nacionalinei Lietuvos valstybei. Tai

sius^ (VVS, 41, 16). Kaip matome, autorius svarbiausiais

buvo laikotarpis, kai tautą kaip etninę bendruomenę keitė

tautos formavimosi veiksniais laiko tautos kultūrą ir tau

tauta - nacija, kuriai reikėją suvokti save, kuriai teko spręs

tinį susipratimą. Išskiriami septyni tautos požymiai:

ti naujai iškilusias problemas: santykių su Lietuvoje gyve

„1. Kalba, kuri yra „tautos siela, tautos gyvybė", bet vien

nančiomis tautinėmis mažumomis, kitomis valstybėmis ir

iš kalbos spręsti apie tauta būtų klaidinga (kaip pavyzdį

valstybės saugumo bei gynybos reikalus, ypatingai kovo

autorius nurodo Lietuvos lenkus); 2. Priklausomybė vie

jant dėl Vilniaus ir Vilniaus krašto. Tarpukario Lietuvoje

nam kraujui, giminei arba padermei, t. y. rasei. Vis tik sve

„tautos", kaip ir „nacionalizmo" termino vartosena, tiesa,

timo kraujo priemaiša neatima tautai jos privalumų; 3. Tė

kiek mažiau, įvairavo. Tai apsprendė tuo laikotarpiu Eu

vynė — Šalis - gimtinė, tai yra indas, kuriame tauta susi

ropoje ir pasaulyje vykusi įvairių politinių srovių, ideolo

daro; 4. Kultūra ir sąmonė, arba tautinis susipratimas, žmo

gijų kova. Iliustruoti tai galėtų citata iš J. Vabalo - Gu

nės apsisprendžia prisiimti tą tautybę, kuri jiems dėl vie

daičio straipsnio „Tautos sąvoka*^: „nežiūrint į taip dažną

nos ar kitos priežasties labiau patinka, jie pasirenka pri

„tautos" žodžio vartojimą ir reikšmę mūsų gadynei, retas

klausymą tai tautai, kurios kultūra juos labiau traukia, jiems

gali duoti aiškų šio žodžio apibrėžimą, o kai kurie visiš
kai nepripažįsta tautybės: liberalizmo šalininkai, kaip

painiojama su tautybe („polska viara"); 6. Tautos būdas,

Mommsen ir Virchovv, visai ją atmeta, nes ji prieštarauja

kuris gali pritraukti arba atstumti; 7. Tautų veiklumas, ku

pirmykščios žmonių visuotinos lygybės bei laisvės princi

ris pasireiškia lengvai išmokstama kalba, „didele ir išau

pui; kiti, pavyzdžiui, Tolstojus, dėl etninių motyvų atmeta

gusia" literatūra, mokslu, menu, tautos didvyriškumu"

labiau imponuoja; 5. Tikyba, kuri buvo, o dar ir dabar yra

tautybę kaipo palaikančią žmonijoje egoistinius ir neapy

(VVS, 41, 3-13). Taigi, vieni tautą nusakantys požymiai

kantos instinktus; kairesnieji socialistai ir bolševikai taip

yra paveldimi, kiti įgyjami, beje, pastarieji autoriaus ma

pat atmeta tautybę, kuri kliudo kultūros pažangai, sujung

nymu „dabar" yra reikšmingesni. Iš to, kas pasakyta, ma

dama tik valdančius žmonių sluoksnius, kad geriau išnau

tome, kad priklausymas vienai ar kitai tautai yra pasiren

dotų proletariatą, kuris tautiniame gyvenime nedalyvauja ir

kamas, vis tik jis vertinamas gana neigiamai ir vadinamas

iš jo jokių gėrybių negauna; krikščionybė, labiausiai Ro
mos, taip pat nepalankiai žiūri į tautybę: Wienos miesto

nutautėjimu.
S. Šalkauskis su tautybės supratimu, jo manymu, būti

vyskupija savo laiške rašo: „Tautybė yra stabmeldystės lie

nu kiekvienam žmogui, sieja patriotizmą, kurį, beje, griežtai

kana ir kalbų skirtumas — tai nuodėmės bei nuo Dievo ati

atskiria nuo nacionalizmo. „Tauta yra toji prigimtoji gy

tolimo duomena; be to, daug yra universalizmo, kosmopo
litizmo, internacionalizmo šalininkų ir savaime nusistačiu

vatos lytis, kuri savaime organizuojasi ir sudaro sąlygas iš
sivystyti pilnutiniam individui^ (Šalkauskis, 1928, 9). Žmo

sių prieš tautybę žmonių, kurie ją laiko buržuazijos prie

gus kaip individas, gyvendamas pats vienas, negali „nieko

pakelti į aukštesnį laipsnį — nei religijos, nei mokslo, nei
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venamoji tautos aplinka ir istorinis tautos likimas. Iš pir

meno; kad šitie civilizacijos vaisiai susikurtų ir prinoktų,

mojo veiksnio kyla atlaidumas bendraujant su kitų tauty

reikalingas sutelktinis darbas žmonių, kuriuos jungia ben

bių žmonėmis ir prisirišimas prie žemės; saikas fantazi

dras susipratimas, ką gali pagaminti tik fizinis ir psichinis

jos ir intelekto veikime yra lietuviškos individualybės bruo

giminingumas". Autorius nesistengia įvardyti tautai būtinų

žas, turįs organiškų ryšių su lietuviškos žemės paviršiaus

bruožų - netgi priešingai: Jokia konkretinė sutelktinio gy

charakteriu, iš gyvenamos aplinkos kilę taip pat melancho-

venimo apraiška nėra būtina tautybės savybė" (Šalkauskis,

liškumas, susitelkimas savyje, pasidavimas likimui, savai

1928, 10). Prieštaraujant daugelio to meto autorių nuomo
nei, net kalba, S. Šalkauskio nuomone, nėra tautai būtinai

mingas gamtos ritmo pajautimas, lyriškai emocinis, iracio

reikalinga. „Kai kalbama apie tautą, turima omeny aukš

kius lietuvio bruožus kaip prisirišimas prie žemės, pasi

čiausia ir turtingiausia sutelktinės individualybės lytis; et

davimas likimui, akustinis gamtos ritmo suvokimas, lyriz

ninis temperamentas, kalba, įpročiai, visuomeninė tvarka -

mas. O visų šių bruožų išraiška yra lietuviškoji kultūra

visa tai gali sudaryti tautinės individualybės žymes, bet tau

(Maceina, 1991, 462, 471, 497). Tautinė kultūra, anot

tinė individualybė nenustoja buvusi tokia, kai jai pristinga

A. Maceinos, yra savotiškas tautos veidrodis, kultūra sa

vienos kitos iš šių žymių'" (Šalkauskis, 1928, 6). Kalbė

vo turiniu visados yra žmogiška, bet savo forma ji yra tau

damas apie tautos reiškimąsi, S. Šalkauskis vartoja „tauti

tiška; idėja kyla iš žmogaus dvasios ir dėl to iš esmės yra

nės civilizacijos" sąvoką, kuri, jo teigimu, yra „dviejų kul

žmogiška, suprantama bei prieinama visiems žmonėms, bet

tūrų padaras: liaudies, duodančios jai materialųjį pagrin

šitoji idėja yra realizuojama per tautiškumą, kuris apspren

dą, bei šviesuomenės, teikiančios idėjinį turinį". Materia

džia žmogaus mąstymą, jo dorinius nusiteikimus ir jo es

linė lytis yra konkreti, individuali ir pritinkanti tik vienai

tetinę kūrybą (Maceina, 1991, 412). Kaip matome, A. Ma

nalus gamtos išgyvenimas; istorinis likimas suformavo to

tautai, o idėjinis turinys - abstraktus, visuotinis ir gali būti

ceina pateikia principą— nuo žmogaus per tautą į žmoni

bendras visai žmonijai. Esant tokiai „žemosios^ ir „aukš

ją. Jis plačiai vartoja „tautinio pašaukimo" terminą apie

tosios^ kultūrų sintezei, autoriaus teigimu, „individo, tau

kurį bus kalbama vėliau.

tos ir žmonijos būtybės susieina ir jungiasi tautinės civili

J. Keliuotts straipsnyje „Tauta, patriotizmas ir žmoni

zacijos pagrinde". Iš to kildinami ir tautinio auklėjimo už

ja" duoda tokį tautos apibrėžimą: „Tauta - tai žmonių ma

daviniai, iš to daroma išvada, kad laisva tauta privalo tapti

sė, sujungta bendros individualybės forma, kuri jiems tei

jungiamąja grandimi tarp individo, savo vienatvėje per daug

kia fizinę ir psichologinę jų pojūčių, minčių ir veiklos de-

linkusio į egoizmą, ir žmonijos, per mažai sujungtos drau
gijos. S. Šalkauskis teigia, kad tautinis mūsų pašaukimas

terminaciją" (Keliuotis, 1934, 531). Tautybė gaunama
gimstant, „žmogus yra dvasinis savos istorinės ir sociali

yra realizuoti sintezę tarp Rytų ir Vakarų, jos padariniu tu

nės aplinkos vaikas" (Keliuotis, 1934, 529). Rasės, gim

rėtų būti „suderinimas ir išreiškimas lietuviškomis lytimis

tosios žemės, istorinės aplinkos įtaka suformuoja žmoguje

vokiško aktyvumo, rusiško žmogiškumo ir lenkiško subti

tam tikras ypatybes, kurių visuma vadinama tautybe, tai

lumo^ (Maceina, 1991, 423). Autorius skirsto tautas į tas,

gi, anot J. Keliuočio, „tautybė - tai fizinių ir psichologi

kurios kultūras kuria ir tas, kurios jas sintetina: „didžio

nių formų visuma, kuri determinuoja mūsų jausmus, min

sios tautos daugiau savarankiškai kuria ir mažiau sinteti

tis ir veiklą, kitais žodžiais tariant, visam kolektyvui ben

na, mažosios tautos, atvirkščiai, daugiau sintetina ir ma

dra individualybė ir sudaro tautybę" (Keliuotis, 1934, 530).

žiau įstengia savarankiškai kurti^; „taigi, lietuviškoji tau
tinė individualybė", tęsia S. Šalkauskis, „dėl istorinio li

Autorius nesistengia konkretinti tautybę nusakančių požy

kimo ir geopolitinės Lietuvos padėties yra palenkta sinte

nebuvimas nepanaikina tautybės fakto. J. Keliuotis akcen

tinės kultūros linkme; šitokia sintezė yra ne tik lietuvių kul

tuoja, kad tautybė yra ne pasirenkama, bet įgimta žmogaus

tūros idealas, bet ir svarbiausia valstybės vidaus ir užsie

savybė: „Kaip vaikas negali laisvai pasirinkti sau tėvų. taip

nio politikos atrama" (Maceina, 1991, 423). Toks požiū

nėra galimumo sauvališkai pasirinkti sau tautybės; atsisa

ris į tautinę kultūrą, į lietuvių tautos pašaukimą ir veiklos

kymas savo tautybės yra žygis prieš paties savo prigimtį,

gaires nebuvo tipiškas tarpukario Lietuvoje.
S. Šalkauskio mokinys A. Maceina, kalbėdamas apie

atentatas prieš kultūrą; natūralus žmogus linkęs mylėti sa

tautą, pateikia V. Solovjovo tautybės apibrėžimą: ,, Tauty

vaimingai žmogus linksta" (Keliuotis, 1934, 530). Natū

bė nėra aukščiausioji idėja, kuriai mes turime tarnauti, ji

raliai iŠ to seka savos tautybės meilė arba patriotizmas, api

yra gyva. natūrali ir istorinė jėga, kuri kaip tokia, pati pri

būdinamas kaip savo tautinės individualybės meilė, bran

valo tarnauti aukščiausiai idėjai ir šitąja savo tarnyba pa

ginimas visko, kas yra lietuviška: tai gynimas savo vasty-

mių, jis pripažįsta, kad net kurio nors iš minėtųjų pradų

vo tautybę, nes ji yra jam didelė gėrybė, o prie gėrio sa

teisinti savo buvimą ir suteikti jam prasmę" (Maceina,

bės laisvės ir jos integralumo, besąlyginis ir nesibaigian

1933, 241). A. Maceina prie „tautos" termino aiškinimo

tis aukojimasis savo tautai, lietuviškosios kultūros ugdymas

prieina per „tautinę individualybę", kuri „yra išvidinė jung

(Keliuotis, 1939, 290). Patriotizmas reiškiasi dviem for

tis, rišanti žmones vieną su kitu ir tuo būdu sukurianti or

mom: savo tėvynės kultu ir tarnavimu savai tautai (Keliuo

ganišką vienetą, vadinamą tauta" (Maceina, 1939, 230).

tis, 1934, 531). Bet patriotizmas neįmanomas be tautinio

Tautinės individualybės bruožus, anot autoriaus, formuoja

susipratimo, be tautinio solidarumo. Anot J. Keliuočio, kai

trys pagrindiniai veiksniai: etnologinė tautos struktūra, gy

žmonės sąmoningai ima jausti savo bendras ypatybes ir sa
vo bendrą likimą, tada susidaro tautos vienybė; tada jos na-

riai sąmoningai reiškia norą bendrai gyventi, kovoti ir veik

ir fiziologinės tautos ypatybės, nuo kurių daug priklauso

ti, bendrai vykdyti savo kolektyvinį, tautinį pašaukimą. Taip

juslinio gyvenimo pasireiškimai, tautos temperamentas ir

susidaro tautinė visuomenė su visais savo esminiais atri

netiesioginiu būdu ir tautos charakteris; bet tautos tempe

butais, rašo J. Keliuotis, taip žmogus išsivaduoja nuo vi

ramentas daug priklauso nuo gyvenamo krašto geografinės

suomenės ir tautos kaip fizinio fakto ir laisvai jį priima

padėties, nuo klimato, nuo artimesnės ir tolimesnės gamti

kaip dvasinę gėrybę; taip natūralinis patriotizmas virsta tau
ria moraline dorybe, įgimtas nacionalizmas kultūriniu tau

nės aplinkos ypatybių, nuo gyvenimo sąlygų; be galo di
delę reikšmę tautai turi jos išpažįstama religija"; ryškiau

tiškumu ar teisėtu nacionalizmu (Keliuotis, 1934, 531). Kai

siu tautos išsilaikymo, tautos sveikatingumo požymiu lai

vienos tautybės žmonės tampa tautine visuomene, Jie ma

komas „kraujo grynumas"; kitas svarbus tautinio bendru

to, kad jiems tenka rūpintis tais pačiais reikalais, kad jiems

mo vertinam iausias požymis - bendra kalba ir ja besire

brangios tos pačios tautinės vertybės, kad jie naudojasi to

mianti bendra tautos literatūra (Kuraitis, 1936, 309). Bet

mis pačiomis gėrybėmis; jie pastebi, kad be kitų pagalbos
nepajėgs nei išlaikyti, nei įkūnyti savo tautybės; jie todėl

autorius šių požymių nesuabsoliutina. Netgi priešingai, ta

kuria socialinį, laisvą ir savarankišką organizmą, kuris va

yra daug tautų, kurios atsirado susimaišius įvairiausioms

dinamas valstybės vardu^ (Keliuotis, 1934/1, 617). Kalbant

rasėms ir tautybėms taip, kad sunku šiandien būtų pasa

rytum prieštaraudamas tam, ką pats išdėstė, jis teigia, kad

apie tautos reiškimąsi, neapeinamas ir tautinės kultūros, ku

kyti, kurios rasės žmonės toje tautoje daugiau savo žymė

rią J. Keliuotis apibūdina „tautinės civilizacijos" terminu,

mis reiškiasi; yra kraštų, kur įvairių kalbų, kilmių, religijų

klausimas. Tautinė civilizacija, anot autoriaus, sudaro žmo

žmones taip tampriai sujungė bendras istorinis likimas,

gui tarsi antrą prigimtį, kuri leidžia jam daugelį veiksmų

bendros pergyventos kovos laikai, bendri džiaugsmai ir

atlikti lengvai, savaimingai; tautos narius jungia ne objek-

vargai, kad dabar jie jaučiasi kaip vienos tautos vaikai;

tyvinės idėjos (jie gali būti įvairių pažiūrų ir religijų), bet

yra tautų, kurios turi labai gyvą tautinio bendrumo sąmo

bendra dvasia, galvosena („mentalite"), bendras būdas gal

nę tr jausmą, o nekalba viena kalba, nors yra vienos kil

voti, jausti ir veikti; tautybė yra savaimingas žmogaus ug

mės, pavyzdžiui, žydai ar airiai (Kuraitis, 1936, 309). Tau

dymo veiksnys (Keliuotis, 1934. 530).

ta aukštesniąja prasme, t. y. nacijos prasme, autorius va

Bendrame kontekste kiek išsiskiria P. Kuraičio jau ci

dina ne tik tas tautas, kurios yra sukūrusios savo tautines

tuotas straipsnis „Nacionalizmas krikščioniškosios doktri

valstybes, bet ir tas, kurios vienaip ar kitaip pasireiškė

nos šviesoje". Jo autorius nepateikia tautos apibrėžimo, ta

žmonijos istorijoje. Vis tik tauta, turėdama prigimtinę tei

čiau įvardija, kas yra nacija. Be to, jis bene vienintelis ak

sę reikštis kultūrinėje veikloje, privalo siekti savo tauti

centuoja religijos svarbą tautybei, nagrinėja krikščionybės

nės valstybės sukūrimo. P. Kuraitis tautines ypatybes ski

ir tautiškumo santykį. „Paties visatos Kūrėjo taip nustaty

ria į tas, kurios išreiškia „kūno tautinius individualumus"

ta, - rašo P. Kuraitis, - kad žmonija susideda iŠ įvairių

(kitaip vadina „tautos kūnu") bei tas, kurios išreiškia „in

savo individaliomis ypatybėmis asmenų ir iš turinčių skir

dividualines sielos ypatybes" (kitaip vadina „tautos dva

tingas savybes tautų; kaip tos pačios šeimos vaikai, nors

sia"); pirmuosius formuoja fiziologiniai dėsniai, gyvena

ir panašūs, daugiau ar mažiau skiriasi savo išvaizda, savo

moji vieta, klimatas, valgis, išorinio darbo rūšys ir būdai,

ūpu, temperamentu, savo palinkimais, taip ir didžiojoje

antruosius - religija ir dora, šeimyniniai, grupiniai ir vi

žmonijos Šeimoje reiškiasi tautinių tipų įvairumas, skirtin

suomeniniai santykiai, istoriniai išgyvenimai, žygiai, pavyz

gumais išmarginti grupiniai panašumai1" (Kuraitis, 1936,

džiai, taikūs ir priešiški susidūrimai, santykiai su kitomis

310). Šiuo savo požiūriu į tautą kaip į sudedamąją žmoni

tautomis (Kuraitis, 1936, 309-310).

jos dalį minėtas autorius nėra originalus. Kaip jau rašyta,

J. Vabalas-Gudaitis aukščiau minėtame straipsnyje mė

nors P. Kuraitis ir kalba apie tautiškumą, tautą, bet nepa

gino paaiškinti žodžio „tauta" kilmę. Anot jo, „kilmės at

teikia jos apibrėžimo, apskritai autoriui nebūdingas konkre

žvilgiu „tautos" žodis yra artimas lotynų kalbos žodžiui tu

tus sąvokų įvardijimas. Minėtame straipsnyje pateikiamas

mulus (kalva) liet. tuntas „orszak", būrys atatinka vokie

praktiškai vienintelis - „nacijos" apibrėžimas. Anot P. Ku

čių „Volk"; K. Būgos „Kalbos ir senovės" 1 dalyje ran

raičio, „nacija"' paprastai vadinama kultūringa tauta, kuri

damas iki šiol vartojamas veiksmažodis „nutausti", kuris

yra sukūrusi savo valstybę arba kuri dėl savo kultūrinio su

aiškinamas taip: ėriukas nutauto, reiškia atsiskyrė nuo bū

brendimo turi teisę savo valstybę steigti, nors tam steigi

rio; bet dabar ne kiekvieną žmonių būrį pavadinsime tau

mui nelemtos sąlygos tuo tarpu ir neleistų virsti realiu fak

ta ir tas žodis turi daug siauresnį turinį, artimą vokiečių

tu" (Kuraitis, 1936, 308). Autoriaus teigimu, „įvairios tau

„nation" (Vabalas-Gudaitis, 1923, 137). Kaip ir prieš tai

tos atsiradusios skirtingai, todėl sunku rasti toks apibrėži

cituotas autorius, J. Vabalas-Gudaitis neduoda savo tautos

mas, kuris visoms joms lygiai tiktų". Kai kalbama apie

apibrėžimo, jis pasitenkina F. A. Brockhauso žodyne pa

konkrečias tautas, jau galima, anot P. Kuraičio, išskirti tau

teiktu apibrėžimu, kuris skamba taip: „Nacija (tauta) yra

tiškumo sąvokos svarbesnius elementus. Jis vartoja tautiš
ko bendrumo terminą. Taigi, „apibrėžiant konkrečias tau

kolektyvas (būrys) žmonių turinčių bendrą kilmę, kalbą,
politinį bei kultūrinį išsiplėtojimą ir sąmonę bendros pri

tas paprastai tinka nurodyti į svarbią tautiškumo bendru

klausomybės savo kolektyvui" (Vabalas-Gudaitis, 1923,

mo priežastį - į bendrą kilmę arba rasę: iš čia anatominės

138). Taigi, remdamasis šiuo apibrėžimu, jis išskiria pen-
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kis pagrindinius faktorius, jungiančius žmones į kolekty
vą (tautą), bei papildo kitais faktoriais, tokiais kaip žemė,

tautiškumo kilmę rašo M. Romeris, kuris, laikydamasis Va

oras (klimatas), valdžia, įstatymai, mokykla, darbas, eko

karų Europoje vyravusios tautos sampratos, teigia, kad le

Skirtingai nei dauguma tarpukario lietuvių autorių apie

nominės gyvenimo sąlygos, karai, tikyba, politiniai idea

miamu priklausymo tautai kriterijumi tampa ne objektyvūs

lai ir t. t., kurie sąlygoja žmonių jungimąsi į įvairiausius

jos požymiai, bet greičiau subjektyvus žmogaus tautinis ap

kolektyvus. Turint tiek rūšies kolektyvų, rašo J. Vabalas-

sisprendimas. Jis skiria dvi tautos sampratas: tauta-popu-

Gudaitis, kur juos sudarą faktoriai paprastai susikryžiuoja

lus ir tauta-natio (nacionalinė tauta). Pirmoji, tauta-popu-

ir supainioja tuos kolektyvus taip, kad nelengva nustatyti,

lus, sutampa su valstybe kaip jos būtinas ir esminis ele

kokios rūšies kolektyvai turi tvirtesnį pagrindą savo egzis

mentas, be jos nėra ir negali būti valstybės, bet ir ji be

tavimui ir dar sunkiau nustatyti sienas tarp vieno ir kito

valstybės nebūna; tauta-populius yra tokia kiekybinė žmo

kolektyvo egzistavimo (Vabalas-Gudaitis, 1923, 138). Jam

nių - individų daugybė, kuri nėra apibrėžta nei tam tikro

kyla klausimas, ar tauta reikėtų laikyti šveicarus bei bel

individų skaičiaus, nei kurių nors kokybinių tų žmonių žy

gus, o gal tai politinis junginys; taip pat neaišku ir su žy

mių (Romeris, 1995, 7-8). Tauta-natio yra tam tikras so

dais, kuriuos jungia daugiausia tikyba, bet ne kiti tautą for

cialinis junginys su savo socialiniais tikslais, kurių sieki

muojantys faktoriai. Iš to kas pasakyta, sunku suprasti, ką

mą jis organizuoja ir vykdo; jos sampratai būdingi bruo

minėtas autorius linkęs vadinti tauta.

žai: bendra praeitis, bendri išgyvenimai, bendrai atlikti dar

Daug konkrečiau apie tautą, jos susidarymą lemiančius

bai, svarbus vaidmuo skiriamas kalbai, kuri tačiau nelai

veiksnius, tautiškumą rašo P. Leonas straipsnyje „Tautiš

koma vieninteliu ir universaliu priklausymo tautai kriteri

kumas ir nacionalizmas^. Jis teigia, kad tautiškumas yra

jumi (Romeris, 1995, 5, 214-217).

žmonių laisvės siekimo išdava, o kartu ir akstinas laisvei

Kitas gana netradiciškai mąstęs tarpukario Lietuvos, o

siekti ir ją saugoti (Leonas, 1933, 517). Autorius kalba apie

gal tiksliau - Mažosios Lietuvos - visuomenės veikėjas Vy

moderniųjų laikų tautą. Bet jos ištakos glūdi kur kas gi

dūnas teigia, kad negalima kalbėti apie lietuvių tautą, ly

liau, tautybė yra įgimtas dalykas. Žmonės gamtos veiks

ginant ją su kitomis tautomis, ji turi būti suprantama sa

nių yra iš pat pradžių verčiami gyventi bendrai, o išsiplė

vaip. Vis tik kaip ir kiti jau minėti autoriai, V^dūnas pri

tojusi šeimyninė žmonių grupė ir yra tauta, tauta - pasto

pažįsta, kad taip, kaip atskiri žmones sudaro tautą, taip tau
tos savo ruožtu - žmoniją. Jis rašo: „Žmogus nėra sau vie

vus žmonių junginys, natūralus junginys (Leonas, 1933,
519). Tauta nėra statiškas darinys, ji formuojasi, įgauna

nas, aišku, kad jis yra narys didesnio pasaulio dalyko, bū

bendrą visiems jos nariams savimonę ir galiausiai virsta

tent tautos, kuri vėl savo ruožtu yra žmonijos narys; žmo

„valstybine tauta" (tiesa, ne visoms tautoms tai pavyksta),

gus yra tautos dalelė, kuria ji gyvena ir apsisako, tauta yra

t. y. sukuria savo tautinę valstybę. P. Leonas išskiria tris

žmonijos šaka ir ji ja skelbia savo esmę" (Vydūnas, 1990,

veiksnius, kuriems veikiant susidarė tautos:

237). Tai kas gi pagal Vydūną yra tauta, kokie yra jos po

1.Kosminiai - teritorija su jos savitumais. Tai verčia žmo

žymiai? Autorius pateikia gana plačius apmąstymus šia te

nes pastoviai bendrauti, bendrai gyventi; kosminių

ma: „Tauta susideda iš daug žmonių, kurie įvairiausiuose

veiksnių mechaniškas ryšys ilgainiui tapo ankšta, psi

dalykuose turi daug bendrumų; atskirų žmonių kūno pavi

chiniai vienoda kolektyvine vienybe;

dalas, jo ūgis, galva, veidas, akys, plaukai ir kita kas reiš

2.Biologiniai - lytinio bendravimo reikalas, kurio įtako
je susidarė rasės, maitinimosi reikalas, gyvybės apsau

kia genetiškumą, taigi vienos tautos žmones yra kilę iš vie
no „kraujo", visa tauta tarsi „viena draugė, viena šeima"

gojimo nuo įvairiausių gresiančių pavojų reikalas;

ir todėl vadinasi vienos tautos vaikai broliais ir seserimis;

3.Sociališkai psichiniai, — čia veikia iš vienos pusės psi

kitas labai svarbus požymis - kalba, kuri reikėtų vadinti

chinės įtakos, iš kitos - psichinio siekimo, pamėgdžio

„tautos vėliava"; be kraujo ir kalbos žmogus nuo žmogaus,

jimo procesas; iš to susidaro išgyvenimų, įsitikinimų,

o tauta nuo tautos skiriasi tikybos pagrindu, kuris kiekvie

jausmų, tikybinių nusistatymų bendrumas, kuris dar la

noj tautoj kitaip apsireiškia, kiekviena tauta tą patį tiky

biau jungia grupės dalyvius (Leonas, 1933, 517-518).

bos mokslą savaip priima ir supranta; taigi tauta - tai drau

Iš to autorius suformuluoja du tautos apibrėžimus, ku

gija iš kurios gema vis nauji žmones, panašūs į tuos, ku

rie papildo vienas kitą:

rie lig šiol draugijoje gyveno. Bet dar daugiau tautą nuo
tautos skiria tai, kaip vienos tautos žmonės jaučia, ko ir

nodus papročius, vienodus reikalus ir dažnai vieną

kaip jie geidžia, kaip jie mąsto ir mano, kaip jie apsireiš

kalbą bei supranta savo reikalus ir skirtingumą nuo

kia ir kaip jie vykina savo jausmų - geismų ir minčių tiks

kitų;
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lus, kiekvienos tautos vaikai mano savo būdu, jie visai sa

2.Tautą sudaro žmonės, kurie užima tam tikrą teritori

vaip žiūri į gyvenimą, atvaizduoja ir supranta jį" (Vydū

ją, kalba viena kalba, turi vienodus papročius, vie

nas, 1990, 159, 182. 237-238). Vydūnas analizuoja lietu

nodas tradicijas, bendrus tautos reikalus, supranta

vių tautos praeitį, ieškodamas jos silpnumo priežasčių, ta

tuos reikalus kaip savo tautos reikalus, supranta savo

čiau jis bando pažvelgti ir į ateitį, ieško kelių, kuriais ei

skirtingumą nuo kitų ir siekia gyventi valstybinį gy

dama tauta galėtų atsigauti ir toliau augti. Anot jo, tautos

venimą (Leonas, 1933, 517).

augimui būtinos sąlygos:

1.Gerinti ekonominį lietuvių padėjimą, nes taip yra tvir
tinama tautos gyvybė;
2.Bandyti tautinio gyvenimo „žymius" suprasti ir aiškin

ti, kas turėtų apsireikšti kritika;
3.Tautos gyvybės reiškinius, ypač iš senesnių laikų, „sta
tyti" į lietuvių sąmonę - iš to darbo parėjo žinios apie

kas ir nemoka lietuviškai, bet laiko save lietuviu, pripažįs
ta mūsų kalbą privaloma mūsų tautos žyme ir pats laiko

reikalingu daiktu jos išmokti, žodžiu ir darbu užjaučia mū
sų atgimimą, skiria mūsų tautai tiek pat teisės plėtotis,
kaip ir kitoms tautoms, tas yra susipratęs mūsų tautietis^
(Smetona, 1990, 45). Taigi, autorius tegia, kad kalba tau

lietuvių būdus, apeigas, papročius, dėvėjimą, naminius

tai yra svarbiausias, bet ne vienintelis požymis. A. Sme

išdirbinius, dainas, raudas, giesmes ir t. t. ;

tona skiria „vidinius" ir „viršinius" tautybės požymius; vi

4.Svarbiausia sąlyga - būtinas dalykas savo reiškiniams

sų svarbiausias yra vidinis požymis - jos sąmonė, jos pa

naudotis visokiomis bočių apsireiškimo formomis, taip

sisakymas, jog nori ir daro, kad būtų laisva Kitaip sakant,

sąryšis su buvusiu tautos gyvenimu bus tvirtinamas (Vy

tautos ryškiausias požymis yra jos siekimas turėti savo

dūnas, 1990, 210-212). Taigi, Vydūnas ypatingą reikš

valstybę, kuri saugotų ir rūpintųsi ta tauta. Svarbūs yra ir

mę teikia tam, kas, rodos, yra prigimtinės žmogaus sa

„viršiniai" tautų požymiai: kilmė, kalba, etnografija, isto

vybės, t. y. „kraujui" ir kalbai, tačiau, jo teigimu, tai

rija, geografiniai ir ūkiniai savitumai (Smetona, 1936,

nėra prigimtis; „kad tautos vaikų vienas ir antras pra
deda gyventi savo sieloje ir, kad vis daugiau žmonių pa

129). Kalbėdamas apie lietuvių tautos paskirtį, A Smeto
na prieštarauja S. Šalkauskio nuomonei apie tai, kad jos

siduoda linkimui aukštybėn, tad veikiai visoj tautoj ran

esmė - Europos rytų ir vakarų kultūrų sintezė. Jis sutin

dasi naujas reiškinys; ir iš lengvo visa tauta to reiški

ka, kad tokia misija buvo galima praeityje, bet kalbant

nio prisunkiama ir apsiaučiama, tautoj aušta lyg nauja,

apie ateitį, tai neįmanoma, nes, pirma, per mažos lietuvių

aukštesnė sąmonė, gimsta tautos siela, tauta pabunda"

tautos pajėgos, o antra, vargu ar galima kalbėti apie ma

(Vydūnas, 1990, 159). Kaip matom, Vydūnas pripažįs
ta, kad būtina tautos egzistavimo šiuolaikiniame pasau

žųjų tautų misijas (Smetona, 1936, 132). Autorius labai
aiškiai skiria didžiąsias ir mažąsias tautas, jų įtaką pasau

lyje sąlyga yra tautos savimonė, kurią jis vadina „tau

lio politikai, daugiausiai dėmesio skirdamas šiame kon

tinės sąmonės" vardu.

tekste lietuvių tautos uždaviniams. Jis teigia: „esame maži,

Apžvalgą baigiame tautininkų partijos ideologo A. Sme

tai turime realiai ir nuoširdžiai jausti ir galvoti; visi mū

tonos samprotavimais apie tautą, tautiškumą, patriotizmą.

sų užsimojimai turi likti savo žemėje, lietuviais esame mes

Anot politiko, „tauta yra ypatingas žmonių organizmas,

gimę, lietuviais turime ir būti, turime ieškoti ir save ras

kurs kinta, plinta, auga, bręsta, tvirtėja arba merdėja ir

ti" (Smetona, 1936, 133).

tampa etnografijos medžiaga kitoms tautoms, jei neįsten

Apibendrinant tai, kas buvo išdėstyta, galime daryti to

gia apsisaugoti pavojų; tauta yra praeitis, dabartis ir atei

kias išvadas: nacionalizmo terminas šiuolaikine prasme tar

tis, gyvena ne Šimtus, o tūkstančius metų, ir jos siekimai

pukario Lietuvoje beveik nebuvo vartojamas, apie reiški

nevienodi" (Smetona, 1990, 455). Taigi, A. Smetona apie

nį (judėjimą, ideologiją), kurį dabartiniai teoretikai vadi

tautą kalba kaip apie gyvą, kintantį laike ir erdvėje orga

na nacionalizmu, tuo laikotarpiu buvo nemažai rašoma, ta

nizmą, turintį tam tikra linkme organizuoti savo veiklą,

čiau jis buvo kitaip įvardijamas (dažniausiai - kaip „tau

kad išliktų: pajėgumas ginti savo teisę yra tautos brandu

tiškumas") arba buvo suteikiama kita, neigiama prasmė,

mo įrodymas. Toks pat kintantis laike yra, jo manymu, ir

t. y. jis lyginamas su itališkuoju arba vokiškuoju fašizmu,

patriotizmas, per kurį pasireiškė tautos sąmonė. „Kovon

kartais — rusiškuoju bolševizmu. Toks požiūris nebūdingas

su ordinu, - rašo A. Smetona, - ją telkė pagoniškas pa

išskirtinai Lietuvai - panašių nacionalizmo vertinimų ga

triotizmas, pasireiškęs savo tikėjimu ir savo kalba; įsiga

lima aptikti ir kitose to meto Europos šalyse. Kita aptarta

lėjus Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje krikščionybei,

sąvoka - „tauta", daugelio autorių apibrėžiama panašiai,

pagoniškąjį patriotizmą pakeitė valstybiškasis, siejęs drau

gal kiek įvairuoja skirtingų autorių pateikti tautą formuo

gėn įvairias kiltis įvairių kalbų ir įvairių tikėjimų^ kuris iš
liko iki pat aštuonioliktojo amžiaus pabaigos, kol Lietuva

jantys faktoriai, ją nusakantys požymiai bei požiūris į lie
tuvių tautos paskirtį. Vis tik galime kalbėti ir apie ben

pateko Rusijos valdžion, nespėjęs virsti tautišku patriotiz

drumus. Praktiškai visi autoriai laikosi principo „žmogus-

mu; Štai kodėl Lietuva negalėjo pasireikšti, kaip kitos tau

tauta-žmonija", visi sutinka, kad kultūrą kuria atskiras in

tos kad reiškėsi tautiškai valstybiška sąvoka" (Smetona,

dividas, bet jį formuoja tauta, kuriai jis priklauso, o tai,

1936, 129). Autorius pripažįsta, kad tokių „dar ne visai

kas sukuriama tautoje, priklauso visai žmonijai, tai pra

atsipeikėjusių" tautų kaip lietuviai, XXa. pradžioje buvo

turtina žmonijos kultūrą. Beveik visi autoriai teigia, kad

ir daugiau. Tautų, kurioms dar reikėjo susivokti, kas jos ir

tauta susiformuoja dėl prigimtinių savybių ir laisvo jos na

kuo skiriasi nuo kitų. Kokie yra tautos požymiai? Dar

rių apsisprendimo vienytis, t. y. solidarumo jausmo. Visi

1912m. parašytame straipsnyje „Lietuvio žymės" teigiama,

pabrėžia bendros istorinės praeities svarbą, kalbai skiria

kad „dabarties lietuvio pamatas yra savita jo kultūra ir

ma nemaža reikšmė, tačiau ji nesuabsoliutinama. Tauty

ypač jo gimtoji kalba, kuri jį skiria nuo sulenkėjusiųjų;
kalba jo viršujas, regimas tautybės ženklas, taigi, kas lai

bė, beveik visų autorių manymu, yra paveldima, gimda

ko save lietuviu, bet nemoka ir nerodo noro mokytis lie

mas žmogus ją paveldi iš savo tėvų, laisvas tautybės pa
sirinkimas vertinamas kaip neigiamas reiškinys ir įvardi

tuviškai, tas nebe lietuvis, tas nesusipratęs; antra vertus,

jamas kaip nutautėjimas.
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1.3. Stereotipai kaip socialinė realybė
Loreta Kuzmickaitė, Rasa Tamošiūnaitė
Stereotipai atlieka svarbų vaidmenį formuojantis individu

kultūrinės diplomatijos pagrindu kuriami stereotipai, kai na

aliajai bei kolektyvinei pasaulėžiūrai. Stereotipizacijos fe

cionalinės švietimo sistemos ugdo „savos" tautinės kultū

nomeno aktualumas akivaizdus, ypač turint omenyje stere

ros pranašumo suvokimą „svetimos" kultūros atžvilgiu.

otipų ilgaamžiškumą. Svarbu pažymėti ir plačią stereotipų

Kasdieniniame gyvenime individai dažniau susiduria su

egzistavimo erdvę. Jie yra tapę mūsų antrąja kasdienine

amžiaus, lyties, profesinės veiklos ir pan. stereotipais, su

kalba ir įžvelgiami praktiškai kiekviename ženkle. Todėl

darančiais itin platų tinklą. Stereotipai daro įtaką kiekvie

stereotipizacija tapo mūsų sąmonės dalimi.
Šiuo laikmečiu stereotipų klausimas - ypač aktualus. Su

nai žmogiškosios veiklos sferai, todėl jų analizės aktualu

intensyvėjusi tautų komunikacija lemia plačią stereotipų pa

Turint omenyje stereotipizacijos neišvengiamumą bei di

mą sunku būtų paneigti.

plitimo erdvę, aktyvų stereotipų funkcionavimą vienas kitą

delį stereotipų paplitimą, straipsnyje norėtųsi pristatyti ste

įtakojančiuose individualiame bei kolektyviniame lygmenyse.

reotipizacijos srityje atliktus tyrimus, supažindinti su so

Kolektyvinės sąmonės lygmenyje vertėtų pakalbėti apie
antrinius stereotipus. Kiekviena tauta orientuojasi į tauti

cialine stereotipizacijos psichologija.
Stereotipai domina įvairių sričių mokslininkus — filoso

nio palikimo išsaugojimą, tautinės savimonės ir lojalumo

fus, psichologus ir, žinoma, sociologus. Vakarų Europoje

stiprinimą. Pastarojo meto įvykiai (prisiminkime Jugosla

ir JAV stereotipų (o ypač etninių stereotipų) tyrimai sie
kia itin gilias tradicijas.

vijoje vykstančius procesus, Izraelio ir Palestinos klausi

mą) akivaizdžiai liudija tautinio klausimo aktualumą ir uni

W. Lippman pirmasis rimčiau susidomėjo ir ėmė tyri

versalumą. Dauguma nacionalinių, ideologinių, religinių ir

nėti stereotipizacijos fenomeną. 1922 m. paskelbtame Lip

etninių stereotipų pasaulio piliečių sąmonėje įsitvirtino po
paskutiniojo Europos padalijimo pasibaigus Antrajam pa

totas socialinio stereotipo terminas. Lippman atskleidė es

sauliniam karui. Kultūriniai santykiai taip pat neišvengia

mines stereotipų savybes. Savo darbe „Visuomeninė nuo

mai tapo politizuojami (kultūrinės diplomatijos dėka). Tautų

monė" stereotipus jis apibūdino kaip selektyvius, save pa-
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pman veikale „Visuomeninė nuomonė" pirmą kartą pavar

remiančius ir etnocentriškus. Lippman nuomone, sukurti

išankstinį nusistatymą. Juos charakterizuojančiomis savy

stereotipai tik iš dalies reprezentuoja pasaulį. Kaip trūku

bėmis Adorno laikė nepakantumą dviprasmiškumui, griež

mas įvardijamas ir stereotipų neobjektyvumas bei apgau
lingumas. Pastebimas stereotipų sustabarėjimas besikeičian

tumą bei konkretumą ir generalizaciją. Kaip opoziciją au
toritariniam individui Adorno įvardijo liberalųjį individo ti

čios realybės atžvilgiu. Stereotipas atspindi apibendrintą su
pratimą, kuris neigia bet kokį individualumą.

pą, kuris daug mažiau linkęs susidaryti stereotipizuotą nuo
monę apie kitus. Žinoma, Adorno teorija susilaukė ir kri

Lippman kritikavo stereotipizacijos procesą teigdamas,

tikos. M. Billig nuomone, tiek autoritarinio, tiek liberalaus

kad, norint žvelgti į realiai egzistuojantį pasaulį, neįmano

mąstymo individai nenoriai linkę konstruoti griežtus teigi

ma pritarti individualaus supratimo pakaitalo egzistavimui.

nius, nuostatas. Abiejų mąstymo tipų atstovai pasižymi pa

Ir kartu jis manė, kad stereotipų kūrimas „padeda" indivi

našiai sustruktūrintais kategoriniais teiginiais apie svetimą

dui sąveikauti su itin sudėtinga, kompleksine jį supančia

grupę (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 26).

aplinka (Oakes, Haslam, Turner, 1994, p. 3).

Alternatyvi psichoanalitinei stereotipizacijos koncepci

priežastis: 1) ekonomijos principo panaudojimas ir 2) pastan

jai yra M. Sherif išankstinių nuostatų teorija, pagal kurią
išankstinį nusistatymą ir stereotipizaciją galima būtų pa

ga apsaugoti grupės vertybes (Kuzmickaitė, 1992, 56).

aiškinti kaip realios konkurencijos tarp besivaržančių so

Taigi, Lippman išskyrė dvi pagrindines stereotipizavimo

Ekonomijos principas būdingas kasdieniniam mąstymui

cialinių grupių išdavą. Lauko tyrimo pagrindu buvo paste

ir pasireiškia tuo, kad žmogus stengiasi į naujus faktus ir

bėta, kad grupinis priešiškumas vasaros stovykloje tarp jau

reiškinius ne reaguoti kiekvieną kartą naujai , bet mėgina

nuolių padidėjo, kai dvi grupės varžėsi dėl tam tikrų sąly

juos jungti į jau žinomas kategorijas. Tokiu būdu stereoti

ginių ,,taškų'\ Sherif pažymėjo, kad tarp šių dviejų jaunuo

pizacijos procesas visada eina po kategorizavimo proceso,
kuris yra vienas iš tikrovės pažinimo būdų. Šią mintį po

menybių skirtumų. Pasikeitus patiems santykiams tarp gru

Lippman išgrynino G. Allport, pagrindinį dėmesį skirdamas

pių pasikeitė stereotipinai vaizdiniai kitos grupės atžvilgiu.

kategorizacijos aspektui stereotipizacijos procese. Jis tei

Jaunuoliai tyrinėtoje vasaros stovykloje greitai susikūrė ne

lių grupių nebuvo jokių ypatingų fizinių, ekonominių ar as

gė, kad individo sąmonėje egzistuojančios kategorijos yra

igiamus stereotipus kitos grupės narių atžvilgiu, tačiau šie

jo asmeninės vertybės, kurioms jis pats suteikia preferen
cijas. Šias vertybes apsprendžia narystė grupėje. Allport

vaizdiniai greitai tapo pozityvesniais tarpgrupinės koope

analizė atskleidė galimybę į psichologinį stereotipizacijos
mechanizmą žvelgti kaip į normalią kognityvinę funkciją.

kurtų stereotipinių vaizdinių išeities taškas yra pačios gru

Taigi, Lippman nuomone, stereotipai yra schematiški,
kultūros determinuoti vaizdiniai žmogaus galvoje, kurie tau
po jo pastangas suvokiant sudėtingus socialinius objektus
ir gina jo vertybes, pozicijas bei teises.

racijos metu ir po jos. Taigi, Sherif nuomone, grupės susi
pės požiūris. Todėl būtų neteisinga atskirti stereotipus nuo
šio turinio ir apskritai ieškoti abstraktaus, „objektyvaus"
validumo (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 26).
Kiti tyrinėtojai (S. Asch, J. Fishman, F. Laviolette,
K. Silvert, N. Vinacke) rutuliojo teoriją, kurioje atsiribojo

Lippman veikalas „Visuomeninė nuomonė" inspiravo to

nuo išankstinio nusistatymo analizės. Laviolette ir Silvert

lesnę teorinę stereotipizacijos proceso analizę. Ankstyvuo

teigimu, stereotipai - tai racionalizacija, kuri padeda ste-

siuose tyrimuose nebuvo domėtasi stereotipizacijos proce

reotipizuotojui suprasti tapgrupinius santykius ir tarpasme

su , paprastai stereotipizactja buvo aiškinama išankstinių

ninius santykius savoje grupėje bei savos grupės identifi

nuostatų pagrindu. 1940-aisiais ir 1950-aisiais metais dau

kacijas (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 27).

gelis teorijų bandė psichologiškai paaiškinti Antrajame pa

Vinacke siūlė atkreipti dėmesį į dvigubą stereotipizaci

sauliniame kare pasireiškusį brutalumą. Daugelis tyrinėto

jos proceso prigimtį, t. y., kad stereotipai taip pat yra ste-

jų buvo paveikti psichoanalitinės teorijos, pagal kurią iš

reotipizuojami. Jis pažymėjo, kad daugelio grupių stereo

ankstinės neigiamos nuostatos šaltiniai yra priešiškumas ir

tipai kitų grupių atžvilgiu iš esmės sutampa, tačiau tuo pat

frustracija. Nacizmo pavyzdžiu buvo teigiama, kad antise

metu grupės necharakterizuoja kitų grupių tapačiai. Stere

mitizmas išsivystė iš agresijos, kurią savo ruožtu, sukėlė

otipizacijos procesą Vinacke apibūdino kaip tarpgrupinį fe

vokiečių frustracija žydų atžvilgiu.
Kiti autoriai (R. Williams) bandė paaiškinti, kodėl „puo

nomeną ir siūlė jį nagrinėti atskirai nuo išankstinio nusi
statymo (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 29).

lamos" tik tam tikros grupės. Projekcijos teorijos atstovai
(G. Ichheiser) iškėlė mintį, kad t. t. grupės „puolimui" bu
vo pasirenkamos tam, kad „puolančioji" grupė galėtų per

Stereotipų tyrimo kryptys

kelti jai būdingas nepalankias, nepriimtinas charakteristikas
kitoms grupėms (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 25).

Apskritai, atsižvelgiant į problematišką stereotipų ir rea
lybės atitikimą, galima išskirti dvi stereotipų tyrimų kryp

Psichoanalitinėje stereotipizacijos bei išankstinių nuo
statų koncepcijoje pažymima ypatinga T. Adorno darbo

tis. Pirmosios tyrimų krypties atstovai beveik atsiribojo nuo

„Autoritarinė asmenybė^ reikšmė. Tyrimų metu buvo nau

„tikroviškumo" stereotipizacijos procese paieškų. Jie ma

doti psichometriniai testai ir anketos, kurie identifikavę
skirtingus mąstymo modelius. Kraštutiniam tipui buvo

nė, kad stereotipizaciją esąs realybę iškraipantis fenome
nas. Šie stereotipizacijos tyrimai rėmėsi D. Katz ir K. Bra-

priskirti autoritarinio mąstymo individai, labiausiai linkę į

ly tradicija, kai pagrindinis dėmesys sutelkiamas tam tikrų
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stereotipų turinio analizei naudojant tam tikrų charakteris

alybei klausimą. Visiems etniniams stereotipams budingas

tikų sąrašus. Antroji stereotipų tyrimo kryptis siekė atskleis
ti faktinį (realų) stereotipų pagrindą.

mą, t. y. vertinimas visada priklauso nuo atskaitos taško -

lyginimo ir gretinimo elementas, sąlygojantis jų santykinu
savos grupės. Etninių stereotipų turinio analizė susiduria
su problema bandant nuspręsti, kas labiau sąlygoja kon

Stereotipizacija ^ realybę iškraipantis fenomenas

kretų turinį - realios stereotipizuojamos ar stereotipizuojančios grupės savybės.

Pirmuosius reikšmingus stereotipų tyrimus po Lippman stu

Etniniai stereotipai gali būti tiriami įvairiais lygiais: et-

dijos pasirodymo atliko D. Katz ir K. Braly. 1933 m. pa
sirodžiusiame darbe „Šimto koledžo studentų rasiniai ste

nopsichologiniu iretnosociologiniu, istoriniu-etnografiniu

reotipai" jie ieškojo ryšio tarp stereotipų ir išankstinių ne

ypatumai gali pasireikšti tiek giluminėje, tiek išorinėje elge

igiamų nuostatų. Tyrimo metu Katz ir Braly naudojo cha

sio stereotipų struktūroje. Kalbėdami apie vidines elgesio

rakteristikų sąrašo metodologiją, t. y respondentai įvairioms

stereotipų struktūras, susiduriame su sunkumais, nes ši sfe

rasinėms grupėms iš pateikto savybių sąrašo turėjo priskirti
po 5 savybes, apibūdinančias tas rasines grupes. Tyrimo re

ra nėra apribota pragmatinių prasmių ar motyvacijos.
K. Čomajevas išskiria tris faktorius etninių (nacionali

zultatai parodė, kad egzistuoja didelis nuomonių atitikimas

nių) stereotipų formavimesi: socialinį, nacionalinį, psicho

ir etnolingvistiniu (semiotiniu). Reikia pažymėti, kad etniniai

stereotipinių įsivaizdavimų atžvilgiu. Katz ir Braly įrodi

loginį (4oMaeB, 1972, 163). Šių faktorių skyrimas leidžia

nėjo, kad aukštas nuomonių atitikimo laipsnis negali būti

daryti išvadą, jog nacionalinių stereotipų pagrindas slypi ne

sietinas su respondentų asmenine patirtimi ir tiesiogine są

pačiuose individuose, bet antagonistinių visuomenių socia

veika su tomis grupėmis. Todėl buvo nuspręsta, kad stere

liniuose santykiuose (HoMaee. 1972, 170).

otipai yra visuomeninis konstruktas, atsirandantis iš išanks
tinio nusistatymo ir vargu ar turintis faktinį pagrindą
(Oakes, Haslam, Turner. 1994, 31).
Nagrinėdami stereotipų ir realybės atitikimo laipsnį, šios
pozicijos atstovai vertino stereotipą kaip neigiamą, bet ne

A. Baiburinas elgesio stereotipuose pastebėjo du etninės
specifikos pasireiškimo tipus: 1) kai tiems patiems veiks
mams įvairiose etninėse kultūrose priskiriamas skirtingas tu
rinys ir 2) kai tas pats turinys yra išreikštas skirtingomis for
momis. Tyrimo rezultatai etninių elgesio stereotipų srityje

išvengiamą reiškinį, iškraipantį realybę. Pritardami jau Lip

ieškant bendrumo ir specifiškumo priklauso ne tik nuo ima

pman pažymėtai stereotipų klaidingumo charakteristikai,

nentinių įvairių kultūrinių tradicijų bruožų, bet ir nuo tyrė

Katz ir Braly teigė, kad „stereotipas - tai stabilus įspū

jo pozicijų (BaRGypHH, 1991, 13). „Bendrumo" ir „specifiš

dis, kuris tik labai mažu laipsniu atitinka faktą, kurį ban

kumo" paieškose A. Baiburinas siūlo atsižvelgti į E. Marka-

do „pristatyti^ (Kuzmickaitė, 1992, 57). S. Haykawa'os

riano pateiktą etninės distancijos koncepciją. Markariano

manymu, stereotipas-tai „platus dezinformacijos srautas"

nuomone, tarp lyginamųjų reiškinių gali egzistuoti įvairios

(Kuzmickaitė, 1992, p. 57). Neigiamai vertindami stereo
tipą, šios pozicijos šalininkai remiasi empiriniais tyrimais,

distancijos, jie nebūtinai turi priklausyti vienai dimensijai.
Čia galioja paradoksali taisyklė - kuo mažesnė etninė distan

kurie rodo. jog stereotipas gali ^atspindėti" ir neegzistuo

cija (pvz., rusai ir ukrainiečiai), tuo esmingesnį atrodo skir

jančius realybėje reiškinius.
Šios krypties tyrimuose taip pat buvo nagrinėjamas ste

tumai tarp palyginamųjų reiškinių, ir atvirkščiai - kuo etni

reotipų stabilumo laipsnis. W. Buchnan manymu, stereoti

gesni pasirodo sutapimai (BaH^^ypHH, 1991, 14).
Ši stereotipų tyrimo kryptis, pabrėžianti stereotipų ne

pai kinta intensyviau, nei dažnai manoma. Jis ištyrė, kad

nė distancija didesnė (pvz., japonai ir lenkai), tuo reikšmin

amerikiečių stereotipai rusų atžvilgiu žymiai skyrėsi 1942
ir 1948 metais, pablogėjus santykiams tarp JAV ir TSRS

adekvatumo realybei laipsnį, susilaukė ir kritikos. Buvo

po Antrojo pasaulinio karo. Amerikiečiai rusus rečiau api

stereotipizacijos turinio analizei, pateikiant ne paaiškina

būdino kaip drąsius ir darbščius, bet dažniau juos vadino

mąjį, bet aprašomąjį požiūrį. Taip pat augo ir nepasitenki

priekaištaujama, kad per didelis dėmesys skiriamas vien tik

žiauriais ir pasipūtusiais (Oakes, Haslam, Turner, 1994,

nimas charakteristikų sąrašo metodologija. H. J. Ehrlich ir

16). Apibendrindami galime tvirtinti, kad stereotipų kaita

J. Rinehart nuomone, Katz ir Braly paradigma nukrypo į

priklauso nuo specifinių pokyčių santykiuose tarp grupių.

dar didesnį išankstinio nusistatymo bei tarpgrupinio prie

Kita vertus, ten, kur sąveika tarp grupių lydima stabilumo,

šiškumo išryškinimą. H. Eysenck ir S. Crovvn kategoriš

stereotipų turinys labai mažai kinta arba visai nesikeičia.

kai pareiškė, kad charakteristikų sąrašo metodologija tie

Taigi, kaip matome, šios stereotipizacijos tyrimų ktypties

siog priverčia respondentus stereotipiškai nuspręsti (Oakes,

atstovai iš esmės nagrinėjo stereotipų turinį.

Haslam, Turner, 1994, p. 18).

Etninių stereotipų tyrimai

„Tiesos grūdo" paieškos stereotipizacijos procese

Nagrinėdami etninius stereotipus, daugelis autorių taip pat

Antrosios stereotipų tyrimo krypties atstovai tapatino ste

dėmesį koncentruodavo ties etninių stereotipų turinio ana

reotipus su realiai egzistuojančių reiškinių apibendrinimu.

lize, nuošalyje palikdami etninių stereotipų adekvatumo re-

Tačiau, jų manymu, tie reiškiniai stereotipuose, matyt, at-

24

vidų santykiai ,jų pačių" grupėje, taip pat ir santykiai ki

esama „tiesos grūdo". Šios pozicijos atstovai, siekdami

tų grupių atžvilgiu. Besikeičiantys santykiai grupėse ir tarp
grupių verčia individus nuolat naujai įvertinti savo supra

neutralizuoti stereotipų „klaidingumo", realybės neatitiki

timą apie tai, kas vyksta Tajfel savo nuomonę grindžia trim

mo mintį, matė išeitį objektyvios tiesos apie atskiras žmo
nių grupes atskleidime. Todėl O. Klineberg siūlė kiekvie

kognityviniais procesais: kategorizacija, asimiliacija ir ry
šio paieška (Oakes, haslam, Turner, 1994, 34). Šitaip, pa

ną stereotipą „pervertinti" bei nustatyti jo santykį su ob

brėždamas kategorizacijos svarbą stereotipų formavomui-

jektyvia realybe (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 21).

si, jis šiek tiek pakeitė stereotipizacijos socialinės psicho

sispindi kita forma. Buvo manoma, kad stereotipe iš tiesų

E. Bogardus siūlė rinkti ir platinti „sociotipus", kurie,
skirtingai nei stereotipai, būtų socialiai reprezentatyvūs ir so-

logijos supratimą.
H. Tajfel ir A. Wilkes 1963m. atlikę tyrimus padarė iš

ciologiškai validūs, turėtų objektyvų metodą ir išvengtų ver

vadą, kad klasifikuodami individai linkę padidinti skirtu

tybinių nuostatų poveikio (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 21).

mus atitinkamų matavimų atžvilgiu, jeigu kalbame apie

Stereotipų „tikrumo", adekvatumo realybei požymiais

skirtingas grupes ir sumažinti tuos skirtumus kiekvienos at

otipo ir ją stereotipizuojančios grupės heterostereotipo su

skiros (savarankiškos) grupės viduje. Taip pat tyrinėtojai
mėgino paaiškinti, kaip šie kategorizacijos efektai veikia

derinamumo laipsnis, dviejų grupių, stereotipizuojančių tre
čiąją grupę, heterostereotipų sutapimas. Šeštajame dešimt

juoda odos spalva yra koreliuojama su tam tikromis asme

metyje ypač paplito „kontakto hipotezės", pasak kurių, kuo

ninėmis savybėmis (tingumas, elegantiškumas ir pan.), tai

ilgesnė ir glaudesnė grupių sąveika, tuo didesnis realių

šių charakteristikų požiūriu tos pačios rasinės kategorijos

bruožų lyginamasis svoris stereotipo turinyje (Kuzmickai

atstovai bus laikomi labai panašiais vieni į kitus ir labai

tė, 1992, 57).

skirtingais nuo kitai kategorijai priklausančių narių. Suku

laikomi šie rodikliai: stereotipizuojamos grupės autostere-

Taigi santykių tarp grpių intensyvumas yra koreliuotas

socialinių stereotipų charakteristikas. Jeigu, pvz„ balta ar

riami skirtingi ir perdėti kiekvienos grupės stereotipai (pvz.

su stereotipo adekvatumu tikrovei. W. Vinacke įrodinėjo,

juodieji tingūs — baltieji darbštūs; juodieji kvailoki — bal

kad egzistuoja atitikimas tarp stereotipizuojamos grupės au-

tieji protingi) (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 36).

tostereotipų ir stereotipizuojančios grupės heterostereotipų,
ir teigė, kad stereotipai susideda iš realių aprašomos gru
pės charakteristikų.
H. Triandis ir V. Vassiliou pritarė Vinacke požiūriui ir
teigė, kad, suintensyvėjus santykiams tarp grupių, minėtas
grupės stereotipų atitikimas dar labiau sustiprėja, kad gru

Socialinių stereotipų tyrimuose netobula charakteristi

kų sąrašų (cheklist) metodologija buvo pakeista eksperi
mentiniu kategorizacijos ir kitų kognityvinių procesų tyri
mu. Nauju tikslu tapo atskleisti kognityvinius stereotipiza
cijos mechanizmus.
Aštuntajame bei devyntajame dešimtmečiuose socialinio

pių kontaktai formuoja tikslesnius vaizdinius. Mokslinin

pažinimo tyrimuose dominavo idėjos apie informacijos per

kų manymu, daugelyje stereotipų galime apčiuopti „tiesos

dirbimo sistemos ribotas galimybes. Buvo manoma, kad in

grūdą" tuomet, kai žmonės turi tiesioginių, iš patirties iš

formacija neišvengiamai yra iracionali bei selektyvi, ir tai

plaukiančių žinių apie stereotipizuojamą grupę (Oakes,

sukelia iškraipymus. Taip pat ir stereotipizacija buvo api

Haslam, Turner, 1994, 22).

būdinama kaip klaidinga ir iškraipanti, tačiau neišvengia

Apibendrinę antrosios stereotipų tyrimų krypties atsto

ma (S. Fiske ir S. Taylor, 1991).

vų pastangas pagrįsti realų stereotipizacijos proceso pagrin
dą pastebime, kad visos metodologijos buvo vertybiškai ap
spręstos. Taip pat metodai, taikomi išmatuoti stereotipų

Kategorizacija

„tikslumą" bei adekvatumas realybei, pasirodė esą visiš
kai neapčiuopiami.

Kognityvinio požiūrio į stereotipizacija atstovai teigė, kad
iš visų informacijos perdirbimo mechanizmų stereotipiza
cija labiausiai veikia kategorizacija. U. Quasthoff pažy

Kognityvinis požiūris į stereotipizacijos procesą

mėjo, kad kognityvinė stereotipizacijos funkcija yra svar
besnė, palyginus su psichologine (emocine) ir socialine.

Septintojo dešimtmečio pabaigoje imta mažiau domėtis ste

Kognityvinė stereotipizavimo funkcija pripažįsta žmogiš

reotipų ir tikrovės atitikimo problema. Ypač buvo susido

kojo suvokimo supaprastinimo būtinybę, realizuojamą ka

mėta psichologiniu stereotipizacijos mechanizmu, kognity-

tegorizacijos pagalba. Kognityvinis supaprastinimo ir ge-

vinio požiūrio į stereotipizacijos procesą analize.

neralizacijos procesas, panaudojant schemas, yra norma

1969 m. veikale „Kognityviniai išankstinio nusistatymo

lus ir būtinas žingsnis apdorojant informacijos (Bartmins-

aspektai" H. Tajfel atmetė dominuojančią nuomonę, pagal

ki, 1995, 253). J. Bartminski stereotipus taip pat apibū

kurią išankstinės nuostatos ir stereotipai yra iracionalūs, pa

dina kaip daugiapakopės socialinės komunikacijos dalį,

tologiniai fenomenai. Jis įrodinėjo, kad žmonės sugeba mo

kuri grindžiama supaprastintomis kognityvinėmis schemo

difikuoti savo elgesį priklausomai nuo to, kaip supranta si

mis. Atrankos, generalizacijos ir įvertinimo procesai eg

tuaciją. Tai kognityvinis požiūris.

zistuoja lingvistiniuose koduose, socialinėse normose ir

Tajfel nuomone, socialinių pokyčių pagrindas yra indi

lingvistinėje praktikoje (kalbėjimo būduose) (Bartminski,
1995, 254).
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apie atmintį. R Kanungo ir S. Dutta pastebėjo, kad sub

D. Hamilton ir T. Trolier manymu, stereotipizacijos pa

jektai yra linkę daugiau prisiminti norimą informaciją apie

grindas yra skirtingi grupių supratimai. Teigiama, kad ka-

savo grupę ir mažiau palankią informaciją apie svetimą

tegorizacija automatiškai reprodukuoja du efektus: a) suvo

kimo iškraipymą (tai pačiai grupei priklausančių individų

grupę.
W. Stephan įsitikinimu, skirstymas į grupes visada ve

suvienodinimas ir skirtumų tarp skirtingų grupių atstovų pa

da link diskriminacijos savos grupės narių naudai ir sveti

brėžimas) bei b) palankios diskriminacijos savos grupės at

mos grupės narių nenaudai. Stephan teigė, kad bet koks ka

žvilgiu atsiradimą (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 37).

tegorizacijos pagrindas gali lemti palankumą savos grupės

Suvokimo iškraipymas (panašumų ir skirtumų pabrė

atžvilgiu. V. Perdue įsitikinimu, net ir tokių įvaizdžių, kaip

žimas). Ilgą laiką viena iŠ pagrindinių stereotipizacijos
charakteristikų buvo tai pačiai grupei priklausančių indi

mes, mus bei mūsų arba jie, juos bei jų vartojimas gali

vidų homogenizavimas. Pavyzdžiui, bankininkai buvo lai

vo eksperimentuose parodė, kad net ir absurdiški skieme

komi neišvengiamai „šaltais" biznio reikaluose. Ankstyvie

nys, nepastebimai sulipdyti su žodžiu mes, buvo laikomi

būti diskriminacijos savos grupės atžvilgiu priežastimi. Sa

ji tyrimai parodė, kad socialinai dalyviai, o ypač indivi

malonesniais negu tie, kurie asocijavosi su terminu jie

dai su išankstinėmis neigiamomis nuostatomis, kartais tu

(Oakes, Haslam, Turner, 1994, 43).

rėdavo sunkumų, kai reikėdavo skirti svetimos grupės na
rius (R. Malpass, L. Kravitz, 1969). Vėlesnieji tyrimai taip
pat sureikšmindavo skirtumą tarp juodaodžių ir baltaodžių,

Socialinio identiteto teorija

turint omenyje biologines (fizines) charakteristikas (Oakes,
Haslam, Turner, 1994, 38). Štai Čia ypač svarbi Tajfel ka-

Buvo pasiūlyti keli kategorizacijos bei iškraipymų ..mes"

tegorizacijos analizės išvada, kai jis šį pabrėžimo efektą

ir ,jie" grupių atžvilgiu santykio aiškinimai, iš kurių įžy

aiškino paprastu percepciniu iškraipymu, automatiškai iš

miausias įvardytas socialinio identiteto teorija. Ankstyvųjų

kylančiu kategorizacijos proceso metu.

tyrimų požiūriu socialiniai „iškraipymai" diskriminacijos

Ankstyvesniais savo tyrimais H. Tajfel, A. Sheikh ir

erdvėje buvo apibrėžiami kaip kylantys automatiškai, to

R. Gardner pagrindė tą mintį, kad subjektai linkę minimi

dėl ir neišvengiami (kaip ir bet kokio tipo percepciniai „iš

zuoti tos pačios rasinės grupės narių skirtumus. Tačiau

kraipymai"). Tajfel ir Turner pateikė socialinio identiteto

1981 m. sugrįžęs prie skirtumų ir panašumų analizės

teoriją. Jie įrodinėjo, jog socialinėje sąveikoje individai re

H. Tajfel pastebėjo, kad jo ankstesnių stereotipizacijos at

miasi kategorizacija taip pat kaip ir suvokimo procese. So

radimų taikymai eliminavo du svarbius analizės aspektus:

cialinė kategorizacija leidžia socialiniams dalyviams struk-

1) Tajfel kalbėjo apie skirtumų bei panašumų pabrėžimą

tūrinti ir palengvina socialinės aplinkos priežastinių ryšių

tik tose dimensijose, kurios buvo svarbios skaidant į kate

gorijas ir 2) jis pajuto, kad konstruktyvioji kognityvinė ana

supratimą. Socialinė kategorizacija orientuoja individą į sa
ve, t. y. apibrėžia individo vietą visuomenėje. Šis ryšys tarp

lizė nuvertino vertybių (reikšmių) diferenciališkumo (atskirų

„paties savęs" kategorizacijos ir socialinės kategorizacijos

kategorijų atžvilgiu) įtaką. Taigi, iškilo būtinybė atsižvelgti

buvo formalizuotas socialinio identiteto teorijoje. Sociali

ir į vertybinius socialinės kategorizacijos aspektus (Oakes,

nio identiteto teorija teigia, kad žmonės turi motyvų save

Haslam, Turner, 1994, 41).
Palankios diskriminacijos savos grupės atžvilgiu atsi

bei reikšmingą grupę vertinti pozityviai. Kitaip tariant,
žmonės siekia pozityvaus socialinio identiteto. Turner tei

radimas (kategorizacija ir iškraipymai „mes" grupės (sa

gimu, tai ir yra diskriminacijos pagrindas (Oakes, Haslam,

vos grupės) atžvilgiu).

Turner, 1994, 83). Socialinio identiteto teorija besiremian

Kategorizavimo analizė tapo dar esmingesnė, kai H. Taj-

tys autoriai nustatė, kad palankumas „svetimai^ grupei bai

fel pateikė įrodymą, kad kategorizacijos procesas savaime

giasi, kai pajuntamas „svetimos^ grupės pranašumas lygi

galėtų atsakyti už iškraipymus savos grupės atžvilgiu. Taj

nant ją su „sava".

fel pateikė minimalias sąlygas, kurioms esant įsigalėjo gru

Nors kategorizacija ir jos esminiai efektai liko esminiai

pinė diskriminacija. Tiriamieji buvo suskirstyti į grupes taip,

kognityvinėje analizėje, tyrinėtojai toliau bandė nustatyti ki

kad tarp grupių ir tarp atskiros grupės narių nebuvo jokios

tas matomas klaidas ir iškraipymus informacijos perdirbi

socialinės interakcijos, narystė grupėse buvo anonimiška.

mo procese.

Taip pat grupės nariai nebuvo pozityviai ar negatyviai susi

ję, nebuvo įsišaknijusio priešiškumo, narių asmeniniai inte
resai nebuvo susiję su jų naryste grupėje. Grupės buvo vi

Požiūriai į stereotipų formavimąsi

siškai „minimalios^ kognityvinės kategorijos. Tajfel padarė
išvadą: iškraipymai „mes" grupės atžvilgiu pasireiškė tuo,

Skiriami du požiūriai į stereotipų formavimąsi. Pirmasis

kad individai palankiau buvo nusiteikę savo grupės narių at

pabrėžia kognityvinio proceso (perdirbimo) ir iliuzinės ko

žvilgiu (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 43).

reliacijos aspektus, antrasis - kitas socialines struktūras ir

J. Howard ir M. Rothbart taip pat pastebėjo tendenciją
savos grupės nariams priskirti daugiau teigiamų savybių nei
svetimos grupės nariams. Ši tendencija nesikeičia kalbant

realią kategorijų koreliaciją (tarp vaidmens reikalavimų ir
priklausomybės tam tikrai kategorijai). Tačiau kaip ten be
būtų, abi koncepcijos neneigia, kad stereotipai pasižymi re

alybę iškraipančiomis savybėmis.
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dų grupėms ir socialinėms kategorijoms aprašyti. Visgi es

Pirmieji iliuzinę koreliaciją tyrinėjo L. Chapman ir J. Chap-

minis stereotipų ir generalizacijos skirtumas yra skirtingų so
cialinių pasekmių sąlygojimas (Johnson, 1995).
Šalia šių dviejų stereotipų formavimosi teorijų galima

Iliuzinės koreliacijos koncepcija stereotipų formavimesi

man. Jie nustatė, jog iliuzinė koreliacija parodo dviejų kin

būtų išskirti ir trečią nuomonę. T. Ford ir C. Stangor remiasi

tamųjų ryšį, nors išties tas ryšys neegzistuoja. D. Hamil-

„tiesos grūdo" koncepcija ir teigia, kad socialinių stereoti

ton ir R. Gilford atliko tyrimus, kurių metu buvo išsiaiš
kinta, kad tiriamų fenomenų (stimulų) pasikartojimas veda

pų formavimasis ne visada lydimas kognityvinių klaidų ir
iškraipymų - tiesiog stereotipizacijos tikslu gali tapti rea

prie klaidingos išvados, esatie reiškiniai (stimulai) yra ko
reliuoti. Į pasikartojančius reiškinius sutelkiamas tam tik

„tiesos grūdo" hipotezės, manoma, kad egzistuoja realūs

ras dėmesys, fiksuojantis faktą, kad jie pasirodė vienu me

grupių skirtumai, ir jų atskleidimas stereotipų formavimesi

tu, nors iš tikrųjų tai galėjo būti atsitiktinumas. D. Hamil-

yra labai svarbus (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 51).

lių grupių skirtumų taiklus įvertinimas. Neatitolstant nuo

ton teigimu, stereotipai gali formuotis ir nesant realios ko
reliacijos. Kai kurių mokslininkų manymu (L. McArthur,
S. Friedman, 1980; M. Schaller, A. Maass, 1989), iliuzi

Socialinių kategorijų užkodavimo

nės koreliacijos formavimosi kognityvinis procesas gali būti

ir atgaminimo iškraipymai

paveiktas socialinių faktorių. Tai reikštų, kad iliuzinė ko
reliacija negalėtų atsirasti ten, kur ji prieštarautų įsitvirti

Ilgai socialiniai stereotipai buvo laikomi nekintančiais.

nusiems socialiniams strereotipams arba sąlygotų neigiamus
savos grupės įvertinimus (Oakes, Haslam, Turner, 1994,

Kognityvinis šios tendencijos aiškinimas taip pat pripaži
no socialinių kategorijų savybę iškraipyti užkoduojamą ir

45^18).

„atgaminamą" informaciją. Tyrimai parodė, kad individai

iš aplinkos linkę pasisavinti tą informaciją, kuri nepriešta
rautųjų lūkesčiams, ir kartu patvirtintų stereotipus. Šitaip
Socialinė - struktūrinė stereotipų formavimosi

tie stereotipiniai lūkesčiai iškraipo informacijos užkodavi

koncepcija

mą ir individų elgesį. Informacijos „atgaminimas" taip pat
priklauso nuo stereotipinių lūkesčių (Oakes, Haslam, Tur

Socialinė - struktūrinė stereotipų formavimosi koncepci
ja teigia, kad stereotipai kyla iš realių socialinių - struk

ner, 1994, 60).

Siekdami atsakyti į klausimą, kodėl socialiniai dalyviai

tūrinių santykių (A. Eagly). Todėl, pavyzdžiui, skirtingų

apskritai linkę stereotipizuoti, tyrinėtojai bandė nustatyti,

vaidmenų vyrams ir moterims priskyrimas formuoja ly

kas traukia individų dėmesį. S. Taylor pasiūlė „naujumo

čių stereotipus. Tuo tarpu C. Hoffman ir N. Hurst, skir

principą": naujas stimulas automatiškai patraukia dėmesį

tingai nei Eagly, teigia, kad lyčių ir vaidmenų santykių
stebėjimas negali paaiškinti, kodėl tam tikri vaizdiniai

ir sukelia stereotipų kūrimą. Taip buvo iškelta hipotezė, kad

apibendrintai reiškia vyrus ir moteris. Jų manymu, stere

atžvilgiu. Taip pat buvo manoma, kad esant didesniam in

otipai (šiuo atveju - lyčių stereotipai) formuojasi racio

formacijos perdirbimo poreikiui, kartu didėja ir stereotipi

dažniau stereotipizuojama mažumoje esančios kategorijos

nalizacijos pagrindu. Generalizacija įvyksta todėl, kad aiš

zacijos tikimybė (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 64). Kiti

kinimai nurodo įgimtus, natūralius vyrų ir moterų skirtu

autoriai (A. Locksley, 1980) paneigė „naujumo principą"

mus. Pavyzdžiui, moterys rūpinasi vaikais. Dėl to jos yra

ir stereotipizacija nukreipė į išankstinio numatymo psicho

iš prigimties malonesnės, švelnesnės, jautresnės nei vy

logiją (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 67).

rai. Kadangi vaikų priežiūra yra gamtos duotybė mote

A. Rouz pažymėjo, jog yra keletas teorijų, paaiškinan

riai, tai visos moterys taip ir elgiasi. Buvo pastebėta, kad

čių, kodėl mes stereotipizuojame kitus. Viena teorija tei

stereotipizacija tvirtesnė tada, kai kategorizacijos pagrin

gia, kad stereotipai „kitų", besiskiriančių žmonių atžvilgiu

das biologinis, o ypač - tada, kai aiškinami lyčių vaid

kuriami instinktyviai, t. y. žmonėms būdinga „skirtingumo

menų skirtumai. Taip pat racionalizacijos pagrindu (že

baimė". Kita teorija aiškina, jog stereotipai formuojami tų,

mesnio socialinio - ekonominio statuso (pvz., vergovės)

kurie yra nepatenkinti mažumai priklausančiais asmenimis.

racionalizacija) buvo formuojami ir juodaodžių amerikie
čių stereotipai (tingūs, kvaili ir t. t.) (Oakes, Haslam,

Rouz šias teorijas kritikuoja ir pateikia savo (šiek tiek pa
našią) nepagrįstų lūkesčių pagrindu kylančią agresyvumo

Turner, 1994, 48^19).

teoriją, kurią pavadina „atpirkimo ožio" teorija (^oMaeoB,

Visgi svarbu skirti stereotipus ir generalizacija. Genera

1972, 155).

lizacija bet koks aprašomasis teiginys, nukreiptas į indivi

dų grupę kaip visumą (pvz., toks teiginys: JAV juodaodžiai
vyrai dažniau linkę padaryti žiaurų nusikaltimą nei baltao

Socialinių kategorijų informacijos

džiai vyrai. Tačiau tai nereiškia, kad visi ar daugelis juoda

išsaugojimas atmintyje

odžių vyrų taip ir daro). Tačiau šių kategorijų (stereotipų ir
generalizuotų teiginių) skirtumas yra tas, kad generalizaci

ja atsiriboja nuo individualaus lygmens ir yra skirta indivi

Stereotipizacijos proceso tyrinėtojus domina ir socialinių

kategorijų informacijos išsaugojimo atmintyje tema. Kitaip
sakant, bandoma atsakyti, kas yra stereotipas kognityvine
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prasme. Socialinei stereotipizavimo psichologijai ir kogni-

mūsų patirtis svetimų grupių atžvilgiu yra ne tokia įvairi,

tyvinei kategorizavimo analizei labai svarbi „Rosch revo

o tai ir sukelia pakankamai supaprastintas reprezentacijas

liucija", kuri 1970-aisiais pateikė naujų idėjų kategorijų

(Oakes, Haslam, Turner, 1994, 54).

struktūros ir reprezentavimo analizei. E. Rosch metė iššū

Buvo daug įvairių pasiūlymų, aiškinančių svetimų gru

kį klasikiniam kategorijų reprezentavimo požiūriui ir pa
teikė plačios variacijos kategorijų struktūroje idėjų. Ji tei

pių homogeniškumą. Remdamasi pavyzdžiais pagrįstu ka
tegorijų reprezentavimo modeliu, Linville pasiūlė svetimų

gė, kad egzistuoja kategorijos prototipas (geriausias kate

grupių homogeniškumo analizės schemą. Diferencinio pa

gorijos tipas, pavyzdys) ir tam tikras kategorijos narys tu
ri pasižymėti tam tikru panašumo į tą prototipą lygiu. Sis

žinimo hipotezės rodo, kad diferenciacija (tam tikros ka

argumentas polemizavo su klasikiniu požiūriu, pagal kurį

tingumas kategorijų reprezentacijoje priklauso nuo tam tik

kategorijos narys būtinai turi turėti pilną tam tikrų savy
bių rinkinį. Lygindami kategorijas pastebime, kad jos ski

ros kategorijos narių pažinimo laipsnio. Šitaip savos gru

tegorijos narių skyrimas duotos savybės atžvilgiu) ir skir

pės kategorijų reprezentacija atskleis gilesnę palyginus su

riasi pagal „platumo" laipsniu (pvz., .,dalmatinas", „šuo",

svetimos grupės kategorijų aprašymu diferenciaciją, nes so

„gyvūnas", „gyva būtybė" - tai kategorijos, kurių „platu

cialinio pažinimo dalyviai yra artimiau susipažinę su sava

mo" laipsnis didėja). Taigi, aukštesnio lygio kategorijos yra

grupe. Nors Linville taip pat mano, kad diferencijuojančio

vadinamos superordinuojančiomis, kai tuo tarpu žemesnio

pažinimo laipsnis nėra lemiamas, tačiau vis tik ji pabrė

lygio kategorijos vadinamos subordinuojančiomis. „Platu

žia, kad diferencijuojančio pažinimo pakanka, norint pa

mo" hierarchijos viduryje yra pagrindinė kategorija (lygis)

brėžti svetimos grupės homogeniškumo efektą (Oakes, Has

(pvz., šuo, mašina, medis), kuri yra svarbiausia suvokimo

lam, Turner, 1994, 57).

procese.
M. Brewer pritaiko C. Rosch idėjas, tiksliai apibrėždama stereotipus kaip prototipus. Brewer tyrimai parodė,

Stereotipų validumas

kad socialinė informacija yra natūraliai struktūrinama reikš
mingo subkategorijų lygio terminais. Pastebėta, kad socia

Nuo pat 1920-ųjų buvo manoma, kad stereotipai atspindi

linė percepcija yra smarkiai paveikta tam tikros rūšies ka

išankstinę nuostatą, yra sustabarėję, iškraipantys tikrovę,

tegorijų - lyties, rasės ir amžiaus, kurios automatiškai su

„nejautrūs^ individualiems skirtumams. Net ir „tiesos grū

aktyvinamos įspūdžio formavimo proceso pradžioje.

do" teorijos šalininkai pripažino, kad socialinė „tiesa" yra

Kitu požiūriu, D. Messick ir D. Mackie teigimu, nšra
pagrindinio kategorizacijos lygi, suformuoto stabilaus „ge

per daug supaprastinta ir šiek tiek iškreipta. Vėlesnieji po
žiūriai į stereotipizacijos procesą įgavo kognityvinį atspalvį.

riausio" kategorijos nario įvaizdžio, ir socialinės katego

Kognityvi nėję socialinių stereotipų analizėje stereotipiza-

rijos prototipas gali varijuoti.

cija buvo kildinama iš kategorizacijos proceso ir laikoma

Prototipais grįsti kategorijų reprezentavimo modeliai nė

ra vieninteliai. Tyrinėtojai pateikė įrodymų, kad subjektai
sugeba įvertinti kategorijų įvairiapusiškumą, remdamiesi
pavyzdžiais grįstu reprezentavimo modeliu. P. Linville ma
nymu, žmonės reprezentuoja kategorijas skirtingais jų pa

vyzdžių aprašymais. Jais (pavyzdžiais) gali būti ir indivi
dualūs kategorijos nariai (pvz, R. Reiganas), ir kategorijų
subtipai (pvz., ^dešinysis respublikonų sparnas"). Narystė
grindžiama panašumu į atkurtą tam tikrą pavyzdį, o ne pa
našumu į abstraktų prototipą. Taip pat buvo pasiūlyti ir
mišrūs kategorijų reprezentavimo modeliai (Oakes, Haslam,
Turner, 1994, 52-54).

„savos" grupės narių individų skirtumo ir „svetimai" gru
pei priklausančių individų panašumų pabrėžimo rezultatu.
Kategorizacija buvo suprantama kaip esminis, normalus ir
būtinas procesas. Tik nedidelė dalis tyrinėtojų (Asch, Sherif ir Vinacke) pateikė svarių argumentų stereotipų validumo problemai spręsti. Stereotipų validumas, jų nuomone,
priklauso nuo to, kiek jie (stereotipai) atitinka socialinių
dalyvių tikslus ir nuo to, kokia yra jų reikšmė socialinėje
interakcijoje. Jų požiūriu, žmonės stereotipizuoja tada, kai

jie tiki turintį normatyviai tinkamą informaciją (Oakes,
Haslam, Turner, 1994, 187).
P. J. Oakes, S. A. Haslam bei J. C. Turner siekė pa
grįsti savo požiūrį, kad stereotipizacija yra psichologiškai
racionali, validi ir priežastinė, teikianti teisingą socialinį su
vokimą. Jų manymu, stereotipų validumo problema yra pa

Svetimos grupės narių homogeniškumo suvokimas

kankamai subtili ir kompleksiška. Todėl siūloma validumo

problemą nagrinėti dviem lygiais, atsižvelgiant į 1) kogni
Pastebėta tendencija įžvelgti didesnį skirtingų grupių pa

tyvinį ir 2) socialinį stereotipizacijos validumo aspektus.

našumą nei panašumą savos grupės ribose. Svetimos gru
pės homogeniškumo efektai buvo demonstruoti naudojant
įvairius homogeniškumo matavimus ir realiose, ir minima

Kognityvinis stereotipų validumo aspektas

liose grupėse. P. Linville ir E. Jonės eksperimentu paro
dė, kad savos grupės „schemos" yra daugiau diferencijuo
tos palyginus, su svetimos grupės schemomis, nes indivi

Aiškindami kognityvinį stereotipizacijos validumo aspektą
tyrinėtojai pažymėjo, jog socialinei realybei „teisingai" rep

dai yra labiau susiję su savos grupės nariais. Tuo tarpu

rezentuoti reikalinga tiek individuali, tiek socialinė katego-
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rizacija. Kategorizuotų grupių opozicinis priešstata realioms

įmanomas tik save depersonalizuojant. Stereotipų tapsmą

grupėms nėra stereotipizacijos validumo problema. Validu-

validžiais lemia ir savęs — identifikacija su aukštesniu lyg

mo klausimas siekia pateikti kategorizuotas ir realias gru
pes kaip įprastą, būdingą fenomeną. Pažymima stereotipi

meniu (pvz., savęs identifikacija su „civilizuota visuome
ne", „Vakarų kultūra", „žmonija"). Šiuo atveju „savos" ir

zacijos priklausomybė nuo konteksto, o taip pat jai priski

„svetimos" grupės nariai pajunta poreikį sutarti, mąstyti to

riama kintamumo, nepastovumo savybė. Todėl tyrinėtojai

mis pačiomis kategorijomis (Oakes, Haslam, Turner, 1994,

pabrėžė, kad standartinis fiksuotų, „nejautrių tikrovei" ste

200-208).

reotipų įvaizdis yra tik mitas. Stereotipai keičiasi priklau
somai nuo socialinio konteksto. Todėl stereotipai turėtų būti
laikomi „teisingais" ta prasme, kad jie atspindi socialinius

Išvados

pokyčius. Validumo požiūriu, keičiantis tikrovei, stereoti
pai taip pat turi keistis. Reikia pažymėti, kad stereotipai

Pirmuosiuose (tradiciniuose) stereotipizacijos tyrimuose

reprezentuoja realybę grupės lygiu ir atskleidžia visuminės

buvo pabrėžiamas stereotipizacijos neadekvatumas, susta

socialinės kategorijos savybes. Stereotipai nereprezentuo

barėjimas besikeičiančios realybės atžvilgiu. Stereotipiza

ja individualių narių asmeninių charakteristikų. Stereotipų

cijos tyrimus būtų galima skirstyti į dvi kategorijas pa
gal stereotipizacijos ir išankstinių nuostatų kategorijų ta
patinimą (1)/ atskyrimą (2). Pirmosios tyrimų krypties at

validumo nedomina, ar socialinės kategorijos atitinka in
dividualių grupės narių objektyvius požymius (Oakes, Haslam, Turner, 1994, 189-194).
Lippman stereotipų kaip psichinės fiksuotos struktūros
idėją paneigė E. Smith ir M. Zarate. Jie kėlė klausimą, kaip

stovai stereotipizaciją grindė: a) mąstymo ekonomijos
principu, b) „savų" vertybių saugojimo principu, c) skir
tingų mąstymo tipų sąlyga (autoritarinio ir liberalaus

stereotipai, kintantys priklausomai nuo konteksto, reprezen

mąstymo individų tipai), d) realios konkurencijos tarp są

tuojantys socialinį turinį gali būti užfiksuoti dar prieš jų

veikaujančių grupių sąlyga. Antrosios tyrimų krypties at

panaudojimą. Socialinis kontekstas yra labai nepastovus, o

stovų nuomone, stereotipai — racionalizacija, padedanti

tai reiškia, kad stereotipai gali būti laisvai generuojami

individams suprasti santykius tarp grupių bei identifikuo

(Oakes, Haslam, Turner, 1994, 198).

tis su „sava" grupe. Tradiciniuose stereotipizacijos tyri

Kita vertus, Oakes, Alexander bei Turner neigė, kad

muose svarbus stereotipų realybės atitikimo/ neatitikimo

visi stereotipai yra validūs. Tyrinėtojai pažymėjo, kad ste

klausimas. Yra skiriami du požiūriai stereotipizacijos ty

reotipų klaidingumas nėra susijęs su kognityviniu ar psi

rimų analizėje pagal stereotipų realybės atitikimo/ neati
tikimo kriterijų: stereotipizaciją - tai (1) realybę iškrai

chologiniu trūkumu, o priklauso nuo politinių ir ideologi
nių vertinimų. Tai atspindi socialiniai stereotipų validumo

pantis, bet neišvengiamas procesas; (2) realiai egzistuo

aspektai.

jančių reiškinių apibendrinimas. Ankstyvuosius stereotipi

zacijos tyrimus pakeitė kognityvinis požiūris į stereotipi
zacijos procesą.
Socialinis stereotipų validumo aspektas

Kognityvinio požiūrio atstovai pabrėžė kategorizacijos
svarbą stereotipizacijos procese. Pirmuosiuose tyrimuose

Daug autorių įrodinėjo, jog psichologinis tikrovės reprezen-

kategorizacija buvo sietina su suvokimo iškraipymu. Socia

tavimo validumas nebūtinai lemia ir socialinį bei politinį

linio identiteto teorijos teigimu, socialinės kategorizacijos

validumą. M. Wetherell ir J. Potter pastebėjo, jog stereo

nis ginklas konfliktuojančių grupių tarpe (Oakes, Haslam,

pagalba individai socialinėje aplinkoje supranta priežasti
nius ryšius. Išskirtini du požiūriai į stereotipų formavimą
si: 1) pabrėžiamas iliuzinės koreliacijos stereotipizacijos

Turner, 1994, 200) .

procese aspektas; 2) stereotipai formuojasi realių sociali

tipai yra save paremianti propaganda, politinis ir ideologi

Svarbi socialinės ir politinės tikrovės dalis yra verty

nių santykių pagrindu. Buvo prieita išvada, kad kategori

bės. Socialinių dalyvių tikrovės įvertinimas gali būti ir tei

zacija - tai esminis ir normaliai individualioje bei kolek

singas, ir klaidingas standartinės vertybės atžvilgiu. Jis ne

tyvinėje sąmonėje veikiantis procesas, kuriam nebūdingi

priklauso vien tik nuo mūsų individualių idėjų, kognityvi
niu schemų. Todėl stereotipų validumas yra reliatyvus so

kognityviniai iškraipymai.
Reikia skirti psichologinį (kognityvinį) ir socialinį ste

cialinių dalyvių atžvilgiu. Skirtingų grupių reprodukuoja

reotipizacijos validumo aspektus. Aiškinant kognityvinį ste

mi stereotipai gali būti tiek pat validūs. Nepriimtinus ste

reotipizacijos validumo aspektą buvo akcentuojamas indi

reotipus socialiniai dalyviai vadina klaidingais ir amora

vidualiosios ir socialinės (kolektyvinės) kategorizacijos ne

liais. Pripažįstama, jog mūsų pačių kuriami stereotipai yra

išvengiamumas adekvačiam socialinės realybės reprezen-

validūs (manoma, kad jie apskritai neturėtų būti vadinami

tavimui. Stereotipai keičiasi priklausomai nuo socialinio

stereotipais), kai tuo tarpu svetimos grupės reprodukuoja

konteksto, šitaip atspindėdami socialinius pokyčius. Todėl

mi stereotipai tikrovę iškraipo ir supranta ją neobjektyviai.

stereotipai turėtų būti laikomi validžiais. Psichologinis ste

Stereotipų prieštaringumą sąlygoja visiems socialiniams da

reotipizacijos validumas nebūtinai sulelia ir socialinį vali

lyviams būdingas socialinės sąmonės racionalumas. Socia

dumą. Socialiai validūs žinojimas yra įmanomas tik save

liai validūs savęs žinojimas kategorizacijos teorijos požiūriu

depersonalizuojant.
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2 Skyrius. ETNINIŲ MAŽUMŲ ADAPTACIJA
DAUGIAETNINĖJE VISUOMENĖJE
2.1. Industrinės visuomenės etninė erozija
Natalija Kasatkina

Akultūracija ir asimiliacija

Nors ši paradigma supaprastina sudėtingus procesus, ji

pakankamai įtikinama teigiant, kad reikšmingiausi asimi
Akultūracinės asimiliacinės teorinės prielaidos kultūrų kon

liacijos procese yra kultūrinis ir struktūrinis porūšiai. Gor

taktams (o kartu ir etninės erozijos eigai) atskleisti teigia,

don'as pastebi, kad asimiliacijos proceso pradžioje yra

kad daugiaetninėse visuomenėse egzistuoja tam tikra do

akultūracija - būtina, bet nepakankama sąlyga visiškai asi

minuojanti arba „neutrali" kultūros sritis, kurios šablonai

miliacijai įvykti, nes procesas gali sustoti šioje fazėje. Ta

gali būti taikomi visiems įvairių etninių grupių nariams.

čiau asimiliaciją lydi struktūrinė asimiliacija, po to neiš

Kartu tampa neišvengiama laipsniška visuomenės kultūri

vengiamai eina kitos asimiliacijos pakopos.

nė homogenizacija, nuolat vyksta įvairių grupių suartėjimas
su dominuojančia grupe. Tačiau pastarųjų metų stebėjimai
byloja, kad mažumų niveliacija nėra tokia tiesmuka ir pa
prasta, nors subordinuotos (arba mažumos) grupės narys

susiduria su kultūrinės adaptacijos būtinybe (Lallukka,
1997).
Moksliniai šaltiniai pakankamai vieningai, teigia, kad
vertėtų atskirti akultūracijos procesus ir asimiliaciją. Dau
gelis autorių apeliuoja į M. Gordon'o asimiliacijos teori
ją, skirstančią etninių grupių narių santykius į pirminius ir
antrinius (Gordon, 1964). Tuo tarpu akultūracija apibūdi
nama kaip kultūrinius principus laipsniškai naikinantis pro
cesas (Lallukka. 1997). Beje, etninėse grupėse išlieka nuo
stata asmeniniuose kontaktuose teikti pirmenybę savo gru
pės nariams. Tokie ryšiai vadinami pirminiais (primary

Akivaizdu, kad galimos kitos asimiliacijos ir jos eigos
sampratos. Svarbu tai, kad skiriamos akultūracijos ir asi
miliacijos sąvokos, kurios suprantamos skirtingai. Akultū

racija gali vykti nesant asimiliacijos. Tačiau tai jokiu bū
du nereiškia, kad šie procesai nesusiję tarpusavyje ir vie
nas kito neveikia. Gordon'o nuomone, akultūracija yra bū

tina, bet nepakankama sąlyga asimiliacijai įvykti. Tai tik
viena iš keleto asimiliacijos proceso dalių (akultūracijos ta
patinimas su kultūrine asimiliacija). Akivaizdu, kad neįma
noma nustatyti kritinės ribos, to slenksčio, už kurio bai
giasi vienas procesas ir prasideda asimiliacija. Nors būti

na sąlyga individo asimiliacijai įvykti yra savęs tapatini
mas su kita etnine grupe ir tos grupės individo priėmimas,
t. y. kada kitos grupės nariai priima šį individą kaip „sa

vąjį" (Lallukka, 1997).

group relationship) (Gordon, 1964). Antriniai santykiai pa
prastai nebūna paveikti individo emocinės psichologinės pa
saulėjautos. Antrinės grupės pavyzdžiu gali būti įvairios pi
liečių organizacijos ar profesinės grupės. Šiuo atveju as

meniniai santykiai daugiau atsitiktiniai ir nešališki negu pir
minių santykių sferoje.
Asimiliacijos ir akultūracijos skirtumą atspindi adaptuo
ta M. Gordon'o schema (1 pav.). Ji parodo daugiatautės
visuomenės etninių procesų eigą. Pirminiai santykiai pasi
žymi etniniu uždarumu, t. y. pirminių socialinių santykių
metu žmonės retai peržengia savos etninės grupės ribas.
Antra vertus, profesinė veikla, ekonominiai santykiai, po
litinis aktyvumas nėra etniškai uždaras (Lallukka, 1997).
Gordon'o nuomone, asimiliacija pasižymi tuo, kad etninių
grupių nariai pirminių santykių metu peržengia savos gru
pės ribas. Akultūracija yra procesas, kuriame, nepaisant

kultūrinių skirtumų niveliacijos, išlieka pirminiai santykiai
(Gordon, 1964).
Asimiliacija gali būti pavaizduota kaip pakopų sistema,
susidedanti iš subprocesų (Gordon'as skiria septynis asi
miliacinius subprocesus).

7 pav. Etninės grupės daugiatautėje visuomenėje (adaptuota
M. Gordono schema)

(šalimis: Lallukka, 1997, 27)
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nes grupes, kurios nėra lygios žmonių skaičiumi, ekonomiš

Akultūracija ir adaptacija J. Berry'io samprata

kai ar politiškai. Šie jėgos skirtumai inspiravo plačiai nau
dojamus socialiniuose moksluose terminus: „pagrindinė sro

Nagrinėjant šiuolaikinės visuomenės etninę eroziją, svar

vė", „mažuma", „etninė grupė" ir kitus. J. Berry's termi

bią visuomenės kultūrinės erdvės jungtį kryžminės kultū

ną kultūrinė grupė priskiria visoms grupėms, o terminus

ros psichologijos plotmėje nustatė Ontario universiteto pro

dominuojanti ir nedominuojanti - atitinkamai nurodant jų

fesorius J. W. Berry's. Tyrinėdamas šią sąveiką, J. Berry's

stiprumą bei skirtumus. Pasak autoriaus, tai yra būdas iš

atskleidžia, kas atsitinka individams, priklausantiems vie

vengti daugybės politinių ir socialinių faktorių, kurie iškrai

nai kultūrai, kai jie bando gyventi naujajame kultūriniame

po akultūracijos tyrinėjimą. Kultūrinių grupių egzistavimas

fone. J. Berry's apibrėžia sąvokinę struktūrą, pagal kurią,

gausioje visuomenėje bei jų įvairovė priklauso, j. Berry'o

remiantis empiriniais tyrimais, galima patikimiau įvertinti

manymu, nuo trijų faktorių: savarankiškumo, pastovumo ir

akultūrinius ir adaptacinius procesus.

paslankumo (Berry J. 1996, 2). Kai kurios grupės įsitrau

Pirmiausiai, Berry's griežtai apibrėžia pačią akultūra

kia į akultūracijos procesą savanoriškai (pvz., imigrantai),

cija. Jis remiasi klasikiniu Redfieldo, Lintono ir Hersko-

kitos įgyja akultūracijos patirties neįstengdamos jos išvengti

vitso (1936) akultūracijos apibrėžimu: akultūracija apima

(pvz., vietiniai gyventojai).

tuos reiškinius, kurie atsiranda, kai skirtingų kultūrų žmo

Vienos grupės bendrauja dėl migracijos į naują vietą

nių grupės tiesiogiai kontaktuoja su vykstančiais po to pa

(pvz., imigrantai ir pabėgėliai), o kitos grupės „atneša"

sikeitimais vieno ar abiejų grupių pradinės kultūros mode

jiems naują kultūrą (pvz., vietiniai gyventojai). Ir trečias

liuose (Berry J. 1990, 233).

faktorius - vieni migravusiųjų individų santykiai nuolat

Jis pastebi, kad asimiliacija yra ne tik viena iš akultū

įtraukti į kitokią kultūrinę terpę, o kitiems ši situacija yra

racijos rūšių. Ji gali būti reaktyvinė (stiprinanti priešini
mąsi pokyčiams abiejose pusėse), kūrybinė (stiprinanti nau

čiai^ darbininkai ar prieglobsčio ieškotojai, kurie gali būti

laikina (pvz., laikinai apsigyvenę užsienio studentai, „sve

jas kultūros formas, kurių prieš kontaktą nebuvo nė vie

deportuoti). Tačiau J. Berry's pastebi, kad nepaisant akul

noje iš kontaktuojančių kultūrų), ir uždelsta (veikiama po

tūracija lydinčių faktorių įvairovės, pagrindinis adaptacijos

kyčių, kurie pasireiškia daug vėliau po kontakto).

procesas būtų bendras visoms minėtoms grupėms. Proceso

Tarp akultūracijos ir interkultūracijos traktavimų yra

metu kinta sudėtingumo laipsnis ir galimi skirtingi akultū

aiškių panašumų ir gana sudėtinga įžiūrėti skirtumus, ta

racijos rezultatai. Aptardamas akultūracijos strategiją, au

čiau esama vieno skiriamojo bruožo. Tai - domėjimasis

torius išskiria du pagrindinius šaltinius, galinčius nulemti

naujų kultūrų formavimusi. J. Berry's siūlė akultūracijos

šio proceso eigą: kultūros išlaikymą (kiek stengiamasi iš

terminą priskirti bendriems kultūrinio kontakto procesams

laikyti kultūrinę tapatybę ir jai būdingus bruožus) ir socia
linių kontaktų lygmenį (kiek individai įtraukiami į kitas kul

ir rezultatams (tiek kultūriniams, tiek psichologiniams).
Dėl imigracijos daugelis visuomenių tampa kultūriškai
gausios. Daugumos atžvilgiu imigrantai formuoja kultūri

tūrines grupes arba pasilieka tarp savų). Kai šie du fakto
riai svarstomi vienu metu, schematiška sandara (2 pav.) pa
grindžiama keturiomis akultūracijos strategijos kryptimis.

PIRMAS VEIKSNYS
Ar teigiamai vertinamas pasilikimas
prie savojo identiteto ir išskirtinumo?

ANTRAS VEIKSNYS
TAIP
Ar teigiamai vertinami santykiai
su daugumos visuomene?

2 pav. J. Berry'o etninių grupių akulturacinė strategija

(šaltinis: Berry J. 1996)
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gracija asimiliacij
izmas marginaliz
/segregacija

Teigiamas ar neigiamas („taip" arba „ne" atsakymai)

Nacionalinės programos politika gali būti analizuojama

šių šaltinių susikirtimas apibrėžia keturias skirtingai pava

minėtų keturių požiūrių sąvokomis: kai kurios yra aiškiai

dintas akultūracijos strategijas.

asimiliacinės, siekiančios, kad visos etnokultūrinės grupės

Kai nedominuojančios grupės individai nenori (negali)
saugoti savo kultūrinio tapatumo ir siekia palaikyti kasdie

taptų panašios į dominuojančią visuomenę; kitos yra integ
racinės, pasiruošusios priimti ir sujungti grupes daugiau

nius santykius su kitomis kultūromis, ši strategija vadina

sia jų kultūrų pagrindu; yra vykdančių segregacinę politi

ma asimiliacine. Priešingu atveju, kai individai išlaiko savo

ką; ir pagaliau — grupė, remianti nepageidaujamą margi

kilmės kultūrą ir kartu vengia susidūrimo su kitomis gru

nalizaciją.

pėmis, tai - separatizmas. Kai yra interesas (ir galimybė)
palaikyti abi pradines kultūras kasdieniuose susidūrimuo

1950-1970 metais buvo paplitusi nuomonė, kad akultūracija neišvengiamai susijusi su socialinėmis ir psicho

se su kitomis grupėmis, toks pasirinkimas įvardijamas in

loginėmis problemomis. Toks platus apibendrinimas buvo

tegracija.

nepagrįstas, nes socialiniai ir psichologiniai akultūracijos

Šiuo atveju skiriami įvairūs kultūrinės integracijos pa

rezultatai labai nepastovūs. Socialiniai tyrinėtojai pastebi

laikymo laipsniai, kai tuo pačiu metu siekiama išlikti pla

šiuos akultūracijos lygius: pirmasis konstatuoja, kad psi

tesnio visuomeninio tinklo integralia dalimi. Kada yra maža

chologinius pakitimus visiškai lengva tobulinti; šis požiū

galimybė ar siekis išlaikyti kultūrą (dažnai dėl priversti

ris įvardijamas įvairiai: „elgesio pakeitimas^ (behavioral

nio kultūros praradimo) ir mažas siekis turėti ryšius su ki

shifts) pagal Berry'į (1980); „kultūros pažinimas" (culture learning) pagal Brisliną ir kiti (1983); „socialinių įgū
džių įsigijimas^ (sočiai skills acquisition) pagal Furnhamą
ir Bocherį (1986). Šiuo atveju psichologinė adaptacija —

tomis grupėmis (dažnai dėl šalinimosi ar diskriminacijos),
ši strategija vadinama marginalizacine (Berry J. 1996).
Ši strategija paremta prielaida, kad nedominuojančios

grupės ir jų individai turi akultūracijos pasirinkimo laisvę.

tai susipažinimas su nauju elgesiu, būdingu naujam kultū

Kai dominuojanti grupė verčia rinktis tam tikras akultūra

riniam kontekstui. Tai reikalauja ir tam tikros „kultūros

cijos formas ar varžo nedominuojancių grupių pasirinkimus,

sklaidos" (culture shedding; Berry J. 1992) būtinybės už

J. Berry^o manymu, turi būti naudojami kiti terminai. Aiš

miršti ankstesnį „kultūrinį repertuarą", kuris jau netinka.

kiausia, kad žmonės gali rinktis separaciją. kai to reika
lauja (ar laukia) dominuojanti visuomenė. Šiuo atveju sunku

„Naujasis elgesys" gali būti lydimas nežymaus „kultūrinio

kalbėti apie laisvanoriškumą, tačiau nedominuojančiai gru

mai sukelia individui sunkumų.

pei separatinė būsena gali atrodyti vienintelė galimybė iš

konflikto", kai nesuderinami su gimtąja kultūra reikalavi
Tais atvejais, kai egzistuoja gilesnis konfliktas, tinka

saugoti savo kultūrinį tapatumą. Marginalizacijos atvejį

antras požiūrio lygmuo: individai patiria „kultūrinį šoką"

žmonės renkasi rečiau, greičiausiai tai priverstinės asimi

(Oberg. 1960), J. Berry'o įvardytą „akultūriniu stresu", kai

liacijos bei priverstinio pašalinimo iš dominuojančios vi

jie negali lengvai pakeisti savo „kultūrinio repertuaro".

suomenės padarinys. Šiuo atveju nėra termino, tinkames

Nors „kultūrinio šoko" sąvoka senesnė ir populiaresnė,

nio už marginalizaciją.

J. Berry's dėl tam tikrų priežasčių siūlo tai įvardyti „akul

Integracija, Berry'o nuomone, gali būti laisvamaniška
ir sėkminga nedominuojančioms grupėms tik atviroje, kul

tūriniu stresu".
Pirmiausia todėl, kad tai artimai susiję su streso psi

tūriniu įvairumu pasižyminčioje daugumos visuomenėje

chologinėmis ištakomis kaip reakcija į būdingus akultūra-

(Berry J. 1991). Todėl abipusis kompromisas laikomas bū

cijai stresorius ir turi tam tikrą teorinį pagrindą (pvz.: La-

tinu, siekiant integracijos, įtraukiant teisės visoms grupėms

zarus, Folkman. 1984). Antra: sąvoka „šokas" siūlo tik ne

gyventi kartu kaip skirtingų kultūrų individai pripažinimą.
Ši strategija įpareigoja nedominuojančias grupes priimti di

gatyvią patirtį. Ir trečia priežastis - ta, kad būdingų akul

desnės visuomenės dalies pagrindines vertybes, ir tuo pa

kelių kultūrų plotmėje. Be anksčiau aptartų, J. Berry's mi

tūracijos procesams problemų šaltinis glūdi ne vienos, bet

čiu metu dominuojanti grupė turėtu būti pasiruošusi adap

ni ir adaptacijos sampratą. Bendriausiu požiūriu adaptaci

tuoti nacionalines institucijas (Švietimą, sveikatos apsau

ja nurodo pakitimus, atsirandančius individuose ar grupė

gą, teismus ir pan.), kad šie geriau atitiktų visų kartu gy

se dėl aplinkos poreikių. Tokie reiškiniai gali įvykti staiga

venančių grupių reikmes. Akivaizdu, kad integracijos stra

arba laipsniškai. Kaip pastebi daugelis autorių, trumpalai

tegija gali būti pasiekta tik multikultūrinėje visuomenėje,

kiai pakitimai akultūracijos metu kartais yra negatyvūs ir

kuri pasižymi santykinai žemu prietarų lygiu (t. y. kur vy

dažnai griaunantys. Daugelis akultūriniu individų po tam

rauja minimalūs etnocentrizmas, rasizmas ir diskriminaci

tikro laiko, kartais - po ilgo tarpo, teigiamai adaptuojasi

ja) ir visoms grupėms būdingu bendrumo jausmu, kai ne

naujame kultūriniame kontekste. Priklausomai nuo įvairių

dominuojančios grupės tapatina save su daugumos visuo

faktorių, adaptacija gali pasireikšti įvairiomis sudėtingomis

mene (Berry J. 1996). Individai ir grupės gali laikytis įvai

formomis. Tai gali būti padidintas akultūrinio individo ir

rių požiūrių keturiais akultūracijos atvejais, ir jų elgesys

naujo konteksto ^suderinamumas" (fit) (pvz., kai asimilia

gali atitinkamai keistis. Būtent Šie požiūriai ir elgesiai ap

cijos ar integracijos strategija pasiekta ir kai dominuojan

ima tai, ką J. Berry's vadina akultūracijos strategijomis.

čios visuomenės vertybės priimtos akultūriniu individų ir

Šie keturi alternatyvūs požiūriai pagrįsti gausiais tyrimais

grupių). Kartais „suderinamumas" nepasiekiamas (kaip seg

(Berry J. 1990).

regacijoje ir marginalizacijoje), ir grupės patenka į konflik-
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tą, lydimą akulturinio streso arba psichopatologijos (Ber-

Richmond siūlo klasifikuoti migraciją pagal jos motyvus.

ry J. 1996). Naujausioje literatūroje buvo apibrėžtas psi

Bendrai neigiamais migracijos veiksniais vadinti faktorius,

chologinės ir sociokultūrines adaptacijos skirtumas (Sear-

kurie varžo ar draudžia ją, tuo tarpu, bendrai teigiamais -

le, Ward. 1990). Pirmoji nurodo vidinių psichologinių pa
darinių kryptį, apimančią aiškų asmeninės ir kultūrinės ta

skatinančius, spartinančius faktorius.

patybės suvokimą, gerą psichinę sveikatą ir asmeninį pa

kaip stūmimo/traukos faktoriai.

sitenkinimą naujoje kultūroje; antroji kryptis - tai išorinės

Ankstyvesnėje literatūroje šie faktoriai buvo įvardijami
Kolonijinė visuomenė (society of settlement). Šią visuo

psichologinės sąlygos, kurios sujungia individus naujame

menę nusako gausybė faktorių. Svarbiu šaltiniu akultura

kontekste, atskleidžia jų sugebėjimą spręsti kasdienes pro

cijos procesui suprasti yra visuomenės istorinė raida bei do

blemas, ypač šeimoje, darbe, mokykloje. Nors Šios dvi

minuojančios grupės nuostatų visuma migrantų atžvilgiu.

adaptacijos formos siejamos empiriškai, C. Wardas linkęs

Kai kurios visuomenės, paveiktos gausios migracijos, pri

interpretuoti jas skirtingai. Nes, jo manymu, šiuos dviejų
adaptacijų tipus veikiantys faktoriai yra skirtingi, be to, psi

ima kultūrų gausą ir pripažįsta kultūrinę įvairovę. Ši situ
acija rodo teigiamą multikultūrinę ideologiją ir yra tapati

chologinė adaptacija galėtų būti geriau analizuojama stre

integracijos strategijai 1 piešinyje. Kitos visuomenės sie

so kontekste ir psichopatologiniu požiūriu, nes sociokultū

kia naikinti kultūrinę įvairovę politinėmis ir asimiliacinė

rinė adaptacija yra daugiau susijusi su socialiniais suge

mis programomis, atskirti ar marginai i zuot i kitokius gyven

bėjimais (Ward, Kennedy. 1993). Neseniai buvo pristatyta

tojus visuomenėje. Visuomenių su pliuralistine ideologija

dar viena prisitaikymo kryptis - ekonominė adaptacija

rasinėse ir etninėse grupėse dažniau paplitusi kultūrinio pri

(Aycan, Berry. 1994). Ji aptaria situaciją, kurioje individo

ėmimo adaptacija. Ši akultūracinė patirtis individualiame

darbinis užimtumas yra patenkinamas ir efektyvus naujo

lygyje vertinama kaip neprobleminė, pasikeitimai būna

sios kultūros erdvėje.

lengvi ir elgesio permainos vyksta ramiai. Panašus proce
sas apima tris subprocesus: kultūros skleidimas, kultūros

J. Berry'o akulturacijos struktūra

pažinimas ir kultūrinis konfliktas (Berry J. 1992).
Du pirmieji apima atsitiktinį ar apgalvotą įprasto elge
sio praradimą, o tai suteikia individui geresnį ..suderina

Šaltiniai akulturacijos tema gausūs koncepcinių problemų:

mumo" su kolonijine visuomene lygį. Dažniausiai Šis pro

akulturacijos procesus mėginama sisteminti faktorių, vei

cesas vadinamas prisitaikymu (adjustment) (Ward & Ken

kiančių individų prisitaikymą, pagrindu. Antrajame pieši

nedy. 1993), kai visi adaptaciniai pasikeitimai vyksta akul-

nyje pristatyta viena tokių struktūrų (Berry J, 1996).

tūriniame individe su keliais pasikeitimais, pasitaikančiais

Schemoje pažymėti grupinio arba kultūrinio lygio reiš

tarp didesnės visuomenės narių. Šie prisitaikymai pasiekti

kiniai, kurie yra daugiausiai situacinio pobūdžio (situatio-

su minimaliais sunkumais, o akultūrinė patirtis yra neprob-

nal variables); tuo tarpu individualaus ar psichologinio ly

lematiška. Tačiau gali kilti tam tikras konfliktas, kurį są

gio reiškiniai yra individo lygmenyje (person variables).

lygoja pats asmuo, nuolaidžiaudamas dominuojančios gru

Schemos viršuje išskirti bruožai, kurie egzistuoja akultu

pės elgesio normoms. Tuo atveju pasireiškia asimiliacija.

racijos proceso metu. Sandūros viduryje - pagrindinė gru

Dominuojančios grupės visuomenėse sutiktų su priešiš

pė ir psichologiniai akulturacijos reiškiniai, kur sąveikau

kumu ir diskriminacija dažniau laukia sunki ir ilga adap

jančios grupės keičiasi daugeliu kolektyvinių bruožų (pvz.,

tacija. Tuo atveju, kai adaptacinis patyrimas yra problema

politinė, ekonominė, socialinė struktūra). 2 piešinyje cen

tiškas, bet įveikiamas ir reguliuojamas, labiausiai tinka

trinėje dalyje demonstruojama struktūrinių ir proceso sa

akulturinio streso paradigma. Akultūrinis stresas - tai in

vybių jungtis, einanti iš grupės akulturacijos per individo

divido stresinė reakcija į gyvenimo įvykius, glaudžiai su

akultūraciją į adaptaciją. Šio proceso raida sudaro akultu

sijusi su akultūracine patirtimi.

racijos turinį ir struktūrą. Atsižvelgiant į visuomeninius

Jei sunkumai, susieti su akultūracija, užgožia individą,

santykius, modelyje kartu atsispindi tarpiniai ir ribiniai kin

sukuria jam nevaldomų ir neįveikiamų problemų, — tai psi

tamieji. Pagrindinis struktūros tikslas - kintamųjų bei ga

chopatologinės paradigmos požymiai. Šiuo atveju maža akul

limos tyrimo eigos apibrėžimas; schemoje pateikti įvairūs

turacijos sėkmė gali būti sąlygota tiek pasišalinimo (sepa

situaciniai ir asmeniniai faktoriai.

ratizmo), tiek dominuojančios kultūros „brukimo" be išsa

Pradinė visuomenė (society of origin). Išsamūs akultu

mesnio jos pažinimo ir įsisavinimo (marginalizacija). Kaip

racijos tyrimai reikalautų pradėti plačiai tirti du visuomeni

pastebi J. Berry's, individai kartais bando kovoti su proble

nius kontekstus: pradinę (origin) ir kolonijinę (settlement)

mine patirtimi, taikydami vieną ar kitą strategiją. R. S. La-

visuomenės kultūrines charakteristikas, lydinčias individą

zarus skirsto sugebėjimo prisitaikyti sąvokos funkcijas į pro

akulturacijos procese, taip pat suprasti, iš kur žmonės atvyks

blemines (problem-focused coping) (kai stengiamasi išspręsti

ta, palyginti pradinės ir kolonijinės visuomenės bruožus, lai

arba keisti pačią problemą) ir į emocines prisitaikymo pa

kantis svarbiausių vertinimo faktorių. Tai sudaro pagrindą

stangas (emotion-focused coping), kai stengiamasi reguliuoti

kultūriniam atotrūkiui (cultural distance) suvokti ir pradinės
visuomenės politinių, ekonominių ir demografinių individų

su problema susijusias emocijas. Beje, Endleris ir Parkeris

(1990) pažymėjo ir trečią funkciją: gebėjimą prisitaikyti, iš

savarankiškumo laipsniui migracijos motyvuose nustatyti. A.

vengiant problemų (avoidance-oriented coping).
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taciją, J. Berry^s parodė, kad psichologinę ir sociokultūri

GRUPĖS LYGIS

INDIVIDUALAUS LYGIO KINTAMIEJI

Pradinė visuomenė

Aktualizaciją ribojantys faktoriai

*Politinis kontekstas

*Amžius, lyti s, išsilavinimas. Pirminė aktualizaciją

*Ekonominė situacija

*Padėtis, migracijos motyvai. Lūkesčiai

*Demografiniai faktoriai

*Kultūriniai skirtumai (kalba, religija ir t. t.)
*Individualumas (susivaldymas, lankstumas)

Grupės akultūracija
*fizinė

Akultū

Patirties

Naudotos

Tiesioginia

Ilgalaikiai

racijos

įvertinimas

strategijos

efektai

rezultatai

Stresoriai

Prisitaikymas

patirtis

*biologinė
*ekonominė
*socialinė

(vykiai

Stresas

Adaptacija

*kultūrinė

Kolonijinė visuomenė

Ribojantys faktoriai, veikiantys akultūracijos metu

*nuostatos

*fazės (laiko tarpas)

*MK ideologija

*akultūracijos strategijos: požiūriai ir elgsena

*etninės nuostatos

*gebėjimas prisitaikyti: strategija ir resursai

*socialinė parama

*socialinė parama

*didesnės visuomenės

*visuomeniniai požiūriai: prietarai ir diskriminacija

*etninės visuomenės

3 pav. Akultūracijos struktūra
(šaltinis: Beny J. 1996, 3)

Trijų galimybių sistemoje (pasikeitimas, stresas, psicho

nę adaptaciją sąlygoja tie patys kintamieji, kuriuos atskleidė

patologija) nesunkiai vykstant elgesio permainoms, stresas

C. Wardas. T. y. ekonominė adaptacija apima migracinius

būna mažesnis, ir asmeninės pasekmės iš esmės teigiamos.

motyvus, gimtosios aplinkos bei statuso praradimo suvo

Kai akultūrinės problemos (stresoriai) dominuoja ir kai

kimą (status lass) darbo rinkos pasaulyje. Tolesni tyrimai

imamasi nesėkmingų priemonių, tiesioginiai efektai būna

turėtų išvystyti šią ekonominės adaptacijos sampratą ir ieš

neigiami ir stresas didina (įskaitant asmeninę krizę) ben

koti jos sąsajų su kitais adaptacijos aspektais.

drą nerimą ir depresiją. Paskutinis iš psichologinės akul

tūracijos pagrindinių bruožų yra ilgalaikė adaptacija, kuri

Toliau J. Berry's siūlo aptarti akultūracija ribojančius
faktorius. Žmonės pradeda dalyvavimą akultūracijos pro

gali būti pasiekta. Kaip anksčiau minėta, adaptacija nuro

cese lydimi tam tikrų demografinių socialinės prigimties

do santykinai stabilius pasikeitimus, kurie vyksta tarp in

ypatumų. Individo amžius daro svarbią įtaką akultūracijos

dividų ar grupių priklausomai nuo aplinkos poveikio. Tai

procesui: kuo anksčiau ji prasidės (pvz., prieš einant į pra

daugialypis reiškinys. Pirmas psichologinės ir sociokultū

dinę mokyklą), tuo procesas bus sklandesnis. Priežastys nė

rinės adaptacijos skirtumas buvo paskelbtas C. VVardo ir
A. Kennedy 1993 metais. Psichologinė adaptacija apima

ra visiškai aiškios, galbūt tėvų kultūra nesukuria rimtų kul
tūrinių konfliktų arba ankstyvaisiais metais asmeninis

psichologinę ir fizinę gerovę, tuo tarpu sociokultūrinė adap

lankstumas ir adaptyvumas yra maksimalūs. Tačiau perei

tacija nurodo kelią, kaip akultūriniam asmeniui gerai val
dyti kasdieninį gyvenimą naujame kultūriniame kontekste.

namojo laikotarpio iŠ vaikystės į pilnametystę gyvenimo
problemos gali būti sujungtos ir paaštrintos kultūrinio per

Nors konceptualiai tai skirtingos sąvokos, tam tikra dali

ėjimo probtemomų. Tuo metu asmeninės tapatybės proble

mi jos empiriškai susijusios. Aptardamas ekonominę adap

ma iškyla ypač skaudžiai, todėl ji sąveikauja ir su etniniu
tapatumu: daugėja klausimų „kas aš esu iŠ tikrųjų?" (Phin-
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ney, J. 1990). Jei akultūracija prasideda vėliau (pvz., su

laukus pensijos arba kai senesni tėvai migruoja prisijungti

Kultūrinis skirtumas (dviejų kultūrų, skirtingų religijų,
kalbos ir pan.) yra ne akultūrinio individo kilmės unikalu

prie suaugusių palikuonių), nesėkmingos akultūracijos ri

mas, bet kontaktuojančių kultūrų nepanašumas. Nuoseklūs

zika didėja (Beiser, M. et ai 1988. Ebrahim, S. 1992). Prie

tyrimai atskleidžia, kad didesni kultūriniai skirtumai reiš
kia didesnį naujos kultūros skleidimo bei pažinimo povei

žastis - sunku nepaisyti ir ignoruoti bendro gyvenimo pa

tirtį vienoje kultūroje bei bandyti pradėti gyvenimą naujo
je kultūroje.
Tyrinėtojų nuomone, akultūracijos proceso sėkmei įta
kos turi lytis. Yra realių įrodymų (Beiser, M. et ai, 1988.

kį ir galbūt didesnes stabdančias neigiamas grupines nuo

statas, taip pat sukelia didesnį kultūrinį konfliktą, vedanti
į menkesnę adaptaciją.
J. Berry's parodė akultūracijos realių santykių su pozi

Carballo, M. 1994), kad moterys gali rizikuoti daugiau nei

tyvia adaptacija strategiją: sėkmingiausia yra integracija,

vyrai. Sis apibendrinimas priklauso nuo santykinio statuso

marginalizacija yra paskiausia, o asimiliacijos ir separatiz

ir nuo moters elgesio dviejose kultūrose. Jei yra esminis

mo strategijos - tarpinės. Šis modelis buvo rastas tiriant

skirtumas tarp naujo moters vaidmens kolonijinėje ir bu

daugelio akultūrinių grupių kasdieninius faktus (Berry, J.

vusioje visuomenėje, jos gali konfliktuoti su paliktąja kul

1990), tačiau kodėl taip yra, ^ neaišku. Pagal vieną inter

tūra, patekdamos į kritinę situaciją. Švietimas rodo pasto

pretaciją, integracinė strategija jungia daug apsauginių fak

vų faktorių, susijusį su pozityvia adaptacija, nes aukštes

torių: kompromisas (bendros pozityvios pažiūros), aplinka

nis išsilavinimas lemia mažesnį stresą (Beiser, M. et ai.

be prietarų ir diskriminacijos, galimybė įsitraukti į dvi kul

1988). Pirmiausia, išsilavinimas yra asmeninis pasiekimas,

tūrines bendrijas, asmenybės lankstumas. Ryškus margina-

nes „oficialus" švietimas, ugdantis gebėjimus analizuoti ir

lizacijos kontrastas - dominuojančios visuomenės atmeti

spręsti problemas, padeda geriau adaptuotis. Antra, švieti

mas, kartu prarandant ir savo kultūrą. Separatizmas - do

mas yra tokių dalykų, kaip pajamos, profesinis statusas, pa

minuojančios kultūros atstūmimas, o asimiliacija reiškia sa

ramos sistemos garantas. Trečia, daugumai migrantų Švie

vos kultūros praradimą (šią versiją paaiškina 1 piešinys).

timas leidžia derintis prie visuomenės ir tampa pirminės
akultūracijos rūšimi, tarpininkauja įsisavinant naujos kul
tūros vertybes bei normas, susipažįstant su jos kalba bei
istorija.
Su išsilavinimu yra susijusi ir ekonominė padėtis. Nors
aukštas statusas (kaip ir išsilavinimas) yra asmens vertės

dalis, migrantų padėtis yra prarasto ir mobilaus (įgyto) sta
tuso kombinacija. „Išvykimo statusas" paprastai yra aukš
tesnis nei „įvažiavimo statusas"*, nes įgaliojamieji migran
tų raštai (švietimo, darbo patirtis) dažnai nuvertinami. Šį
teiginį patvirtina tarpukario Lietuvos rusų inteligentijos bei

gausios šiuolaikinės (tarybinio laikotarpio) žydų migraci
jos į Izraelį, JAV ir kitas šalis tyrimai. Kartais tai priklauso
nuo realių kvalifikacinių skirtumų ir veda į statuso prara
dimą bei streso riziką.

Ilgą laiką migracijos priežastys buvo tyrinėtos naudo
jant traukos/stūmimo motyvacijos bei lūkesčių sąvokas.
Kaip buvo minėta anksčiau, A. Richmondas (1993) pasiū
lė naudoti reaktyvinį-proaktyvinį migracijos motyvą, kur
stūmimo motyvai (įskaitant priverstinę migraciją ir neigia

mus lūkesčius ar galimybes) apibūdina dimensijos reakty
vinę pabaigą, o tuo tarpu traukos motyvai (įskaitant sava

Trumpas apibendrinimas
Aptartos teorinės prielaidos, nepaisant jų populiarumo ir
garsių autorių vardų, be abejo, nėra tobulos. Tačiau teori

niai modeliai gali būti naudingi tiek empirinės medžiagos
interpretacijai, tiek duomenų palyginimui su didesne tyri
mų erdve.
J. Berry'o imigracijos, akultūracijos, adaptacijos teori
nė schema pagrįsta nuosekliais ir gausiais empiriniais ty
rimais, atliktais įvairiuose regionuose. Paprastai tokio po
būdžio tyrimai būna kompleksiniai, nes akuitūracijos reiš
kinys kyla iš dviejų ir daugiau kultūrų kontakto. Be to.
akultūracijos tyrimas turi būti lyginamasis, kad būtų gali
ma įvertinti rezultatų variacijas, tarp dviejų kontaktuojan

čių grupių iškeliamas kultūrinės įvairovės. Abiejuose pie
šiniuose pateikta struktūra, kuri ne tik identifikuoja pagrin
dinius akultūracinio reiškinio bruožus, bet ir gali būti pa
naudota kaip tyrimo metodologinis pamatas.
Empiriniai tyrimai atskleidžia tam tikrus dėsningumus.
Pirma, akultūracija yra veikiama grupinio lygmens fakto

norišką migraciją ir teigiamus lūkesčius) tampa proaktyvi-

rių. Tai, kas skatino akultūrinę grupę pradėti šį procesą,

niais. Tokios dimensijos vertinimas palengvina empirinius

tampa svarbiu įvairovės šaltiniu (pvz., pradinės visuome

tyrimus bei jų konceptualizaciją, taip pat galima apiben

nės politinė situacija). Tokie faktoriai rodo, kad akultūra

drinti motyvų, streso ir adaptacijos santykį. Pavyzdžiui, U.

cijos politika, ideologija, socialinė parama gali būti priski

Kim (1988) atrado, kad žmonės, veikiami stiprios stūmi

riami universalių faktorių grupei. Pavyzdžiui, tiriant tokias

mo motyvacijos, turėjo daugiau psichologinių adaptacijos

akultūracines kategorijas kaip pabėgėliai, imigrantai. įvai

problemų (beje, daug jų turėjo ir žmonės, veikiami stip

rios etnokultūrinės grupės, galimos asimiliacinės, integra

rios traukimo motyvacijos). Tai byloja, kad reaktyvių mig

cinės ar segregacinės politikos studijos, įvertinant etninių

rantų laukia didesnė rizika. Tikėtina, kad šie žmonės turė

pažiūrų įvairovę bei jiems teikiamą socialinę paramą.

jo ypač didelius ar nerealiai aukštus lūkesčius apie gyve
nimą naujoje visuomenėje, kurie neišsipildė ir buvo lydi

faktorių. J. Berry'o nuomone, integracinė ar bikultūrinė

mi didelių stresų.

akultūracijos strategija yra pozityvesnė nei trys alternaty-
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Antra, akultūracija veikiama gausių individualaus lygio

užvaldo individą (ar grupę individų) ir priemonės nesėk

vios - asimiliacija, separatizmas ir ypač marginalizacija.

mingos, tiesioginiai efektai bus akivaizdžiai neigiami ir pa

Šios adaptacinės strategijos tinkamumas ir sėkmė priklau

sireikš asmens krizės, bendra depresija ir nerimas (Berry

so nuo dominuojančios visuomenės pasiruošimo. Taip aiš

J. 1996).

kėja visuomeninio ir individualaus lygmens faktorių, įtako

Todėl ypač svarbu skleisti informaciją apie kultūros iš

jančių adaptaciją, sąveika. Paprastai imigrantai ir etnokul

laikymo apsauginę naudą. Beje, autoriaus nuomone, socia

tūrinių grupių nariai teikia pirmenybę integracijai ir siekia

linė parama taip pat gali būti skleidžiama per etnokultūri

pozityvesnės adaptacijos. Ar šis teiginys pakankamai uni

nes bendrijas, kartu mažinant su asimiliacija susijusius stre

versalus ir tinka visoms dominuojančioms visuomenės akul-

sus. Žinoma, dalyvavimas nacionalinėse institucijose (švie

tūrinėms grupėms, yra svarbi tyrinėtojų, politikos strategų

time, darbe, teisme) gali stipriai sumažinti su separatizmu

ir akultūrinių individų problema. Sistemingi lyginamieji ty
rimai galėtų atsakyti į šį klausimą.

susijusius stresus. Tinkamai propaguojant, parama gali būti
perduota akultūriniams individams kartu su informacija apie

Trečia. Kaip interpretuojami akultūracinio proceso re

marginalizacijos pavojų, kuris tikėtinas nepasiekus trokš

zultatai? Ar jis yra įgyjamas esminių socialinių sugebėji

tamo dalyvavimo didesnėje visuomenėje bei praradus sa

mų dėka (lengvai keičiant elgesį), ar susidorojame su stre

vo kultūrinį tapatumą.

soriais, siekdami išvengti akultūrinio streso, ar pasiduoda

J. Berry'o nuomone, svarbiausia yra propaguoti, kad

ma problemoms ir tai gali tapti psichopatologijos priežas

sėkminga akultūracija reikalauja abipusio kompromiso.

timi? Šios schemos ribose (pakeitimas, stresas, psichopa

Abiems pusėms yra nustatytos akivaizdžios kainos: domi

tologija) galima prielaida, kad sklandžiai ir nekonfliktiškai

nuojančiai visuomenei reikia derinti švietimo ir socialinės

vykstant elgesio pasikeitimams, stresas yra lengvai įveiki

paramos planus prie mažumų poreikių. Tuo tarpu etnokul

mas ir asmeninės pasekmės teigiamos.

tūrinių grupių nariai, nebandantys suprasti ir perimti dau

Kai iškyla akultūrinės problemos (stresoriai), bet jos

gumos vertybių esmės, gali nuteikti prieš save visuomenės

sėkmingai įveikiamos, stresas bus nestiprus ir galutiniai re

narius ir sukelti socialinį konfliktą. Tačiau neįsisavinant in

zultatai teigiami. Kuo stipresnis stresas, tuo neigiamesnis

tegracinės politikos, kaina bus didesnė, ypač jei galutinis

aktyvus akultūracijos efektas. Kai akultūracinės problemos

rezultatas bus segregacija ir marginalizacija (Berry, J. W.

1992).
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2.2. CoiiHajibHO-ncHxonorHHecKHe acneKTbi

pyccKHX

b cTpaHax 6jiiKHen
Hade^KČa M. Jlečedeea
OcoSeHHOCTH

pyccKHx

b GjiH^cHeM 3apy6e^cbe
B 3apy6e^cHOH ncHXOJiorHHecKOH HayKe npoSjieMa ncHxo-

Ha to, hto 3apy6e^KHafl Kpocc-KyJibTypHa^ hch-

jiorHHecKOH a^anrauHH hh.hh8h.hob, npHHa^Jie^caBiiiHX k
o^hoh KyjibType, k HHOMy KyjibTypHOMy KOHTeKCTy, pa3pa6aTbiBaeTCJi b pycne Kpocc-KyjibTypHofi ncHxanorHH.'

3THHHecKnx h Ky^bTypHbix rpynn (HMMHrpaHTbi, 6e^<eH-

CorjracHO TeopHH aKKyjibrypauHH, pa3pa6oTaHHOH Ka-

Į\n^ Bcex 3THX cjiynaeB o6iuhmh siBJiaioTCfl Tpn 0CH0BHbix

HajiCKHM ncHXOJioroM ^^-^^. BeppH, aKKynbTypauHH cbo^ht^

(ĮjaKTopa, KOTopbie onpeAeji^iOT ycTaHOBKH Ha aKKyjibTy-

Ubi, KopeHHbie Hapo^bi, HauHOHajibHbie MeHbiijHHCTBa),

cji k ^ByM ocHOBHbiM npo^^jieMaM: noddep^omue Ky/ib-

paUHK): ^06p0B0JIbH0CTb (HJ1H HejioGpOBOJIbHOCTb) MHF-

mypbi (b KaKoii CTeneHH npH3HaeTcs Ba^cnocTb coxpaHe-

pamiH, HajiHMHe ca\ioro ąbaicra Mnrpau,HH (nepe^BH>Ke-

hhs KyjibTypHOH H^eHTHMHocTH) w ynacrnue e MejfCKyjib-

HH^^) h ^OJiroBpeMeHHOCTb a^anTau.Hn.6

mypttbuc KonmaKmax (b KaKOH creneHH cjie^yeT bkjho-

Cne^yeT OTMeTHTb, hto b HauieM cjiynae — c pyccKHMH

^aTbcs b HHyio KyjibTypy hjih ocraTbCfl cpe^ĮH „cbohx").B

^HTejiflMH HOBbix He3aBHCHMbix rocy^apcTB, o6pa3OBaB-

33BHCHM0CTH OT KOMOHHau,HH OTBeTOB Ha 3TH ^^Ba Ba(HeHUJHx Bonpoca /]>K.EeppH Bb^e^HJi neTbipe ocHOBHbix

UiHKca nocjie pacna^a CCCP mw HMeeM 6oJiee ciio>KHyK)

CTpaTerHH aKKyjibTVpauHH: ;iccMMM.iniuiH, cenapaiufH,
MapniHaiiioamisi h iiHTerpauiin.2
B 6ojiee paHHnx Hccjiej^OBaHHax CMHTajiocb, hto JiyMiuhh Bap^aHT KyjibTypHOH a^ianTauHH - accHMHJiauHn c
jjoMHHHpyfomefi KyjibTypoH. CoBpeMeHHbiH B3nifl^ Ha
^^aHHyio npoSneMy - hto Sojiee peajrbHUM h ^a^ce 6ojiee
ycneillHbIM J\JW J)BHblX 3THHHeCKHX MeHbllIHHCTB JJBJIfleTch 6HKy^biypa^H3M, ^ocTHraeMbin b npouecce HHTerpaUHH. flpH 3TOM 3THHMCCKafl COXpaHHOCTb (COXpaHeHHe 3THHMecKOM npHHa^ne^KHOCTH), .aonroe BpeM^^ paccMaTpHBaeMaji KaK ^Hc^yHKUHOHaJibHa^, Ha caMOM ^ene mo^cct
HrpaTb no3HTHBHyio po^b no yMeHbiueHHio tcyjibTypHoro
iiJOKa j^ih He^o6poBOJibHbix MHrpaHTOB h no;^ep>KaHHS
nO3HTHBHOH CaMOHAeHTHtįjHKaUHH-^.
PIpe^nonaraeTca, hto He^oMHHaHTHbie rpynnbi h hx
HJieHbi CBoGo^Hbi b Bbi6ope cTparerHH aKKyjibTypauHH. ho
3to He Bcer^a Tatc.4 TojibKO HHTerpauH^ mo^kct 6biTb 0SpoBOJibHO Bbi6paHH0H h ycneuiHOH cTpaTenieH aKKyjib-

KapTHHy:l) OTcyTCTBHe ca\ioro (j)aKTa HMMiirpauHH b
HHyio KyjibTypy h oco3HaHHJi 3Toro q*)aKTa;2) cna6o bu^
pa^eHHoe oco3HaHe CBoe^ 3thhhcckoh (KyjibTypHOH,
KOH(|>eccHOHajibHofi) npnHa^uie>KH0CTH jxo pacna^a
CCCP;3) pacnąa CCCP h o6pa3OB3HHe HaunoHajibHbix
rocyAapcTB c ^oBo^bHO Bbipa^eHHoii H^eojiornefi ^thoKpaTHHeCKOrO pa3BHTHfl HBHJlHCb BHe3anHbIMH C06bITHjimh, a^anTauHfl k KOTopbiM Hocnjia BbiHy^c^eHHbiii h
OKaTbiH no BpeMeHH xapaKTep. TaKHM o6pa3OM, pyccKHe
^cHTejiH 6biBiiinx pecny6iiHK Gbmniero CCCP, Hbme —
>KHTeJlH He3aBHCHMblX TOCy^iapCTB, 0K33aJlHCb BHe3anH0 H
ne no CBoe^^ BOJie H^KejiaTejibHbiMH HMMHrpaHTaMH b
HHbix rocy,ziapCTBax, KOTOpbie b TeneHHe oKaroro BpeMeHH
npHo6pejiH apKO Bbipa^^eHHyto 3TH0KyjibTypHyK> onpe^ejieHHOCTb h npe;vb8BHJiH )KecTKne TpeGoBaHHH k aKKyjibTypaUHH HH03THHHHbIX ^KHTeJTeH.
B 1994-95 roay b paMKax HH^HBH^yajibHoro HayMHoro
npoefcra, (|)HHaHCHpoBaHHoro Ooh^om K. h ^^. MaKapTypoB mhofo 6biJio npoBcaeHO Kpocc-KyjibTypHoe coUHajibHO-ncHxo^orHHecKoe nccne,a oBaHHe Ha Te\iy „Ho-

TypauHH y rpynn 3THHHecKnx MeHbiiiHHCTB, Kor^a ochobHbie ycTaHOBKH ^OMHHHpyiomen rpynn m no OTHOUjeHHK)

Ba^i pyccKa^ ^Hacnopa: nepcneKTHBbi pa3BHTHa" b Ka3axcraHe, Y36eKHCTaHe, ApMeHHH, A3ep6aH^>KaHe, 3ctohhh,

K KyjlbTypHblM pa3JlHHHaM — OTKpbITOCTb H npHHSITHe. J\SIH

JlHTBe h YKpaHHe.

^ocTH^ceHHji HHTerpauHH Tpe6yeTCfl B3aHMHoe npHcnoco6^eHHe, BtaiioHaioiuee b ce6^ npHHHTHe o6eMH rpynnaMH npaBa Bcex 3Thhmcckhx rpynn >KHTb KaK KyjibTypHO-pa3^HHHbie Hapo^bi.^Ta CTpaTerna Tpe6yeT ot He^oMHH3HTH0H Tpynnbl aaanTaUHH K OCHOBHbIM UeHHOCT^M
AOMHHvipyiomero oSmeCTBa, a AOMHHHpyK>ma^ rpynna
,aoji>KHa 6biTb roTOBa a^anTHpoBaTb cboh counajibHbie hh-

CaMOH o6men ueiibio ncc^e^oBaHHa 6biJi counajibHOncHxojiorHHecKHH aHaJiH3 ocHOBHbix CTpaTerHH noBe^iehhs) 6ojibUJOH 3THHnecK0H rpynnbi (pyccKHx >KHTeiieH
pecnySjiHK) b HOBbix cou,HajibHO^nojiHTHHecKHx yc.nobhsix. Bojiee KOHKpeTHo 3Ty uejib mo>kho Bbipa3HTb TaK:
H3y^eHHe counajibHo-ncHxojiorHHecKnx ycTanoBOK „3a^
H „npOTHB" MHrpaUHH. C OJ^HOH CTOpOHbl, H COUHaJlbHO-

CTHTyTbi jiynme cooTBeTCTBOBaTb noTpe6HOCTJiM Bcex 3T-

ncHxojiorHHecKHX acneKTOB o6i>e^HHeHHfl pyccKHX b

rpynn MyjibTMtcyjibTypHoro o6mecTBa.Bw6opbi

^lHacnopy c ee couHaribHbiMM HHCTHTyTaMH, c ^pyrofi. Mc-

rHH aKKyjibTypauHH, KaK h ycraHOBKH Ha hhx, moryT ujHpoKO BapbnpoBaTb.5

aHH}} npoBo^HjiHCb b cTOJiHuax rocy^^apcTB, r^e

38

eHa 3HaMHTejibHafl nacTb pyccKoro HacejieHHJi

h me pacnojio^ceHbi npaBHTejibCTBa h 3aKOHO,n aTe.jibHbie

eHHbix noTepb) 6biJiH ^ocTynHbi o6a BapHaHTa:

opraHbi, ocymecTBJiflfOLUMe HauHOHa/ibHyK) nojiHTHKy.
Bcero no uejieBoR Bbi6opKe 6bi.no onpouieHO 600 MejioBeK

yexaTb hjih ocTaTbca, oh 6bi npe^^no^e^ yexaTb.

(370 pyccKHX h 230 npe.zjCTaBHTe.neH „THTyjibHbix" Ha-

peanbHaa MHrpaunji pa3,ae.neHbi HeSojibUJHM 0Tpe3K0M

UHOHaJlbHOCTeH).
Memodbi uccnedoeanuH. Hcnojib3OBaHHbie MeToj^bi b

MHorj^a ncwxojiorHMecKHH HacTpofi Ha MHrpau.nro h

BpeMeHH, HHor^a >Ke Me^^iy hhmh nponacTb, Ha o^hoh

ochobhom 6buiH HanpaaneHb! Ha aKTyaiH3auHK) counaiib-

CTOpOHe KOTOpOH - HeBO3MO^CHOCTb npHHHTb "OKOHMaTeJlbHoe peiueHHe 06 orbe3^e (b CHJiy pa3Hbix CHTeHCKHX

HO-nepuenTHBHbix o6pa3OB Me>KKyjibTypHoro B3aHMO-

o6cTO8TejibCTB), a Ha ^pyrofi — ^aBHHH ncHxojrorHMecKHH

^eHCTBHfl. riO^ KOHKpeTHbie 3a^aMH HCCJICaOBaHHfl 6blJIH

HacTpofi Ha MnrpauHK). B nocjie^^HeM cjiyMae Mbi HMeeM

cocTaBJieHbi ^Ba onpocHHKa: nepBbin - m\^ pycCKHX jkhTeneH CTpaH CHP h BanraH (88 BonpocoB no 10 TeMaM

^ejio c oco6eHHO TJDKe^biM h 3aTfl>KHb]M ncHxojiorHMec-

H BTOpOH, CO^ep^CaBUJHH 26 THnHMHbIX

KHM KpH3HCOM.
Jl^o^efi, kto ncHxonorHMecKH „HacTpaHBaeT" ce6a Ha

THOiiieHHH k npo6.n eMe pyccKHX b hobom

OTbe3,n b Pocchk), Mbi 6y^ieM Ha3biBaTb 3^ecb noTeHUH-

3apy6e5Kbe (c noMOiubfo KOTOporo onpaiiJHBafiHCb KaK pyc-

a^ibHbiMH MHrpaHTaMH hjih „ye3^<aK)mHMH", a Tex, kto

CKwe, TaK h npe^cTaBHTejiH „THTyjibHbix" HauHOHajibHoc-

npe^noMeji 6u ocTaTbCfl b pecny6jiHKe - „ocraiomHMHCfl".

Tefi). Pe3y^bTaTbi, nojiyneHHbie c noMombK) 3thx onpoc-

^osiu 3thx ycjioBHO Bbi^^cneHHbDt KaTeropHH b pa3Hbix

HHKOB, ROMUMO MCTO^OB OnHCaTeJTbHOH CTaTHCTHKH,
no^BeprajiHCb Koppeji^u,HOHHOMy, a pe3yjibTaTbi BToporo
onpocHHKa — 4>aKTOpHOMy aHajiH3aM.

perwoHax 6jiH5KHero 3apy6e>Kbfl pa3Hbie, o tomhux nponopUH^^X TOBOpHTb C^O^CHO, HO MO5KHO Cy^HTb O ^OCTaTOMHO SBHbix TeH^,eHUHflx. Cy^^ no ^aHHbiM Hamero

OcHOBHbie ypoBHH aHajiioa n TeopeTiinecicHe na-

BbiSopOMHoro HCCJie^oBaHH^, BbiiiieyKa3aHHbie tch^chi^kh

pa/iniMi>i. B ^aHHOM Hccjie^oBaHHH 3a^yMaH h ocy-

^OBOJibHO onpe^ejieHHO npoaBHJiH cbok) HanpaBJieHHOCTb
(cm. toSji. 1).

mecTBJieH aHann3 npoSjieMbi Ha Tpex ypOBHsx: Ha Ma^poypOBHe MOKKyj1bTypHbIX H Me^KU.HBH.flH3aUHOHHb]X KOHTaKTOB, COUHaJlbHO~nCHXOJ10rHMeCKOM H HH^^HBH^yajlbHOJIHMHOCTHOM.
Ocnoenaft eunome3a uccJiedoeaHUR 3aKJiK)Hajiacb b
tom^ mto HaHSojiee nepcneKTHBHbiM h npo^yKTHBHbiM Ha
Bcex yKa3aHHbix ypoBHsix aHajiH3a HaM npe^CTaBJiaeTCfl
cnocoG Bbixo^a H3 Kpn3Hca couHajibHOH h jihhhoh
HAeHTHMHOCTH nyTeM aKTHBHOH pa6oTbi no 4>op^Hpo-

Ta6mtųa 1. TeHAemm h npąunOHTeHHH

CrparertiH „3a"
H „npOTHB"
MHrpauHH

MHrpaUHH H

PernoHfa[
Q

pe^^H^^H
A3HS

Jlon% ^KejiaiomHx yexaTb
72%
Jlona ^ejiaiomHx ocTarbcji 11%

Ean-

3aKaB-

Yicpa-

58%
17%

20%
48%

THKa

26%
49%

BaHHK) pycCKoR ^^nacnopbi, npH^eM He ro^bKO ju\a caMHX
pyccKHx, ho h ^Jia Bcex 3aMHTepecoBaHHbix CTopoH.
no^po6Hbie pe3yjibTaTbi HconcaoBaHH^ npe^CTaaneHbi b
MOHorpa(|)HH „HoBaji pyccKaa ^Hacnopa: CouHajibHOncHxojiorH4ecKHH aHajiH3"7. B ^aHHOH CTaTbe m^ ocTaHOBHMca Ha C0UHaJibHO-ncHX0JiorH^ecKHX acneKTax Bbi6opa pyccKHX Me^K^y aKK

B HauiHX aaHHbix jyom ^cejiaioinnx yexaTb
npeyBejiHMeHa, t. k. Hac HHTepecoBan hmchho ncHxo^oTHMeCKHH HaCTpOH, KOTOpbIH oSblMHO paCXO^^HTCfl C peanbHbiM noBe^eHHeM, o^Ha^o ohh noKa3biBaioT, mto b
perHOHax Cpe^Heii A3hh h 3aK3BKa3ba y pyccKHx jkhTejie^^ npeo6jia^aeT HacTpofl Ha MHrpauHio H3 pecny^nHK,
a b eBponencKOM pernoHe (cTpaHbi BanTHH h YKpaHHa)
6o^biuHHCTBO pyccKHX HaMepeHO ocTaTbca b pecny6-

ncHxojiorHHecKHe ycTaHOBKH „3a"
H „IipOTHB"

JTHKaX.
Cjie^yeT cK33aTb, mto ^OBOJibHO 3HaMHTe^bHyfo MacTb
pyccKoro h pyccKOs3biMHoro HacejieHHa pecny6jiHK co-

CornacHO pe3y^bTaTaM Hccjie^^OBaHHfl, pyccKnx ^cHTejieM
pecnyojiHK yc^oBHo mo^ho pa3^ejiHTb Ha ^Be ocHOBHbie
KaTeropHH: Tex, kto xOTeji 6bi yexaTb H3 pecny6^HKM h

CTaanHiOT Te, kto He npHHaji eme TBep^oro JKenaHHS
„yexaTb^ hjih „ocTaTbca" h 3aHHMaeT cpe^HHHyio no3Huhk>, npeGbiBaeT b cocTOflHHH Heonpe^e^eHHOCTH h hc-

Tex, kto npe^noHeji 6bi ocTaTbca b Hefi. 3,aecb cjie^yeT

nblTblBaKTT pa3HOO6p33HyK) raMMy MyBCTB H MOTHBOB OT

no^^epKHyTb, mto penb H^eT o „ncHxojiorHHecKOM HaCTpoe^ na OTbe3 H3 pecnySuHKH, a He o TBepiio npH-

5KejiaHHH „HenpeMeHHO OTcro^a yexaTb" ^o onTHMH3Ma,

HaTOM peuieHHH. To, mto McnoBeK roBOpHT, mto oh „yexaji

C O^HOH CTOpOHbl H POpeMH OT CO3H3HHJI TOTO, MTO „HeKyaa exarb", c ^pyroR. TaKHx „KOJie6jiromnxcH" no ^aH^

6bi OTCio^,a, ecjiH 6bi npe.acTaBH.nacb Ta^a^ BO^MO^KHOCTb^

HbiM Hccjie^OBaHHa, ot 20 ^o 60% b pa3Hbix pecny6;iH-

coBceM He 3HaMHT, mto oh 3aBTpa noii^eT Ha BOK3aji 3a
SMJieTOM. 3T0 CBH^^TeJlbCTByeT JTHUIb O TOM, MTO Ha

Kax, H MHCJ1O HX 3aBHCHT OT CTeneHH Hanp^^^KeHHOCTH
CHTyauHH b pecny6^HKe: TaM, rae OHa CTaHOBHTCfl koh-

^aHHbiH MOMeHT ncHxo^orHMecKH MHrpauHH npcacTaBj]eTca eMy Ha^Sojiee npHeMJieMbiM BbixoAOM H3 cHTy-

^eficTBHj]) mhc^o noTeHUHajibHbix h peajibHbix MHrpaH-

au,HM. To ecTb, ec^H 6bi eMy b paBHofi CTeneHH (h 6e3

tob pe3K0 BO3pacTaeT, b 6oJiee „C

4U1HKTHOH H B3pbIBOOnaCHOH (HJIM TaM, VJ\^ H^yT BOCHHbie
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Kax Hnc.no ,,K0^e6jiK)mMxc^^" o6bi^p

y Tex, kto HaMepeBaeTca yexaTb H3 pecny6;iHK,

mhcjio npHHBiuHx onpcaejieHHoe pemeHHe „3a" hjim
„npOTHB" MHrpauHH.

npeo6jia^aK)T, b ochobhom, TaK Ha3biBaeMbie „3THHHecKHe"
MOTHBbK H3MeHHBllJHHCa H3~3a HaLHIOHaJlbHOH nO^HTHKH

Ecjih roBopHTb o Sojiee peajibHOM (no^TBep^K^eHHOM

CT3TyC pyCCKHX, HeBO3MOHOCTb OCTaBaTbCH pyCCKHM B

npaKTHHecKHMH maraMH) HacTpoe Ha Bbie3,a b Pocchjo,

3toh cpe^e, >KejiaHHe >KHTb cpe^H CBoero Hapo^a h tccho

oh (KaK h b HaiueM Hccjie^OBaHHH) HaH6o/iee BbicoK b
rocy^apCTBax Cpe^^HeH A3hh. CorjiacHO Hccne,aoBaHHK>
P. C. Bhtkobckoh (1994-95rn), npoBcaeHHOMy b Y36eKHCTane, Ka3axcTaHe h KnprH3CTaHe (onpoiueHo 1080
ceMeii, BKJiK)HaiomHx 5200 HenoBeit), Pocchs c 6ojibUJOH
BepOflTHOCTbK) MO^KeT OTK^Jiajb B TeHeHHe 6jlHMCaHUIHX 5
jier npwe3A^ 36% HeTHTyjibHoro HacejieHH^ H3 Y36eKH-

CBS3aHHbie C 3THM - MOTHBbl OnaceHHfl 3a CBOK) >KH3Hb H
oTcyTCTBHe ^y^ymero y ^^eTefi. M3 3Toro pacioia^a bh^ho,
hto nojiHTHKa 3TH0KpaTHMecKoro rocy^apcTBeHHoro
bo MHornx 6biBiiiHx pecny6jiHKax CCCP,
HHyK> aKKyjibTypauHK) HeraTyjibHoro HacejreHHa, ^pjuieTCJi naBHOH ^^BH^fymefi ch/ioh

CTaHa, 16% - H3 KMprH3CTaHa h 13% - H3 Ka3axcTaHa8.

peajibHOH h noreHUHa^bHOH MHrpauHH pyccKHx h pyccKO^3biHHbix >KHTejieH H3 3thx pecny^^jtHK b Pocchk).

flo npH6jlH3HTe^bHb1M OUeHKaM 3TO COCTaBHT OpHMepHO

Ha npeoSjia^aHHe M3THHiecKHx" mothbob b psjiy ^ipy-

4 mjih. Me^oBeK (75-85% H3 hhx ^ pyccKHe).
EBponeMCKHe rocynapCTBa (cTpaHbi BajiTMH, YicpaHHa,
EejiopyccHfl, Mon^OBa), no oueHKaM 3KcneproB, epuR jih

rnx 3HaMHMbix npHHHH MHrpauHH yKa3biBaioT h ^eMOrpa(})HMecKHe Hccne^^OBaHHa, b KOTopbix OTMeMaeTc^, mto

jiaayT b 6siH7Kaiiuiee BpeMs 6o;ibiiioH npHTOK MHrpaHTOB,

no Mepe pocTa ycTOHHHBOCTH MHrpauHOHHbix HaMepeHHH
BO3paCTaeT pOJIb „3THH4eCKHX" MOTHBOB MHrpauHH nO

T. K. COmaCHO ^^aHHblM pa3HblX HCCJie^OBaHHH, H3 3THX
CTpaH HaMepeHo MHrpHpoBaTb b cpcaHeM ot 2 ^o 8%

CpaBHeHHK) CO BCeMH OCT3JlbHblMH, nO3TOMy HaJIH^He

M3 pecny6jiHK 3aKaBKa3bJi MHrpauHfl H^eT ^OBOJibHO
HHTeHCHBHO, HO ^^OJIS 3THHHeCKHX pOCCHflH B 3THX peCny6jiHKax oieHb HeMHoroHHCjreHHa (MeHee 5% b A3ep6a^^^>KaHe h okojio 1,5% - b ApMeHHH). fio3TOMy ochobHOH npHTOK MHrpaHTOB B POCCHK), HO ^aHHblM MHOrHX
Mccne^^OBarejiefi, oa(H^aeTCJi H3 pecnySjTHK Cpe^He^ A3hh
h Ka3axcTaHa.

mothbob TaKoro pojja c^e^yeT CHHTaTb npH3HaKaMH bhCOKOH BepOflTHOCTH OCymeCTBJieHHS! MHrpaUHOHHblX Ha
MepeHHH9 .
C jipyroH cTopoHbi, cymecTByeT KOMnjieKc mothbob,
y^ep>KHBaK)iUHX ot MHrpauHH. B HaiueM HCCJie^OBaHHH
no npoeKTy „HoBa^ PyccKaa /^Hacnopa" BbuiBJieH cne,aytoniHH cneKTp npHMHH h mothbob, yaep>KHBaioiuHX ot
y pa3Hbix KaTeropHH HacejieHHH. (cm. Tao^. 3)
jiHua 3. MoTHBbi, y^ep^KHBaiomHe ot MHrpauHH (b %)
„Ocraio-

CTpyicrypa mothbob
B CTpyicrype mothbob npeanojiaraeMoro OTte3fla y pyc-

MarepHan bH bie TpynnocrH

34,7

20

ckhx hoboto 3apy6e^Kbji, ecTecTBeHHO, Ha6nioixaKyrcR 3Ha-

^Kajib Tep^Tb xopouiyK) pa6oTy

12,9

16,8

MHTejibHbie paMHMHa Me>Kay TeMH, to HaMepeH yexaTb H3
pecny6jiHK, h TeMH, kto xoTeji 6bi ocTaTbca b hhx (cm.

>Kajib ocTaBJiaTb ^KHJibe m Bce,
45,9

30,5

10,5

22,1

19,4

30,5

35,5

21,0

nojiHoe npaBO

8,1

30,5

Hh^to He y^epMCHBaeT, n ye3^aio

10,5

1,5

Taoji. 2.).

HTO Ha^KHTO 3fleCb
3to - moji pojiHHa h % omymaro ce6ji Ha
CBOeM Mecre

Ta&mųa 2. CrpyKTypa mothbob MHrpauHH y pa3Hbix
KaTeropHH pyccKoro HacejieHHa
Mothbw npeano/iaraeMoro

OnTHMH3M H Hafl^K^a, MTO „BCe
nepeMejieTcn"

„OcTaio-

Mhc HeKy^a exarb h He ot koto jtcaaTb
nOMOlUH

OnaceHHa 3a )KH3Hb (cbok) h cbohx
6^H3KHX)

SI xoMy 3necb HCHTb h HMeio Ha 3ro
22,6%12,9%

He3HaHHe ji3biKa h cBjnaHHbie c 3thm
Tpy^^HOCTH

27,4%22,6%

Ma-repHajibHbie Tpy^^ocTH

36,3%20,4%

TaKHM o6pa3OM, noTeHuna^^bHbix MHrpaHTOB ynepytca-

3Ko^orHMecKaa oGcTaHOBKa

10,5%8,4%

BaK>T b nepByio onepe^b, ^<Hjibe, MaTepHajibHbie TpyjiHoc-

b 3toh cpe^e

20,2%10,8%

th, a TaKJKe omymeHHe toto, mto „HeKy^a exaTb" h „ He
ot Koro jt^iaTb nOMOlUH". Ąn^ Tex, kto He co6MpaeTCH

HeT Gyi^ymero y AeTefl

63,7%34,4%

M3MeHHBiiJHHca craryc pyccKHX

34,7%22,6%

1OIUHMH OT MHrpauHH, HBUSIIOTCH 0nTHMH3M M Ha^^e^Kfla
Ha to, mto „Bce nepeMejieTca", a Tarate - „MyBCTBO po-

^KejiaHHe ^HTb cpe^^H CBoero Hapo^a

25,8%11,8%

ahhu". KenaHHe h omymeHHe CBoero nojiHoro npaBa

Orbe^ flpy3efi m 3HaKOMbix

15,3%6,5%

>KHTb b ^aHHOH pecny6nHKe.

HeBO3MO)KHOCTb OCTaBaTbCJI pyCCKHM
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ye3^aTb H3 pecny6jiHK. BeayiUHMH MOTHBaMH. y^epiKHBa-

FIomhmo (Į)aKTOpOB, o6ycjioBJieHHbix CHiyaiiHeH b pecny6jiHKe, cymecTByKrr (ĮjaKTOpu, xapaKTepH3yiomHe CHiy-

6jih3khx no
pyccKaa ^Ha

h KyjibType
a cnoco6Ha

3apogiaK>ma5icJi
hhm H3 Ba^<Hbix

auHK) np^eMa MHrpaHTOB b Pocchh, Koropbie Ta^oKe 0Ka3biBaK)T 3aMeTHoe TopM03mee BJiHJiHHe Ha npHHJiTHe
peiueHHJi o MHrpauHM. B HaiueM HcciejioBaHHH BbiflBJieHO
BjiHJiHHe onaceHHH nepeA MHrpauHePi b Pocchjo y pa3Hbix
KaTeropHH HacejieHHJi (rex, kto HaMepeH yexaTb H3

4)aicropbi MHrpauHOHHoro HacTpoa

pecnySjiHKH h Tex, kto xoneT ocTaTbca b Hefi) - (cm.
KaKHe (])aKTOpbl, riOMHMO 06llieH3BeCTHblX (3KOHOMHHeC-

Ta6n. 4).

khx h couHajibHo-nojiHTHHecKHx), jie^Kar b ocHOBe pa3Tadiuųa 4. OnaceHHH, KOTopbie Bbi3biBaeT MHrpauH^ b
Pocchkd (b%)

^HHHbix CTpaTernfi noBe^eHHH pyccKHX b hobux He3aix rocy^iapcTBax?

„Ocrajoa)Ky.ibtnypuaH ducmanųux (creneHb, b KOTOpo^
57,6

YxyAuieHHe ^KHJiniuHbix ycjiOBHH

33,3

koh", noxo^<eH hjih He noxo>KeH Ha coCcTBeHHyio). Co-

Pa6oTa, Tpe6yioiuaji 6ojiee hh3koK

CHH>KeHHe 3apa6oTHoft ruiaTbi

HHa^ Ky^bTypa BocnpHHHMaeTca „6^h3Koh" hjih „^ajie-

20,0

11,8

7,2

5,4

nnacHO ^eMOrpac|)HHecKHM Hcc^e^OBaHHJiM, H3 pecny6jiHK
c ,jiajieKOHu KyjibTypHoR AHCTaHUHeH (Cpe^H^^ A3h^ h
A3ep6afi;pKaH) MHrpauHH pyccKHx c kohub 70-x ro^OB
XX BeKa HAyT C 60JlbUJeH HHTeHCHBHOCTbK), HeM H3

npHHHMaiomeM cropoHOH20,813,9

pecnyGjiHK c „6jih3koh^' Ky^bTypHoH ^HCTaHuneH .

rioTepsi ^py>KecKHX h po,acTBeHHbix CB3eR

6) Oanmop coenadenun u ji u npomueopenuR c ochobhoū (ooiųeMupoeou) ocbm M^paųuu „BocmoK-3a~

30,422,6

He^o6po>KeJiaTe^bHocTb MecTHoro HacejieHHa 31,217,2

nad". Mnrpau.Hfl H3 pecny6;iHK CpeAHeK A3hh h 3aKaBEy^yiuee nertft4,019,4

Ka3b^ coBnaAaeT c AaHHOH ocbio, a MHrpauHH H3 pecny6jiHK 3anaAa h CeBepo-3anaAa npoTHBOpeHHT efi. KaK

onaceHHH Bbi3biBaeT yxy^-

MO^KHO 3aMeTHTb, HHTeHCHBHOCTb Bbie3Aa pyCCKHX H3

iueHne JKHJinmHbix ycjioBHH, noTepa ^py>KecKHx h po^ct-

pa3HblX perHOHOB COOTBeTCTByeT 3T0H TeHAeHUHH.
b)Jįamoctnb aKKy.ibmypaųuu.. ^ĮaHHbiH (įjaicrop OKa-

BeHHbix cBS3eH, He^o6po>Ke^aTe^bHOCTb MecTHoro HacejieHHS, a raK^Ke - pa6oTa, Tpe6yK>maji hh3koh KBanHc)>HKauHH h HeBbino^HeHHe o6emaHHH, ^aHHbix npHHHMaromefi ctopohoh. fIo-pa3HOMy pa3Hbie KaTeropHH pycCKoro Hace^eHH*! pecny6jiHK oueHHBaKyr h cpOKH CBoeS
a^anTaunM b Pocchh: 6ojibiiiHNCTBO noTeHUHajibHbix
MHrpaHTOB HaCTpOeHbl JJOBOJIbHO OHTHMHCTHHHO (XOTH

3biBaeT cAepJKHBaiomyK) pojib Ha npHHJiTHe peuieHHa o
MHrpauHH, xoTa b pecny6/iHKax c ,^ia/ieKOH" KyjibTypHOH
AHCTaHUHeH (pecny^jiHKH CpeAHeK A3HH h A3ep6aHA^KaH) b noc/ieAHHe roAbi ckjiohj)iotc51 k orbe3Ay h npeACTaBHTe/iH pyccKoro CTapoMcHJibMecKoro HacejieHHJi. YkopeHeHHocTb b pecnyS^iHKe, 3HaHHe fl3biKa h TpaAHUHH no^

npaKTHKa nepeccneHHH He Bcer^a noATBep^^aer 3tot
OnTHMH3M), a 60JlbllJHHCTB0 TeX, KTO XOTejl 6b[ OCTaTbC^

MoraeT BocnpHHHMaTb HAymne b pecny6jiHKax npoueccbi

b pecny6nHKax, CHHTaeT, hto Boo6ine He CMO>KeT a^an-

BepxyiuKH h He OTO5KAecTBJiflTb c HeH Bce „THTyjibHoe"

KaK o6yc/ioBjieHHbie no/iHTHMecKHM KypcoM npaB^me^

THpoBaTbCJi b pe3yjibTare nepee3^a b Pocchjo. HecoMHeH-

HacejreHHe pecnySjiHKH, nosTOMy hmchho CTapo^HJibi

ho, hto pa3Hbie KareropHH pyccKHx ^cHTe^eH pecnyG^HKH

pe>Ke OTMenaiOT (į>aKTbi ymeMJieHHjj npaB b 3aBHCHMOCTH
ot HauHOHajibHocTH, HeM Te, kto jKHBeT b pecnySjiHKe

no-pa3H0My npe^cTaBJiJiioT ce6e cBoe SyAymee h BbiGnpaiOT pa3Hbie CTpaTerHH noBcaeHua.
B MaCTHOCTH, B HOC^e^HHe TOilbl B npOTHBOBeC 3THOKpaTHHeCKHM TeH^^eHUHaM B HOBblX He3aBHCHMblX TO-

cpaBHHTejibHO HeAaBHO.
B uenoM >Ke, HecMOTp^ Ha pe3K0 B03pocuiyio hhtchCHBHoeTb OTTOKa pyccKHX nocjie pacnaAa CoK)3a, cTeneHb

cynapcTBax pyccKHe h ^pyr^e HeTHTy^bHbie 3THHMecKHe

HHTeHCHBHOCTH ySblTHJ) H3 pa3HblX perHOHOB npOHOpUHO-

rpynnbi cTajin aKTHBHO pa3BHBaTb HauHOH&nbHO-KyjibTypHbie oS^e^HHeHua: pa3Hoo6pa3Hbie counajibHbie hhcth-

HajibHa HHTeHCHBHOCTH MHrpau,HOHHbix noTOKOB H3 pec-

TyTbi, cocTaBnK>mHe ocHOBy Sy^ymeH pyccKoH h ^pyr^x

ceHne o ycTOHHHBbix h A^HTejibHbix no BpeMeHH TeHAeHUH5ix, o6yc^aBjiHBaKHUHX BO3BpameHHe pyccKHx b Poc-

3THHHeCKHX ^H3Cn0p B 3THX rOCy^apCTBaX. B 3THX
o&be^HHeHHflx Te pyccKHe jkhtcjih, kto HaMepeH ocTaTbCsi
b pecny6^HKe, y^oanerBopaiOT Ba>KHeHUiHe noTpeSHocTH

ny6^iHK ao 1991 r, hto no3BOJijieT BbicKa3aTb npeAnono-

CHK), K KOTOpbiM, B HaCTHOCTH, OTHOCflTCSI 3THOKy^bTyp^
Hbie 4>aKTOpbi.

^ejioBeKa, ^cHBymero b HHOKyjibTypHOH cpe^e: noTpe6-

^HOA^Morpa^HHecKHe ncc^eAOBaHHJi MHrpauHH CTa-

HOCTb COXpaHeHHJl CBOefi 3THHHeCKOH KyjlbTypbi („OCTa-

po)KHJibMecKoro (Ha^dojiee ycroHHHBoro) pyccKoro Hace-

BaTbC^ pyccKHM, He ye3acafl b Pocchio^) h nepe^a^H ee

jjeHHH b 3aKaBKa3be noKa3aj]H, hto c KOHua 70-x toaob

nocjie^yioiiiHM noKo^eHHflM, noTpe6HOCTb b KOJi^eKTHB-

OCHOBHbie MHrpaUHH pyCCKHX(nO CpaBHeHHK) C „THTyjlb-

hoh 3amHTe cbohx npaB h b counajibHOH no^aep)KKe

HbiMH^ 3THocaMH) uiJiH ne no jihhhh „cejio-ropoA*', a no
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jihhhh „3aK^BKa3be-Poccn^". Co6biTHsi nocJie,a yiomHx
JieT (HaropHbiH Kapa6ax, pacna^ CCCP) .,6mjih He cronbKO npHHHHOH, CKOJlbKO KaTajlH3aTOpOM BO3HHKLUCH He3abhchmo ot hhx MaccOBofi MHrpauHH pyccKoro HacejieHHJi.
Ohh Jinujb ycKopHJiH ^OCTH)KeHHe KpHTHHecKoro nopora,

HHTepHaJlbHblH ^OKyc KOHTpo^fl TecHO KoppejiHpyeT c
yCTaHOBKOH Ha aKTHBHyio paooTy b ueHTpax pyccKOH
AHacnopbi. 3to roBopHT o tom, mto b pecnyojiHKax cpe^^Hea3HaTCKoro perHOHa BepojiTHa CHTyauMsi paccioeHHsi pyc-

hto b hhom cjiynae npo^BHJiocb 6bi no3^iHee, ho, no>Ka-

CKoro HacejieHHa: MO^o^bie npe^noHTyT MHrpupoBarb b Pocchk), 6ojiee 3pejibie h xopouio aKKy^bTypupoBaHHbie npeA-

jiyH, c toh ^ce Heo6paTHMocTbK>"10. AHajiorHMHbie npo-

noHTyT (hjih 6y^yT BbiHy^caeHbi) ocTaTbCJi b pecnyomiKe.

ueccbi 6buiH xapaKTepHbi b 3th ro^bi h jm^ pecnySjiHK

B pernoHe CTpaH Ba/iTHH - HHaa KapTHHa. Hh^hbh-

AHanH3Hpysj KOMn^eKC „noTepb h npnoGpeTeHHH'* b

^yajibHo-^HHHOCTHbiH aHajiH3 noKa3aji. hto y pyccKHX
>KHTejieH 3ctohhh cymecTByeT TecHa^ KoppeJi^uHJi Meaci^

pe3yjibrare no^^o6Hbix MHrpauHH, cjiejiyeT cornacHTbCfl c

3KCTepHaJlbHblM JlOKyCOM KOHTpOJia C O^HOH CTOpOHbl, H

^eMorpa(Į)OM O. KoMapoBOH, hto ,.rnaBHax ^Bbirooa" -cy-

3MOUHOHa/ibHbiM HacTpoeM Ha MHrpaunK). 3tot „MHrpa-

ry6o ncHxoJTorHMecKoro CBOHCTBa h cocTOfljia b o6peTe-

UHOHHbiH" KOMnjieKC ^^onojiHseTC^^ TecHOH KoppejijmneH

HHH ,.pO^HOrO"" pyCCKOfO OKpy>KeHHJI H CH^THH HHOHaUHO-

c BO3pacTOM: neM ^ejiOBeK CTapme, TeM Bbipa^KeHHee y He-

HajibHoro npeccHHra'4" .

ro 3MounoHajibHbifl HacTpoii Ha MHrpauHio.

2. IlciixojiorHHecKiie (|)aKTopbi.

b) Kpujuc coųuajibitoU (omnuHecKoū) udeumun-

a) ,JĮaenocmb nacmpon na Muepaųuio". ripmumie

nocmu. ComacHO ^aHHbiM couHafibHO-ncnxo;iorHHecKoro

pemeHH^^ o MHrpauHH - npouecc, pacTjmyTbiH bo BpeMe-

Hccjie^OBaHHsi pyccKHx, MHorne HauiH cooTenecTBeHHHKH

hh h ^aHHbie couHajibHO-ncHxo^orHHecKoro Hccjie^oBahhji noKa3aJiH, hto 72,5% Tex, kto xoTeji 6bi yexaTb H3

nepe)KHBaK)T OCTpbIH nCHX0J10rHHeCKHH KpH3HC, CBJ13aH-

pecnyGiiHK, ct^jim 3a^yMbiBaTbca 06 OTbe3^e ^h6o .^iaB-

Horo ouiyiiieHHJi cBoeii 3THHHecKOfi npHHa^ne>KHOCTH,

ho", jth6o c 1991-92 rr. (c MOMeHTa pacna/ia CCCP).C

OlUyiUeHHeM CBOeH „BTOpOCOpTHOCTH^ H HeHy>KHOCTH Ha

^pyroR cTopoHbi, 72,5% Tex, kto HaMepeH ocTaTbca b pecny6jiHKax jih6o „HHKo^^a He ^yMaJiH 06 OTbe3^e", jihSo

3eMJie, KOTOpOH MHOrHe H3 HHX OT^aJIH BCK) CBOK> )KH3Hb.
MjiJiiocTpauHeH nepe>KHBaeMoro hmh ncHxojioniHecKoro

MSTh ,.nocjie^Hne nojiro^ia"- TaKHM o6pa3OM, cy-

KpH3HCa flBJlflK>TCS! ^taHHbie Ta6jl. 5 O HyBCTB3X. KOTOpbie

onpe^ejieHHbiH ..JiaTeHTHbiH nepiio^" Bbi3peBahhj) MHrpauHOHHoro HaMepeHHa h oh cocTaBJisieT npnMepno 3-5 JieT, no3TOMy npne3^a Tex, kto b 1994r. Bbipa^caji >KejiaHHe MHrpHpOBaTb, mo:ho o>KH^aTb b nepHO^^
c 1997 no 1999 rr., xot^ b TaKnx pecny6;iHKax, KaK Ta-

HblH C yTpaTOH „HyBCTBa Po^HHbl", C yTpaTOH nO3HTHB-

Bbi3biBaeT y hhx npHHa^uie>KHOCTb k pyccKOH Haunn.
Ta6.iuųa 5. MyBCTBa, CBJ)3aHHbie c ^thhhcckoh npHHa^Jie>KHOCTbK>
CpenHas

^>KHKHCTaH h Y36eKHCTaH, peuieHHe o MHrpauHH h ero
e nponcxo,anT b oojiee c^caTbie cpoKH (noOMy, b cHJiy „oSBajibHoro" xapaicrepa MHrpauHH
pyCCKHX H BOOpy)KeHHblX CTOJIKHOBeHHH B
6) Jlumiocmnbie ocočentiocmu (b nacTHOCTH, .,3peJiocTb jihhhocth", ncHXOJiorHHecKHM noKa3aTeJieM koto-

BajiTHKa

3aKaBKa3be

55%
53%
20%
7%
2%
25%

46%
44%
10%
5%
2%
19%

A3Hfl
fop^OCTb
CnoKOHHyK) yBepeHHOCTb
OSuny
CTbia
BMHy
YlUeMJieHHOCTb, yHHJKeHHOCTb

57%
56%
12%
3%
3%
10%

pOH MO^CeT CJiy^^HTb HHTepHaJlbHblH JlOKyC KOHTpO^fl CKJlOHHOCTb npiinHCblBaTb OTBCTCTBeHHOCTb 3a BCe, npOHCxo^^^mee b jkh3hh, ceoe, a He bhciijhhm (Į>aKropaM).
Mccjie^osaHHe noKa3ajio, ^to Bbi6op 3pejio^^ jihhhocth

HeCMOTpfl Ha TO, HTO 60JlbtUHHCTB0 OnpOUieHHblX COXpaHHJ!O nO3HTHBHbie HyBCTBa, CBfl3aHHbie C 3THH4eCKOH
npHHaojieiKHocTbK), MHorne (necKOJibKo oojiee - b crpa-

MOJKeT 6biTb b naib3y MHrpauHH, Koraa Beicrop ^hmhoct-

Hax BajiTHH) HcnbfTbiBaioT MHHOpHbie nyBCTBa (o6n^y,

Horo pa3BHTHJi coBnaaaeT c ochobhoh ocbK) MHrpauHH
„B0CT0K-3anaA^ (OT UeHHOCTeH KOJUieKTHBHCTCKOH Kyjlb-

CTbi^, ymeMJieHHOcTb, yHHJKeHHOCTb). 3th neraTHBHbie

Typbl K UeHHOCTJIM HHAHBH^yajlHCTHHeCKHM) \\ KOraa HejioBeK o6jiąaaeT peajibHbiMH bo^mo^khoctsmh h pecypcaMH

HHCM 3THHHeCKOH KOMnOHeHTbl B CaMOBOCDpHSTHH, T. C
Ha (|>OHe 3thx HeraTHBHbix nyBCTB nejioBeK nocTosHHO

Ojin ero ocymecTBJieHHa.
Y MHorHX noTeHunajibHbix MHrpaHTOB b Ka3axcTaHe

nOMHHT. HTO OH - pyCCKHH H HTO nOTOMy, HTO OH pVCCKHH.
oh TaK ce6a omymaeT. ^aK noKa3biBaioT counojiorn-

h y36eKHCTaHe TaKa^ ncHxo^orHi!ecKafl xapaKTepncTHKa
KaK OTBCTCTBeHHOCTb (HHTepHaJlbHblH JlOKyC KOHTpOJl^^) H
MOJlO,a OH BO3paCT TeCHO KOppeJIHpOBaJIH C yCT3H0BK0H Ha
MHrpauMK). Cjie^yeT BbiCKa3aTb npe^inojiojKeHHe, hto rh^

caMoomymeHH^^ conpOBo>i^iaK)TC^^ MHoroKpaTHbiM ycn^e-

HeCKHe HCCJie^OBaHH^. 3TH HyBCTBa, BO MHOrOM. SB^JIJOTCSi
HeOCO3HaHHblMH ^BH>KVUIHMH CHJiaMH npHH^^THSJ peUJeHH5I
O MHPpaUHH. McXO^^Jl H3 TOTO. HTO pyCCKHe MHTpaHTbl H3
3CT0HHH B POCCHK) (HbIHe - ^KHTeJIH flCKOBCKOH o6/iaC-

MHorHx aKTHBHbix h MOJio^bix pyccKnx jKHTe^eii Ka3axCTaHa h y36eKHCTaHa MHrpauHH b Pocchio 6y^eT ochob

th), ..npoHrpaB"' bo bccm: b paSoTe, ycjioBM^x jkh3hh, b

hoh h HaH6o^ee 3(Į)(J)eKTHBHOH b jihhhocthom nuaHe

3HTHBHbie HyBCTBa, CBJ13aHHbie C 3THHHeCKO^ npHHa^JI^K-

CTparerneH noBe^eHHH. y Jiio^efi 6onee 3pe/ioro BO3pacTa

HocTbio h caMoyBa>KeHHe, cjicayeT npe^no/io>KHTb. hto
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on/iaTe Tpy^ia, ,.BbinrpajiH" b tom. hto BepHyjiH ce6e no-

0^HHMH H3 OCHOBHbIX MOTHBOB HX

B POCCHK)

poccHticKoro HacejieHHfl. J^n^ npeo^ojieHH^ 3thx TpyAHocTeK Tpe^yeTca 6aribLiioH „3anac npoHHocTH" jih6o b BH^e

O tom, 4to Hey^OBJieTBopeHHafl noTpe6Hocrb b yBa^ce-

rapaHTHpoBaHHOM noMomH Ha MecTax, jih6o HeManoe

HHH MaCTO CTaHOBHTCfl npHMHHOH MHPpaUHH pyCCKHX B
Pocchk), roBopjiT h pe3yjibTaTbi couHOJiorMHecKoro Hccjie-

JIHMHOe My5KeCTBO, (Į)H3HHeCKHe H HpaBCTBeHHbie CHJlbl
Ha^aTb H3Hb „noHTH c Hy^^".

jlOBaHHfl E. OHJiHnnoBoH npe^cTaBJieHHH o Po/iHHe y

Cy^fl no TOMy, ^to MHrpauHK) Bbi6HpaKrr, b ochobhom,

MHTpaHTOB H3 CTpaH CHF H BaJITHH H JKHTeJieH IlCKOBC-

JlHD^H ^OBOJIbHO MOJTO^bie (B Ka3aXCT3He, B HaCTHOCTH) H

kom oSjiacTH: ecjiH ju\n MecTHbix >KHTejieH PojiHna - 3to

MHOFMe H3 HMX HMeHDT 6jlH3KHX pO^CTBeHHHKOB B POCCHH,

„cmibHas cTpaHa, 3ac;iy>KHBaK>mafl yBa^ceHHH", to jxhh

ohh y^HTbiBa^OT Te Tpy^HOCTH a^anTauM^, KOTOpbie hx
^cayT, h roTOBHTc^ k hhm. O^,HaKo, KaK noKa3biBaeT npaK-

MHrpaHTOB Po^^HHa - 3to „CTpaHa, nae MeHfl yBa^caioT"12.
FIpH yTpaTe F1O3HTHBHOH ^THHMeCKOH H^eHTHMHOCTH
(TOp^OCTH CBOeH 3THHHeCKOH npHH3^Jie>KH0CTbĮO) B

THKa pe3MHrpau,HH, HeKoropue, He paccHHTaBtiiHe cbohx
chji, 6biBaK>T BbiHy^cAeHbi BepHyTbc^ o6paTHo.

^eHcTBHe BCTynaiOT MexaHH3Mbi cou,najibHO~ncHxojiorH-

r) Bocnpunmue ducKpuMunaųuu. KoHKperaas CHTya-

necKOH 3amHTbi: MejioBeK nbiTaeTc^ jiK>6biMH cnocoGaMH

UHfl b pecny6\nHKax no-pa3HOMy BocnpHHHMaeTC h oue-

„BOCCTaHOBHTb" no3HTHBHbifi o6pa3 cBoefi rpynnbi („pyc-

HHBaeTc^ TeMH, kto HacTpoeH Ha 0Tbe3^ h TeMH, kto
xoTeji 6bi ocTaTbc^ b pecnySjiHKe: Te, kto xoTeji 6bi

ckhx b Ka3axcTaHe", „pyccKHX b 3ctohhh" h t. r.). Hepe^^KO 3to ^ejiaeTca nocpe^cTBOM ycnJieHH HeraTHBHbix
3mouhh h ouenoK b a^pec cbohx „o6h^hhkob^, Tex, kto

ocTaTbc^ b pecny^jiHKe, oueHHBaioT cHTyauHK) 6ojiee on-

nocTaBHJi ero b TaKoe cjio^KHoe nojio)KeHHe. ^asiem hc

THMHCTHHHO, MCM Te, KTO CKJIOHfleTCJl K OTbe3^y.
AHajiorHMHaa tch^chums Ha6jno^^aeTCJi h b oueHKe

(HeTepnHMOCTb) no OTHOlUeHHK) K niOJIRM „THTyjlbHOH""

pyccKHMH H3MeHeHHH OTHOiueHHfl k hhm npe^^CTaBHTejieti
THTyjibHoro Hace^eHHH pecnySjiHK nocjie oSpereHHii hmh

HaUHOHajlbHOCTH, ^^OBOJlbHO H8CT0 „OTpeaPHpOBaHHe"

He3aBHCHMOCTH (CM. Ta6il. 9).

H^eT b cTopoHy Pocchh h 3ana^a.
Ho noKaMexaHH3Mbi ncHxo^orHHecKo^ 3aiuMTbi „pa6oTaiOT" H JltO^H KaK-TO CnpaBJlflK>TCJl C KpH3HCOM, eCTb Ha-

Ta&iuųa 6. OueHKa pyccKHMH OTHOiueHHfl k hh
Horo H

^ejK^a, hto ^aHHbfH KpH3nc MOH^eT 6biTb npeo^^OJieH b camom Hanajie. O^naKO ce^^nac Bce name B03HHKafOT CHTya„He cpa6aTbiBaeT",
pa3pyiuaeTca h
npeBpamaeTCH b HeraTHBHyro. flo .aaHHbiM TecTa KyHa h
MaKnapTJieH^a Ha Bonpoc „Kto 5\?~ xapaKTepHbiMH jinn

He H3MeHHjrocb, Bceraa 6bmo xopoiunM46,4%57%
He H3MeHHJiocb,Bcenaa 6ujio HeBaJKHUM10,4%24,7%
^la, 3aMerHo yjiymiiHJiocb
4%1%
J\a, 33MerHO yxy^iuHJiocb35,2%11,8%

pyCCKHX 3CT0HHH SbIJlH TaKHe XapaKTepHCTHKH CaMOBOCnpHHTH^^: n - anaTp^a. MejroBeK BToporo copTa, OKKynaHT,
KOJ1OHH3aTOp, H3TOH, HHKTO, 3a6bTTblH BCCMH, yHHJKeHHbiH

M3 ^aHHblX 3TOH Ta6jlHU,bl BH^HO, MTO „OCTaiOUJHeCfl"

h t. ^- B TaKOM cjiynae e^^HHCTBeHHbiM aeficTBeHHbiM „jie-

CHHTaK)T, mto OTHOineHHe THTyjTbHoro HacejieHHa k pycckhm Majro H3MeHH^ocb, ocTajiocb npeiKHHM (jih6o xopo-

KapcTBOM" Ha^aHHOM 3Tane pa3BHTHH He3aBHCHMbix rocy-

UJHM, J1H6O H3HaMajlbHO „HeBa^CHblM^), B TO BpeMfl KaK

AapCTB mhofhm npc^cTaBJTfleTCfl MHrpauHS b Pocchk).

MHorHe noTeHUHanbHbie MHrpaHTbi CMHTanyr, hto oho 3a-

O^HaKO, cy^^^ no ^aHHbiM Hcc^ie^oBaHHfl, MHrpauHfl
TanbKO Tor^a ^ocTHraeT CBoefi uejiH, Konna ^e^OBeK sicho

KpyroB HeKOTOpbix pecny6nHK

npe^CTaaifleT ce6e Te TpyaHocTH, KOTOpbie ero a^ayT: pe3-

roBOpHTb o „MHHTejibHoc™ pyccKHx" h npeyBejiHHeHHOC-

Koe yxy^iueHne MaTepnajibHoro nojio>KeHHa, JKHJiHiuHbix
ycjiOBHH, pa6oTa, TpeSyromaa 6ojiee hh3koh KBajiH(})HKa-

th „hx npo6jieMb[".B TaSji. 7 npe^cTaBJieHbi cpaBHHTejib-

Uhh, HeBbinojineHHe oGemaHHH, ,uaHHbix npHHHMaiomeH

Hbie OUeHKH pyCCKHMH H npe^CTaBHTejlflMH THTyjIbHOTO
HacejieHHfl pecnySjiHK HeKOTOpbix „pacxoacHx" mhchhh o

CTOpOHoti, BnjioTb jįo He^o6po>Ke^aTeJibHOCTH MecTHoro

„npo^jieMe pyccKHx" b CTpaHax SjiH^CHero 3apy6e>KbJi.

Tadiiuųa 7. OrHoiueHHe k „npo6^eMe pyccKHx" THTyjibHoro Ha

h caMHX pyccKHX

„flpo6^eMa pyccKHx" b He3aBHCHMbix rocyAapcTBax Bbi^yMaHa caMHMH pyccKHMH h pocchhckhmh
nojiHTMKaHaMH.

11,5%

56,1%

PyCCKHe CJ1HOIKOM MHHTeJlbHbl, HX HH1CTO He roHHT, a OHH „KpHHaT""

7,3%57%

PyccKHe b CBoe BpeMa 0K33ajiH noMotnb pecny6jiHKaM b hx pa3BHTHH h He 3acjiyCHJiH HeS^aroAap
b cboh a^pec

92%

55%

85,5%

42,4%

36%

11,5%

He3aBHCHMbie rocy^apcTBa b cjiyiae orbe3^a pycCKHx zio^>KHbi KOMneHCHpoBaTb hm Bce, mto ohh 3
ocTaBjiaioT
Pocch^ „6p0CHjia" pyccKHX b pecny6jiHKe, n MecrHbie BJiaCTH MoryT ^iejian. c hhmh, hto 3axoTT
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KaK mo^cho BM^eTb, no pa^y ,,KJiK>ieBbix momchtob"

FIpH BO3HHKHOBCHHH 3THHMeCKOH HHTOJiepaHTHOCTH B

MejK^y pyccKHMH h npcaCTaBHTejiflMH THTyjibHOro HacejieHHfl pecny6jiHK HMetorc^ cymecTBeHHbie pacxo>K,a eHHH

^eficTBHe BCTynatOT MexaHM3Mbi couHaibHOH nepuenuHH,
HanpaBjieHHbie na BoccTaHOBJieHHe no3HTHBH0H 3THHHec-

b oueHKax, b oco6eHHOCTH, no eonpocy o „MHHTejibHoc-

KOH H^ieHTHHHOCTH, a BCJie^l 3a HeH - H TOJiepaHTHOCTH.

th" pyccKwx, a TaioKe no Bonpocy o npaBe Ha KOMneHca-

TaKHM o6pa3OM, 3THHMecKa^ HHTanepaHTHOCTb cjiy>KHT

UHK) npn on>e3^e. Flo^oGMoe HenOHHMaHHe TaK>Ke no-

CHrHajTOM He6jiaronojiyHHJi, a maBHOM ųenbio nocnejiy-

po^KaaeT y pyccKHX HeraTHBHbie ncHxanorHHecKHe cocto-

K)meH SajraHCHpoBKH jiBjiHeTca no3MTHBHaji rpynnoBa^

JIHHfl H MHTpaUHOHHblH HaCTpOH.
d)nepeoHanajibttbie ycmaHoeKii na Miiepanufo e

Pe3yjibTaTbi HCC^e^OBaHHs nOKa3ajiH, hto b neTbipex

Poccuio. PIpH HCCJie^[OBaHHM BapHaHTOB nepBOHaiiajibHbix

H3 ceMH rocy^apcTB (YKpaHHa, ApMeHHH, A3ep6a^>KaH

ycraHOBOK Ha MurpaiiHK) b pa3Hbix (ycneuiHbix h He-

h JlHTBa) npncyTCTByeT TecHaa KoppejiauHOHHa^ CBji3b

ycneuiHbix) THnax a^ariTauHH pyccKHx nepece.n eHU.eB H3

MOK^y KOJIHHeCTBOM nO3HTHBHb!X 3THHHeCKHX aBTOCTe-

Cpe^Hefl A3HH B POCCHH BblflCHHJlOCb, MTO yk'eCTKafl yCTaHOBKa rnna „Hac hhkto ne ^j\eT b Pocchh; mw ^Oj^KHbi

peoTHnoB h no3HTHBHbix 3THHMecKHx reTepocTepeoTHnoB.
B ^Byx rocyaapcTBax (3ctohhji h y3oeKHCTaH) 3Ta CBfl3b

paccHHTbiBaTb TOJibKO Ha ce6sr* ^eflcTByeT ropa3jjo ycneui-

OTcyTCTBOBana, a b Ka3axcTaHe HOCHJia oSpaTHbin xapaK-

Hee. K co>KajieHHK>, b HbiHeniHHx ycnoBHnx npHHsmie

Tep, T.e. CBepxnO3HTHBHafl 3THHieCKaa H^^eHTHHHOCTb CO-

pemeHHfl ,,ye3>KaTb hjih hct", b ochobhom, npeporaTHBa

npOBO>K^ajiaCb 3THHHeCKOH HHTOJiepaHTHOCTbK).
Cjie^cTBHeM HapymeHHJi cbji3h Me5Kjiy ho3hthbhoh

caMoro MenOBeKa, CTo^mero nepe,n 3toh ^H^eMMoH, h
peuieHue 3TO ^ioji^cho SbiTb cyry6o HH^^HBH^yajibHbiM h
MaKCHM&FlbHO 3peJlbIM.
e)CoųuajtbHO—ncuxojio^tmecKite (paKmopbi „3apa-

3THHHeCKOH H^eHTHHHOCTbK) H 3THHHCCKOH TOJiepaHTHOCTbio sbhjicji KJiacTep noica3aTejieH, nojiynHBiuHH
Ha3BaHHe „CHH^pOM HaBH3aHH0H 3THH4HOCTH4'.13 3TOT

MceHuxu u „nodpajtaiHun. B pa^e cnynaes MHrpamui, He

ą^eHOMeH O3Ha'iaeT, mto 3THHHecKa^ npHHa^yie>KHOCTb ne-

BbinojiHsiJi (J)yHKUHH HaHoonee ycneuiHoro cnoco6a npe-

JiOBeKa. npoTHB ero co6ctbchhoh bohh h /KejiaHHfl, CTa-

O^O^eHHa ncH.\ojiorHMecKoro KpH3Hca HeceT c co6oh

hobhtc^ MepecMyp 3Ha4HMoH h onpe^ejiflKMuefi xapaKTe-

HeSjiaronpHaTHbie ncHxojiorHHecKHe nocjie^CTBMa h juih

Phcthkoh ero 6biTHa h cO3HaHHH, OHa HaHHHaeT onpejje-

Tex, kto ocTaeTc^: caru (Į)aicr MaccoBoro orbe3^a po^cT-

/iHTb ero MecTO b o6mecTBe, KOMnueKC npaB h o6fl3aHHOC-

BeHHHKOB h 3HaK0Mbix „3anycKaeT" couHajibHO-ncnxo^o-

Teii, a b ero caMOH^eHTH^HKauHH Bbixo^HT Ha o^ho H3

nmecKHe MexaHH3Mbi 3apa>KeHMfl h no,apa)KaHHji, b pe3yjibTaTe nero nepecejieHHe npno^peTaeT JiaBHnoo6pa3-

nepBbix MecT.
BblllieyKa3aHHblH „CHH^pOM HaBa3aHHOH H^eHTHHHOC-

Hbifi xapaKTep. (B Hccjie^oBaHHH 6biJiH Bbi^^BJieHbi 3Ha-

th" xapaKTepH3yeTc^ TecHofl Koppe^auHeH (Ha ypoBHe

MHMbie Koppeji^uHH Nieji^ay kojihhcctbom yexaBiiiHX 3Ha-

p= 0,01) MejK^y:

KOMbix h ycTaHOBKaMH na 0Tbe3^ b rocy,napcTBax
Hefi A3HH h 3aKaBKa3ba).

MoudeHtnu(puKaifUu;

a) pocmoM ^m>nmecKii-pe.ie6aHmubix MapKepoe e ca6) pocmoM maK Jia3bteae,\tbix „^mnuuecKia" ųennocmeū („ocmaeunibCR pyccKiL\t", „jtcumb cpedu pyccKta");

HaB3aHHOH 3THH4HOCTH^

h cnoco6bi ero

8} pocmoM }^amu6Hbix nyecme, ceH3anuhix c 3muunecKoū npwtad.ie^fCHocmb)o;
p) pocmoM yuįe.MJieHitH npae ^mnunecKivc Menb-

y CKa3aTb, hto Kpn3nc couHaibHOH hjjchth'ihocth HcnbiTbiBa^ca pyccKHMH ^ajieKO He bo Bcex pecny6nHKax h He b oanHaKOBOfi CTeneHH. TaK, KpH3ncHbie
TeH^eHUHH 6biJiH pe^KHMH b pecny6jiHKax ApMeHHa,
A3ep6afl^>KaH, JlHTBa h Y^paHHa h ^ocTaTOMHo Bbipa>KeH-

luiuicme;
d)ne^amuenbiMU zemepocmepeomunaMu;
e)yeejuHCHueM Ky.ibmypHoū ducmanųuu c „mumy.ibHbLU" ^mHOCOMl
jic) ycmanoeKoū na umpaųujo.

HbiMH b ^ctohhh, y36eKHCTaHe h Ka3axcT3He. rioKa3a-

B 3thx yciOBHflx Haojito^a^oTCfl .aBe ocHOBHbie CTpa-

TeiiaMH H&flHHHJI KpH3HCa JIBJlfleTCS], Ha MOH B3rJlfl^,
noTepji 6ajiaHca m uc^octhocth b c(j>epe cou,HajTbHOH

TeniH noBcaeHHJi: nepBaji - MHrpauHsi b Pocchio, KOTopaa

(3THHMeCK0H) H^eHTHHHOCTH (pa3pyiueHHe B3aHMOCBS3H

„CHH^pOMa HaBfl3aHHOH 3THHHHOCTH^ yCTaHOBKaM, H BTO-

nO3HTHBHOH 3THHHCCKOH HAeHTHHHOCTH H 3THHHeCK0H
TOJiepaHTHOCTH).

paa. npoTHBope^amaji jiaHHbiM ycTaHOBKaivi, - ocTarbca b
pecnyojiHKe h ą^opMHpOBaTb couHanbHbie HHCTHTyTbi

TOHHO COOTBeTCTByeT C(į)OpMHpOBaBlUHMCfl HO^^ BJlHflHHeM

B HopMe m\a rpynnoBoro (3THMMecKoro) co3HaHHa xa-

hoboh pyccKoii AHacnopbi. XapaicrepHO. hto ooe noBe^eH-

paKTepHa recHasi BHyTpeHHa^ CBJi3b MesK^y no3HTHBHoK

necKHe CTpaTerHH - KaK MHrpau,na b Pocchio, Ta^ h no-

rpynnoBOH (3THHHecK0H) H^eHTHMHOCTbio h ayrrpynno-

CTpoeHHe ^nacnopbi, Ha ncHxojiorHHecKOM ypOBHe Ha-

boh (Me>K3THHHecKOH) TO^epaHTHocTbK). B He6jiaronpn-

npaBJieHbi Ha BoccTaHOBJieHHe yTpaneHHOH rapMOHHH

aTHbix counajibHO-HCTOpHifecKnx ycjioBHnx ^aHHa^ npsMa^ cBH3b MOJKeT pacnąaaTbCsi hjih CTaHOBHTCJi ^

Me^K^iy nO3HTHBHOH 3THHHeCKOH H^eHTHHHOCTbK) H 3THH-
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HeCKOH TOJiepaHTHOCTbK).

Pojib pyccKOH ^Hacnopbi b

nocpe^cTBOM yiacTuji b „CT

KpH3HCa 3THHHeCK0H

couHajibHbix HHCTHTyTOB pyccKOH AHacnopbi.
H^eHTHHHOCTb, o6peTaeMaa b pe3yjibTaTe

h C^ep^KHBaHHH MHrpauHOHHbix

3thm nyTeM — „PyccKHH, rpa^^iaHHH pecny6jiHKH'4.
riCHxoceMaHTHHecKoe „^^po" TaKoro BapHaHTa buxo-

OahoH H3 ue/ieK Hauiero ncane,^ oBaHHfl 6biJio H3yHeHHe
npouecca caMoopraHH3au,HH pyccKHX b .aHacnopy, npoUeCC pO)CHeHH)? H O^įjOpMJieHHfl COUHaJlbHblX HHCTHiyTOB
hoboh ^Hacnopu. 3thm o6-bacHseTca tot qbaKT, hto b

^^a H3 KpH3HCa COUHajlbHOH H/ieHTHHHOCTH CO^^ep^CHT KaK
oSjnaTe/ibHbie KOMnOHeHTbl „rpa^i^aaHCKyK) nofl^bHocTb"
k pecny6/]HKe npo^KHBaHHS! h „TpeGoBaHHe paBHonpaBHji"
BHe 3aBHCHM0CTH OT HaUHOHaJlbHOH npHHĄZUieJKH'OCTH.

6OJ1bUlHHCTBO pyCCKHX, HaCTpoeHHblX Ha
o, 6buio npe^CTaarieHO tcmh, kto yHacTByeT
B CO3^aHHH CHJTbHOH H )KH3HeCnOCo6HOH pyCCKOH ^Hacnopbi. 3tot (|)aKT, KaK OKa3ajiocb, HrpaeT peuiafomee

cnoco^HOH pyccKOH ^Hacnopbi npejKae Bcero b tom, ^to
Ha 3tom nyTH jiHHHocTb ^ocTHraeT cTo^b Heo6xo^HMoro
eH BHyTpeHHerO paBHOBeCHJI B BH^e nO3HTHBHOH 3THH^eC-

3Ha^eHHH h b npeo^ojieHHH ncHxoJiorHHecKoro icpH3Hca,
nepe>KHBaeMoro MHorHMH pyccKHMH b hobom 3apy6e>Kbe,

KOH H^ieHTHHHOCTH H 3THHHCCKOH TO^epaHTHOCTH.
Mhcto no-HejioBeHecKH - He H^ao CHHMaTbc c HacH-

oco6eHHo b nepBbie roabi nocne pacnaua CCCP.

5KeHHoro MecTa h pBaTb „no ^tHBOMy" jiec^uncrnHMH

B HaiDeM HCC^e^OBaHHH Mbl BCTpeTHJIHCb C AByMfl

CKJia^blBaBlllHeCJl npHBS3aHHOCTH H OTHOUieHHH. MO^KHO

pa3HOBH^^HOCTJIMH COU,Ha^^bHO-nCHXOJIOrHHeCKOrO KpH3Hca - y ojihoh KaTeropHH juoaeti oh conpoBo^caaeTca ycM-

coxpaHHTb to ueHHoe, mto, no MHeHHK) naiunx pecnoHB, 6biJio npHo6peTeHO 3a ro^bi ^ch3hh cpe^H ^pyrHX

JieHHeM 3THHHCCK0H KOMnOHeHTbl B FipOTHBOBeC Ppa>K-

o6pa3 >kh3hh, Tpy^OJiK>6He, kojijick-

^3HCK0M, MTO npHBO^^HT K CBepXHO3HTHBHOH 3THHHCCKOH
HJjeHTHHHOCTH H 3THHHCCKOH MHTOJiepaHTHOCTH (HenpH-

THBH3M M B3aHMOnO;mep)KKy", - TO, HTO OTJlHHaeT, K
npHMepy, „pyccKHX b Ka3axcTaHe" ot „ApyrHX pyccKHx".

a3HH) no OTHOiiieHHio k „THTy^bHOMy" HaceneHHK). 3to

He co3^aeTcs omyiueHHa „HanpacHo npojKHTOH" 3^ecb

xapaicrepHO ^nsi ^acTH pyccKHx Ka3axcTaHa h Y36eKHc-

>kh3hh. JlyHiuee 3HaHHe Ky^bTypbi, j]3biKa h MeHTanHTera

TaHa b HaiueM HCCJie^OBaHHH, TaK Ha3biBaeMbix „noTeHUHanbHbix MHrpaHTOB".

THTy^bHoro 3THOca noMoraeT mhophm pyccKHM (oco6eHHO

Ho ecTb h ^pyrafl 4)opMa, BHeuiHe KajKymaaca 6^aro-

CTapo>KHJiaM) 6o^ee TOJiepaHTHO pearHpoBarb Ha

nojiyHHoK, Koroa ?,3THHHecKafl^ KOMnoHeHTa counajibHOH

ymeM^eHH^ npaB mojxeu HeTHTy^bHOH HauHOHanbHOCTH.
(B uejiOM, M^t^oy nacTOTofi ymeMJieHHa npaB pyccKHX b

H^eHTHHHOCTH pe3KO MCHSieTCfl Ha „rpaJK^aHCKyK)^ — 3TO

pecny6;iHKax h ycTaHOBKOH Ha MHrpauHio cymecTByeT

BbipajKaeTCfl b tom, hto icnoBeK „0TKa3biBaeTCJi" hjih

ppe^flunji bo Bcex pecny6iiHKax. O^h8ko,

„yXO^HT" OT CBOeH 3THMHeCKOH npHHa^ie)KHOCTH, 4TO6bl

HHOCTb b pecnyGjiHKe TecHo KOppejinpyeT c

H36e>KaTb HerarHBHbix nepe^^HBaHHH, cBfl3aHHbix c neio.

yMeHbiueHHeM cjiynaeB ymeMJieHHs npaB b Ka3axcTaHe,

OjJHaKO, 3TO TOJKe — KpH3HC, TO)Ke „nOTep^ H^eHTHHHOC-

Y36eKHCTaHe, b JIhtbc h Ha YKpaHHe).

th*^ OTKa3 ot peineHH^ npoS^eMbi, nocKo^bKy b pe3y/ib-

MomHaa pyccKa^ ^Hacnopa b cpe^e ^pyrofl KyjibTypbi -

Tare oh HMeeT HeraTHBHyfo 3-T HHHecKyK) H^eHTHMHOCTb

3TO nOCTOJJHHblH TpeHHHT B33HMHOH TepnHMOCTH H ^^Jlfl
pyccKHx h jut* THTyjibHbix Hapo^OB. PyccKHe, TsroTe-

H Ty >Ke CaMyK) 3THHHeCKyK) HHTOJiepaHTHOCTb — BblHyjK^eHHaa ^cepTBa co6oh He npH^aBJi^eT jiio6bh k TOMy, paan
Koro OHa npHHOCHTCfl. (I~Io,ao6Hb!H BapHaHT BCTpe^ajicji y

toiUHe k HauHOHajibHO-KyjibTypHbiM ueHTpaM, He Tep^ror
CBOeH ^pyCCKOCTH" H He CO6HpaK>TCfl ye3^C3Tb B POCCHK).

pyccKHx b JImtbc h 3ctohhh, npHHSBUJHX su\h ce6fl

Hapfl^y c Ba>KHOH ueHHocTbK) „ocTaTbc^ pyccKHM" ^na

biH hm BapHaHT HtecTKo^^ accHMHJiflUHH).
B nepBOM cjiyHae He^oaeK nbuaeTCfl BbicTpoHTb hoByK) H^eHTHMHOCTb HOCpejlCTBOM MHFpaUHH B PoCCHK) H

hhx orpOMHoe 3HaneHHe hmcfot ceMba, j]K)6oBb, Mp,
Me>KHau,HOHajibHoe cornacHe.
Ha Bonpoc couHanbHO-ncHxojiorHHecKoro HCCJie^oBa-

o^a 6yaT onpe^e^siTbCfl TaK: „PyccKHH, rpa^K^aHHH Poc-

HHa: „Ecjth 6bi pyccKaa o6mHHa b Bauie^ pecny6/iHKe

chh". Bo btopom cjry^ae HOBaa counajibHafl h^chthm-

Obl^a CHJIbHOH H )KH3HecnOC06HOH H CMOHia OTCTaHBaTb

HOCTb CTpOHTCfl Ha „3aTyiUeBblBaHHH"' CBOeH 3THHMeCKOH

BaujH npaBa, noBJiHJUio 6bi 3to Ha Baiue peuieHHe 06 or-

npHHaaJie^KHOCTH h Ha rHnepTpo(J)HpoBaHHH „rpa^cziaHC-

i>e3^e?" OTBeTbi pacnpcaeiiHJiHCb TaKHM o6pa3OM (cm.

koh" KOMnOHeHTbl h Bbirjis^HT HecKo^bKO yceMeHHo:

Ta6n. 11):

„rpa^caaHHH pecny6jiHKH''. 3tot BapHaHT Bbixo^a H3 KpH-

KaK Mbi bh^hm, ^ajKe cpe^H noTeHunanbHbix MHrpaH-

3Hca couHajibHOH H^eHTHHHocTH 3a cMeT chhjkchhji Beca

TOB ^OBO^bHO BeJlHK npOUCHT TeX, KTO MOr 6bl H3MeHHTb

3THHHecKOH KOMnOHeHTbl npaBOMepeH h ^OCTHraer u,enn
b cjiyMae ^aBHefi yKopeHeHHOCTH b pecnySjiHKe h npe-

CBoe HaMepeHHe Ha orbe3^ b tom cjryHae, ecjiH 6bi b

KpacHOH aKKy^bTypauHH.
Ho caMa ^H3Hb npe^JiaraeT TperHH nyTb - coxpaHe-

cnoco^Haa peanbHo noBJiHaTb Ha nojio^ceHHe pyccKHx b

HHe 06eHX KOMnOHeHT COUHajlbHOH H^eHTH^HOCTH 6e3

CTHTyTOB pyccKHX ^Hacnop onpe^e^aeTca, c o^hoh cto-

ymepSa ju^ Ka^</iOH H3 hhx. 3tot nyTb - coxpaHeHHe no-

poHbi, TeM, HacKOJibKo HanpaBJieHHJi hx ^eaTejibHocTH

3HTHBHOH 3THHHCCKOH H^eHTHHHOCTH H 3THHHCCKOH TO-

UHMH noTpe6HOCTaMH jihmhoct6h,

pecny6^HKe opraHH3OBaiacb CH^bHaa pyccKaa ^nacnopa,
pecny6jiHKe. ycneuiHocTb ^eaTenbHOCTH couHajibHbix hh-
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nocemaK>mnx 3th ueHTpbi, h c ^pyroK CTopoHbi, - peaKUHeM Ha CTaHOaneHHe pyccKOH jjHacnopbi co CTOpOHbi
BJIHflTeJlbHbIX nOJlHTHMeCKHX KpyrOB „THTyjIbHblX" 3THOCOB H POCCHH.

aHaJTH3 CO^ep^OHHJl nCHXOCeMaHTHHeCKHX HJ1H „MeHTajlbhux" nojreH (t.c BHyTpeHHHX h nacTO Heoco3HaBaeMbix
(Į)aKTopoB co3HaHHfl, KOTopbie h onpe^ejisiK)T OTHomeHHe
nejiOBeKa k toh hjih hhoh npoSjieMe) pyccKHX h npej^cTaBHTejieH „THTy^bHbix" 3thocob b pecny6jiHKax.

Ta6nuųa 8. OueHKa bjihjihhsj pyccKOH o6mHHbi Ha npHHSTHe peujeHHH o MnrpauHH.

Ka3axcxaH. B „MeHTajibHOM nojie" Ka3axoB B3aHMHO
conepHH^aroT h nepeceKaKrrcH jjBe tch^^huhh b OTHoiue-

BapHaHTbi oTBeTOB„ye3JKa- „OcTaiorouiHe"

mHeca"

HHH K pyCCKMM: npH3HaHHe HeBHHOBHOCTH pyCCKHX H

a 6bi no^yMai, ctoht jih ye3^caTb34,7%

19,1%

ymeMiieHHa hx npaB, c o^hoh cTopoHbi, h OTpHuaHHe
^OJira Ka3axcTaHa ye3^caH>mnM pyccKHM, c ^pyroil.

n 6bi Bce paBHO yexaji37,1%

9%

B „MeHTajibHOM nojie^ pyccKHX Ka3axcTaHa TaK^^e npH-

He 3Haio, 3aTpy,flHK)Cb oTBeTHTb22,6%

45%

cyTCTByKyr HecKOJibKO npomBopeHHBbix TeH^eHUHH: o6hH,a Ha 6ecnpaBHe h Hau^oHa^H3M, BbiHy>K^aK>mHe hx k
OTbe3,oy, jxaj\ee - acejiaTejibHOCTb 0Tbe3^a jų\h Tex, kto He

nepcneKTHBBi

np^eMjieT HepaBeHCTBa, a raKJKe — npmHaHHe BHHbi
Pocchh h pyccKHX 3a npe>KHK)K> ,,HMnepcKyto nojiHTHKy^.

pyccKHX

b pecny6jiHKax

y36eKHeraH. B co3HaHHH y36eKOB rocno^cTByeT TeH-

B TaoVi. 9 npcacTaBJieHbi cpaBHHTenbHbie oueHKH pojih
pyccKHX b pecnySjiHKe, jjaHHbie npcacTaBHTejiflMH „thTy/ibHoro^ h pyccKoro HacejieHHH.

.aeHUHJI 06BHHeHH^^ H „OTTOpjKeHHSl^ pyCCKHX, a B CO3Hahhh pyccKHX nnaBHbiM jiBJiaeTCJi npaBo caMHM pemaTb
cbok) cyjib6y.
3ctohhh. AHa^H3Hpyji n

Ta6nuųa 9. OueHKa pojiH pyccKHX b pecny6jiHKax b

pbi „MeHTajibHbix nojieH'4 3c
Mbi Morjm ySe/iHTbC^^, hto M

npe^cTaaneHHH caMHx pyccKwx h THTyjibHoro HacejieHHSf
pyccKHe THTy/ibHbie

h pyccKnx 3ctohhh,
hhmh ecTb mhoto

cepbe3Hbix HecoBna^eHHH.

aJiH3e hx otbctob
,jlpyr 3a jipyra" Bbi^cHHJiocb, hto o6e rpynnti Haxo,zuiTca

PyccKHe b pecny6jiHKax He HecyT

b hjuik>3hjix o^na OTHOCHTenbHO .ApyroK: pyccKHe He.no-

OTBeTCTBeHHOCTH 3a nOJIHTHKy CCCP
h KnCC b 3thx pecny6iiHKax69,4%

58,1%

oueHHBaiOT ^cejiaHHfl 3CTOHueB „BbicTaBHTb^ nx H3 pecny6^HKH, a 3CTOHUbi — CTeneHH noajibHOCTH h 3aKOHono-

15,6%

pyccKMX.
a. B „MeHTajibHOM" nojie pyccKHx JlHTBbi npH-

PyccKHe 3axBaTHJiH Jiyiujue Mecra
h He xotst hx uraaBarb3,7%
PyCCKHe nOBHHHbl B CJ1O5KHO^

cyTCTByioT TeHAeHUHH CTpaxa h Hajie>K^b] Ha 3amHTy
Pocchh, Kypc Ha eiue ^ojiee noj]HVK> aKKyjibTypauHK) h

3KOH0MHMeCKOH, ^KOJIOrHHeCKOH H
^eMorpa<Į>HHecKOH CHi^aunH b 6biBiuHx
pecny5nHKax9,6%17,1 %

CTpeinjieHHe k paBeHCTBy npaB pyccKHx. B ncwxoceMaH-

PyccKHe Moryr yexarb hjih ocTaTbc^, 3to -

THHecKOH CTpyicrype jihtobucb CHJibHa TeH^eHUMa oco3-

hx npaBo89,7%92,3%

HaHHfl nOJIHOH He3aBHCHMOCTH JlHTBbl OT POCCHH M TOTO,

3aKOHonocjiymaHHe, a TaK>Ke -^htobckhh naTpnoTH3M h

PyccKHe b pecny6jiHKax - BparH hx

^to pyccKHe HH^ero 6ojibiue He pemaiOT bo BHyTpeHHe^

He3aBHCHM0CTM, ohh - „riHTaa Ko^oHHa"

nOJlHTHKe JlHTBbl. 3Ta TeH^^eHUHfl OCO3HaHHa CBOeH

10,7%12,1%

He3aBHCHMOCTH H OTCTaHBaHHS npHOpHTeTa JlHTOBUeB H
6o^ee hh3koto cTaTyca pyccKHx, TeM He MeHee, coce/i-

MoaceT 6biTb, pyccKHe „caMH no ce6e"
H XOpOLUHe JIK)J1H, HO BM^CTe OHH B^JiyT
ce6a kek HMnepcKa^ Haunai 2,1%

43,4%

CTByeT c rnaBHOH TeHAeHUHeH - npnHjmiji hx b Ka

KaK Mbi bhahm, 6ojibiue Bcero HecoBna^eHHH Me^^y

A3ep6aii^caH. B „MeHTajibHOM noJie" a3ep6aH,zpKaH-

pyCCKHMH H „THTyjlbHblMH" 3THOCaMH Ha6ilfO^iaeTCJI B

ueB rocno^CTByeT TeH^eHu,Ha o6BHHeHH^ pyccKHx b „hm-

TOM, MTO „THTyjIbHbie" 3TH0CBI 06BHHflK)T pyCCKHX B ,.HM-

nepcKOM KOMnjieKce" h „pa3^yBaHHn" cĮ)aKTOB npHTec-

nepcKOM4' CTepeoTHne noBe^eHu^. KocBCHHbiM no^TBepjK-

HeHHH pvcckhx b pecny6jiHKax. Hapa^y c 3thm b co3Ha-

^eHHeM h HJ]jiK>CTpau,neH 3Toro aBJiaeTCfl TeH^eHUMH k
06BHHeHHIO pyCCKHX B nOCJie^CTBHJ!X nOJIHTHKH CCCP H

hhh a3ep6afl^^aHu.eB npHcyTCTByeT Tpe6oBaHHe jioajib-

KflCC Ha TeppHTopHH pecnySjiHK (yxy^iueHne 3kohomh-

hocth h npH3HaHH^ pyccKHMH cBoero CTaryca Hapa^y c
OTpHuaHHeM KaKoro-JiH6o ^OJira A3ep6aii^^aHa noKH-

necKOM, 3KOJiorHHecKOH h ^eMorpa(Į)HHeCKOH cHiyauHH, b

^a^oiuHM ero pyccKHM. PyccKHe A3ep6aiia>KaHa AOBOJibHO

tom, mto pyccKMe „^axBaTHJiH jiymuHe MecTa h He xotht
HX OT^aBaTb"), XOTfl 3Ta TeH^^eHUHJf H He HOCHT 5ipKO Bbl-

TepnHMo OTHocsTca k cjio^KHBiueMycs 6ajiaHcy chji h

pa^ceHHoro xapaKTepa.
Pe3yiibTaTbi (į)aKTOpHoro aHanH3a TaK>Ke Bbi^BHJiH ^0BOJibHO flBHbie HecoBna^eHHJi bo B3rjifl^ax Ha npo6jie\iy
pyccKHx b pecny6jiHKax.
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„ncHXOceMaHTHMecKHe nojia" pyccKHX h 33ep6aH^>KaHueB, b uejioM, He cnjibHO npoTHBopeMaT ^pyr ^pyry. HaCTopa>KHBaeT JiHiub to, hto b ,,MeHTajibHOM noJie4' a3ep6aH^^aHqeB HeT OTKJiHKa Ha oJKH^aHHe paBHonpaBH^ co
CTODOHbl pyCCKHX.

a. BnH3ocTb apM^^HCKo^^ h pyccKOH KyjibTyp b

Uhh), a c ^pyroH — ot nojiHTHHecKHx BeicropoB nocTpoe-

UHBHJlH3aUH0HHOM OTHOUjeHHH HO^TBep^^aeTCJI H CXOJ^-

hhji rocy^apCTBeHHOCTH b Ka^>H oT^^eiibHOH pecny^iiHKe.

ctbom B3rjiH^toB Ha o^^Hy h Ty >ne „npo^jieMy pyccKHx" b

Hue 10 npHBe^eHbi ycTaHOBKH pyccKoro h „th-

hobom 3apy6e^cbe: Te h ^pyrae CHHTatoT ee npeyBejiH-

Hace^eHHfl OTHOCHTe^bHO npo6neMbi aKKyjib-

neHHOH, o6bhhjik)t npe^^Hioio nojiHTHKy KFICC h CCCP

TypauHH pyccKHx. KaK mo>kho BH^eTb, npe^cTaBHTejiH

b pecny6jiHKax KaK hctohhhk stoh npoSjieMbi, ^jih Tex h

„THTy^bHbix^ 3thocob CHHTaioT, hto pyccKHe He yBaacaKDT

j^pyr^x Ba^KHO paBHonpasHe BHe 33Bhchmocth ot HauHO-

hx Ky^bTypy h a3biK, ho He cMHTaroT, mto ohh Meiiiaior

HaJlbHOCTH.
YKpanHa. B „MeHTanbHOM nojie" yKpaHHueB Hapji^y

KopeHHOMy HacejieHHK) coxpaHHTb cbok> Ky^bTypy h no3TOMy ^ojDKHbi yexaTb. O^Haico npH BceM 3tom ohh bh-

c oco3HaHHeM HeBHHOBHOCTH caMHx pyccKHX b pecnyS-

^BHraroT ochobhoc TpeGoBaHHe acejiaiomHM ocTarbCH pyc-

jiHKe CHJibHa TeH^eHUHfl oSbhhchhji Pocchh h pyccKHx b

CKHM - OBJTa^eHHe J^blKOM H KyjIbTypOH „THTyjlbHOro" 3T-

„HMnepcKOM KOMnueKce*' h o^KHAaHHa ot nocjie^HHx 3a-

Hoca.
B ueJiOM, CHJibHbix npOTHBOpeHMH b ycTaHOBKax pyc-

KOHOHOCJiyUjaHHfl H CMHpeHHS CO CBOHM CT3TyCOM. B
„MeHTajibHOM nojie'" pyccKHX YKpaHHbi CHJibHa TeH^eH-

CKoro h THTyjibHoro HacejieHHa no othouichhio k npo6-

UHS HenpHHTHfl „BTOpOCOpTHOCTH^ pyCCKHX Ha YKpaHHC
3tot aHanH3 noKa3biBaeT, hto coBnaj^eHHe hjih HecoB-

neMe aKKy^bTypauHH He Ha6jnoaaeTca, pa3Be hto HeKoro-

naaeHHe B3ms^^OB pyccKHx h ..THTy^bHb^^ sthocob Ha
„npo6jieMy pyccKHx" b pecny6jiHKax 3aBHCHT, c o^hoh

K OJKHJjaHHSIM THTyjlbHbIX 3THOCOB. FIo-BH^HMOMy, Me-

CTOpOHbl, OT 6J1H3OCTH KyjibTyp (T.C KyjlbTypHOH ^HCTaH-

CKHM, a He npCUCTaBHTeJlflM THTyjlbHbIX 3THOCOB.

poe „3ana3^biBaHMe" co CTopoHbi pyccKHx b cooTBercTBHH

HflTb cboh opneHTauHH b 3TOM Bonpoce npe^cTOHT pyc-

Tadnuųa 10. YcTanoBKH pyccKoro h THTyjrbHoro HacejieHHa b OTHOUieHHH MHrpauHH h aKKyjibTypauHH pyccKHX
ComacHbi
pyccKHe THTy^bHbie
PyccKHe BucoKOMepH^i no othoujchhio k KopeHHOMy HacejieHHio pecny6jiHKH h He yBa^aiOT ero o6w4aH,
KyiibTypy, fl3WK.11,6%

30,3%

PyccKHe ^OJiJKHbi yexarb, t. k. ohh Meiua^oT KopeHHbiM Hapo^aM coxpaHTb cboh ji3wk h KyjTbrypy.5,1%

9,6%

PyccKHe ye3^afOT noTOMy, hto hm Tpy^Ho CMHpHTbCH co CTarycoiM HauHOHajibHoro MeHbiiJHHCTBa.42,7%

37,9%

PyccKHe b pecny6^HKax - pocth, a He xo3aeBa, h He MoryT paccHHTbiBarb Ha pasHbie npaBa c KopeHHbiM
3THOCOM.21,4%14,6%
PyccKHe ^oji^Hbi H3yHHTb 3biK h Kyjibiypy KopeHHoro 3THOca, ecjiH ohh xotst ocTaTbCJt b pecnyoViHKe.

81,4%

91,4%

PyccKHe He ^ojiJKHbi ye^aTb, ecjiH ohh cHHTaioT pecny6^HKy cBoeii po^hhoh64,5%

88,4%

TaKHM OO"pa3OM, lįiaKTOp BOCnpHflTHa
uHH pyccKHx. ^aicropbi, onpe.aejijiK)mHe Bbixo^

(ymeM^eHHfl npaB pyccKoro HacejieHHa H3-3a

H3 KpH3HCa COUHaJIbHOH H^^eHTHHHOCTH.
1.Cmeneitb aKKyjibmypaųuu e dannoū pecny6auKe.

hoh npHHaAne^HocTH) CHjibHee Bcero „6ber" no no3HTHB-

HeM 6ojibiue ^ejiOBeK yKope^eH b pecny6jiHKe npo-

CTBya nojiBJieHHK) 3JieMeHTOB HerarHBHofi 3THHHecKOfi
H^eHTHHHOCTH. 3T0 aKTHBH3HpyeT nOHCKH BOCCTaHOBJieHHa

^KHBaHHJi (He b o^HOM noKOJieHHH), HeM CHjibHee oBJiaae^

hoh 3THHHecKoH h^^hthhhocth, pa3pyiuafl ee h cnoco6-

H3BbIKaMH KyJTbTypbl „THTyjlbHOro" 3THOCa, TeM nO3HTHB-

nO3HTHBHOH 3THHHCCKOH H^eHTHHHOCTH, KOTOpbie H^yT B

Hee ero co6cTBeHHa^ 3THHHecKaji HaeHTHHHOCTb, TeM b

,AByx HanpaBJieHHax: (popMHposaHHe ycTaHOBKH Ha MHrpauhk> b Pocchk) h HacTpoPi Ha paSoTy b ueHTpax pyccKoii

MeHbiueH cTeneHH oh BoenpHHHMaeT ^ncKpHMHHau,HK)
pyccKHX b pecnySiiHKe, TeM MeHbiue oh HacTpoeH Ha mh-

^nacnopbi, lojropafl cnocodcTByeT yaoBneTBopeHHio noTpe6-

rpauHio h TeM 6ojibuje - na nocTpoeHHe pyccKOH /ina-

HOCTH B nO3HTHBHO^^ 3THH^eCK0H HUeHTH^HOCTM.

cnopbi, Ha pa6oTy b ee ueHTpax h caMocTOflTejibHoe peįueHHe „npoS^eMbi pyccKHX b pecny6jiHKe'\
2.Bocnpunmue ducKpuMUHaųuu.
HeM 6ojibiuee kojihhcctbo cjiy^aeB ymeMJieHHii npaB
(h hcm 6ojTbuje ciį)ep ymeMjieHHfl) b 33bhchmocth ot HaUHOH&nbHoH npHHaa^e^KHOCTH oTMenaeTca nejioBe-KOM,
TeM HeraTHBHee ero 3THHHecKaa H^eHTHHHocTb h nyBCTBa,
CBJI3aHHbie C 3THHHeCKO^ npHHaAne^CHOCTbK), TeM CHJlbHee ycTaHOBKH Ha MHrpaunK) hjth nocemeHHe ueTpoB
pyCCKOH o^lIJHHbl (Ha 3THHHeCKyK) KOHCOJTH^aiIHK)), TCM

3. BaJietinmocmb 3mniwecKoū udenmuHHoemu.
B HailieM HCC^e^OBaHHH nO3HTHBHOCTb HJIH HeraTHBHOCTb 3THHHecK0H h^^hthhhocth onpe^ejuJJiacb Ha ochoBaHHH ^syx noKa3aTe^eH: no3HTHBHOCTb-HeraTHBHocTb
aBTOCTepeOTHnOB H nO3HTHBHOCTb^HeraTHBHOCTb HyBCTB,
HcnbiTbiBaeMbix ot C03HaHHH cBoew 3THHnecKOH npHHa^jre>KH0CTH (rop^ocTb h cnoKOHHa^ yBepeHHOCTb hjih o6h^a, CTbi^. BHHa, y^eMjienocTb, yHH^ceHHocTb).
fl03HTHBH0CTb aBTOCTepeOTHnOB (nO3HTHBHafl 3THHnecKa^ H^eHTHHHocTb) npaMo KoppejiHpyer: c no3HTHB-

CHjibHee Bbipa>KeHa n0Tpe6H0CTb b o6peTeHHH no3HTHB-

HOCTbK) reTepOCTepeOTHnOB (3THH4eCKO^^ TO^epaHTHO-

HOH 3THHHeCKOH H^CHTHHHOCTH.

CTbK), C HaCTOTOH nOCemeHHfl ueHTpOB pyCCKOH 06lHHHbI,
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c ycTaHOBKofi Ha cnjio^eHHocTb. HeraTHBHOCTb aBrocTe-

3.yeenuHenue Kyjibntypiioū ducmmtųuu c Poccnen n

peoTHnoB KoppejiMpyeT c ^aBHOCTbK) Hacrpoa Ha MHrpa-

pyccKHMH h c6jiH5KeHHe c pecnyGjiHKOH npo^cHBaHHSi hjth

UHK) H C Bbipa>KeHHOCTbK> yCTaHOBOK Ha MHrpaUHK).
B cnyųae nojianeHHH HeraTHBHOH sthhhcckoh H^^eHTHH-

„THTyjibHbiM" 3thocom: 4eM „6;in>Ke" KyjibTypnafl nwz-

hocth <į>opMHpyeTca ycTaHOBKa Ha paGoTy b ueHTpax pyc-

TaHUHJi c THTyjibHbiM ^thocom, TeM CHJibHee pecnyojiHKa
BocnpHHHMaeTca ^HacTOJimeH*' po^hhoh; tcm CHJibHee

CKOH 06mHHbl, H3 HCTO MO^KHO C^ejiaTb BblBQfl, HTO nO3H-

„omajieHHe^ ot Pocchh, tcm MeHbiue 3thhhcckhx mothbob

THBHaJl 3THHHeCKaa H^eHTHMHOCTb y pyCCKHX B 6jlM)KHeM

MHrpaųHH h CHJibHee ^^ejiaHHe ocTaTbc^ b pecny6iiHKe.

3apy6e>Kbe ^opMHpyeTc^ (hjih BoccraHaBJiHBaeTCfl) b npo-

4.Oco3Hanue neo6xoduMocmu KOHConudaųuu no

UeCCe 3THHHCCKOH KOHCOJIH^iaUHH. 3T0 - OJIHH H3 COUHaJlb-

3mnutecK0My npujnuKy. MeM oho Bbiiue, TeM CHJibHee

HO-nCMXO^OrHHeCKHX MexaHH3MOB nOA^^ep^OHHJl 3THHMeCKOH (KyjlbTypHOH) H^^HTHHHOCTH H KyjlbTypbl B U, e JlOM.

ycraHOBKH Ha MHrpauHK) b Pocchio h Ha aKTHBHyro pa6oTy b ueHTpax pyccKOH o6mHHbi.

OT ^ero 3aBHCHT COXpaHeHMe [1O3HTHBHOH 3THHHeCKOH

5.Onacenue neped Mu^paąueū e Poccuto. HeM cujib-

HaeHTHMHOCTH? B HailJCM HCCJie^OBaHHH 6blJlH BblflBJieHbl

Hee Bbipa^KeHbi ycTaHOBKH Ha MHrpauHK), TeM So^biue

(j)aKTOpb[, BJlHflfOlUHe Ha BaJieHTHOCTb 3THHHeCKOH HJieH-

onaceHHH OHa Bbi3biBaeT (3cT0HHfl).
6.Op^anu3aųun ųenmpoe pyccKoii odiųuHbi: cTpeM-

thuhocth: cmenenb aKKyjibmypaųuu e pecnyojiuKe npo^CU8ŪHUR (AJlHTejlbHOCTb npO>KHBaHHH H yKOpeHeHHOCTb):

JieHHe BOCCTaHOBHTb nO3HTHBHyK) 3THHHeCKyK> HaeHTHH-

MeM Bbiuie cTeneHb aKKy^biypauHH, TeM no3HTHBHee 3T-

HOCTb nOCpe^CTBOM 3THH4eCKOH KOHCOJIH^aUHH B U,eHTpaX

HHMecKHe aBTOCTepeoTHnbi; coųuaibHOM noddepMCKa (Ha-

pyccKOH ^Hacnopbi.
HeTpyAHO 3aMeTHTb, ^TO COXpaHHTb nO3HTHBHyK> 3T-

JTHHHe 6jlH3KHX pO^^CTBeHHMKOB TOH >Ke HaUHOHajJbHOCTH,
JTH60 HaJIHMHe 6jlH3KHX Jipy3eH „THTyjlbHOH" HaUHOHajlbhocth): HeM CHJibHee OHa Bbipa>KeHa, TeM no3HTHBHee

HHHecKyK) H^eHTH4HOCTb b cjiyHae KpH3Hca noMoraeT
CHH>KeHHe 3Ha>iHM0CTH o6me3THHHecKOH („npocTO pyc-

3THHMecKne aBTOCTepeoTHnbi; eocnpunmue ducnpuMu-

CKHe") npHHa^ne>KHOCTH nocpe^CTBOM yBenHMeHHa 3Ha-

HaiĄuu: neM ųame OTMenaK)Tca cnynan ymeMJieHHfl npaB,
TeM HeraTHBHee HVBCTBa, CBH3aHHbte c 3THHnecKOH npHHm^e>KHOCTbK); xapaKtnepucmuKU nuHHocmu: jiHHHOCTb
MOMfeT conpoTHBJiHTbCJi HeraTHBHbiM nepeMenaM npH HaJIHHHH HHTepHajlbHOCTH H yJ^OBJieTBOpeHHOCTH CMbICJIOM
^KH3HH - 3TO nO3BO.n (ieT HHBeJIHpOBaTb ^eHCTBHe HeraTHB-

mhmocth jioKanbHOH („pyccKHe pecny^JiHKH^) h jihhhoK
H^eHTHHHOCTH b co3HaHHH pyccKHx - 3to nonbiTKa „yHTH" OT „CHHApOMa HaBa3aHHOH 3THHMHOCTH^ (t.C Hera
THBHOH 3THHHHOCTH). BbICTpOHTb ^Mt nO3HTHBHyK) 3THHMecKyio H^eHTHMHOCTb noMoraeT ycraHOBKa Ha 3THHMecKyio KOHCoJiHjiauHio h paSoTy b ueHTpax pyccKOH ^nacnopu. JltoSonbiTHO cpaBHHTb pa3JiHHH>i b ncHxoceMaH-

Hbix nepeMeH b ^ch3hh h coxpaHaTb, HecMarpa hh Ha mto,
nO3HTHBHyiO H^^eHTHMHOCTb H nCHX0J10rHHeCKyK) 6jlM-

Tu^ecKOH CTpyicrype H^eHTHMHocTH y pa3Hbix KaTeropH^^

3ocTb k Pocchh; ebipajĮceHHOcntb jmiiuuecKoū udenmuų-

pyccKoro HaceneHHfl.

Hocmu („npeyBejiH'ieHHocTb" sthhhhocth, 3THH4ecKHx
ueHHocTeH h mothbob): neM cnjibHee OHa Bbipa^ceHa, TeM
6ojibiiie HeraTHBHbix qyBCTB, cBS3aHHbix c nei\ h Hera-

Pa3JlH4HJI B CTpyKType HJieHTHHHOCTH
" h „ocxaiomHxca".

THBHblX aBTOCTepeOTHnOB.
CymecTByioT jih ncHxojioraMecKHe CTpaTerHH, iTopbie
nOMOraiOT JIHHHOCTH CnpaBHTbCS C KpH3HCOM COUHaJlbHOH
(3THHMeCK0H) H^eHTUMHOCTH H KaKOBbl OHH? B HaUieM

B nCHXOCe
ocHOBHbix

HX CTpyKTypaX H^^
pyccKHX (,.ye3>Ka

h .,ocTa-

HccjieAOBaHHH mx 6bijio BbiaBJieHO HecKOJibKo:
L 0opMupoeanue jioKūJibHoū ^miiu^ecKoū udenmuH-

MexaHH3MbI „COBJia^.aHHfl''' C KpH3HCOM H^eHTHMHOCTH H

Hocmu. HeM no3HTHBHee ^pyccKHe 3^ecb", TeM MeHee 3Ha-

„yxo^a" ot Hero b pe3yjibTaTe ^ieHCTBHJi MexaHH3MOB

hmmo jKHTb b Poccmh, TeM pejKe OTMeHanocb ymeMJieHHe

ncHxojiorHMecKoH 3amHTbi. flo

npaB, TeM Maine noceiuaKrrca ueHTpbi pycc^oR o6mHHbi.
Z flpednomnenue mmnou udenmimHocmu epynnoeoū

aHajiH3a 6jioKa BonpocoB, O

(3mHutiecKoū)MeM Sojibme jiHHHaa H^eHTHMHoCTb npeAno-

H^eHTHHHocTH, b toh h ^pyroR rpynne Bbiae^Hjiocb no
UJeCTb OCHOBHblX (Į)aKTOpOB, OnHCbIBaK)mHX OT 50% AO

HMTaeTCH rpynnoBOH, TeM no3nraBHee aBrocTepeoTHnbi.

55% o6meH ^HcnepCHH (cm. Taoji. 11):

Tadnnfa 11. Pa3JiHHHfl b ncHxoceMaHTH4ecKOH CTpyKType "ye35KaromHx" h ,,ocraK)mHxcji"
„ye3)KafOmnx"

BeC%M^^eHTHHHOCTb „OCTaK)IUHXCJl"

TOp

flvicnepciiH

Bec%
^HcnepcHH

1.„yiueMJieHHafl 3THHHH0CTb"4,07
2.„HerarHBHa^ 3THHiiecKaji naeHTHHHOCTb2,19

9,2

„yiueM.ieHHaJi ^THHHHOCTb"3,9316,4
„riO3HTHBHafl 3THHHeCKan HZieHTHHHOCTb"2,299,5

3.„OcraTbcsi h no^^HHHHTbca"1,54

6,5

„ripMHHTb cboh CTaTyc"2,028,4

4.„BbiTb pyccKHM - JKHTb b Pocchh"1,53

6,4

„PyCCKHM MO^CHO OblTb H 3^^eCb"1,566,5

5.„PyCCKHM OblTb IU1OXO"
6.„OTKa3 OT 3THH4HOCTH"

6,0
5,3

„riO3HTHBHaH JlOKa^bHafl H^eHTHHHOCTb"1,365,7
„BnKyiibT>pajiH3M"
1,3

1,43
1,27
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B ncHxoceMaHTHHecKHX CTpyKrypax h^chthmhocth
yx 0CH0BHbix KaTeropHH pyccKHX („ye3M<aK>iuHx" h

H3MeHeHHJiM 3TH0KyjibTypHOrO KOHTeKCTa15.

a") Harna^HO npocne>KHBaK>TCJi ncHxojrorH-

TaKHM o6pa3OH, B nOCTpOeHHH HOBblX H^^eHTHMHOCTCH

MexaHH3Mbl „COBJiąaaHH^^^ C KpH3HCOM H^eHTHMhocth h ,,yxo,aa" ot Hero b pe3yjibTaTe achctbhs Mexa-

oneHb Ba^cHy^o, h MacTO HeBH^^HMyK) pojib HrpaioT ncHxojrorHHecKHe MexaHH3Mbi „c6jiH^ceHHa-0T^^ajieHH^^"

hh3mob ncHxojiorHHecKOH 3amHTbi.B o6eHX CTpyKTypax

Ky^bTypHbIX ^HCTaHUMH. C HX HOMOLUbK), KaK C nOMOLUbK)

nepBbiH (h ochobhoh) (ĮmKTOp o^HHaKOB: „ymeMJieHHas
3THHMHOCTb", rae coe^HHeHbi HeraTHBHbie nyBCTBa ot

pbinaroB tohhoh HacTpoHKH HH^HBH^yajibHoe h rpynnoBoe co3HaHHe KaK 6bi wmeT h onpe^e^aeT cBoe MecTo b

CO3H3HH8 CBOeH 3THHMCCKOH npHHaJie>KHOCTH, OCTpOTa

H^MeHHBiueMCH MHpe. Flpouecc ^tot ^^OBOJibHo Tpy^oeM-

nepe>KHBaHHSI JlHCKpHMHHaU,HH, 3THHlfeCKafl MHTOJiepaHT-

khh h, KaK noKa3biBafOT ncHxoceMaHTHMecKHe Hccjie^oBaHHa, HMeeT niy6HHHyK> npHpo^y, no^TOMy Tpe6yeT k

HOCTb h apyrue HeraTHBHbie acneKTbi KpH3Hca H^eHTHHhocth. O^HaKO, co BTOporo (J)aKTOpa y^ce HjjeT pe3Koe pa3jiMMHe: y noTeHu,HajibHbix MHrpaHTOB npeo6jiaiiaK)T HeraTHBHafl 3THHUeCKafl H^eHTHMHOCTb H yCTaHOBKH Ha MHPpau.HK), y „OCTaK)llJ,HXCfl" - nO3HTHBHa 3THHHeCKa^^

ce6e cepbe3Horo BHHMaHHJi h cepbe3Horo OTHOiueHHfl co
CTOpOHbi nojiHTHKOB, HaMepeBaK>mHxcs stot npouecc pery^HpoBaTb h KaKHM-TO o6pa3OM Ha Hero BJiMiiTb.

HjieHTHMHOCTb h ycTaHOBKM Ha pa6oTy b ueHTpax pyccKOH
^Hacnopbi.
^^ajiee, mu bh^ihm, hto HeraTHBHaji 3THHHecKas H^eHTHHHOCTb JlOFHHeCKH npHBO^HT nOTeHUHaJlbHb!X MHrpaH
TOB k ycTaHOBKaM Ha cm>e3,a b Pocchio, h j\^^Ke — k otK33y OT 3THHMHOCTH (t.C K COmaCHKI Ha aCCHMHJlflUHK)).

HoBbie (^aKTbi h rHnoTe3Bi o npH4HHax
h MOTHBax MHrpauHH h penaTpHai^HH.
flpHMHHbl H MOTHBbl MHrpaUHH pyCCKHX H3 HOBbIX He3a-

y „ocTaK>mHXCfl" pyccKHX coBceM ^pyraa JiorHKa: no3H-

BHCHMbIX rOCyflapCTB H3yHajlH, B OCHOBHOM, COUHOJIOrH
h ^eMorpa(į)bi. HecMOTpa Ha MHoroHHCJieHHyio JiHTepaTy-

THBHaSJ 3THHMeCKaS! H^ieHTHMHOCTb Mepe3 nO3HTHBHyK) J1O-

py b 3Toii o6jiacTH, o^eHb Majio HCCJie^OBaHHH oocbji-

KajlbHyiO H^eHTHMHOCTb npHBO^HT HX K yCT3H0BKaM Ha
6HKyjibTypajiH3M, T.e. Ha ^ocTOHHyio HHTerpau,Hio npH

pa6oT CKOHu,eHTpnpoBaHO Ha HCTopHHecKHx, ^eMorpa(į)H-

COXpaHeHHH nO3HTHBHOH 3THH4CCKOH HJjeHTHIHOCTH H

HeCKHX HJ1H CTpyKTypHblX OCO6eHHOCTflX MHrpaUHH M C

3THHHeCKOH TOJiepaHTHOCTH.
BbioieyKa3aHHbie Tpanc(J)opMau.HH b h^chthhhocth

tomkh 3peHH 3thx noAxo^^OB ^^e.naioTca npe^nojio^ceHHJi
o MOTHBax. B 3anaAH0 h oTeMecTBeHHOH JiHTepaType

„0CTaK>iuHxca" pyccKHX npoHcxo^siT Sjiaro^^apji MexaHH3-

^ojiroe BpeMJi npeo6jiaaaji TaK Ha3biBaeMbiH 3kohomhhcc-

My c6jlH^CeHHH KyjlbTypHOH ^HCTaHUHH C ,.THTyjlb—HbIM'^
3TH0C0M H (|)OpMHpOBaHHa Ha 3TOH OCHOBe nO3HTHBHOH
^OKaJlbHOH H^eHTH^HOCTH (HanpHMep, „pyCCKHe JlHTBbl"),
KOTOpafl nO3BOJlfleT yHTH OT „CHH^^pOMa HaBfl3aHHOH 3Thhhhocth".
3^ecb cjie.a yeT oTMeTHTb, mto MexaHH3M couHajibHOH
nepuenuHH KyjibTypHoH ^[HCTaHUHH (c6jiH>KeHHfl-OT^ajie-

IlieHO COSCTBeHHO MOTHBaM MHrpaUHH. BOJlbllIHHCTBO

KHH AeTepMHHH3M, XOTfl H CaMH HCCJie^OBaHHfl H HpaKTHKa noKa3biBaeT, mto HecMOTpa Ha Ba^cnocTb 3kohomhHeCKHX ^aKTOpOB, J]K)JXH He aBJiaKTTCa „^KOHOMHMeCKHMH
MaKCHMaJIHCTaMH"16.
B coBpeMeHHbix 3TH0,a eMorpa<į>HHecKHX Hccjie^OBaHH5ix MHrpauHH pyccKHX H3 CTpaH 6^H^Hero 3a
HaMe^aeTCfl otxo^ ot cyry6o „3KOHOMHHecKoro"

HH5C C pyCCKHMH POCCHH HJ1H C „THTyjIbHblMH^ 3TH0CaMH

HH3Ma h Ha nepBbi^ px^ Bbi^BHraiOTCJi TaK Ha3biBaeMbie

b co3HaHHH pyccKHX )KHTejieH pecnyGjiHKH) BbicTynaeT b

„3THHHeCKHe" MOTHBbl MHrpaU,MH: „3THHHeCKafl nOHHTM-

hoboh po/iH - nocTpoeHHfl HOBbix H^eHTHMHOCTe^, a^eK-

Ka", „STHHMeCKaa ^HCKpHMHHaUHfl", „HaUHOHaJlH3M" H

BaTHbIX HOBOH 3THOKyjlbTypHOH H COUHaJlbHO-nOJlHTHMeCKOH peajlbHOCTH. 3T0 COUHajTbHO-nCHXOJIOrHMeCKHH

^pyr^e flBJieHHa „3THHMecKoro ^HCKOM(J>opTa"i7.

MeX3HH3M — CTpOHTe^b.
TaK, CTpyKTypa H,aeHTHHHocTH noTeHUHajibHbix mhf-

nCHxojiornMecKOH ochoboh ^^ejiaHHfl pyccKHx ^cHTejiefi
yexaTb b Pocchhk) aanaeTcs yTpaTa no3HTHBHoH ^thhhcc-

paHTOB BO-MHOPOM CTpOHTC Ha yBCJlHMeHHH Ky^bTypHOH
h ncHxo^orH^ecKOH ^HCTaHUHH c pecny6^HKOH npo^HBa-

KOH H^eHTHMHOCTH H HCBO3MO^KHOCTb BbiCTpOHTb HOByK)
c6aJiaHCHpOBaHHyK> H HenpOTHBOpeMHByK) H^eHTMMHOCTb,

HHH H „THTyjlbHblM" 3THOCOM M Ha yMeHbtlieHHH KyjIbTyp-

a^eKBaTHyK) hoboh counajibHOH peajlbHOCTH. ricMxoce-

hoh h ncHxojiorHiiecKOH ^HCTaHUHH c PoccHeii h pyccKH-

MaHTHHecKaa CTpyicrypa noTeHUHajibHoro MHrpaHTa CTpoHTCJl Ha HeraTHBHO^^ 3THH4eCKOH H^^eHTHHHOCTH H 3THH-

mh. CTpyicrypa h^chthmhocth ,,ocTaK>mHxca"' pyccKMX
CTpoHTCfl, HaoGopoT, Ha yMeHbmeHHH KyjibTypHOM h

Pe3yjibTaTbi Haiuero Mccjie^oBaHHs no^TBep^HJiH, ^to

nCHXOJlOrHHeCKOH ^HCTaHUHH C „THTyjlbHblM" 3THOCOM H

MeCKOH HHTOJiepaHTHOCTH, B OCHOBe ee neX^T „CHH^pOM
HaBS!3aHHOH 3THHMHOCTH", B KOTOpOM ^pKO Bbipa^ceHHafl

pecny6jiHKOH npojKHBaHHa h Ha yBejiHHeHHH ncHxojiorH-

3THHHecKaa caMOH^eHTH^HKauHJi TecHO KoppejiHpyeT c

MecKoro OT^ajieHHfl ot Pocchh h pyccKHx. 3to - Bbi^B-

3THHHCCKHMH MOTHBaMH MHTpaUHH.
Ha Ham B3mnzi, ncHxojiorHHecKnfi HacTpo^ Ha MHrpa-

jieHHaa b ziaHHOM Hcc^eAOBaHHH HOBaji (J>yHKUH^^ coUHajibHO-nepuenTHBHoro o6pa3a KyjibTypHOH ^HCTaHUHH,

UHIO - 3TO HOHCK BblXOZia H3 KpH3HC3 COUHajlbHOH (3THH-

He OTMeiaeMaa b paHHHX Hccjie^oBaHHJix aKKyjibTypau.HH
h a^anTauHH MHrpaHTOB14, a hmchho — <j)yHKu,H5i kohc-

MecKo^^) H^eHTHMHOCTH pyccKHx b Hobom 3apy6e>Kbe, a

TpyHpoBaHHJi HOBbix caMOH^eHTH(į)HKauHH b npouecce

TOMHee — 0TKa3 ot aKKy^bTypauHH Ha npe^Jio^KeHHbix
yC^OBHJIX (aCCHMHJl^UHfl H^H MaprHHajlH3aiiHfl). PHCKHeM
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BbicKa3aTb rHnoTe3y, hto b ^aHHOM cnynae ochobhoh

kozo aiįouaiu3Ma; očeiiuemie Poccuu u pyccmoc e um-

uejibK) ^^BJi^eTCJi He CTOJibKO MHrpauHa caMa no ce6e,

nepcKux aM6uifUKx, ebicoKOMepuu, Heyea^fcenuu uaųuo-

CKOJlbKO BOCCTaHOBJieHHe nO3MTHBHOH 3THHHCCKOH H^eH-

HcuibHbvc Kyjibtnyp; ue3aeucuMocmb om Poccuu u ompu-

THHHOCTH H 3THHHeCKOM TOJiepaHTHOCTH. KaK nOKa3blBaK>T

ųauue npaea pyccKia Ha KOMneucaųuK) npu ombe3de;

nepecejieHueB H3 3ctohhh, Ka3axcTaHa h Y36eKHCTaHa b

cmpax u MHumejibHocmb - npu^unu omhesda pyccKivc.
npeooji a^a^omu e TeHjieHUHH b „ceMaHTHiecKHx naiuix"

Pocchh, ocymecTBJieHHaJi MHrpauna cnocoocTByer bocCTaHOBJieHHK) 6aJiaHCa MOK^y nO3HTHBHOH 3THH4eCKOH
H^eHTHHHOCTbK) H 3THH'ieCKOH TOJiepaHTHOCTbK).

pyccKHx b HOBbix He3aBHCHMbix rocy,napcTBax: mpeooeanue cnpaeed.iueocmu u paeHonpaeim; očeunenue CCCP
u KFICC 6 uMnepcKOŪ nomimuKe e npoumoM; očuda Ha
Poccujo e nacmoHUfe.u; o^eunenue pecnyonuKancKo^o naųuoHajimMa; 3aKOHonoc.iymue u .lOfuibnocmb no omno-

Beibo^įh h

uienuu) k pecnyomtKe npojtciteaHua; pecnyo.iUKaucKuu
nampuomii3M. B 3thx ,ancKypcax ecTb KaK OTjiH^Hbie. TaK

Pe3yjibTaTbi

h o6mne B3ms^^bi Ha npoSjieMy, ho rjiaBHaa TeH,aeHUHfl

pyccKHx b cTpaHax Hobopo 3apy6e>Kbfl b 1994-95 rr.

3aKJiK)MaeTCji b tom, hto Heo6xo^n\ibie nnn HHTerpauiiH

noKa3aiiH, mto pyccKoe HacejieHHe 3thx CTpaH nepejKHBaeT TaK Ha3biBaeMbiH „CTpecc aKKyjibTypau,HH^ hjih
a^anTauHH k 6bicTpoH,n.ymHM couHajibHO-nojiHTHHecKHM
H 3THOKyjIbTypHbiM H3MeHeHHflM. OCHOBHbIM nCHX0J10rHHecKHM co^epjKaHueM TaK Ha3biBaeMoro „CTpecca aKKyjibTypauHH" pyccKHX b HOBbix He3aBHCHMbix rocyaapcTBax,
no HameMy MHenHio, sBnaeTcfl KpM3HC couHajibHOH H^eHTHHHOCTH (^THHMeCKOH H TpaiK^aHCKOH).
^^aHHblH KpH3HC npOJIBJiaeTCfl B TOM, MTO B CO3H3HHH
pyccKiix ^cHTejiefi pfl.ua pecny6jiHK 6jin>KHero 3apy6e>KbH
(B pe3yjlbTaTe 3THHMeCI)H ^HCKpHMHHaUHH) yTpaHHBaeTCS!
3aKOHOMepHafl CB^3b M^K^y nO3HTHBHOH 3THHMeCK0H
H^^eHTHMHOCTbK) H 3THHMCCKOH TO^epaHTHOCTbK), Jie^famaji b ocHOBe c6ajiaHCHpoBanHOH couHaJibHOH (^thh^cckoh) H^eHTHMHOCTH. ^to npHBo^iHT k noflBJieHHK) cneu,H4)HMecKoro (|)eHOMeHa aKKyjibTypauHH pyccKiix b Sjim^chcm
3apy6e>Kbe - „cHHjipOMy HaB5i3aHHOH ^thhhhocth", kotopblH CTaHOBHTCJI CTHMyjlHTOpOM BHyTpeHHefi nCHX0J10rHHeCKOH paGoTbl no BOCCTaHOBJleHHK) nO3HTHBHOH 3THHHeCKOH H^eHTHMHOCTH.
YTpaTa HJ1H COXpaHHOCTb nO3HTHBHOH 3THHMCCKOH

H3MeHeHHJI B CO3HaHHH H H^eHTHHHOCTH pyCCKHX ye
npOH3oiujiH, a oco3HaHHe 3Toro 4>aKTa npcacTaBUTejuiMH
THTyjlbHblX 3THOCOB BHO 3ana3AbiBaeT.
HanSonee ycneiiiHbiM Bbixo^oM H3 KpH3Hca couHajibHOH M^eHTHHHOCTH ^Jlfl pyCCKHX JlBJlfleTCSl aKTHBHaa JXeTeJTbHOCTb nO <Į)OpMHpOBaHHK) COU.HajlbHbIX HHCTHTyTOB
hoboh pycCKOH ^^uacnopbi. 3to no3Bo;iaeT coxpaHHTb no3HTHBHyK) 3THH4eCKyK) H^eHTH^HOCTb H TOJiepaHTHOCTb —
rjraBHbie nCHXojioniMecKHe ycuoBHa HHTerpauHH h 6hKyjibTypanH3Ma.
Cjre^cTBHJiMH npouecca aKKyjibTypauHH pyccKHX b rocyaapcTBax 6jiHJKHero 3apyoe^^ba aBH^ucb ^se ocHOBHbie
MaccoBbie CTpaTeniH noBe^eHH>i: Murpaun^ b Pocchk) h
HHTerpaunfl b crpaHe npo^cHBaHHa, conpoBO^KnaeMasi npoueccaMH caMoopraHH3auHH pyccKoH ^Hacnopbi. HecMOTpa
Ha to, hto BHeiuHe 3to ^Be a6coj!K>THO pa3Hbix h ^a?Ke
npoTHBonoJio^KHO-HanpaaieHHbix cTpaTerHH nose^eHHa,
BHyTpeHHe, Ha ncnxo^orHnecKOM ypoBHe, ooe ohh uojxHHHeHbi o^hoh uejin: BoccTaHOB^eHHK) BHyTpeHHero ncHxojiorH4ecKoro 6anaHca, o6peTeHHK> caMOVBa>KeHHfl (no3HTHBHOH COUHajlbHOH H 3THHMeCKOH H^eHTHMHOCTH) H
3THHMeCKOfi TOJiepaHTHOCTH (nO3HTHBHOTO OTHOUJCHHSi K

H^eHTHHHOCTH 3aBHC)IT OT CTefieHH aKKyjibTypauHH B ^aHhoh KyjibType (neM OHa Bbiuie, TeM no3HTHBHee 3THHiec-

HHOKyjibTypHbiM rpynnaM).
Ooe CTpaTer^H ^ocTnraioT ue^M, ho b cjiyMae M^rpa-

Ka H^eHTMHHocTb); couHajibHOH no^mep>KKH juo^e^ tom

u,hh — 6o^iee Ta^cejiofi ueHofi. PIpaB^a. BHeiuHee cpaBHe-

^Ke 3THHMeCKOH npHHa,HJie5KHOCTH (MeiVI OHa Bblllje - TeM
nO3HTMBHee 3THHHeCKaS M^eHTHMHOCTb); BOCnpHHTHSl ^HCKpHMMHauHH (hqm Bbiiue cTeneHb Bocnpn^TH ^hckphmhHauHH no 3THHnecKOMy npH3HaKy - TeM HeraTHBHee 3THHnecKaa MjjeHTHMHOCTb); xapaicrepHCTHK jimhhocth (hhTepHajibHbifi jioKyc kohtpojih m y^oBjieTBOpeHHocTb ocy-

HHe 3thx ^Byx CTpaTeniH npaKTHMecKH He HMeeT CMbicjia,
h6o Bbioop npoHcxo^HT bhvtph caMoti jiHHHocTH, rae Ha
HeBH,nHMbix Becax (h nacTo Ha Heoco3HaBaeMOM ypoBHe)
B3BeillHBaK)TCJI BCe „^a" H „npOTHB" H HHTyHTHBHO Bbl6npaeTca e^iHHCTBeHHO BepHa^ ju\^ a^hhoh jihmhocth, b
A^HHblX yC^OBHSIX H B .RaHHblH nepHO^^ BpeMeHH CTpaTe-

mecTBjieHHeM CMbicjra ^<H3HH cnoco6cTByK)T coxpaHeHHK>
nO3HTHBHOH 3THHHeCKOH H^eHTHMHOCTH); Bbipa^<eHHOCTH

EcTb eme o^ho o6mee, hto po^hht 3th TaKHe pa3Hbie

3THHHeCKHX XapaKTepHCTHK CaMOHfleHTH(Į)HKaUHH (ieM

CTpaTerHH: o6e ohh ocymecTBJuiHyrcfl HCKjuoHHTejibHO 3a

ohh BbipajKeHHee, TeM HeraTHBHee ^MouMOHajibHan coCTaBJIfllomaS 3THHHCCKOH H^eHTHMHOCTH).

cneT ncHxoJiorH^ecKHX pecypcoB caMOH ^hhhocth h ee
6jiw^<aHUjero 0Kpy>KeHHn. KaK b tom, TaK h b .^pyroM

C noMombio (j)aKTOpHoro aHanH3a onpe^ejieH couHajibHo-ncMxojiorHHecKHH 4wh aKKyjibTypauHH pyccKnx b ho-

CJiynae, npaKTHHecKH orcyTCTByeT couHajibHa^ no^ziep^KKa
co CTOpOHbi „xo3fleB": b Pocchh - co CTopoHbi rocy/^apcT-

bwx He3aBHCHMbix rocy^apcTBax. OcHOBHbie counaibHO -

Ba h HacejieHH^ no oTHoiueHHK) k npHe3^<afomHM b Hee

ncHxojiorH'iecKHe ^HCKypcbi OTHOiueHHfl npe^CTaBHTejieH
„THTyjlbHbIX" 3TH0C0B K pyCCKHM ^CHTejlflM 3THX peC-

pyccKHM, a b HOBbix He3aBHCHMbix rocy^apcTBax - no-

ny6^HK TaKOBbi: mpedoeamte saKOHonociyuiim u no^jib-

MOl^b B aKKyjibTypauHH pyCCKHM (H 4pyrHM 3THHHeCKHM
rpynnaM 6biBiiiero CCCP), peiuHBiiiHM ocTaTbc^

nocmu om „ocmatou{uxcH"; ompuųanue pecnyd^uKanc-

Hoti pecny6jiHKe.
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B aeihhom cjiyHae, KaK noKa3biBaeT MHpOBOH onbiT, He

He^pax Apyro^^ KyjibTypbi, T.e. HaynHBiiJHeca TepnHMOCTH

MO)KeT 6biTb hhoh ycneuiHOH cTpaTerHH aKKyjibTypauHH,

h yBajKeHHio k ^pyrHM uchhoctsm h yKJia^y jkh3hh. B

MeM HHTerpauna, T.e. TeH.aeHUHH coxpaHeHHH co6ctbch-

ncHxojiorHMecKOH h /ryxoBHOH no^jjepJKKe Taic^^e Hy^cua-

hoh KyjibiypHOH npHHajj,jie>KHOCTH Hapnjry c TeH^eHUMeR

K>TCfl H MeCTHbie JKHTeJIH, KOTOpbIM Hy>KHO nOHflTb, MTO

OBJia/^eHHfl Ky^bTypo^^ THiyjibHoro 3THOca. B ^tom cjiyHae

3TO He TOJIbKO H He CTOJlbKO KOHKypeHTbl, HO npeTKflfi BCero - paSoTHHKH, jik)^h MOJio^oro h cpe^Hero BO3pacTa,

e^HHCTBeHHafl H/ieojiorH^ h noJiHTHKa ^^OMHHHpyeiuero
o6mecTBa - MyjibTHKynbTypajiH3M, T.e. no3HTHBHoe othoHJeHHe K HaJIHHHK) B 06lUeCTBe pa3JIHMHblX Ky/lbTypHblX
rpynn h ^o6poBOJibHaji a^anTaų^^ cou.H&nbHbix HHCTHTytob o6mecTBa k hx noTpe6HOCTHM. FIpHMeHHTejibHO k ^ameMy cnyiaio - Heo6xo^HMO co3^aBaTb ycjiOBHH juia pa3BHTHfl ^CH3HecnOCO6HOH pyCCKOH ^^HaCROpbl ^ 3TO e^HHcTBeHHbm nyTb, b kotopom 3aHHTepecoBaHbi Bce ynacTByromiie CTopOHbi.
OCHOBaHHH JJJ1S 0IlTHMM3Ma HCMHOrO, HO OHH eCTb.

Morymne B^OXHyTb Hosy^o CTpyfo ^kh3hh b noO
pyccKHe cejia h Majibie ropo^a.
He^aBHHe couHajibHO-ncHxojrorHHecKHe
HHfl pa3Hbix BapHaHTOB KOMnaKTHbix nocejieHHH
^eHHbix MMrpaHTOB H3 Cpe^He^ A3HH b Pocchh noKa3ajih, mto ocHOBHbiMH npHHUHnaMH opraHH3auHH nocejieHHH BblHy^aeHHbIX MHfpaHTOB ^^OJlJKHbl 6blTb Te, KOTOpbie
HanpaBJieHbi Ha MaKCHMajibHoe c6epe>KeHHe (į)H3HMecKoro

M^p ctoht nepejx cepbe3HoPi ^hjicmmoh: pa3BHBaTbca no

h ncHxojiorHHecKoro 3^opoBb nepecejieHueB, a TaK^ce nx
npo<j>eccHOHajibHOH KBajiH(})HKauHH h couHajibHoro CTa-

npHHUHny „OTKpbiToro^ o6mecTBa hjih pa3^ejis)Tbca no

Tyca AJia npe^oTBpaineHHH TaKHX ^BJieHHH KaK (Į)H3HMec-

npH3HaKy STHHHeCKOH HJIH KyjlbTypHOH 6jlH3OCTH-OT^a-

KHe h ncHxojiorHHecKHe 6ojie3HH, couHanbHoe pa3i>e^H-

jieHHOCTH. O6e 3th TeH^eHUHH Ba^cHbi jxnn ycneuiHoro
pa3BHTHa, cyTb jj,ejia - b hx pa3yMHOH rapMOHHH h coMeraHHH. KpHTepneM b hx npei^noHTeHHH ^oji>KHa BbicrynaTb jiH^HocTb: Ka^K^OMy rpajKj^aHHHy CTpaHbi, BHe 3aBHCHMOCTH OT erO 3THHHCCKOH HJIH peJlHrHO3HOH npHHa^iOKHOCTH, ROJiyKtfcL 6blTb rapaHTHpOBaHa BO3MO^CHOCTb
nojiHoueHHoro pa3BHTH^. B KOHTeKde Haiuero nccjie^O-

HeHHe h MaprHHajiH3au.HH. 3th npHHUHnbi jiemH b ocHOBy onTHMajTbHOH Mo/^ejiH paccejieHHfl, nojiy^HBiueH
H33BaHHe „c^eperaiomeH". Bojibiua3 nacTb sthx npHHUHhob 6buia ocyuj,ecTBJieHa b ycneuiHOM onbiTe peajibHoro
HOCeJieHHfl pyCCKHX MHPpaHTOB H3 TaA^HKHCTaHa „XOKO"
b r. BopHcorjie6cKe BopoHe>KCKOH o6;iacTH.
ilpH pa3pa6oTKe KOHKperHbix HanpaBJieHHH rocy^apcT-

BaHHfl 3to 3Ha^HT, HTO Ka^Kj^biH HejioBeK b nonbiTKe 06-

BeHHOH MHTpaUHOHHOH nOJIHTHKH HMe^OmHHCfl OnblT
nepecejieHHs o6)i3aTejibHO ^onsKen SbiTb yHTeH, hto6u

peTeHHs hoboh couHanbHOH H,aeHTH4HOCTH B3aMeH yTpaHeHHOH He 6yjxeT BbiHyjK^aeM OTKa3biBaTbCfl ot CBoe^ 3T-

y>Ke b rocy^apcTBeHHOM MaciiiTa6e He noBropHTb c^e^aH-

HHHecKOH hjih rpa^<jiaHCKOH npHHa^jie^^HOCTH. CoxpaHeHHe 3THX BaCHeHlllHX COCTaBJlflK)mHX nO3HTHBHOH COUHajlbHOH H^^eHTMMHOCTH - 33J10r 3THHHeCK0H TOJiepaHThocth, a, 3HaHHT, rapaHTHJi couHajibHoro MHpa h cnokohctbh^ b ^3hhom pernoHe. B uejioM, HHTepecbi jihhhocth h rocyaapcTBa coBna^iaioT. FjiaBHoe - hx npaBHjibHO OnpeaejlHTb. B 3T0M H COCTOHT HCKyCCTBO nOJIHTHKM.

hwx oujhSok. rbcyaapCTBeHHyio MHrpauHOHHyK) nojiHTHKy Heo6xO^HMO CTpOHTb B KOMnJieKCe C nOJIHTHKOH MeCTHoro caMoynpaBJieHHfl - MTo6bi caMH pernoHbi (Majibie ro
po^a, paHOHHbie ueHTpbl) 6blJIH 3KOHOMMHCCKH 3aHHTepecoBaHbi b npneMe MHrpaHTOB. C ^toh uejibio aoji^hu
6biTb npo/^yMaHbi Mepbi no chhmcchhk) HajioroB h o6ecneneHHio npHopHTeTOB pa3BHTHH TeM oSjiacrjiM h pa^BO3bMyT Ha ce6a TpyA pa3MemeHHfl h Tpy-

Mto KacaeTca Pocchh, to b HeK TaK>Ke ^OJi^<Ha 6biTb
pa3pa6oTaHa n BonjioineHa b >KH3Hb rocy^apcTBeHHa^ mhrpauHOHHafl nojiHTHKa, HanpaBJieHHaa Ha npneM h o6yCTpOHCTBO peiUHBOJHX BepHyTbCfl COOTCHeCTBeHHHKOB, OChobhoh uejibTo kotopoh ^oji^kho 6biTb MaKCHMajibHoe c6epe^ceHHe hx CHJi.HTo6bi o6jierMHTb a^ianTauHK) MHrpaHTOB
Ha hobom MecTe, ^0 nepee3/ia ohh ^oji^CHbi 6biTb o6ecneMeHbi iiH<Į)opMamioHHOH no^aep>KKofl: T.e. ohh .hojt^khw jicho npeACTaBJiflTb, mto hx y^^e^ Ha hobom MecTe,
3HaTb cboh npaBa, KaK BbiHyjtczieHHb!x nepecejieHueB. FIo
npnGbiTHH Ha HOBoe MecTO ohh HyjK^aioTCJi b peajibHou

MHTpaHTOB.
flpoeKT rocy^apcTBeHHofi noMoiuH pyccKHM nepecejieHuaM /^HmeH BKJitonaTb b ce6a pa6oTy no TpeM HanpaBJieHH^M:
1)CBH3b c pyccKOH ^^HacnopoK (o6MeH HH(j)opMauHeB
no MHrpauHOHHbiM BonpocaM h ocymecTBJieHHe no^^epyKKH H pa3BHTHfl C0UH3JTbHblX HHCTHTyTOB ^HaCnOpbl
b HHrepecax Tex pyccKHX, kto nosKejiaeT ocTaTbCJi b pecny6jiHKax);
2)TecHyjo cBfl3b c perHOHaMH b e/iHHCTBe uejien mhp-

noAnep>KKe (Bbi^eJieHne Kpe^HTa Ha jibroTHbix ycjiOBHax,

paųHOHHOH nOJIHTHKH H HHTepeCOB pa3BHTHS perHOHOB
(HajiorH, couHajibHbie JibroTbi h sp. (ĮropMbi 3kohomhhcc-

nOMOllib B 5KHJ1H111H0M CTpOHTeJlbCTBe H T./^.). TpeTHH BH^

Koro noompeHHJi perHOHOB, npHHHMaiomHX MHrpaHTOB);

noAaep^cKH - 3MomioHajibHbiii, T.e. ohh ^0Ji>KHbi oi^y-

3)pa6OTa C COOTBeTCTByK)mHMH MHHHCTepCTBaMH H

maTb 3a6oTy o ce6e, co^yBCTBHe, npHHHMaiomee oTHome-

Be^OMCTBaMH B UeJlflX OCymeCTBJieHHfl 34>(į)eKTHBHOH

HHC HM Heo6xOHMO MyBCTBOBaTb, HTO OHH BepHyjiHCb Ha
PO^HHy, K CBOHM, MTO OHH - He MyiKHe, He JIHUIHHe, HTO

^HnJlOMaTHMeCKOH H BHeilJHeSKOHOMHHeCKOH nOJIHTHKH
Pocchh c yneTOM npHopiiTeTa 3amHTbi npaB pyccKHx.

ohh MoryT 6biTb nojie3HbiMH h HyjKHbiMH Pocchh. A 3to

B jikjSom cjiynae nocTpoeHHe nojiHTHKH ^ojt>kho hath

TaK Ha caMOM ^ejie h ecTb, n60 3to jik>^h Tpy^ojiK>6HBbie,

ot HacymHbix HHTepecoB nejiOBeKa - 3TO ^oji^kho CTaTb
UeHTpOM HOBOH MHrpaUHOHHOH nOJIHTHKH POCCHH.

ynopHbie b ^OCTH^ceHHH uejiH, HMeiomHe onbiT >kh3hh b
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taus mokslinio turinio. Tik vienu klausimu beveik visi au

3 skyrius. ŠIUOLAIKINIAI LIETUVIŲ

BEI JŲ SUBETNINIŲ GRUPIŲ TYRIMAI
3.1. Aukštaičių ir žemaičių etninės priklausomybės determinuotų
psichinių reiškinių savitumai
Remigijus Bliumas
Pastarąjį dešimtmetį Lietuvos mokslininkai vėl prakalbo
apie etnopsichologinių tyrinėjimų būtinybę. Filosofams tai

toriai, besiremiantys pas mus paplitusia mokslinių discip

aktualu sprendžiant žmonių tarpusavio santykių klausimus

linų sistematika, sutaria: teigiama, jog etnopsichologija pri

prevencijos programas, koreguojančias etninių grupių san

skirtina socialinei psichologijai [Bliumas, 1992].
Tad etnopsichologija apibūdiname kaip socialinės psi
chologijos dalį, tiriančią etninės priklausomybės determi
nuotus psichinius reiškinius ir jų ypatybes.
Žinia, individo psichiniai reiškiniai sudaro tam tikrą in

tykius bei sprendžiančias etninių grupių narių tarpusavio

tegruotą visumą. Psichologijos objektas irgi yra asmenybės,

santykių sunkumus [Kregždė, 1994].

kaip psichinių reiškinių visumos, formavimasis, jos porei

apskritai, istorikai tokio pobūdžio darbų rezultatus panau
dotų mūsų tautos raidos vyksmams tiksliau nušviesti, psi
chologai tokius uždavinius kelia kurdami intervencijos ir

Nors etnopsichologija (ar kaip nors kitaip pavadintume
šią discipliną) nėra savarankiška mokslo šaka, stiprios eko

kiai ir tikslai, santykiai su gamta, visuomene bei kitos ypa
tybės. Etnopsichologijai taip pat tenka tyrinėti visus etni

nomikos užsienio šalyse gausu konkrečių empirinių etno

nės priklausomybės determinuotus psichinius reiškinius ar

psichologinių tyrimų. Lietuvoje neturime nė to: pasirodan

jų ypatybes. Tai gali būti charakterio bruožai ir tempera

tys pavieniai tyrinėjimai paprastai būna publicistinio ir apo

mento požymiai, gebėjimai ir asmenybės kryptingumo dė

logetinio pobūdžio, o bendras susidomėjimo etnopsicholo-

menys. Etninė psichinių reiškinių, jų ypatybių determina-

gijos klausimais pakilimas virtęs raginimais tirti „tautos

cija gali būti įžvelgta tiek sąmoninguose žmogaus veiks

psichologiją" ar lietuvių „tautinį charakterį^.

muose, tiek ir nesąmoningo psichikos dėmens pasireiški

Iš tikrųjų etninės priklausomybės determinuoti psichi
niai reiškiniai ir jų ypatybės - tai viena iŠ temų, kurios psi

muose, taip pat ir savimonėje.

Šiuolaikinės psichologijos metodologija leidžia nepri

chologijoje iki šiol nėra nors kiek aiškiau išgvildentos. Gal

ešinti pastovių ir kintančių psichikos savybių, unikalių ir

būt šitaip yra dėl to, jog tai itin sudėtingas uždavinys, ta

bendrų faktų tyrimų. Žmogaus psichiką galima schematiš

čiau tokia padėtis kartais verčia suabejoti, ar šiuos proce

kai pavaizduoti koordinačių sistemoje, kurios abscisių ašyje

sus nūdienos pozityvistinė psichologija apskritai gali ap

yra unikalių-bendrų bruožų skalė, o ordinačių — stabiiumo-

čiuopti. Tokios abejonės irgi buvo viena iŠ priežasčių, pa

kintamumo dimensija [3a6po^HH, 1987].

skatinusių atlikti šį tyrimą.
Šiame straipsnyje pirmą kartą Lietuvoje, remdamiesi

Daugumoje empirinių etnopsichologinių tyrimų anali
zuojamos bendros visų etninės bendruomenės narių pasto

empiriniais tyrimais, mėginame nagrinėti aukštaičių ir že

vios psichikos ypatybės. Tai lemia esamas bendrosios psi

maičių etninės priklausomybės determinuotų psichinių reiš

chologijos, psichodiagnostikos raidos lygis. Be abejonės,

kinių savitumus. Darbas patvirtina autoriaus nuostatą, kad

galima tirti vieną minėtų aspektų, bet tuo apsiriboti ir da

pagrindinis mokslo tikslas - aprašyti tikrovės reiškinius

ryti išvadas apie visą „tautinį charakterį"" būtų netikslu. O

mokslo kalba taip, kad tie aprašymai būtų patikimi ir ve

ir pati „tautinio charakterio" kategorija, kaip neturinti kon

rifikuojami. Norėdamas tai padaryti, tyrinėtojas turi nau

kretaus mokslinio turinio, šiuolaikinėje etnopsichologijoje

doti sąvokas ir patikimas tyrimo technikas, kurios įgalina

nevartotina. Paliekame jai vietos kasdienėje kalboje, filo

šias vertes empiriškai atskleisti. Tik toks kelias priimtinas

sofijos ir psichologijos istorijoje.

ir etninėje psichologijoje.

Tyrinėdami etninės priklausomybės determinuotus cha
rakterio bruožus, juos ir vadinsime etniniais charakterio
bruožais, o ne „etniniu" ar „tautiniu" charakteriu. Dėl tų

1. Tyrimo koncepcija ir metodologija

pačių priežasčių nūdienos etnopsichologijoje nevartotini po
sakiai „tautiniai poreikiai", „tautiniai gebėjimai". Nėra at

Etnopsichologijai priskiriamoje literatūroje neaptiksime vie
ningos šios disciplinos definicijos. Daugelis etninės psicho

likta nė vieno empirinio psichologinio tyrimo, leidžiančio

logijos apibūdinimų išlieka aprašomojo pobūdžio, o ir to

sisakysime ir „tautinės psichologijos" kategorijos: kasdie

se formuluotėse vartojamose sąvokose pasigendame konkre

nėje kalboje ji žymi vidinio gyvenimo reiškinių visumą. Psi

bent išsakyti hipotezę apie panašių darinių egzistavimą. At

chologijoje tai vadinama psichika.
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Šiame tyrime taip pat atsisakoma etnopsichologijoje itin

2.Ar tirtų grupių individus skiria visos trys nagrinėtos di

įsivyravusio, būdingo tiek psichoanalitinei etnopsichologi-

mensijos - intelekto savybės, emociniai išgyvenimai ir

jai, tiek linkmei „kultūra ir asmenybė", tiek ir kultūrų ko

asmenybės bruožai?

reliaciniams tyrimams itin supaprastinto psichikos ir kul

3.Kokiais konkrečiai psichiniais reiškiniais (ar jų ypaty
bėmis) skiriasi senyvo amžiaus aukštaičiai ir žemaičiai?
4.Kokios galimos tolesnių etnopsichologinių tyrimų Lie
tuvoje kryptys?

tūros santykio aiškinimo. Nors daugumai tyrinėtojų ieško
ti skirtingų žmogaus psichikos raiškos lygių priežastinių ry
šių labiau priimtina, pirmiausia juos reikia užfiksuoti ta
me pačiame analizės lygmenyje. Tai vėlesniuose psichikos
pažinimo etapuose padės atrasti bendresnius, apimančius

skirtingus tikrovės lygmenis, dėsnius [Gibson, 1994]. Kaip

2. Metodika

tik ketindami išvengti redukcionizmo, šiame darbe nepateik
sime vienaprasmiško gautų rezultatų aiškinimo.

2.1. Tiriamieji

Pagrindinis tyrimo tikslas - palyginti senyvo amžiaus

(60-85 metų) aukštaičių ir žemaičių psichikos ypatybes.
Svarbiausias, bet ne vienintelis klausimas - tyrimo objek

Tiriamaisiais buvo 120 senyvo amžiaus žmonių iš aukš

to skirtumai, nulemti etninės priklausomybės. Ieškojimai

taičių ir žemaičių subetninių grupių. Tokio amžiaus gru

buvo nukreipti trimis kryptimis: pasirinkti metodai leidžia
nagrinėti aukštaičių bei žemaičių intelekto savybių, emo

gojo daugiau etninių verčių. Daryta prielaida, jog senyvo

cinių išgyvenimų ir, svarbiausia, asmenybės bruožų di

amžiaus tiriamųjų psichika turėtų labiau atspindėti etninės

pes pasirinktos ne tik manant, jog vyresni žmonės išsau

priklausomybės determinuotus psichinius reiškinius ar jų

mensijas. Kartu siekta atkreipti dėmesį į pasirinktų tyri

ypatybes.

mo priemonių taikymo etnopsichologijoje savitumus bei

Etninė priklausomybė postuluota, remiantis trimis kri

numatyti gaires tolesniems etninės psichologijos tyrinėji

terijais: nuolatiniu gyvenimu neabejotinai tai subetninei gru

mams Lietuvoje.
Šis tyrimas — pirmasis empirinis etnopsichologinis Lie

pei priskiriamoje teritorijoje, subjektyviu savęs priskyrimu
aukštaičiams arba žemaičiams bei patarme. Ir A. Baranaus

tuvos subetninių grupių palyginimas, todėl neturime gali

kas, ir K. Jaunius, tyrinėję lietuvių kalbos dialektologiją,

mybių spręsti apie pasirinktų imčių individų konkrečius psi

visą lietuvių kalbos plotą pirmiausiai skyrė į dvi dalis:

chikos skirtumus. Dėl to, nepaisydami kasdienėje pasaulė

aukštaičius ir žemaičius. Toks dalijimas išlieka ir dabar. Ja

žiūroje tvyrančio įsitikinimo apie šių subetninių grupių skir

me taip pat nėra A. Salio išskirtos dzūkų patarmės [Zin

tingų psichikos ypatumų egzistavimą, keliame hipotezę, jog

kevičius, 1994].

mūsų pasirinktos Lietuvos subetninių grupių imtys tiriamais

Aukštaičių grupę sudarė 60 Balninkų miestelio (Molė

kintamaisiais nesiskiria.

tų r.) gyventojų. Šis miestelis yra rytų aukštaičių patarmės

Realizuodami tyrimo tikslą, ketiname atsakyti į tokius

srityje [Zinkevičius. 1994]. 60 žemaičių grupės tiriamųjų

klausimus:

buvo gimę Sedos miestelyje (Mažeikių r.). Pagal patarmę

]. Ar pasirinktomis metodikomis įvertinti psichiniai reiš

tai buvo šiaurės žemaičiai [Zinkevičius, 1994]. Abiejų gru
pių sudėtis pagal lytį, amžių (1 lentelė) ir išsilavinimą (2

kiniai leidžia samprotauti apie senyvo amžiaus aukštai

čių ir žemaičių psichikos savitumus?

lentelė) buvo labai panaši.

1 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal
amžių ir lytį
Subetninė
grupė
Aukštaičiai
Žemaičiai

Individų skaičius

Amžiaus vidurkis

Bendras

Moterys

Vyrai

Bendras

60
60

38
39

22
21

70,74

70,23

71,24

71,44

70,61

72,27

Moterys

Vyrai

2 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Subetninė grupė, lytis

Aukštaičiai
Vyrai
Moterys
Žemaičiai
Vyrai
Moterys
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Mokyklos nelankė

13
2
11
17
5
12

Individų skaičius
Pradžios mokykla

38
14
24

36
14
22

Gimnazija

Aukštoji mokyki;a

2.2. Tyrimo metodai

Kognityvinio struktūrinimo požiūriu, žmonės tvarko

RJM patyrimą taip pat kaip ir bet kokį kitą savo gyveni
2.2.1. Rorschacho metodika

mo patyrimą. RIM atsakymo lokalizacijos pasirinkimai, de-

Tyrimams naudotasi Rorschacho rašalo dėmių metodika

terminančių, turinio kategorijos ir kiti kintamieji atskleidžia
nuolatines tiriamojo dispozicijas sąveikauti su patyrimu tam

(Rorschach Inkblot Method, toliau RIM) [Rorschach,
1921]. Ši tyrimo priemonė lieka viena populiariausių me

tikru būdu, kuris yra tam tikros būdų aibės, neretai įvar
dijamos kaip „asmenybės struktūra", dėmuo.
Žvelgiant iš vaizduotės procesų pusės, ypatybės, kurias

todikų ne tik medicininėje psichologijoje ir psichodiagnostikoje [Frank, 1995], bet ir etninėje psichologijoje [Bar-

tiriamieji priskiria RIM suvokiniams, yra jų pačių vidinio

nouw, 1979]. RIM yra daugiadimensis, sąlygiškai nestruk-

gyvenimo projekcija. Tai reiškia, kad būdai, kuriais tiria

tūrinis asmenybės, jos funkcionavimo matavimo instrumen

mieji pasakoja peržengiančius dėmių struktūrinius bruožus

tas [Weiner. 1995].
H. Rorschacho atradimų kultūrų relevantiškumo klau
simas gali būti aptariamas įvairiai. Galima nurodyti kele

tą priežasčių, dėl kurių RIM labai dažnai taikoma tarpkul-

suvokinius, parodo, kokie tai yra žmonės, nusako kintan
čias ir sąveikaujančias elgesio determinantes, vadinamas
„asmenybės dinamika".

Tyrinėtojai, RIM priskiriantys testams, ne kartą yra mė

tūriniuose tyrimuose. RIM stimulinė medžiaga nėra verba

ginę suformuluoti Šio „testo" teorines schemas, kurios ak

linė, ši metodika pateikiama įvairaus amžiaus, išsilavini

centuodavo arba kognityvinę (pavyzdžiui, Z. Piotrovvskis),

mo, intelekto tiriamiesiems. Metodikos naudojimo neribo

arba teminę (pavyzdžiui, R. Schaferis) šios tyrimo priemo

ja viena kultūra: RIM sėkmingai taikoma tiek Vakarų, tiek

nės pusę. Tokios formuluotės yra netikslios jau vien dėl

ir mažiau civilizuotose visuomenėse [Boyer, 1988]. „Kul

RIM sudėtingumo ir įvairiapusiškumo. Klaidingai postu

tūros ir asmenybės" krypties tyrimai parodė, kad skirtin

luojama, kad yra vienintelė adekvati RIM teorija-jau ži

goms visuomenėms gali būti būdingas skirtingas RIM at

noma ar būsianti sukurta ateityje. Prieš pusšimtį metų įvar

sakymų modelis [Barnouvv, 1979].

dijęs RIM kaip metodą, M. Krugmanas sudarė prielaidas

Pristatydami RIM, tyrinėtojai paprastai aptaria origina
lius savo teorinius modelius, grindžian?ius šia tyrimo prie

išvengti tokių bevaisių pastangų [Krugman, 1938].
Šitokį integracinį požiūrį į RIM pirmą kartą išdėstė D.

mone gautų rezultatų skaičiavimą ir aiškinimą. Neretai re

Rapaportas, tvirtinęs, kad RIM duomenys apima ir struk

miamasi psichoanalize [Smith, 1993], o kartais net feno

tūrinio suvokimo vyksmus, turinčius sąlytį su percepcija

menologine psichologija [Fischer, 1994]. H. Rorschacho te

kasdieniame gyvenime, ir asociacinius procesus, atverian

oriniai tyrinėjimai, susiję pirmiausiai su „išgyvenimų tipo"

čius asmenybės dinamiką. Pasak Rapaporto, ir suvokimo,

diagnostinėmis reikšmėmis, minimi gana retai.
Kaip ir kitoks žmonių elgesys, šia metodika gauti duo

ir asociacijų susidarymo procesai „...visada numanomi kiek
viename Rorschacho atsakyme. [...] Galima daugiau su

menys gali būti vertinami iš įvairių teorinių perspektyvų.

žinoti apie tiriamąjį, kartais žvelgiant į atsakymą iš per

Be to, kaip ir daugelis kitų empirinius duomenis teikian

cepcijos organizacijos pusės, kartais — žiūrint iš asociaci

čių metodikų, RIM nereikalauja jokios teorijos, aiškinan

jų, kurias jis sukėlė, susidarymo pusės. Kad ir kaip būtų,

čios jos naudą [VVeiner, 1994]. Būtent todėl I. Weineris

niekada negalima neigti abiejų procesų integracijos^ [Ra-

tvirtino, jog „nėra ir niekada nebus jokios vienos, visaa

poport, 1970, 412].

pimančios RIM teorijos" [Weiner, 1994, 499]. Tyrinėto
jui tiesiog reikia žinoti, kodėl metodika teikia šią „nau

Iš Šiandienos perspektyvos šią dualistinę poziciją išdėstė
S. Blattas [Blatt, 1990], aprašęs RIM ir kaip suvokimo tes

dingą informaciją".

tą, atskleidžiantį, kaip žmonės konstruoja savo patyrimą,

Pirmiausia, RIM sukuria uždavinio sprendimo, spren

ir reikšmes, kurias jie priskiria tam suvokimo patyrimui.

dimo priėmimo situaciją, į kurią tiriamieji reaguoja taip,

Lygiai taip pat N. Rausch de Traubenderis buvo įsitikinęs,

kaip reaguotų įprastomis gyvenimo aplinkybėmis. RIM tei

jog Rorschacho metodikoje „tai, kas suvokiama ir kas pa

kia informaciją apie asmenybės funkcionavimą, nes suku

tiriama, yra persipynę" [N. Rausch de Traubender, 1993,

ria palankią asociacijoms kilti situaciją, kurioje subjektas

91]. Tad ši tyrimo priemonė naudingiausia pirmiausia tuo,

priskiria asmenines ypatybes tam, ką suvokia, šitaip at

kad ją taikant subjektai verčiami suvokti ir išorinę tikro

skleisdamas savo poreikius, motyvus, nuostatas bei verty

vę, ir vidinį savo svajonių pasaulį.

bes. Tai paaiškina, kodėl RIM funkcionuoja ir be grin

Šiame darbe RIM atsakymai buvo skaičiuojami ir in

džiančios ją teorijos. Ji tiesiog užfiksuoja, kas nutinka, kai

terpretuojami remiantis J. Exnerio sistema (J. Exner Com-

subjektas teigia tyrėjui, kas gali būti rašalo dėmė [Wei-

prehensive System, toliau CS) [Exner, 1993]. Ši sistema

ner, 1994].

buvo pradėta kurti kognityvinės psichologijos ribose. Nors

Tokia nuostata kilo iš dviejų tradicinių požiūrių į RIM:
iš požiūrio, kad RIM yra kognityvinio struktūrinimo tyri

būdį, įsivyravo nuomonė, jog CS atstovauja teorinei anti-

mo priemonė, apimanti dėmesio, suvokimo bei loginės ana

dinaminei krypčiai [Exner, Weiner, 1995].

lizės procesus, ir požiūrio, jog ši metodika - tai teminės

Exneris visada pabrėždavo savosios sistemos antiteorinį po

Vėliau Exneris praturtino CS dėmesiu tiriamojo vaiz

vaizduotės matas, atskleidžiantis projekcijos ir simboliza-

duotės turiniui. Originali percepcinė-kognityvinė sistemos

cijos procesus [Exner, \Veiner, 1995],

orientacija buvo išplėtota pripažinus, jog daugelis atsaky-
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mų apima atribucijas, peržengiančias rašalo dėmės ypaty
bes ir leidžia atskleisti projektuotas individo ypatybes [Wei-

Kiekviena spalva tarsi turi „struktūrą" ir „funkciją".
Spalvos „struktūra^ yra pastovi, ji suprantama kaip tam tik

ner, 1994].
Šiuo metu CS interpretacinės strategijos sudaro: a) sis

ros spalvos „objektyvioji prasmė". O „funkcija^ - subjek

teminę atsakymo identifikaciją, apimančią projektuotus dė
menis; b) šių atsakymų teminio turinio panaudojimą, iš

riant, kiekviena spalva turi apibrėžtą simbolinę reikšmę, ne

keliant hipotezes apie tai, kaip žmonės suvokia save ir ki

spalvų pasirinkimo tvarka atspindi individualias tiriamojo

tus [Exner, 1993]. CS numato 120 kintamųjų (90 pirmi
nių ir 30 išvestinių) [Exner, 1985]. Atmetant vienas kitą

ypatybes, jo „Aš-prasmes" [Luscher, 1980]. „Aš-prasmės"

dubliuojančius rodiklius, šiame tyrime buvo išanalizuota

syje (3 lentelė).

30 RIM kintamųjų. 20 iš jų buvo pagrindiniai: visumos
atsakymai (W), atsakymo plėtotės kokybės rodikliai
(DQ+, DQv/+, DQo, DQv), detalių (D), mažų detalių at
sakymai (Dd), tarpinių detalių atsakymai (S), žmonių ju
desio (M), gyvūnų judesio atsakymai (FM). formos atsa
kymai (F), grynos spalvos atsakymai (C), spalvos-formos

tyvi pažiūra į spalvą— įvairių žmonių skirtinga. Kitaip ta
priklausančią nuo tiriamojo lyties, amžiaus, tautybės, o

pasireiškia žmogaus emociniuose išgyvenimuose bei elge

3 lentelė. Pagrindinės spalvos ir „Aš-prasmės"
Spalva

Emocinis

Elgesys

„Aš-prasmė"
pasitikėjimas

išgyvenimas
Raudona

susijaudinimas

aktyvumas

pasitenkinimas

ramybėnuosaikumas

savo jėgomis

(CF), formos-spalvos (FC), formos ir Šviesos-tamsos at
sakymai (FC), šviesos-tamsos ir formos atsakymai (C F),

Mėlyna

žmonių (H), žmogaus figūros dalių (Hd), gyvūnų atsaky
mai (A), gyvūno dalių atsakymai (Ad). 8 kintamieji bu

Žal iatvirtumasatkaklumas

vo išvestiniai: organizavimo aktyvumo indeksas (Z), ak

Geltona

savigarba,
identiškumas

ekspansijakitimaslaisvė, savęs

tualios patirties indeksas (EA), patiriamos stimuliacijos

tobulinimas

indeksas (es), egocentriškumo indeksas (Egol), paprastos
formos procentai (X%), tarpasmeninio domesio indeksas

Luscherio sukurtoje asmenybės teorijoje yra dvi pagrin

(II), izoliacijos indeksas (įsi), populiarių atsakymų pro
centai (P%), taip pat atsakymų skaičius (R) ir bendras at
sakymų laikas (t).

dinės asmenybės dimensijos: aktyvumas-pasyvumas ir he-

Kaip rekomendavo I. Weineris (1995), siekiant užtik

pagal tiesioginę asociaciją su fiziologiniais bei psichologi
niais poreikiais ir yra tam tikrų pagrindinių fiziologinių
funkcijų bei psichinių reiškinių ženklas [Luscher, 1980].
LCT atskleidžia ne tik įsisąmonintus, subjektyvius ti

rinti maksimaliai tikslius pirminius tyrimo duomenis, visi

RIM protokolai buvo peržiūrėti dviejų nepriklausomų eks
pertų, turinčių ilgalaikę klinikinio darbo su šiuo metodu pa

teronomiškumas-autonomiškumas. Pasirinkus spalvas, jomis
galima aprašyti kiekvieną individą. Spalvos pasirenkamos

tirtį. Ekspertai sutiko dėl 96% šio tyrimo autoriaus atsa

riamojo santykius su spalvų etalonais, tačiau ir neįsisąmo

kymų įvertinimų. Bet koks nuomonių nesutapimas svars

nintas reakcijas įjuos. Spalvų pasirinkimas susijęs tiek su

tytas, kol buvo pasiekta bendra nuomonė.

kiekvienos konkrečios spalvos suvokimu, sąlygotu subjek
tyvaus patyrimo, tiek ir su „senųjų smegenų" - tarpinių
smegenų srities - reakcija [FleTpeHKO, KyiepeHKO, 1988].

2.2.2. Luscherio spalvų testas

Ypač reikšmingas emocinės būsenos psichologinių aspektų

Be RIM, šiame tyrime naudojome pilną Luscherio spalvų

persipynimas su hipofizės simpatinėmis-parasimpatinėmis
funkcijomis. Žinia, hipofizė daro didelę įtaką ir nuotaikos

testą (Luscher Color Tęst, toliau - LCT) [Luscher, Furrer,

fonui, bendram psichologiniam aktyvumui, poreikių stipru

1953]. Pagal stimulinės medžiagos pobūdį ir rezultatų aiš

mui [Rober, 1985]. Kartu spalvų pasirinkimas priklauso ir

kinimo būdus jis priskiriamas projekcinėms tyrimo meto

nuo stabilių asmenybės ypatybių, susijusių su konstituci

dikoms [Lie, 1994].
LCT remiasi prielaida, jog informacija apie individo

senos [FleTpeHKO, Kynepemco, 1988].

emocinių išgyvenimų ypatybes bei asmenybės bruožus gali
būti gaunama pasirenkant bei atmetant spalvas. Testo au
torius M. Luscheris sukūrė spalvų klasifikaciją, remdama

sis nuo pat mokslinės minties ištakų žinoma keturių pa
saulio pradų sistema. Pasak jo, tiek ugnis, vanduo, oras
ir žemė, tiek keturi temperamentai, tiek keturios pagrindi

niu elgesio tipu, ir nuo konkrečios situacijos nulemtos bū

Jau archaiškajame mastyme slypėjo aplinkinio pasaulio
objektų bei reiškinių struktūrinimo pagal simbolinį įvaizdį
tradicija. Esant didelei būtinybei suprasti bei sutvarkyti ap
linkinį pasaulį ir stokojant sąvokinio mąstymo gebėjimų,
mąstymas apčiuopdavo šias sąveikas spalvinių-simbolinių
išraiškų sistemų pavidalu. Spalvinis simbolizmas, apėmęs

nės spalvos - raudona, mėlyna, geltona ir žalia - išreiš

subjektui turinčius panašų emocinį toną objektus, padėjo

kia keturias galimas žmogaus „Aš-prasmes". Papildomos

juos sutvarkyti, padaryti elementarius apibendrinimus ir iš

spalvos - violetinė, ruda, juoda, pilka - žymi emocinius
išgyvenimus bei asmenybės bruožus, kurie atsveria ir kom
pensuoja pagrindinėmis spalvomis išreiškiamų psichikos

ypatybių nebuvimą [Luscher, 1980].
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skirti tam tikrus dėsningumus, leidžiančius lengviau orien
tuotis aplinkinėje tikrovėje [TepHep, 1979].
Nėra vienintelio paaiškinimo, kaip funkcionuoja žmo
gaus emocinių išgyvenimų ir spalvų ryšiai. Gana dažnai tai

aiškinama sinestezijos dėsningumais. Ko gero, egzistuoja

tam tikrą neįsisąmonintų žmogaus išgyvenimų perkodavi

tam tikri fiziologinių sistemų, atsakingų už regėjimą, ir

mą į spalvinę gamą. Tad didžiausias LCT privalumas ir yra

„emocinių smegenų" ryšiai [Hhkojichko, 1985]. Semanti
nės erdvės susidarymo tyrimai, atlikti su M. K. Čiurlionio

tas, kad jis „leidžia išaiškinti ikirefleksinius, iki verbalinius
išgyvenimus ir santykius^ [^tkhh^, 1980].

piešiniais ir sąvokomis, parodė, kad vaizdinės bei verbali
nės prasminės struktūros reprezentacijos formos giluminės
semantikos lygmenyje yra tapačios, t. y. gimtoji kalba ir

2.3. Tyrimo procedūra

vaizdinių, simbolių kalba gali būti redukuota į tam tikrą
vieningą paprastesnį ir genetiškai pirmesnį kodą kuriam

Iš pradžių tiriamiesiems būdavo pateikiamas LCT: pilkų

būdingas intensyvios emocinės reakcijos, silpnai sustruk-

spalvų lentelė, aštuonių pagrindinių spalvų lentelė ir likusios

tūrintas vaizdingumas. Daugybė semantinių erdvių sudary

5 spalvų lentelės. Kaip ir siūlė M. Luscheris, aštuonių pa

mo tyrimų skirtingų kalbų pagrindu parodė tokio gilumi

grindinių spalvų lentelės spalvos buvo pasirenkamos du kar

nio sinestezijos kodo universalumą įvairių kultūrų atsto

tus, antrą kartą- tyrimo LCT pabaigoje. Tiriamojo buvo pra

vams [FleTpeHKO, 1983], Dėl to neretai sinestezija ir ver

šoma: „Pasakykite, kuri iš šių spalvų jums yra pati gražiau

tinama kaip bendra ikikalbinės kategorizacijos forma, bu

sia". Nurodžius gražiausią spalvą, ji būdavo uždengiama. Po

vusi prieš sąvokinę kategorizaciją [Marks, 1975].
Minėtu universaliu kodu galima paaiškinti ir kitokio po

to prašoma išrinkti gražiausiais likusių spalvų. Analogiškai
buvo išrenkamos ir mažiausiai patinkančios spalvos.

būdžio žmogaus sąveiką su spalvomis. Pavyzdžiui, išgy

Spalvų pasirinkimas vidutiniškai trukdavo 15-20 min.

venančių skirtingas emocines būsenas diktorių balso koda

Toliau sekdavo tyrimo RIM procedūra. Paduodant tiria

vimo LCT spalvų kortelėmis (rangavimo pagal balso atiti

majam pirmąją metodikos kortelę, buvo klausiama: „Kas

kimą) tyrimai parodė tiek 200 tiriamųjų intersubjektyvų pa

čia galėtų būti"? Jeigu tiriamasis nesuprasdavo užduoties
arba imdavo atsisakinėti tyrimo („Šitai mums, nemoky

našumą, tiek ir šių balsų spalvinių aprašymų tarpkultūrinį
invariantiškumą [3tkhh.ii, 1980]. Šitai taip pat patvirtina

tiems, per sunku"), jis būdavo padrąsinamas, jo pakartoti

spalvų simbolikos kultūrinį universalumą.
Žinoma, iš universalaus visiems žmonėms sinestezinio

nai prašoma: „Tiesiog sakykite, ką jūs Čia matote".

kodo neseka teiginys, kad įvairių kultūrų atstovams būdin

telę ir imdavosi kitos, jam buvo sakoma: „Neskubėkite, čia

gas universalus spalvinis simbolizmas. Tačiau reiškinių

galima matyti nebūtinai vieną dalyką". Minimalus padrą

analogiškų sąvokų konotacijai galima aptikti ir ikonų se
miotikoje, ir grafinėje bei spalvinėje simbolikoje [Marks,

sinimas būdavo reikalingas dažniausiai viso tyrimo RJM

Jeigu tiriamasis pateikdavo tik vieną atsakymą į I kor

metu. Kartais tuo minimaliu padrąsinimu būdavo ir apklau

1975]. Tam tikra spalva, būdama kokios nors šalies vė

sa, kuria siekta patikslinti atsakymo kintamuosius. Apklau

liavos spalva arba žyminti socialinį reiškinį, gali įgyti pa

sa, kitaip negu siūlė J. Exneris [Exner, 1985], vykdyta ti

pildomų prasminių asociacijų, lemiančių jos sinestezinio ir

riamajam baigus atsakyti į kiekvieną iš 10 kortelių. Pasak

simbolinio kodo atotrūkį ir kartu įgyti simbolinio turinio

D. Rapaporto, šiuo atveju tyrimo rezultatai mažiau priklau

savitumą. Tačiau šis nacionalinis savitumas greičiau sie

somi nuo individų atminties [cit. pagal Kleiger, 1993].

tinas su turiniu, kurį koduoja spalva [fleTpeHKO,
KyMepeHKo, 1988].
Paprastą ir neįtikėtiną hipotezę apie spalvų bei emoci

Jeigu tiriamasis klausdavo, kam šito reikia, jam būda
vo paaiškinama, jog „norime palyginti aukštaičių ir žemai
čių būdą". Jeigu ko nors būdavo teiraujamasi prasidėjus ty

jų ryšius iškėlė M. Tenvogtas. Esą spalvos ir emocijos su

rimui, atsakyta kaip galima neapibrėžeiau. Pavyzdžiui, į

sijusios tarpusavyje pasirinkimų hierarchijų šiose atskiro

klausimą: „Ar ir kiti žmonės atsakinėja panašiai?", būda

se dimensijose pagrindu. Kitaip tariant, ir spalvas, ir emo

vo atsakoma: „Skirtingi žmonės mato skirtingai". [ kai ku

cijas arba bet ką kita individas gali suranguoti pagal pa

riuos klausimus tuo metu tiesiog nebūdavo atsakoma. Pa

tikimą. Tai reiškia, kad raudona spalva gali būti mėgiama

vyzdžiui, į klausimą: „O ką jūs iš to sužinosite?' buvo at

labiau negu juoda, o laimės trokštama labiau negu nelai

sakoma: „Jums viską paaiškinsiu, kai baigsime tyrimą". Pa

mių. Galiausiai tokie palyginimai veda į patyrimo iš skir

sibaigus tyrimui, tokiu atveju RIM būdavo palyginamas su

tingų dimensijų, tačiau individualių pasirinkimų skalėse

debesimis, kur kiekvienas žmogus mato kažką kita, o iš to,

esančio panašiose padėtyse, sugretinimą: panašiose pozi

ką jis mato, nemažai galima pasakyti apie jį patį.

cijose savose hierarchijose esantys patyrimo dėmenys su

Tyrimas RJM vidutiniškai užtrukdavo 20-35 minutes.

siejami tarpusavyje. Antai raudona gali būti siejama su lai
mės išgyvenimu, o juoda — su baime ar kokiu nors retes
niu aplinkos daiktu. Šituo aiškinamas emocinių išgyveni

2.4. Duomenų tvarkymas

mų ir su jais tapatinamų spalvų kitimas ontogenezėje [Terwogt, 1995].

2.4.1. RJM duomenų tvarkymas

Šios teorinės prielaidos leidžia psichologiškai žmogų pa
žinti per asociacijas, kurias sukelia spalvų etalonai. Nepai

Dar prieš pusę šimto metų buvo atkreiptas dėmesys į klai

sant to, kokia iš aptartų hipotezių apie žmogaus psichinių

das, daromos statistiškai analizuojant RIM gautus duome

reiškinių ir spalvų ryšius besiremtume. galime kalbėti apie

nis - mėginant remiantis pritaikyti t-kriterijumi palyginti
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Kinta
Kinta

kintamuosius, kurių dažniai buvo maži [Cronbach, 1949].

spalvos lentelės bei likusių 5 spalvų lentelių spalvų pasi

Dėl to RIM rezultatų skaičiavimuose L. Cronbachas išskyrė
dimensinius kintamuosius, kurie gali įgyti reikšmes nuo 0
iki 100 ir kurių išraiškos būna sąlygiškai tęstinės (pavyz
džiui, F+%), bei kintamuosius, kurių įvertinimai paprastai

rinkimo rezultatai.

3. Rezultatai ir jų aptarimas

būna diskretiniai, pavadindamas juos kategoriniais kinta

maisiais (pavyzdžiui, T, kuris sveikų tiriamųjų protokoluose
pasitaiko ne itin dažnai). Akivaizdu, kad dimensiniai kin

Svaresni tirtų grupių rezultatų skirtumai buvo gauti RIM.

Tiriamieji iš viso pateikė 2182 atsakymus (vidutiniškai

tamieji analizuotini parametrinės statistikos metodais (mūsų

18,18 atsakymo viename protokole). Aukštaičių tiriamųjų

atveju t-kriterijumi), o kategoriniai - remiantis neparamet-

grupės protokoluose iš viso buvo 1144 atsakymai, žemai

rinės statistikos reikalavimais (šiuo atveju - pagal Man-

čių - 1038. Rezultatai parodė, jog tirtos imtys statistiškai

no-Whitney U kriterijų).

reikšmingai skyrėsi 13 iš 30 nagrinėtų RIM kintamųjų. Ki
taip tariant 13 RIM kintamųjų išraiškos nepatvirtino nuli
nės hipotezės apie aukštaičių ir žemaičių imčių tiriamųjų
psichinių ypatybių homogeniškumą (4-5 lentelės).

Mūsų tyrime normalinio pasiskirstymo dėsningumus ati

tiko šių RIM kintamųjų išraiškos: Isl, X%, P%, Egol, Z,
R, t. Jų rezultatai tiriamosiose grupėse buvo lyginami, nau

dojant t-kriterijų. Likusiųjų kintamųjų išraiškos buvo lygi
namos, taikant Manno-Whitney U kriterijų.

4 lentelė. Statistiškai reikšmingi aukštaičių ir žemaičių
RIM rezultatų skirtumai (Manno-Whitney U testas)

2.4.2. LCT duomenų tvarkymas
masis

Šiuo metu yra keletas požiūrių į nesusijusių imčių pasirink
tų LCT spalvų statistinį palyginimą.
Nesusijusių imčių aštuonių pagrindinių spalvų lentelės
spalvoms skiriamą pirmąją vietą, antrąją vietą, ir t. t. kiek
vienai spalvai, naudodamas X2 kriterijų, lygino L. Buschas

[Busch, 1964], Šiuo atveju gaunami 64 kintamieji (8 spal
vos ir 8 galimos kiekvienos spalvos pozicijos), o tai reiš

kia, kad kai kurie iš apskaičiuotų skirtumų statistiškai reikš
mingi gali būti atsitiktinai.
Spalvų pasirinkimus pagal aštuonias pozicijas kiekvie
nai spalvai atskirai, irgi naudodamas X2 kriterijų (df-7), ly

gino H. Klaras [Klar, 1969]. Šiuo atveju buvo lyginami 8

W
D
Dd
M
H
A
Ad
II

nos grupės tiriamųjų tam tikrą spalvą pasirenka pirmojoje

pozicijoje ir 30% - antrojoje pozicijoje, o kitos grupės atitinkamai 10 ir 40%. Skirtumas gali būti statistiškai reikš
mingas. Tačiau taip pat akivaizdu, kad abejose grupėse tam
tikrai spalvai 50% tiriamųjų suteikė 1-2 poziciją, t. y. kad
Šios spalvos pasirinkimai grupėse yra itin panašūs.
Lyginant grupių spalvų pasirinkimus, svarbiausia atsakyti
į klausimą- ar kuri nors spalva yra vienos imties individų

Z

P

1220,0
1373,5
1329,0

-3,0442
-2,2385

3050,0
4056,5
4101,0
3346,5
3185,5
4065,0
4084,5

4210,0
3203,5
3159,0
3913,5
4074,5
3195,0

1461,5
1355,5
1365,0

-2,4721
-2,0677
-2,3330
-2,2836

0,0023
0,0251
0,0134
0,0387
0,0197
0,0224

3175,5

1345,5

-2,3856

0,0171

3252,0

4008,0

1420,0

-1,9840

0,0473

RIM rezultatų skirtumai (t-testas)
Aukštaičių
imties
vidurkis

Žemaičių
imties
vidurkis

t reikšmė

p reikšmė

Z
Egol

13,9417
0,3682

18,5917
0,3205

-3,2273
2,0273

0,0016
0,0456

Įsi

R

0,1019
19,0667

t

12,1500

0,1589
17,3000
10,0667

-2,6334
2,0923
2,5672

0,0096
0,0385
0,0115

masis

pilka, ruda ir juoda - į paskutines, net ir didelių imčių at

veju gali būti daug statistinės lentelės ląstelių su mažomis
skaitinėmis išraiškomis, o kartu ir keletas tikėtinų dažnių,
iŠ tikrųjų reikšmingai nesiskiriančių. Tarkime, kad 20% vie

U

5 lentelė. Statistiškai reikšmingi aukštaičių ir žemaičių

rodikliai. Tačiau, pavyzdžiui, kai mėlyna, žalia, raudona ir
geltona spalvos yra pasirenkamos į pirmąsias pozicijas, o

Rangų
Rangų
suma (A) suma (Ž)

LCT rezultatai diferencijavo grupes tik raudonos spal

vos pasirinkimu pagrindinėje aštuonių spalvų lentelėje (6
lentelė).
Prastesnius negu tikėtasi tyrimo LCT rezultatus aiški
name spalvų preferencijos susiejimu su aplinkos objektais.
Tiriamieji neretai nukrypdavo nuo testo instrukcijos ir rink

labiau ar mažiau mėgiama negu kitos. Vadinasi, taip pat nau

davosi spalvas, jas asocijuodami su kokiais nors aplinkos

dojant X2 kriterijų, spalvos patikimas (1-3 pozicijos), indiferencija (4-5 pozicijos) ir atmetimas (6-8 pozicijos) gali
būti taikomi kiekvienai spalvai (df-2). Tai irgi sumažina ly
ginamų rodiklių skaičių iki 8 (t. y. po vieną kiekvienai iš 8
spalvų) bei užtikrina pakankamai dideles skaitines išraiškas
kiekvienoje statistinės lentelės ląstelėje [Lie, 1994].
Analogiškai - pagal patikimo, indiferencijos ir atmeti

daiktais: tautine vėliava, drabužiais ir pan. Šitai galėjo ni

mo pozicijas - mūsų darbe buvo analizuojami ir pilkos
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veliuoti individų spalvų pasirinkimus.
Remdamiesi tyrimo rezultatais, identifikavome 3 pagrin
dines etninės priklausomybės determinuotų psichinių reiš

kinių ir jų ypatybių grupes: pažinimo procesus, emocinius
išgyvenimus, asmenybės ypatybes. Tirtų grupių individai

skyrėsi ir santykių su daiktine bei socialine aplinka pobū
džiu (7 lentelė).

6 lentelė. Aukštaičių ir žemaičių aštuonių pagrindinių spalvų lentelės spalvų pirmumas, indiferencija ir atmetimas (X2
testas)
Pasirinkimas1-2 pozicija3-4 pozicija5-8 pozicijaIš viso

Pilka
Mėlyna
Žalla
Raudona
Geltona
Violetinė
Ruda

X2

p

II
18
31
60
5
22
33
60
A
12
U
37
60
Ž11193060
2,17
Ž
11
19
30
60
A
32
16
12
60
Ž3618660
1,55
Ž
36
18
6
60
A
A3319860
33
19
8
60
^„,.„„,,„
636
26
Ž
13
21
60
A
29
13
18
60
^^co^nį
15
Ž
35
8
17
60
a10on^n
38
A
9
13
60
Ž
33
17
10
60
A
18
20
22
60
^,^-,iriIriA0
32
Ž
22
19
19
60
A
16
6
38
60
Ž
7
11
42
60
A

Ž

7 lentelė. Aukštaičių ir žemaičių psichikos ypatybių suvestinė lentelė
Etninės priklausomybės determinuoti psichiniai reiškiniai

AUKŠTAIČIAIŽEMAIČIAI
praktiškesnė asmenybės orientacija (D)*platesni gyvenimo užmojai (W)
praktiškesnis, konkretus mąstymas (D)abstraktesnis, teorinis mąstymo pobūdis (W)
didesnis smulkmeniškumas (D)didesni gebėjimai abstrahuoti ir integruoti patirtį (W)
ryškesnis nerimas tyrimo situacijoje (D, Dd, A, Ad)didesnis polinkis planuoti elgesį (W)
dažnesnė apeliacija į patirties detales (Dd)didesnis optimizmas (W)
didesnis tikrovės aiškumo poreikis (Dd)stipresnis Ego (M)
didesnis dėmesys faktinio patyrimo dalykams (Dd)didesnis intemališkumas (M)
silpnesnis Ego (A, Ad)didesnis introversiškumas (M)
mažiau sėkminga intelektinė veikla (A)sėkmingesnė intelektinė veikla (M, H, Z, II)
didesnis stereotipiškumas (A, Ad)didesni empatijos gebėjimai (M)
stipresnis siekis patenkinti saugumo poreikį (A)labiau išlavinta vaizduotė (M)
didesnis dėmesys savajai asmenybei (Egol)didesnė socialinių kontaktų svarba (H)
aukštesnis savęs vertinimas (Egol)stipresnė grupinė orientacija (H)
aktyvesnė psichinė veikla (R, t)adekvatesni tarpusavio santykiai (II)
didesnis psichinės veikios aktyvumas (R, t)adekvatesni tarpusavio santykiai (II)
dinamiškesni percepciniai procesai (R)uždarumas (Isl)
intensyvesni asociacijų procesai (R)pasyvumas (Isl)
ekstratensinės asmenybės savybės (R, R-LCT)jautrumas (Isl)
mažesnis slopinimas tyrimo situacijoje (R)nepriklausomybė (Isl)
geresnė kooperacija tyrimo situacijoje (R)didesnis atkaklumas siekiant tikslo (Isl)
geresnė socialinė adaptacija (R)didesnis kritiškumas socialinės aplinkos atžvilgiu (įsi)
didesnis energingumas ir veiklumas (R-LCT)silpniau išlavinti bendravimo įgūdžiai (Isl)
didesnis siekis dominuoti (R-LCT)didesnis nerimas (Isl)
didesnis kritiškumas savo atžvilgiu (t)
* Šalia nurodomi taikytų tyrimo metodų kintamieji, kurių išraiškomis remiantis išsakytos hipotezės

Pažinimo procesai. Skirtumai, aptikti tirtų aukštaičių irRezultatai rodo, jog žemaičių imties tiriamųjų intetekžemaičių imčių tiriamųjų intelektinėje veikloje. Nors tiria-tinė veikla tyrimo metu buvo intensyvesnė ir sėkminges-

mujų aukštaičių percepciniai procesai tyrimo situacijoje bu-nė. Jų sugebėjimai abstrahuoti ir integruoti patyrimą bu
vo dinamiškesni, asociacijos intensyvesnės, jų intelektinėvo stipriau išlavinti, kas galbūt lėmė sėkmingesnį „probleveikla buvo mažiau produktyvi ir ne tokia sėkminga: jaimų sprendimą^. Žemaičių intelektinė veikla tyrimo situabūdingas didesnis stereotipiškumas, kiek prastesnė abstrak-cijoje apskritai buvo intensyvesnė. Šios grupės tiriamiecija bei integracija.šiems labiau būdingas teorinis mąstymo pobūdis, o tiria-
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adekvatesnis. Aukštaičiai tyrimo metu labiau siekė reali

mieji aukštaičiai pasižymėjo praktiniu, konkrečiu mąsty
mu. Žemaičiai tiriamieji lenkė aukštaičius ir vaizduotės

zuoti saugumo poreikį. Dėl to šios grupės tiriamieji atro

procesų raiška.

Kadangi pagrindiniai naudotų tyrimo metodų kintamie

jų RIM protokoluose aptinkame mažiau sudėtingų ir origi
nalių RIM atsakymų.

ji, skirti individų emociniams išgyvenimams įvertinti, ne

Taigi, daugiausiai etninės priklausomybės determinuo

diferencijavo mūsų subetninių grupių imčių, duomenys apie

dė labiau kooperatyvus, geriau socialiai adaptuoti, tačiau

tų psichinių reiškinių ir jų ypatybių, būdingų aukštaičių ir

šiuos aukštaičių bei žemaičių psichinius reiškinius nėra

žemaičių imtims, galėtume priskirti asmenybės introversi-

gausūs. Ir aukštaičių, ir žemaičių tiriamiesiems tyrimo si

jos-ekstratensijos dimensijai. Žinia, introversijos sąvokai

tuacijoje buvo būdingas stiprus nerimas, kurį aiškiname ty

priešinga yra ekstra vers i jos kategorija, tačiau, pasak RIM

rimo situacijos ir tyrimo priemonių savitumu. Tiriamųjų

autoriaus, naudojant šias sąvokas, galima padaryti išvadą

aukštaičių nerimą rodantys ženklai (žr. 7 lentelę) sietini
greičiau su trumpalaikiu tyrimo situacijos poveikiu, o ir ap
skritai gali būti suprasti tik kaip pažinimo procesų charak
teristika Tuo tarpu įsi išreiškia subjekto asmenybinius kin

apie introversijos ir ekstra versijos priešingumą, kuris iš tik

tamuosius [Exner, 1993], Kaip žinome, nerimas naujomis,

riam tai buvo sąlygiškai pastovūs asmenybės bruožai

neįprastomis aplinkybėmis dažniau būdingas intraversiš-

[Eysenck, Eysenck, 1985], H. Rorschachas suprato intro-

koms asmenybėms [Eysenck, Eysenck, 1985].

versiją kaip procesą, lanksčią galimybę užsisklęsti savyje

Asme^ybės ypatybės. Aukštaičių imties tiriamieji sava
jai asmenybei skyrė daugiau dėmesio, jie buvo kritiškesni

atsižvelgiant į aplinkybes, aplinkos sąlygas [Rorschach,

savo atžvilgiu. Tik Šia prasme galima kalbėti apie jų in-

nyvo amžiaus žemaičių imties tiriamiesiems. Senyvo am

ternalinio gyvenimo vyravimą. Nors yra ženklų, rodančių

žiaus tiriamiesiems aukštaičiams labiau priskirtina ekstra-

silpnesnį aukštaičių imties tiriamųjų Ego, vis dėlto galima

tensinė asmenybės linkmė.

rųjų neegzistuoja. Dėl to Rorschachas naudojo „ekstratensijos" kategoriją. Kitaip negu C. G. Jungas, aiškinęs šiuos
fenomenus kaip tipus [Jung, 1973] ar H. Eysenckas, ku

1921], Tyrimo rezultatai rodo, jog šie vyksmai būdingi se

manyti, jog jie save vertina aukščiau. Aukštaičiams taip pat

būdinga didesnė energija ir veiklumas bei didesnis psichi
nės veiklos aktyvumas apskritai. Galbūt dėl to tyrimo re

4. Psichologija ir kultūra:

zultatai rodo ir didesnį tiriamųjų aukštaičių siekį dominuoti.
Žemaičių imties tiriamieji buvo labiau linkę elgesį pla

baigiamosios pastabos

nuoti iš anksto. Jiems būdingas didesnis uždarumas, nepri
klausomybė, pasyvumas, jautrumas. Galbūt dėl to, o gal dėl
stipresnės internalinės kontrolės šios grupės tiriamieji reiš

kėsi kaip didesni optimistai, jiems būdingas stipresnis Ego.
Žemaičiai tyrime buvo santūresni, o introversijos-ekstratensijos skalėje greičiau vertintini kaip introvertai. Žinia, bū
tent introversiški individai tiksliau suvokia ir supranta ap
linkinius žmones [Eysenck, Eysenck, 1975]. Šia prasme vi
siškai aišku, kodėl rezultatai rodo ir didesnes žemaičių empatijos galias.

Tiriamųjų grupės ženkliai išsiskyrė santykių su daikti
ne ir socialine aplinka pobūdžiu. Aukštaičių imties tiria
miesiems dažniau buvo būdinga praktinė orientacija, ape
liacija į patirties detales, didesnis smulkmeniškumas ir di
desnis dėmesys faktiniam patyrimui. Tiriamieji aukštaičiai

išreiškė ir didesnį tikrovės aiškumo poreikį apskritai.
Kitaip negu aukštaičiams, tiriamiesiems žemaičiams bu

vo būdingi platesni gyvenimo užmojai, jie atkakliau siekė
savo tikslo. Be to, žemaičių imtyje reiškėsi stipresnė gru
pinė orientacija, socialiniai kontaktai šiems tiriamiesiems
buvo svarbesni, jie labiau domėjosi kitais žmonėmis. Re
zultatai rodo, jog šitai dera su ženkliu kritiškumu sociali

Viena iŠ kultūros apraiškų yra mažos grupės narių bei pla
tesnio visuomeninio konteksto vienetų elgesio modeliai ir
socialinės normos. Tai verčia apibudinti Šį platų poveikį ir
įvertinti kintamuosius, esančius už individo kasdienio funk
cionavimo lygio ribų. Kadangi šiame tyrime buvo anali

zuojamos pagal daugumą kintamųjų mikrolygyje itin pana
šios grupės, galime manyti, jog nustatyti skirtumai deter
minuoti vienintelio skirtumo makrolygyje — skirtingos ti

riamųjų etninės priklausomybės.
Šiuolaikinės psichologijos raidos lygis neleidžia atsakyti
į klausimą, kokie konkretūs veiksniai nulėmė vieno ar kito
etninės priklausomybės determinuoto psichinio reiškinio
tapsmą. Dėl to ir šiame darbe negalime įvardyti konkrečių
įtakų, lėmusių aukštaičių ir žemaičių imties tiriamiesiems
būdingus skirtingus psichinius reiškinius bei jų ypatybes.
Tačiau egzistuoja bent 4 bendri vyksmai, kurių nagrinėji

mas padeda įvertinti daiktinės ir socialinės aplinkos įtaką
tiek konkrečiam individui, tiek jų bet kuriai žmonių gru
pei, vadinasi, ir subetninei grupei.
Pirma, visi individai plėtojasi kultūriniame kontekste.
Kultūra tarpininkauja ir sustiprina visus žmogaus funkcio
navimo aspektus - pažinimą, nuostatas, elgesį. Šis kultū

nės aplinkos atžvilgiu. Būtent tokia nuostata socialinės ap

rinis kontekstas gali būti apibūdintas kaip tolesnio indivi

linkos atžvilgiu dažnesnė tarp introversiškų žmonių

do gyvenimo kryptys, lemiančios, kas yra išmokstama, ap

[Eysenck, Eysenck, 1985].

sprendžiančios procesus, kurių dėka išmokstama, bei tai

Nors tiriamųjų žemaičių santykiai su socialine aplinka

sykles, pagal kurias galima atskleisti įgytus sugebėjimus,

vargu ar yra gausūs ir platūs, o jų bendravimo įgūdžiai itin

kad kiti grupės nariai tai įvertintų. Vadinasi, mūsų užfik

išlavinti, šios grupės tiriamųjų bendravimas vertintinas kaip

suoti saviti aukštaičių ir žemaičių tiriamųjų psichiniai
reiškiniai galėjo susiformuoti, nes buvo išmokti.
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Antra, kai kurie kultūrinės aplinkos dėmenys yra abst
raktūs ir dėl to socializacijos procese atvirai ar sąmonin

Akivaizdu, jog visi paminėti kintamieji irgi neatsiejami nuo
dimensijos, kurią šiame tyrime įvardijome kaip etninę pri

gai neatspindimi. Manoma, jog vaiko asmenybė juos tie

klausomybę.

siog absorbuoja ontogenezės metu. Tačiau taip pat negali

Asmenybės kintamieji formulėje išreiškia santykį su sa

ma atmesti prielaidos, jog kai kurie iš šių dėmenų indivi

vo kaip tam tikros etninės grupės, tautos ar subetninės gru
pės atstovo socialiniu vaidmeniu. Žinia, bet kuriuo socia

do psichikoje randasi iki gimimo, kitaip tariant, yra pavel
dimi. Vadinasi, ir kai kurie iš mūsų nustatytų aukštaičių bei

liniu vaidmeniu, taigi ir susijusiu su savęs priskyrimu ku

žemaičių individų psichikos savumų gali būti prigimtiniai.

riai nors tautai, galima vienaip ar kitaip manipuliuoti, net
visiškai jį atmesti. Šie savimonėje funkcionuojantys vyks

Trečia, šiuolaikinė psichologija naujai žvelgia į paveldėto-įgyto dichotomiją. Kiekvienas vaiko raidos tyrinėto

mai gali svariai susilpninti arba sustiprinti visų kitų kinta

jas sutiktų su teiginiu, jog prigimtis ir ugdymas yra neat

mųjų įtaką.

skiriami, jog negalima priskirti priežastingumo tik vienam

Asmenybinės predispozicijos. Aplinka per socialines

iŠ Šių veiksnių, jog genams, kad būtų įtakojama asmeny

struktūras veikia žmogaus asmenybines predispozicijas, o

bės raida, reikalinga sąveika su skatinančia aplinka. Žino

per tai — ir jo elgesį.

ma, sofistiškai nusiteikę mąstytojai visada gali paklausti:
„O vis dėlto kurioje dimensijos paveldėta-įgyta vietoje jūs

FA kintamieji (fizinė gyvenamosios erdvės struktūra) ir
SS kintamieji (vaikų skaičius Šeimoje, auklėjimo stilius) yra

padėtumėte žymę?" Iš tikrųjų tokios dimensijos nėra.

svarbios motinos (O) ir vaiko (A) santykius determinuojan

Ketvirta, bet kurioje kultūroje asmenybės raidą deter

čios ypatybės. Kai kurie FA kintamieji (pavyzdžiui, vaiko

minuoja daugybė veiksnių. Netikslu kalbėti apie vyraujan
čią geografinės aplinkos ar tautos istorijos svarbą [Gibson,

maitinimasis) neretai sukelia fiziologinių padarinių (tarkime,
kūno konstitucijos pakitimų). Šie padariniai savo ruožtu gali

1994]. Dėl to aukštaičių ir žemaičių individų socializaci

nulemti psichikos savitumus, atsispindinčius asmenybėje.

jos proceso ypatumai, o kartu ir psichikos skirtumai galė

Pastarosios ypatybės kartu su socializacijos praktika (SS)

jo istoriškai susiformuoti dėl keleto kintamųjų įtakos.

neretai atveda į naujos kartos motinų elgesį (O), nebūdingą

Prieš keletą dešimtmečių H. Triandis psichologinių ki

ankstesnėms kartoms. Savo ruožtu, dėl tokių asmenybinių

timų ir kultūros santykį išreiškė formule, kurioje buvo 6

predispozicijų, tam tikroje bendruomenėje ilgainiui gali kisti

grupės kintamųjų, ir kuriuos Šiandien išdėstytume taip:

daugelio socialinių situacijų sprendimo būdai.

E = f(FA, SS, A, AD, SK, O).
Šioje formulėje E raide pažymėtas elgesys, FA - fizi

Socialinių struktūrų kintamųjų įtakos tyrimai galėtų būti
skirti visuomenės vertybinių orientacijų formavimosi, mo
ralinių dilemų sprendimų dinamikai. Žinia, šie procesai ski

nė aplinka, SS - socialinė struktūra, A - asmenybė, AD -

riasi ir priklausomai nuo skirtingų O (reikšmingo kitų, at

asmenybinės predispozicijos, SK — subjektyvi kultūra, O -

sitiktinių, žmonių buvimo). Kitaip tariant, šiuo atveju su

atsitiktiniai veiksniai [Triandis, 1973].

siduriama su deklaruojamų vertybių klausimu.

Fizinės aplinkos nulemti psichiniai reiškiniai ir jų ypa
tybės. Žmogaus elgesio ekologinių determinančių teorija tei

jų ypatybėms. Į nūdienos žmogų įprasta žvelgti kaip į in

gia, jog kognityvinių procesų funkcionavimo ypatybės pri

dividą, kuriam būdinga savita subjektyvi kultūra. Viena iš

klauso ir nuo fizinės aplinkos savybių. Jau vien suvokimo

tyrinėjimų linkmių turėtų būti nukreipta į nūdienos kultū
ros ir tradicijų masto palyginimą bei opoziciją.

iliuzijų tyrimo rezultatai neleidžia perkelti iš kultūros į kul
tūrą tokių psichologinių kategorijų, kaip suvokimo iliuzi

Subjektyvios kultūros įtaka psichiniams reiškiniams ir

Prasminga atskleisti vaikystėje susiformavusių asmeny

ja, mąstymo proceso struktūra, įtaigumas ir mėginti pa

bės savybių, įsisavintų elgesio modelių, motyvų hierarchi

aiškinti jomis išreikštus tyrimų rezultatus. Todėl tyrinėji

jos bei ekonominio visuomenės išsivystymo santykius. Eko

muose, skirtuose asmenybės raidai skirtingose kultūrose, tu

nominė raida esą reikalauja raiškos asmenybės, kuriai bū

rėtų būti aptariami ir fizinės aplinkos procesai, kurių dėka

dinga aukšta pasiekimų motyvacija ir ekstensyvumas, o ne

aktualizuojamos savitos asmenybinės predispozicijos, ga

siekis priklausyti. Ekstensyvumo motyvas galėtų būti api

liausiai veikiančios visą individo elgesį ir pačią asmenybę.

būdinamas kaip rūpestis kitais žmonėmis, o priklausomy

Socialinių struktūrų sąlygoti psichiniai reiškiniai. Eg
zistuoja ir hipotezės, mėginančios įvairius kognityvinių pro

bės motyvas apimtų poreikį vadovauti ir valdyti kitų dėka
bei polinkį vengti iniciatyvos bei lyderio pozicijų. Gali būti

cesų ypatumus (tarkime, intelekto savybes) paaiškinti so

pamatuoti ir kai kurie kiti veiksniai, susiję su moderniza

cialinės aplinkos kintamaisiais. Pavyzdžiui, viena iš jų pos

cijos raida, pavyzdžiui, pasiekimai išsilavinimo srityje ar

tuluoja, jog išsilavinimas, urbanizacija daro įtaką ir žmo

gaus psichikos reiškinių ypatybėms, kreipdama individo dė

socioekonominė padėtis.
Šiuo metu kol kas neapibūdinta vadinamosios moder

mesį tam tikra linkme ir padidindama arba sumažindama

nizacijos struktūra ir jos požymiai, ją lemiantys veiksniai

priimamų sprendimų apie tikrovę tikslumą. Kita prielaida

ir padariniai. Pasekmėms, greičiausiai, galima būtų priskirti

teigia, kad aplinkos reikalavimai agrarinėse visuomenėse

spartų pasiekimų poreikio augimą ir iš to kylantį nepasi

sąlygoja didesnės priklausomybės nuo lauko susiformavi

tenkinimą pasiektais tikslais, žemesnį savosios vertės lygį,

mą, negu medžiotojų ar žvejų bendruomenėse. Galiausiai

susvetimėjimą bei socialinius nukrypimus.

endokrininio pobūdžio kintamieji neretai susiejami su mo
tinos ir vaiko santykiais bei su priklausomybe nuo lauko.

Subjektyvi kultūra atsispindi ir kategorizacijos proce
se. Paprastai žmonės gali reaguoti vienodai ir į visiškai
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skirtingus akstinus. Ir nors kategorizacija — universalus
reiškinys, tačiau tai, ką šis procesas apima, skirtingose kul
tūrose gali skirtis. Tarkime, nors daugelyje kalbų egzistuoja

analogiška spalvų terminija, ji gali skirtis kai kuriomis ypa
tybėmis - kurioje nors kalboje gali nebūti vienos ar kelių
spalvų pavadinimų, o kitoje -tam pačiam atspalviui įvar

dyti gali būti skirta keletas sąvokų. Tokie pat skirtumai gali
rastis ne tik tarp atskirų kultūrų, etninių ar subetninių gru
pių, bet ir tarp mažesnių bendruomenių. Šią prielaidą pa

tvirtina ir atliktas tyrimas: aukštaičių ir žemaičių atsaky
muose taip pat reiškėsi minimalūs etniniai spalvų termini
jos savitumai.

Skirtingų kultūrų nariai naudoja ir skirtingas kognityvines schemas -kelių kategorijų junginius. Vėlgi, daug gyve

nimo reiškinių ir kitimų klasifikacijos sričių gali būti pana
šios skirtingose kultūrose, tačiau taip pat galima kalbėti ir
apie savitumus. Be to, visada galima iškelti klausimą, ar tam

3.Temperamento tipų, charakterio bruožų, asmenybės

kryptingumo lyginamoji analizė, kokybinis gebėjimų
matavimas. Teorine schema šie tyrimai būtų artimi ben

drajai psichologijai.
4.Vadinamosios etninės sąmonės ir savimonės tyrimai. Čia
būtų operuojama socialinės psichologijos sąvokomis:
nuostata, stereotipai, grupinis favoritizmas ir kt.
5.Kultūrologiniai etnopsichologijos tyrimai. Jais būtų sie

kiama iššifruoti tautinę kultūros simboliką, joje užfik
suotas vertybines orientacijas [Bliumas, 1992].

Tik integravus šių penkių krypčių tyrimo rezultatus, ga
lima būtų susidaryti išsamesnį tam tikros grupės narių et
ninės priklausomybės determinuotų psichinių reiškinių bei
jų ypatybių vaizdą. Šių tyrimų krypčių rezultatai taip pat
atsakytų į kai kuriuos klausimus, kylančius individų ir kul
tūros santykiuose.

tikros sociokultūrinės sistemos stabilumui būtinos vienodos
kognityvinės schemos - „kogm'tyviniai žemėlapiai"? Žinia,
kol kas neįmanoma empiriškai pademonstruoti, kad kokią

5. Išvados

nors socialinę sistemą sudaro individai, visi vedami tų pačių
motyvų. Tačiau linkmės „kultūra ir asmenybė^ tyrinėjimai
rodo. kad motyvų bendrumas nėra būtina sąlyga kultūros ins

titucijų bendrumui rastis [Triandis, 1973].
Tad norint nustatyti mūsų tyrime grupes diferencijavu

1.Tirtos senyvo amžiaus aukštaičių ir žemaičių imtys jas

sudariusių individų psichinių reiškinių bei jų ypatybių
prasme nebuvo homogeniškos.
2.Identifikuotos 3 pagrindinės senyvo amžiaus aukštaičių

veiksnius, reikia aprėpti Čia išvardintus kintamuosius. To

ir žemaičių etninės priklausomybės determinuotų psichi
nių reiškinių ir jų ypatybių grupės: pažinimo procesai,

kiam uždaviniui išspręsti būtini tolesni, žymiai sudėtingesni

emociniai išgyvenimai, asmenybinės ypatybės. Aukštai

ir platesni etnopsichologiniai tyrimai.

čiai ir žemaičiai skyrėsi ir santykių su daiktine bei so

sių psichinių reiškinių savybes determinavusius konkrečius

Artimiausias tolesnių tyrimų kryptis suponuoja šis - pir
masis Lietuvoje — empirinis etninės psichologijos tyrimas.

cialine aplinka pobūdžiu.
3.Aukštaičių percepciniai ir asociacijų susidarymo proce

Pirmiausia, būtina plėsti tiriamųjų imtis, siekiant, kad ly

sai atrodė dinamiškesni bei intensyvesni, o intelektinė

ginami aukštaičių ir žemaičių tyrimų rezultatai atstovautų

šios grupės tiriamųjų veikla buvo ne tokia produktyvi

atskiroms šių subetninių grupių patarmėms, o vėliau - vi

ir sėkminga, jai būdingas didesnis stereotipiškumas. Ti

soms subetninėms grupėms. Imtis prasminga plėsti, diferen

riamieji aukštaičiai pasižymėjo praktiniu, konkrečiu
mąstymu. Žemaičių imties tiriamųjų intelektinė veikla

cijuojant grupes pagal amžių, lytį, išsilavinimą bei socia
linį ekonominį statusą. Turėdami tokio masto keliais psi

buvo intensyvesnė ir sėkmingesnė, jie sėkmingiau nau

chologijos metodais gautus duomenis, galėtume planuoti

dojo patirties abstrahavimo ir integravimo gebėjimus.

platesnes lyginamąsias kultūrų etnopsichologijos programas,

Senyvo amžiaus žemaičių mąstymas buvo daugiau te

mėginti lyginti lietuvių ir kitų tautų etninės priklausomy

orinio pobūdžio. Vaizduotės procesus tiriamieji žemai

bės determinuotus psichinius reiškinius ar jų ypatybes.
Kaip turėtų atrodyti toks etnopsichologinis tyrimas, at
liepiantis visus šiame skyriuje aptarta formule išreiškiamus
kintamuosius, lengviau nusakyti pavyzdžiu.
1953-1958 metais 34 žmonių (sociologų, psichologų,

čiai taip pat naudojo aktyviau.
4.Ir aukštaičių, ir žemaičių tiriamiesiems buvo būdingas
su tyrimo situacijos ir priemonių savitumu susijęs di
delis nerimas. Žemaičių imties tiriamųjų nerimo išgy
venimai labiau sietini su asmenybės ypatybėmis - di

psichiatrų, etnologų) grupė — Japonų nacionalinio charak

desne introversija asmenybės introversijos-ekstratensi-

terio tyrimo komitetas — ištyrė 3 tūkstančius šios šalies gy
ventojų. Kelerių metų darbo rezultatas — 17 aprašomojo po

jos dimensijoje.
5.Aukštaičių ir žemaičių tiriamųjų asmenybės ypatybių

būdžio charakteristikų, nusakančių to meto japonams bū

skirtumai taip pat sietini su asmenybės introversijos-eks-

dingas ypatybes [cit. pagal KopoJieB, 1970].
Psichologinė tokių tyrinėjimų pusė, mūsų nuomone, ga

lėtų būti nukreipta keliomis kryptimis.
1.Vaikų sočiaiizacijos etninių ypatumų tyrimai. Teorinis
šių tyrimų pagrindas - vaiko psichologija.
2.Lyginamieji psichofizikos, pažinimo procesų, mąstymo
ir kalbos, emocinių išgyvenimų etninių ypatybių tyrimai,

artimi bendrajai psichologijai.
62

tratensijos kryptimis: aukštaičiams dažniau priskirtina
ekstratensinė, žemaičiams- introversinė asmenybės lin

kmė. Aukštaičių imties tiriamieji savajai asmenybei skyrė
didesnį dėmesį ir save vertino palankiau. Aukštaičiams
taip pat buvo būdingas didesnis energingumas ir veiklu
mas bei apskritai aktyvesnė psichinės veikla. Tyrimo re

zultatai rodo ir didesnį aukštaičių siekį dominuoti. Žemai
čiai buvo santūresni, mažiau priklausomi, uždaresni, pa-

syvesni ir jautresni. Šios grupės tiriamieji reiškėsi kaip

vo elgesį jie linkę planuoti iš anksto. Šių tiriamųjų san

didesni optimistai, jiems buvo būdingas stipresnis Ego.

tykiai su socialine aplinka nebuvo gausūs ir platūs, o ben

Rezultatai rodo ir didesnius žemaičių empatijos gebėjimus.

dravimo įgūdžiai itin išlavinti. Be to, žemaičių imtyje
reiškėsi stipresnė grupinė orientacija, socialiniai kontak

6. Sąveikaujant su daiktine ir socialine aplinka senyvo am
žiaus aukštaičiams dažniau buvo būdinga praktinė orien

tai šiems tiriamiesiems atrodė svarbesni, jie labiau domė

tacija, apeliacija į patirties detales, didesnis smulkmeniš

josi kitais žmonėmis. Rezultatai rodo, jog tai lydėjo in-

kumas bei atidesnis dėmesys faktinio patyrimo dėme

troversiškiems žmonėms būdingas žymus žemaičių kritiš
kumas socialinės aplinkos atžvilgiu.
Šio tyrimo išvados fiksuojamos kaip išeities taškas

nims. Aukštaičiai išreiškė ir didesnį tikrovės aiškumo po
reikį. Tyrimo metu jie labiau siekė patenkinti saugumo
poreikį, atrodė labiau linkę į kooperatyvumą, geriau so
cialiai adaptuoti, tačiau mažiau individualūs ir originalūs.
Žemaičiams buvo būdingi platesni gyveninio užmojai, sa-

išsamiems, ilgalaikiams etninės psichologijos tyrinėji
mams, kaip tolesnių etnopsichologinių tyrimų programų
užduotys.
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3.2. Lietuvių miestiečių tautinės ir etninės savimonės raiška
Inija Trinkūnienė
Šiandieninė miesto kultūra nėra vientisa. Ją sudaro daugybė
dažnai prieštaringų nevienalytės kilmės elementų. Norint
paaiškinti šiuolaikinės miesto kultūros procesus, reikia ieš
koti kriterijų, kurie padėtų įvertinti vienas ar kitas tenden
cijas. Šiame straipsnyje pasirinkome etnokultūrinį aspektą jis leido nustatyti indikatorius, kurie išsamiai charakteri
zuoja gyventojų savivokos ypatumus. Tautinės ir etninės sa
vimonės raiškos ypatumai atskleidžiami, analizuojant mies
tiečių etninės kultūros poreikius, tautiškumo sampratos sa
vitumus ir etninius stereotipus. Etninius stereotipus galima
būtų priskirti vienam iŠ etninės savivokos būdų, kai savęs

Buvo tirti įvairus miestiečių etnokultūrinio aktyvumo
aspektai, taip pat ir liaudies kultūros poreikis. Tyrimas

parodė itin aukštą aktyvumą ir didelį su liaudies kultūra
susijusių dalykų poreikį (žr. 1 lentelę). Beveik visiems
miestiečiams trūko informacijos, susijusios su tradicine

kultūra ir pasaulėžiūra. Stebėtinai didelė apklaustųjų dau
guma pareiškė norą išmokti įvairių Lietuvos regionų dai
nų. Didelis susidomėjimas ir tradiciniais muzikos instru
mentais.
1991 m. Vilniuje atliekant sociologinį tyrimą, buvo do

kaip vienos ar kitos tautos atstovo suvokimas bei pažini

mėtasi moksleivių požiūriu į etnokultūrą: klausta, ar abi

mas vyksta vertinant ir lyginant save su kitais.

turientai norėtų, kad mokykloje vyktų lietuvių liaudies dai

Aprašant miestiečių etninės ir tautinės raiškos ypatumus,
remtasi daugelio tyrimų, atliktų Lietuvos filosofijos ir so

nų^ šokių vakarai ir pan.2 Daugelis moksleivių lietuvių at
sakė teigiamai (žr, 2 lentelę).

ciologijos instituto Etnosociologijos skyriaus, duomenimis.

Dažniausiai pateikiami apklausų, atliktų Vilniuje 1993—

2 lentelė. Etnokultūros dalykų mokymas (procentais)

1994 metais ir Kaune 1995-1996 metais, duomenys.
Norėtų, kad mokykloje mokytų

Miestiečių etninės kultūros poreikiai

Lietuvių

Lietuvių

Lietuvių

Lietuvių

liaudies

liaudies

liaudies

mitologijos,

dainų

šokių

papročių,

simbolikos

apeigų

1987 m. MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Jau
nimo sociologijos skyrius apklausė 850 gyventojų aštuo
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niuose didžiuosiuose Respublikos miestuose1. Tyrimas vy
ko Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Kapsuke (da

Tada aiškinta, kad tokioms teigiamoms nuostatoms ga

bar Marijampolė), Klaipėdoje, Palangoje, Nidoje.
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lėjo turėti įtakos Atgimimo įspūdžiai, Sąjūdžio romantika.
Tačiau apklausos, atliktos Kaune 1995-1996 m., duome

1 lentelė. Miestiečių etninės kultūros poreikiai (procentais)

nys parodė, kad domėjimasis etnine kultūra nėra atsitikti

Etnokultūros dalykų poreikiaiProcentai

nis, momentinis reiškinys. Daugiau kaip du trečdaliai,

Norėtų daugiau sužinoti apie senovės lietuvių papročius97
Norėtų išmokti įvairių Lietuvos regionų dainų70
Norėtų išmokti senovinių liaudies šokių67

t. y. 78% kauniečių parašė, kad norėtų išmokti liaudies dai

Norėtų groti senoviniais muzikos intrumentais42

pių požiūrį į tariamus reiškinius (žr. 1 diagramą).

nų, 67% respondentų - liaudies šokių.
Sociologui svarbu fiksuoti ir įvairių demografinių gru

I. Trinkūnienė. Miestiečių etnokultūrinis aktyvumas. Jaunimo socialinio aktyvumo ugdymas. Vilnius. 1988. p. 102-110.
2 1. Trinkūnienė. Liaudies daina - vienas iš etninės kultūros aspektų. Kelias. U dalis. V. 1994. p. 78-88.
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ventojų tarpe. Čia vertėtų aptarti veiksnius, galbūt turėju

sius įtakos teigiamai pozicijai formuotis. Dainų turinio ana

1 diagrama

Kauniečių etninės kultūros poreikiai ir lytis

lizė parodė, kad liaudies dainos respondentams reiškia es

minius dvasinius dalykus ir glaudžiai susijusi su tautine sa
vimone.
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Kitas veiksnys, kuris, be abejonės, irgi turėjo formuoti
pozityvią nuostatą liaudies kultūros atžvilgiu — tai etninės
kultūros padėtis sovietiniais metais. Buvo akcentuojama pa
radinė išorinė kultūros dalis, slepiant, nutylint dvasinius,

Ą

gelminius bruožus. Tačiau ir iki šiol mokyklos, masinės ko

f*

dėmesio.

munikacijos priemonės etnokultūrai skiria nepakankamai
Trečias veiksnys, turėjęs ir tebeturintis įtakos miestie

čių požiūriui į dvasinius dalykus, - tai jų kaimiška prigim
tis. Dauguma miestiečių ilgisi kaimo. Subjektyvią jauseną

Norėt g
i^mokti
liaudies
Šokių

Norėtų
išmokti
liaudies
dainų

geriausiai apibūdintų „tremties" įvaizdis.

Iš tiesų nemažai miestiečių (ar jų tėvų) atvyko į mies
tą iš kaimo ne savo noru, o verčiami susiklosčiusių aplin

kybių: priverstinės kolektyvizacijos, baimės būti ištrem
Kauniečių liaudies dainų poreikis ir amžius

tiems. Mieste buvo daugiau galimybių dirbti ir gyventi. To
kią prielaidą paremtų ir platesnė dainų turinio analizė. Ap
tariant populiarias liaudies dainas, buvo kreipiamas dėme

sys į jų etimologiją, mažiau gilinantis į turinį, todėl liko
nepaminėta gana daug dainų. Tai tremtinių dainos, sukur
tos karo ir pokario metais, dažniausiai nežinomų autorių,
dainuotos tremtyje ir neužmirštos iki šiol. Jose nedaug pa
sipriešinimo motyvų, tačiau vyrauja tėvynės meilė, ilgesys.
„Tremties" arba „tremtinio" mentalitetą rodo nepasitenki
nimas esama būkle: „tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia"
(„Dar daug dainelių, mieloji sese"), nuolatiniu tėvynės, tė
viškės ilgesiu: „Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus, ten pra
džiugs krūtinė, atgaivins jausmus", pagaliau Tėvynės, tė
viškės gamtos, šeimos santykių idealizavimas. Šiek tiek pa

Kauniečių liaudies šokių poreikis ir amžius
7o
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ka tradicinė liaudies daina.

Sociologinių duomenų analizė leido atskleisti lietuvių

it ^^./^;.
50-59

vėluotai, tačiau nostalgiškai skamba populiarios dainos

I1

miestiečių tautinės ir etninės savimonės raišką, remiantis
populiarių liaudies dainų analize. Savo ruožtu kelių socio
loginių tyrimų duomenys rodo, kad liaudies daina ir dva
sine liaudies kultūra nuolat domimasi. Tai leidžia manyti,

kad etninėje kultūroje slypinčios reikšmės gali būti įvairiai
interpretuojamos ir įvairiu laikmečiu aktualizuojamos.

60 if
daug^u

Kaip matyti, palankiausiai etninės kultūros atžvilgiu nu

Literatūros vaidmuo tautinės savasties ugdyme

siteikę 30-60 metų kauniečiai. Moterys - palankiau negu
vyrai. Aukštesnio išsilavinimo žmonių tarpe liaudies kul

Literatūros atsiradimas, rašytinė kultūra ženklina tautos bu

tūros poreikis taip pat didesnis. Analizuojant duomenis, ne

vimą ir jos brandą. Tautos, kurios neturi savo literatūros,

atrasta netikėtų dalykų. Kultūros sociologų seniai pastebėta

dažnai vadinamos ne tautomis, o tik etninėmis grupėmis ar

aktyvesnė Lietuvos moterų orientacija į dvasinio, kultūri

bendrijomis. Literatūra turi ir grįžtamąjį poveikį. Ji tarsi

nio gyvenimo sritis. Šio tyrimo duomenys nepaneigia įpras

formuoja ir stiprina tautą. Be abejo, tai priklauso nuo lite

tų tendencijų.

ratūros kokybės ir perteikiamų vertybių.

Taigi, tyrimo duomenys parodo pakankamai aukštą ir
stabilų su etnokultūra susijusių dalykų poreikį miesto gy

Kiekviena tautos istorijos epocha turi savo literatūrą,
kurią galima vertinti, įvardyti kaip tautos saviraišką ir kaip
auklėjamąją priemonę. Kalbėdami apie lietuvių literatūrą
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įvairiose tautose gali būti suprantamas skirtingai. Tuo po

ir jos poveikį šiandienos žmogui, turėtume išskirti kelis jos
raidos etapus - iki nepriklausomos Lietuvos ir Nepriklau
somybės metų, Sovietų okupacijos ir dabartinį Nepriklau

žiūriu skiriasi tautiškumo sąvokos formavimosi prielaidos

somos Lietuvos etapą. Nors toks išskyrimas yra formalus,

Baltijos tautose. Lietuviams ypač didelę reikšmę turėjo gar
bingos Lietuvos praeities iškėlimas, kunigaikščių ir istori
nių įvykių svarba. Šitokių istorizmo apraiškų latvių ir es

tačiau jis palengvina analizę ir apibendrinimą, kadangi pa

tų savimonės formavimesi būta gerokai mažiau. Lietuviams

grindiniai vertintojai yra kauniečiai. Norėdami nustatyti li

labiau rūpėjo atsiskirti nuo neigiamos lenkiškai kalbančios
bažnyčios įtakos (nutautinimo), ir tai neišvengiamai silpni

teratūros įtaką tautiškumui, suformulavome klausimą: „Ko

kią knygą turėtų perskaityti kiekvienas lietuvis?" Klausi
mas provokuoja ieškoti ir paminėti tokią knygą, kurioje bū

no katalikiškų vertybių svarbą. Buvo iškeliami romantiš

tų dalykų, reikalingų lietuviui, t. y. įvardytų, ko trūksta lie

torija. Taigi, tautiškumo istorinis supratimas, istorijos kaip

tuviui arba kas geriausiai išreiškia lietuviškumo esmę. Ši

vertybės iškėlimas, pradėtas formuoti tarpukario Nepriklau

taip, pasirinkdami ir įvardydami knygas, respondentai pri

somoje Lietuvoje, dominuoja iki šių dienų.

versti išreikšti savo poziciją tautiškumo atžvilgiu. Pasirink

kos Lietuvos praeities vaizdai, įspūdinga kunigaikščių is

Tendencija tautiškumo sąvoką interpretuoti istoriškai

tas veikalas turėtų atspindėti miestiečių tautiškumo supra

ypač išryškėjo XIX a. pabaigoje tautinių „Aušros" ir „Var

timą. Kita vertus, turėtų išryškėti tam tikra hierarchija ~

po^ sąjūdžių veikloje. Tada sukurtas ir Lietuvos himnas.

vienos knygos turėtų būti minimos dažniau, kitos rečiau,

Pačioje himno pradžioje taip pat pabrėžiamas istoriškumas.

ir šitaip būtų galima išskirti atskirų veikalų ar laikotarpių,

Jame iškeliamos istorinės praeities vertybės: „iš praeities

kuriais buvo parašytos knygos, prioritetus. Galima būtų ma

tavo sūnūs te stiprybę semia'', tik vėliau kalbama apie dar

nyti pasirenkant knygas buvus tam tikrų respondentų am

bą ir kitas moralines vertybes.

žiaus grupių skirtumų.
Knygas, kurias paminėjo kauniečiai, pabandėme suskirs

Tačiau tautiškumo istorinis supratimas apima ne tik se
niausią istoriją, bet ir naujausius laikus. Kauniečiai nuro

tyti. Buvo parašyti 66 atsakymų variantai. Pradinei apžval

dė ir naujųjų laikų istorines knygas - tremtinių istorijas,

gai išskyrėme tris svarbiausias atsakymų grupes (žr. 2 diag

knygnešių gadynės aprašymus. Daugeliui lietuvių karas ir

ramą).

pokaris tapo gyvybiškai svarbių išbandymų metais. Tada

patirti išgyvenimai daro įtaką dabarčiai ir žmonėms yra
2 diagrama. Knygų turinys

svarbūs iki šiol. Manoma, kad tremties, tremtinių patirtį ir
išbandymus turėtų žinoti kiekvienas lietuvis ir tai turėtų
tapti savita gyvenimo mokykla.
Tai, kad lietuviai istorinę praeitį laiko ypač svarbia ver

tybe, rodytų tremtinių ir politinių kalinių partijos įkūrimas
ir gyvavimas. Tremtinių knygas patys rašė apie 5% ap

klaustųjų, vyrai dažniau (8%) negu moterys (3%) minėjo
tokias knygas. Akivaizdu, kad labiausiai tremtinių knygas
vertina vyresni žmonės, nors tarp nurodžiusių knygas apie
tremtį ir tremtinius kaip reikšmingiausias tautiškumui ug
dyti, yra visokio amžiaus žmonių.

Aiškinant tokį didelį lietuvių polinkį į istoriškumą, rei
kėtų prisiminti, kad dauguma Lietuvos istorijos knygų ta
po prieinamos visai neseniai. Tai būdinga ir tremties isto
rijos bei knygų. Tikriausiai tai taip pat turėjo įtakos mies
tiečių nuostatoms tautiškos knygos atžvilgiu.
Tai būtų pats bendriausias skirstymas, kadangi nurody
tos grožinės literatūros knygos yra labai įvairios, skiriasi

Apžvelgus visus kauniečių nurodytus rašytojus ir kny
gas galima sakyti, kad tarp grožinės literatūros kūrinių nėra

jų turinys ir perteikiamos vertybės, todėl jos turi būti ap

nė vieno, kurį galėtume neabejodami pavadinti tautine kny

tariamos atskirai.

ga, kurį būtų nurodę daugelis apklaustųjų. Čia kalbame apie

Populiariausia arba svarbiausia tautos knyga neišven
giamai charakterizuoja tautiškumo turinį, tautinių vertybių

grožinės literatūros kūrinius, kuriuos maždaug penktadalis
kauniečių išvardijo kaip, jų nuomone, svarbiausią knygą,

prioritetus. Kauniečių apklausos duomenimis populiariau

kurią turėtų perskaityti kiekvienas lietuvis. Tačiau keletas

sios knygos apie Lietuvos istoriją. Trečdalis apklaustųjų

rašytojų buvo minimi dažniau negu kiti (žr. lentelę). Tai

minėjo A. Šapokos „Lietuvos istoriją", kiti tiesiog pažy

mūsų literatūros klasikai. Kokias vertybes puoselėja pami

mėdavo, kad knyga, kurią perskaityti turi kiekvienas lie

nėti kūriniai? Koks jų ryšys su tautiškumu? Aptarsime pen

tuvis — Lietuvos istorija. Taigi, kauniečių tautiškumo sam

ketą dažniausiai minimų. Tai V. Mykolaičio-Putino „Alto

pratoje dominuoja istorinė tautos patirtis.

rių šešėly", K. Donelaičio „Metai^, J. Baltušio romanai,

Istorinė tautiškumo arba lietuviškumo samprata yra su
siformavusi palyginti neseniai, tačiau tautiškumo turinys

Maironio eilės ir I. Simonaitytės „Aukštųjų Šimonių liki
mas" bei „Vilius Karalius". Kiekvieno kūrinio analizė už
imtų per daug vietos, ir tai nėra straipsnio tikslas. Apsi-
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ribosime bendrais pastebėjimais. Neabejojant galima sakyti,
kad visų išvardytų autorių kūryboje didesniu ar mažesniu

i lentelės tęsinys
Rašytojas, knyga

Nurodžiusių

mastu sprendžiamos tautiškumo, tautinio identiteto proble

skaičius

mos. I. Simonaitytės romanų ašis - „lietuvninkų" likimai
ir išlikimas. Nutautėjimo pavojus skatina ieškoti atsparos

J. Avyžius „Kaimas kryžkelėje", „Sodybų tuštėjimo

taškų ir iškelti lietuvybę kaip vertybę. Lietuvišką gamtą,

metas"

3

darbus ir kalendorių aprašęs K. Donelaitis taip pat ugdė

J. Požėra „Žuvys nepažįsta savo vaikų"

3

V. Kudirka

3

tėviškės gamtos ir tautos dainiaus kūryba inspiruoja tauti

B. Brazdžionis

2

nius jausmus. Ko verta vien tautinė giesmė? J. Baltušio ro

R. Gavelis „Vilniaus pokeris"

2

A. Škėma „Balta drobulė"

2

R. Granauskas „Gyvenimas po klevu"

2

J. Biliūnas

1

J. Erlickas „Raštai"

1

tavimas ir iškėlimas tampa atspara, leidžiančia priešintis

E. Malūkas „Šiukšlyno žmonės"

1

nutautinimui. Kitu atveju (Maironis) tautinės vertybės

S. Geda „Žalio gintaro vėriniai"

1

V. Bubnys „Nesėtų rugių žydėjimas"

1

P. Širvys

1

P. Cvirka „Frank Krak"

1

J. Paukštelis

1

šėly" - dažniausiai minimas romanas. Kuo ši knyga trau

J. Ivanauskaitė „Ragana ir lietus"

1

kia skaitytojus? Joje nerasime tautiškų vertybių idealiza

V. Petkevičius „Paskutinis atgailos amžius"

1

savo tautiečių sąmonę.
Maironio eilių tautinis romantizmas nekelia abejonių:

manuose lietuviško kaimo gamtos ir darbų idealizavimas

taip pat gali būti tėviškės meilės ir kaimiškų vertybių iš
aukštinimo pavyzdys.

Dažniausiai tautinių vertybių poreikis išryškėja grėsmės
akivaizdoje (I. Simonaitytės ir Donelaičio atveju - germa
niškos grėsmės). Tada savojo identiteto ieškojimas, akcen

(gamtos, tėviškės grožis, tėviškės meilė) akcentuojamos
valstybės formavimosi ir stiprėjimo laikotarpiu.
Kadangi išvardinta nemažai knygų ir autorių, proble
miška būtų nustatyti kiekvienos knygos vaidmenį ugdant
tautiškumą. Tačiau liko nepaminėta knyga, sulaukusi dau
giau dėmesio negu kitos. V. Mykolaičio-Putino „Altorių še

cijos. Čia vertėtų prisiminti, kad tai buvo vienas iš popu

liariausių romanų sovietinėje mokykloje. Sovietų valdžia jį
toleravo dėl švelnios antiklerikalinės kritikos. O to meto
moksleiviams ir inteligentams tai buvo tarsi tiltas, jungian
tis juos su prieškarinės Lietuvos gyvenimu. Galima saky
ti, kad tai buvo pirmasis solidus lietuviškas psichologinis
romanas, nepraradęs savo meninės ir intelektualinės ver
tės iki šiol. „Altorių šešėly" praturtino to meto kaimišką
literatūrą. Dabartiniam miesto žmogui jis artimas. Miestiš

ko šiuolaikinio gyvenimo būdo kaip vertybės suvokimu ga
lėtume paaiškinti ir kitų, rečiau minimų, knygų pasirinki
mą. Tai - R. Gavelio „Vilniaus pokeris", J. Ivanauskaitės
„Ragana ir lietus" ir kt. Tačiau tai tik kelios knygos. Kaip

visoje lietuvių literatūroje, taip ir sociologinėje apklausoje
dominuoja kaimo tematika ir žemiškosios vertybės.

tų vienatvės", D. Kamegis, O. Vaildas, Dž. Melvilio „Mobi Dikas", „Kama Sutra", Č. Aitmatovas, I. Ilfo, J. Petro
vo „Dvylika kėdžių", A. Puškinas, E. L. Voinič „Gylys".
Sunku būtų šioms knygoms atrasti bendrų charakteris

tikų, kadangi tai yra įvairių laikotarpių, tautų ir turinio kny
gos. Pradedant senovės indų meilės meno vadovėliu ir bai

giant praktiškaisiais D. Karnegio patarimais „kaip įsigyti
draugų". Galima manyti, kad tiems, kurie paminėjo šias

vių kūrinius.
Nurodžiusių

V. Mykolaitis-Putinas „Altorių šešėly"
K. Donelaitis „Metai"

15
13

Vienas iš galimų interpretacijos variantų būtų toks: vi
sur galima atrasti galimybę pasimokyti; lietuviams svar
biausia yra pasaulinė kultūra ir literatūros kūriniai. Iš tie
sų, tarp nurodytų autorių yra nagrinėjančių istoriškumo,
tautiškumo, istorinės atminties problemas (Č. Aitmatovas).

Pagaliau tai žymūs autoriai ir kūriniai, kuriuose perteikia

J. Baltušis „Parduotos vasaros", Sakmė apie Juzą",

Maironis „Pavasario balsai"

tieji: A. Sent-Egziuperi, Brolių Grimų pasakos, A. Kamiu,
Dž. Keruakas, Servantesas, G. G. Markesas „Šimtas me

siogiai apie tautiškumą ir paklausti jie pasirinko nelietu

skaičius

„Su kuo valgyta druska"

ma išvardinti jas visas tokia tvarka, kokia parašė apklaus

knygas, svarbesnės bendražmogiškos vertybės, todėl net tie

3 lentelė. Lietuvių rašytojai ir knygos
Rašytojas, knyga

Atskiro aptarimo reikalauja nelietuviškų knygų grupė.
Kadangi paminėjusių tokias knygas nedaug (3,5%), gali

12

10

mos bendros žmogiškosios vertybės.
Tačiau pats faktas, kad neatrandama geros lietuviškos
knygos, verčia suabejoti respondentų tautinėmis orientaci
jomis ir įtarti kosmopolitizmu.

L Simonaitytė „Aukštųjų Šimonių likimas",
„Vilius Karalius"

7

Žemaitė

3

Tautiškumo samprata tampa ne tokia populiari, kai lie

tuviškumui sustiprinti pasitelkiamos religinio turinio kny
gos. Tokias knygas paminėjo 10% atsakiusių į šį klausi-
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mą. Dauguma jų minėjo Bibliją, Šventąjį Raštą, Naująjį

riais aspektais yra pasakę savo nuomonę apie lietuvių tau

testamentą.

tinį charakterį, lyginę jį su kitų, šalia gyvenusių tautybių

Tautybės ir tikėjimo samplaika buvo ypač būdinga XVI-

būdo bruožais, temperamentu ir pan. Šias nuomones, pa

II-XIX a. Lietuvos ir Lenkijos kaimiečiams. Etnografiniai

sakymus analizavo ir apibendrino R. Bliumas straipsnyje

šaltiniai nurodo, kad prieš šimtą metų Lietuvoje kaimietis,

„Tautinio charakterio tyrinėjimas XX a. 1 pusės Lietuvos

paklaustas kokios jis tautybės, atsakydavo: „Rymo katali

filosofinėje, psichologinėje literatūroje ir publicistikoje"'4.

kas". Tautybės supratimas nėra senas. Dar XIX amžiuje

Filosofijos ir sociologijos instituto Etnosociologijos sky

kaimietis save suvokdavo kaip giminės, genties, tikinčiųjų

rius jau daug metų tyrinėja miestiečių etninius stereotipus

bendrijos narį. Tačiau šiandien sunku būtų įtarti mūsų mies

ir jų raidą. Kauniečių ir vilniečių apklausos leidžia paly
ginti dviejų didžiųjų miestų gyventojų etninių stereotipų

tiečius painiojant šias dvi (tikėjimo ir tautybės) sąvokas.
Galima daryti prielaidą, kad tiems 10% kauniečių, kurie
pasiūlė religinio turinio knygas, ypač svarbūs tikėjimo da
lykai, jiems neatsiejami nuo tautinių problemų. Tokie žmo

ypatumus - panašumus ir skirtumus.
Respondentų buvo klausiama, kokie būdo bruožai, jų
manymu, budingi vienai ar kitai tautybei. Prašyta išvardinti

nės įsitikinę, kad tikintysis ar žmogus, susipažinęs su ka

po keletą lietuvių, rusų, lenkų, žydų, baltarusių, estų, pran

talikiško tikėjimo dogmomis, bus geresnis lietuvis nei tas,

cūzų charakterio savybių. Pasirinktos greta gyvenančios

kuris tokių raštų nėra skaitęs. Tačiau yra nurodžiusių ir ki

tautybės - rusai, lenkai, žydai, baltarusiai, o siekiant pa

tokių religinio-filosofinio turinio knygų. Keli žmonės pa

lyginti - tolimesni estai ir prancūzai.

minėjo Vydūno raštus. Tai vertintume kaip siekį suteikti lie

Gauti duomenys buvo analizuojami dvejopai. Pirmiau

tuvybei kitokį, artimesnį lietuviškai tradicijai aspektą.
Dar reikėtų pažymėti, kad krikščionybė kaip lietuviš

siai, dažniausiai nurodomi vienos ar kitos tautybės charak

kumo ar tautiškumo pamatas moterims svarbesnė negu vy

otipus. Kadangi buvo išvardinta daug ir įvairių savybių,

terio bruožai padėjo nustatyti vyraujančius etninius stere

rams. Tarp minėjusių krikščioniško turinio knygas dvigu

daug vaizdingų epitetų, gauta daug savybių derinių, jie bu

bai daugiau moterų.

vo grupuojami, išskiriant dominuojančius derinius. Šitaip

Respondentų išskirtų knygų analizė atskleidė savitą
miestiečių požiūrį į knygos vaidmenį tautinės savimonės
formavimesi ir padėjo nustatyti vyraujančius tautiškumo
sampratos elementus. Dauguma kauniečių mano, kad tau
tiškumo pagrindą formuoja istorinė patirtis ir žinios. To
dėl tarp gausybės išvardintų knygų dominuoja senosios Lie
tuvos istorijos knygos arba veikalai, atskleidžiantys nau

jesnių laikų istoriją, pavyzdžiui, pokario pasipriešinimo ir
tremties prisiminimai bei istorija. Dažniausiai minimuose
grožinės literatūros kūriniuose dominuoja tėvynės meilė, tė
vynės idealizavimas arba sprendžiamos tautiškumo ir tau
tinio identiteto problemos, kylančios nutautėjimo grėsmės
akivaizdoje.

lietuvių savybių kompleksuose dažniausiai minimas darbš
tumas pateko į kelias savybių grupes.
Kita vertus, stereotipiniai vertinimai ne tik atskleidžia
vienos ar kitos tautybės vyraujančių bruožų visumą. Jie lei

džia įvertinti bendrą apklaustųjų požiūrį į tyrinėjamas tau
tybes. Šiam tikslui savybės, kurias išvardino miestiečiai,
buvo sugrupuotos pagal valentingumą. Taip susidarė ketu
rios savybių grupės: teigiamos, neigiamos, teigiamos ir ne
igiamos, neutralios savybės. Nagrinėdami teigiamų ir ne
igiamų vertinimų pasiskirstymą, galėjome įvertinti ir ben

drą miestiečių požiūrį į tautybes, išsiaiškinti, kokias tau
tybes jie vertino palankiausiai, kokias ne taip palankiai ir
apie kurias jie buvo ypač neigiamos nuomonės.
Kadangi miestiečiai turėjo įvertinti ir save, t. y. lietuvius5,
atsirado galimybė nustatyti lietuvių autostereotipus ir jų vietą

Etniniai stereotipai

tautybių statusų struktūroje. Toliau pateiktose lentelėse nu
braižytos diagramos, kuriose toji struktūra atskleidžiama.
Atskirai nupieštas teigiamų savybių išsidėstymas (1 diagra

Gyvenimas mieste -tai nuolatinis bendravimas. Bendrau
dami su įvairių tautybių žmonėmis, miestiečiai anksti su

ma) ir neigiamų savybių struktūra (2 diagrama).
Žvelgiant į 3 diagramą nesunku pastebėti, kad prancū

siformuoja nuomonę apie juos, kuri dažnai yra apibendrinta,

zai, lyginant su kitomis tautybėmis, vertinami geriausiai.

kategoriška ir subjektyvi, tačiau daugiau ar mažiau atitin

Daugiau kaip pusė miestiečių, atsakiusių į šį klausimą, mi

ka objektyvias vienos ar kitos tautybės būdo bruožų cha
rakteristikas. Tokie apibendrinti vaizdiniai apie vieną ar ki

nėjo teigiamas prancūzų savybes, (neigiamas minėjo tik 45% žmonių). Šiuo klausimu beveik nėra skirtumo tarp vil

tą tautybę vadinami etniniais stereotipais ir yra mokslinių-

niečių ir kauniečių nuomonių.

sociologinių, antropologinių, psichologinių tyrinėjimų ob

Tyrinėjant etnostereotipus buvo nustatyta, kad savos et

jektas. Pradžią moksliniams tyrimams davė garsus W. Lip-

ninės grupės stereotipai (autostereotipai) ir kitų etninių gru

pmano darbas „Visuomeninė nuomonė"3. Tarpukario Lie

pių stereotipai (heterostereotipai) priklauso nuo tiriamos et

tuvoje ne vienas iškilus kultūros veikėjas ar filosofas įvai-

ninės grupės padėties visuomenėje.6 Mūsų tyrimas rodo,

3W. Lippman. Public opinion. N. I.. 1992.
4Filosofija ir sociologija. 1995.. Nr 2(17). p. 64-74.
5Sraipsnyje kalbama tik apie lietuvių požiūrį į kitataučius.
6Le Vine R. A. Campbell D. T. Ethnocentrism: theories of conflict. ethnic attitudes and group behavior. N. Y. 1972.
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kad lietuviams nebudingas etnocentrizmas —jie nesuteikė

Galima būtų manyti, kad etnocentrištinių tendencijų ne

savo tautybei išskirtinių teigiamų bruožų, taip pat neužėmė

pakankamumą lėmė socialistiniame lageryje praleisti me

aukščiausios padėties statusų struktūroje. Toji vieta atite

tai ir savęs kaip kitos sistemos, kito pasaulio atstovų, su

ko prancūzams. Etnocentristinės tendencijos laikytinos nor

vokimas. Tai iš daiies galėtų tvirtinti būdo bruožų, kurie

maliu teigiamo savęs įvertinimo reiškiniu. Taigi, jų nebu

suteikiami prancūzams ir lietuviams, palyginimas. Prancū

vimas rodytų tam tikrą lietuvių netikrumą, nepasitikėjimą

zams priskiriamas laisvumas, atvirumas, laisvamanybė,

savimi, sakytume, nevisavertiškumo kompleksą. Lyginda
mi save su Vakarų Europos žmonėmis, lietuviai nesijautė
lygiaverčiai. Čia buvo skirtumų tarp vilniečių ir kauniečių.

laisvos pažiūros. Nė vieno iš jų lietuviai nepaminėjo api
būdindami save. Lietuviai iki šiol nesijaučia pakankamai
laisvi bent jau tiek, kad tai atsispindėtų svarbesnių charak

Prancūzus ir kauniečiai, ir vilniečiai vertino vienodai, o

terio bruožų kataloge.

apie save kauniečiai buvo geresnės nuomonės, priskirdami

Kokiais epitetais lietuviai apdovanojo prancūzus (žr. 4

sau maždaug tiek pat teigiamų bruožų, kaip ir prancūzams.

lentelę)? Etnostereotipų apie prancūzus branduolį sudarė
žodžiai, kuriais apibūdinamas kilmingas, aukštos kultūros
žmogus.

S diagrama

Taigi, 30% atsakiusių į šį klausimą kauniečių ir 23%

Kaip miestiečiai lietuviai vertina save ir kitataučius

vilniečių pabrėžė aristokratiškumą, inteligenciją, kultūrin

(teigiamų savybių aspektu)

gumą, eleganciją, subtilumą, žavumą, patrauklumą, gerą
skonį, galantiškumą, mandagumą, pagarbą kitiems, roman
tiškumą. Šiuos budo bruožus, apibūdindami prancūzus, daž
niausiai parašydavo mūsų respondentai.
Prancūzų aristokratiškumas lietuvių sąmonėje nebuvo
itin sausas ir racionalus, o nuspalvintas gyvomis spalvo
mis. Apie 40% apklaustųjų rašė, kad prancūzams būdinga
mokėjimas džiaugtis, linksmumas, emocionalumas, gestiku
liavimas, nuoširdumas, atvirumas, laisvamanybė, laisvumas.
Tai tikri ekstravertai.
4 lentelė. Savybės, kurias lietuviai priskiria prancūzams

(atsakiusiųjų procentai)
1.Lietuviai

5.Baltarusiai

2.Lenkai

6.Estai

3.Rusai

7.Prancūzai

4.Žydai

4 diagrama
Kaip miestiečiai lietuviai vertina save ir kitataučius

(neigiamų savybių aspektu)

Savybes
Subtilumas, elegancija, žavumas,
patrauklumas, geras skonis,
romantiškumas, aristokratiškumas,
galantiškumas, inteligentiškumas,
meilė grožiui, kultūra, mandagumas,
talentas

Vilniečiai

Kauniečiai

23

30

Mokėjimas džiaugtis, linksmumas,
emocionalumas, lengvabūdiškumas,
laisvas elgesys, nerimtumas, seksualumas,
Šnekumas, tuštybė, triukšmingumas,
atvirumas, meilė, erotika40

38

Kitos teigiamos savybės6

4

Kitos neigiamos savybės4

5

Ekspresyvus, emocionalus prancūzai aktyvūs ir asme
ninių santykių srityje. Seksualumas, nerimtumas, mokėji
mas mylėti, erotiškumas - tai savybės, kurios taip pat sva

riai prisidėjo prie prancūzų įvaizdžio. Reikia pažymėti, kad
pastarieji bruožai priskiriami tik prancūzams.
Vertinant tautybes, kartais išsiskirdavo vyrų ir moterų
nuomonės. Kaunietės ir vilnietės dažniau negu vyrai mi
nėjo aristokratiškus prancūzų būdo bruožus. Jaunesni ir
1.Lietuviai

5.Baltarusiai

aukštesnio išsilavinimo lietuviai palankiau vertino prancū

2.Lenkai

6.Estai

zus, dažniau nurodydavo teigiamas charakterio savybes.

3.Rusai

7.Prancūzai

4.Žydai

Galime palyginti savo tautiečių vertinimus su panašia
apklausa, atlikta 1987 metais Europos universitetiniame
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riomis tautybėmis ypatumus, įvertinti panašumus ir skirtu

institute Florencijoje Italijoje7. B esi stažuojančių studentų,

mus. Savo ruožtu įvairiapusis bendravimas leido palyginti

dėstytojų ir Instituto darbuotojų (100 įvairių tautybių žmo
nių) buvo prašyta įvertinti penkių Europoje gyvenančių tau

save su kitais, kitų tautybių žmonėmis, įvertinti. Galbūt dėl

tybių mentaliteto savitumus.

ti atsargiau, dažniau pasirinkti neutralius būdo bruožus.

to vilniečiai, apibūdindami save ir kitus, buvo linkę spręs

Apklausos duomenų analizė parodė, kad prancūzai daž
niausiai buvo apibūdinami žodžiais, kurie vienaip ar kitaip
buvo susiję su nacionalizmu: šovinistai, patriotai, etnocentristai, izoliacionistai, rasistai, orientuoti tik į savo kultū

rą. Taip nusprendė 46% respondentų. 27% atsakiusiųjų pa
brėžė prancūzų aroganciją, išdidumą, viršenybę prieš ki
tus. Taip pat 13% nurodė prancūzų žavumą, gyvumą, at
virumą, aistringumą. Beveik penktadalis (19%) respondentų
pastebėjo prancūzų rafinuotumą, kultūrą, eleganciją, sko

nio ir stiliaus pojūtį.
Palyginus duomenis, matyti, kad yra panašumų, tačiau
nemažai ir skirtumų. Ir lietuviai, ir Europos instituto dar
buotojai sutinka, kad prancūzai ^ kultūringi, elegantški, ža
vūs, gyvi, atviri. Tačiau lietuviai apsistojo ties minėtais
bruožais, o artimiausiems prancūzų kaimynams kėlė neri
mą jų nacionalistinės nuotaikos. Straipsnio autoriaus nuo
mone, rafinuotų prancūzų stereotopas siekia XVII amžiaus
Versalio karališkuosius rūmus, kurie diktavo aristokratų

5 lentelė. Savybės, kurias miestiečiai lietuviai priskiria lie
tuviams (atsakiusiųjų procentai)
SavybėsVilniečiai

Kauniečiai

Darbštumas ir kiti teigiami bruožai2429
Nuoširdumas, atvirumas, geraširdiškumas,
dosnumas, vaišingumas, santūrumas,
kuklumas, draugiškumas2418
Nacionalumas, patriotizmas, laisvės siekimas,
vienybė, rūpinimasis kitu žmogumi-7
Pavydas, egoizmas, pyktis, vienybės stoka,
gobšumas312
Apsukrumas, gudrumas, suktumas,
sugebėjimas prisitaikyti, materializmas,
prakticizmas, spekulianto, komersanto
gabumai13

madas, o prancūzų- nacionalistų ir arogantų vaizdiniui for

Užsispyrimas, tvirtumas, pastovumas,
išdidumas, pasitikėjimas, ramumas,

muotis padėjo pastarojo laikotarpio prancūzų valdžios po

kantrybė146

litika ir primygtinis siekimas kalbėti tik prancūziškai, ne

Darbštumas ir neigiamos savybės:

noras su kitataučiais bendrauti kita kalba.

pavydas, savanaudiškumas ir kt.410

Lietuviai neturėjo su prancūzais tokių problemų, kadan
gi tai pakankamai tolimi kaimynai, tačiau Prancūzijos rūmų

Uždarumas, šaltumas, įžūlumas94

kultūrinė įtaka ir jos suformuotas prancūzo įvaizdis lėmė da

Abejingumas, neryžtingumas, nuolankumas,

bartinį lietuvių požiūrį. Lietuvių ir prancūzų bendravimas so

prisitaikymas, koservatyvumas96

vietiniais metais vyko per tarpininkus - literatūrą ir kino fil

Kitos savybės

mus. IŠ dalies tai turėjo įtakos prancūzų įvaizdžiui formuo
tis. Intensyvesnis bendravimas prasidėjo Atgimimo metais,

tačiau jis iki šiol labiau susijęs su biznio reikalais ir paste
bimos įtakos stereotopų pokyčiams nepadarė.
Pradėjome nuo prancūzų, kadangi ši tautybė buvo aukš
čiausiai vertinama. Antrą vietą etnostereotipų struktūroje
užėmė lietuviai. Apibūdindami save, lietuviai (kauniečiai

Darbštumas - tai būdo savybė, kurią dažniausiai nuro
dydavo lietuviai kauniečiai ir vilniečiai, norėdami apibū
dinti lietuvio charakterį. Ši savybė vyravo, aplink ją buvo
komponuojamos visos kitos. Dažnai ji minima šalia kitų
teigiamų būdo bruožų. Trečdalis kauniečių ir ketvirtadalis
vilniečių parašė darbštumą esant esmine lietuvio charakte

ir vilniečiai) buvo pakankamai žodingi. Todėl sudėlioti at

rio ypatybe. Net vaizduodami neigiamus bruožus, darbš

sakymų variantus nebuvo lengva.

tumą vis tiek nurodė 10% kauniečių ir 5% vilniečių. Ki

Prancūzų etnostereotopą formavo dvi vertinimų grupės.

Lietuviams apibūdinti prireikė devynių.

toms tautybėms ši savybė nepriskiriama.
To negalima būtų pasakyti apie kitus charakterio bruo

Jei patyrinėtume teigiamų ir neigiamų charakterio bruo

žus. Pavyzdžiui, nuoširdumas, atvirumas, geraširdiškumas -

žų santykį (žr. 3 ir 4 diagramas), tai pastebėtume, kad kau

vieni svarbiausių rusų etnostereotipą sudarančių bruožų.

niečiai lietuvius vertino geriau negu vilniečiai (atitinkamai

Apsukrumas, gudrumas, suktumas, materializmas, praktiš

61 ir 43 procentai). Tačiau jie daugiau nurodydavo ir neigia

kumas - žydų, uždarumas, šaltumas - estų, abejingumas,

mų savybių. Jų vertinimai buvo kategoriškesni. Vilniečiai

neryžtingumas, nuolankumas ^ baltarusių. Taigi, lietuvių et-

dažniau nurodydavo neutralias savybes arba šalia taigiamo

nostereotipas - tai tarsi įvairią, kartu gyvuojančių pagrin

charakterio bruožo minėdavo ir neigiamą, o kauniečiai la

dinių bruožų samplaika, kurioje svarbiausią vietą užėmė

biau linkę į kraštutinius sprendimus: geras arba blogas.

lietuvių monopolizuotas darbštumas.

Tokius vertinimo skirtumus aiškintume tuo, kad Vilnius —
multikultūrinis miestas, todėl vertinimai įvairesni. Vilnie

čiai turėjo daugiau galimybių patirti bendravimo su įvai

Visi pastaraisiais metais Lietuvoje atlikti etnostereoti
pų tyrimai rodo darbštumą esant svarbiausiu lietuvių etno
stereotipą formuojančiu bruožu. Be Lietuvos Filosofijos ir

sociologijos instituto Etnosociologijos skyriaus darbų ga7 Nico Witerdink. Images of national character in an international organization: five european nations compared, The Netherland's Journal of
Sočiai Scienc vol. 28. Nl. April, p. 31-49.
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riui. Tačiau skirtumų buvo. Vertindami save, lietuviai daž

lime pasiremti A. Avidonienės ir R. Bistricko apklausa, ku

niau minėdavo santūrumą, kuklumą. O kalbėdami apie ru

rios rezultatai panašūs8-9. Be to, reikėtų pažymėti, kad šios

sus, lietuviai tų bruožų neakcentavo. Mažiau apklaustųjų

savybės akcentavimas nėra vien lietuvių išskirtinė nuomo

(14% vilniečių ir 16% kauniečių) lietuviams priskyrė

nė apie save. Kaimynai (rusai, lenkai, baltarusiai) vardin

„šiaurietiškas" charakterio ypatybes - uždarumą, šaltumą.

dami lietuvio charakteriui būdingus bruožus taip pat daž

Iš tokio būdo bruožų santykio galima būtų spręsti lietu
vius save laikant ne itin šiaurietiškos prigimties žmonė

niausiai mini darbštumą.
Etniniai stereotopai Lietuvoje pradėti tirti neseniai. To

mis. Pagal temperamento, emocinės sferos ypatumus, iš

dėl bet kokie istoriniai ekskursai sociologams svarbūs ir

ryškėjusias būdo savybes, jie artimesni rusams, turi Šiek

vertingi. R. Bliumas minėtame straipsnyje pateikia lentelę

tiek estų būdo bruožų, tačiau jiems svetimas prancūzų tem

su lietuvių charakterio bruožais, kuriuos jam pavyko ap
tikti įvairių tarpukario kultūros veikėjų darbuose. Išvardin

peramentas.
Kaip jau buvo minėta, darbštumas sudarė lietuvių au

tos 122 teigiamos būdo savybės. Tarp dažniausiai minimų

tostereotipo branduolį, tačiau buvo savybių, kurias pažy

savybių darbštumo nėra. Charakterio bruožai suskirstyti

mėjo nemažai (14% vilniečių ir 6% kauniečių) miestiečių
ir kurios tarsi papildo lietuvio darbštuolio paveikslą. Turi

rangais pagal paminėjimo dažnumą. Dažniausiai minimos
savybės turi 6 rangus, rečiausiai - 1. „Mylintys darbą" 2 rangai. Kitos savybės, turinčios aukštus rangus, taip pat
dažnai sutinkamos ir šiuolaikiniuose vertinimuose.

mas galvoje užsispyrimas, tvirtumas, pastovumas, išdidu
mas, pasitikėjimas, ramumas, kantrybė. Vardijant šiuos bū
do bruožus, prieš akis stovi Vaižganto aprašytas Mykoliu

Vis dėlto, kaip gi su tuo darbštumu? Kodėl jis neminimas
arba retai minimas kaip prigimtinė savybė? Vienas iš gali

kas. Rečiau, tačiau pasitaikė (6-9%) abejingumo, neryž

mų interpretacijos variantų būtų bendrieji žmogaus suvoki

kų Žemaitės Vingių Jono bruožų. Taigi, tebėra gyvi šio am

mo dėsningumai. Būdo savybės neegzistuoja savaime. Jos at
randamos, suvokiamos, įsisąmoninamos lyginant save su ki
tais. Estai vadinami „šaltais ir uždarais^, kadangi egzistuoja
„karšti ir atviri" pietiečiai. Darbštumas yra tipiškas visų
žemdirbyste besiverčiančių tautų bruožas. Žemės darbai rei
kalauja nuolatinio triūso, pastovaus gyvenimo būdo.

Galima manyti, kad iki sovietų okupacijos lietuviai netu
rėjo su kuo palyginti šios savo charakterio pusės. Kartu su
sovietų okupacija, o ypač po karo, Lietuvą užplūdę kolonistai
dažniausiai buvo miestiečiai, atitrūkę nuo žemės, besire

miantys išlaikytinių filosofija. Sovietų Sąjungoje darbštūs
valstiečiai gerokai anksčiau buvo pradėti vežti į Sibirą.

Lietuvių kaip darbščios tautos įvaizdis formavosi lygi
nant save su atvykėliais - klajokliais, žmonėmis be tėvy
nės, praradusiais ryšį su žeme. Ir su miestietišku gyveni
mo būdu aplamai. Gal būt „lietuvio-darbštuolio^ paveiks

tingumo, nuolankumo, prisitaikymo, konservatizmo — tipiš
žiaus pradžioje aprašyti personažai. Kita vertus, pastaroji
savybių grupė dažnai būdavo priskiriama baltarusiams.
Retas (1-3% žmonių) paminėjo šiuolaikiniame gyvenime
tokias tinkamas verslininko-komersanto savybes — apsukru
mą, gudrumą, sugebėjimą prisitaikyti, materializmą ir pan.
Vertinant save, vyravo teigiamos savybės, tačiau neap

sieita be kritiško požiūrio.
Kaip jau buvo minėta, kauniečiai labiau linkę pasirinkti
pokarį atitinkančius vertinimus. Taigi, daugiau kauniečių

(12%) negu vilniečių (3%) parašė, kad lietuviams būdin
gas pavydas, egoizmas, pyktis, vienybės stoka, gobšumas.
6 lentelė. Savybės, kurias lietuviai priskiria estams (atsa

kiusiųjų procentai)
Savybės

Vilniečiai

Kauniečiai

las — pokarinis reiškinys? Antra vertus, autostereotipą for

Uždarumas, šaltumas, atšiaurumas,

muojančios savybės atskleidžia ir save vertinančių bendrą

santūrumas, ramumas, kantrybė,
išdidumas, užsispyrimas, tvirtumas,
pastovumas, egoizmas4540

sias nuostatas. Vertinant save, savo tautą, demonstruojama
sava vertybių sistema ir prioritetai. R. Bliumo tirti filoso
fai nebūtinai atitiko statistines lietuvių vertybines nuosta
tas. Tiesiog jų vertybių sistemoje darbštumas nebuvo lai
komas išskirtine dorybe.
Atidžiau pažvelkime į kitas charakterio savybes, savaip
atskleidžiančias tautos temperamento, emocijų, bendravi
mo ypatumus ir sudarančias autostereotipo mozaiką. Dau

giausiai miestiečių (24% vilniečių ir 18% kauniečių) rašo
apie lietuvių nuoširdumą, atvirumą, geraširdiškumą, vai
šingumą. Ekstravertiškos savybės padeda bendrauti. Tačiau
jos nebuvo tokios aktyvios ir intensyvios bendravimo po
žiūriu kaip prancūzų - greičiau artimesnės rusų charakte

Patriotizmas, tautiškumas, laisvės siekimas,
solidarumas, tradicijų saugojimas618
Nacizmas, savanaudiškumas, šovinizmas,
nepalankumas kitai tautai, perdėtas savęs
vertinimas, žiūrėjimas iš aukšto611
Kitos teigiamos savybės: darbštumas,
patriotizmas, aristokratiškumas, inteligencija,
sąžiningumas, elegancija, draugiškumas,
talentingumas, laisvumas, praktiškumas 209
Kitos neigiamos savybės: egoizmas,
pasipūtimas, įžūlumas, savanaudiškumas,
šykštumas33

8 Etnostereotipai. Vilniečio portretas. Sociologiniai metmenys. Vilnius., 1995. p. 28-47.
'' A. Avidonienė, R. Bistrickas. Nacionaliniai stereotipai Vilnios krašte ir grupinis favoritizmas. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai.
Psichologija. V., Mokslas, 1991 t. XI. p. 5-19.

Estus iš kitų tautybių, lietuvių miestiečių supratimu, iš
skiria šiaurietiški būdo bruožai. Beveik pusė dalyvavusių
apklausoje mano, kad estams būdingas uždarumas, šaltis,
atšiaurumas, santūrumas, ramybė, kantrumas, išdidumas,
užsispyrimas, tvirtumas, pastovumas. Tokios pagrindinės
savybės sudarė estų stereotipo branduolį.

Kita savybių grupė įvardijama šiek tiek rečiau, tačiau
taip pat svarbi apibūdinant estus kaip tautybę. Tai - po

žiūris į tautiškumą. Jis ypač imponavo kauniečiams: jų ge
rokai daugiau nei vilniečių akcentavo estų nacionalumą. Ta

7 lentelės tęsinys
Savybės

Vilniečiai

Kauniečiai

Šnekumas, plepumas, triukšmingumas,
lengvabūdiškumas, mokėjimas džiaugtis,
emocionalumas, pagyrūniškumas
Tingumas, netvarkingumas

6
21

Girtuoklystė, abejingumas, žioplumas,
neryžtingumas, bukumas, draugiškumas,
linksmumas

čiau vertintojų požiūris į nacionalumą nebuvo vienareikš

mis. Jie pasidalijo į dvi vienodo dydžio grupes (žr. 6 len
telę). Vieni žavėjosi estais ir tvirtino, kad jiems būdingas

Kalbėdami apie lietuvius, turėjome išstudijuoti visą tei
giamų bruožų rinkinį^ suklasifikuoti gausybę teigiamų po

patriotizmas, tautos jausmas, laisvės siekis, vienybė, soli

žymių, o aptardami rusišką charakterį, teigiamus bruožus

darumas, tradicijų saugojimas. Kiti vertino estų naciona

atradome vienoje - emocijų - sferoje. Ir kauniečiai, ir vil

lumą neigiamai, pabrėždami hipertruofuotus tų pačių savy

niečiai akcentavo svarbiausią teigiamą rusų bruožą - at

bių aspektus - nacizmą, savanaudiškumą, šovinizmą, žiū

viraširdiškumą. Plačiai žinomas rusų „širokaja dušą'" fe

rėjimą iš aukšto. Vilniečiai (12%) rečiau negu kauniečiai
(29%) akcentavo minėtus savybių kompleksus. Kaip ir ki

nomenas buvo ir lietuviško požiūrio į rusus pagrindinis ak

tas tautybes, estus kauniečiai vertino kategoriškiau negu vil

na šį bruožą: dažnai minėtas nuoširdumas, atvirumas, ge

centas. Visos kitos savybės vienu ar kitu aspektu paryški

niečiai, dažniau vartojo teigiamus arba neigiamus epitetus.

raširdiškumas, dosnumas, gerumas, paprastumas, mokėji

Vilniečiai vertino atsargiau ir santūriau. Apžvelgdami ver

mas bendrauti, draugiškumas. Nors rusiškas atviraširdišku

tinimų pobūdį galėtume pasakyti, kad estai vertinimų hie

mas vyravo, tačiau buvo ne vienintelis bruožas ir kartais

rarchijoje užėmė truputį aukštesnę nei vidutinė vietą. Pa

įgydavo neigiamų atspalvių. Tada buvo minimas plepumas,

našiai vertinami rusai. Reikėtų pažymėti, kad per metus es

triukšmingumas, lengvabūdiškumas.

tų tautybės vertinimai suprastėjo: Atgimimo metais lietu
viai jiems negailėjo teigiamų epitetų, o estų nacionalizmas

Sovietinio valdymo metai, prievartinis rusų kalbos mo
kymas, rusų valdininkų ir partinių darbuotojų savivalė su
formavo agresyvaus ruso stereotipą. Galbūt todėl rusams

buvo laikomas pavyzdžiu.
Kauniečių nuomonė apie rusus labai prieštaringa: 44%
žmonių paminėjo vien teigiamas savybes, o kita. mažesnė

prikišamas noras būti „vyresniu broliu^, mesianizmas, na
cizmas, Šovinizmas, kosmopolitizmas.

dalis (34% atsakiusių) - vien neigiamas. Mažuma (22%)

Su išvardintomis savybėmis siejamas ir egoizmas, pa

nurodė neutralias arba ir teigiamas, ir neigiamas savybes.

sipūtimas, savęs aukštinimas, pavydas, agresija - totalita

Kauniečiai rusus vertino kategoriškai - kaip ir kitas tau

rinio komplekso bruožai.

tybes. Tačiau kauniečių ir vilniečių nuomonės ypač skyrė

Paprastai tautybėms, kurioms simpatizuojama, suteikia

si, kadangi pagal teigiamų įvertinimų procentą vilniečiams

mi tokie patys ar panašūs bruožai kaip ir savajai. O toms,

rusai buvo viena nemėgstamiausių tautybių, o kauniečiai

kurių nemėgstama - priešingi bruožai. Taip atsitiko ir su

jiems suteikė gana daug teigiamų bruožų. Taigi, sprendžiant

rusais. Lietuviai save apibūdino darbščiais, todėl rusams -

iš teigiamų vertinimų išsidėstymo (diagrama) rusų reitin

atvirkščiai - suteikė ,,tinginių*\ „apsileidusių", „netvarkin

gas kauniečių akyse gana aukštas. Tie patys dėsningumai

gų^ epitetus. Kartu minima girtuoklystė. Nors nesaikingas

išryškėjo mėginant analizuoti charakterio bruožų, kuriuos

alkoholio vartojimas ir lietuviams nesvetimas, tačiau, kal

išvardino miestiečiai, turinį.

bėdami apie save, lietuviai girtuoklystės neminėjo.

7 lentelė. Savybės, kurias lietuviai priskiria rusams (atsa

nai tautybei skirtingų bruožų. Bet esama ir bendrų tenden

kiusiųjų procentai)

cijų. Vertinant dėmesys labiausiai kreipiamas į temperamen

Vertindami save ir kitus, lietuviai vardija daug kiekvie

Savybės

Vilniečiai

Kauniečie

Nuoširdumas, atvirumas, geraširdiškumas,
dosnumas, gerumas, paprastumas,
mokėjimas bendrauti, draugiškumas4940
Egoizmas, pasipūtimas, įžūlumas,
savanaudiškumas, savęs aukštinimas,
įkyrumas, žiaurumas, pavydas, agresija

to, emocines savybes. Estai — šalti; rusai - atviraširdžiai;
prancūzai - lengvabūdžiai, žaismingi. Dažnai minimos in
telekto savybės. Tačiau be šių savybių lietuviams buvo

svarbūs dar du dalykai: požiūris į darbą ir tautiškumą. Šie
aspektai svarbūs apibūdinant save ir išsakant nuomonę apie
kaimynus. Vertindami rusus, lietuviai vienareikšmiškai prie

169

šino juos sau: pabrėžė savo darbštumą ir akcentavo rusų

Patriotizmas, tėvynės meilė, pasiaukojimas,
vienybė, idėjiškumas13

tingumą. Apie 20% miestiečių parašė, kad rusams būdin

Noras būti „vyresniu broliu", mesianizmas,
nacizmas, šovinizmas,
kosmopolitiškumas820

ga ir tautiškumo atžvilgiu. Tik 1—3% apklaustųjų manė, kad

72

gas tingumas, netvarkingumas. Tokia pat priešstata būdin
rusams būdinga tėvynės meilė, patriotizmas, pasiaukojimas,
vienybė.

Bendrai daugiau apklaustųjų (8-20%) rusus įvardijo
esant kosmopolitus, žmones be Tėvynės. Kartu pabrėžė

ekspansionį jų kosmopolitizmo pobūdį.
Apibūdindami rusus, kauniečiai ir vilniečiai be teigia
mų bruožų dažnai paminėdavo ir neigiamus. Populiariau
sias derinys: teigiami, komunikabilūs, bendravimą paleng
vinantys bruožai, o šalia jų - girtuoklystė, abejingumas,
žioplumas ir panašios savybės.
Taigi, apibendrinant galima būtų pasakyti, kad ruso pa
veikslas lietuvių sąmonėje - vienas prieštaringiausių. Vy

raujantys komunikabilumą liudijantys bruožai disonuoja.
Atviraširdis, draugiškas rusas dažnai virsta agresyviu, įžū

8 lentelės tęsinys
Charakterio bruožai

Vilniečiai

Kauniečiai

Talentingumas, išradingumas, inteligencija,
išmintis, protas, gabumai, intelektas166
Komersanto, bankininko sugebėjimai,
su verslininko gyslele38
Nacizmas, šovinizmas, nepakantumas
kitoms tautoms, įžūlumas, noras būti
„vyresniu broliu", mesianizmas24

Tam tikras dvilypumas išryškėjo ir vertinant žydų požiūrį
į tautiškumą. Kaip jau buvo minėta, miestiečiams ypač svar

liu „vyresniu broliu".

Lietuviai, apibūdindami žydų tautybę, rinkosi visai ki

bus šis aspektas. Todėl stereotipiniai vaizdiniai apie vieną ar

ma labai mažai bruožų, kurie būtų bendri žydams ir lietu

kitą tautybę būtinai turi apimti jų tautiškumo įvertinimus.
Vertindami žydus, lietuviai žavėjosi žydų sugebėjimu

viams. Galima sakyti, kad lietuviai suvokė žydus esant vi

puoselėti savo tautinį identitetą. Tai būtų antras pagal svar

tokius žodžių derinius nei kalbėdami apie save. Nurodo

sai skirtingus ir tolimus. Tai ypač išryškėjo bandant susi
steminti teigiamų ir neigiamų vertinimų pasiskirstymą.
Pradėsime nuo neigiamų vertinimų. Jų nedaug. Jei spręs-

bą žydams priskiriamų būdo bruožų kompleksas. Miestie
čiai minėjo tokius bruožus kaip vienybė, solidarumas, pa
triotizmas, tėvynės meilė, nacionalinis išdidumas, savo tra

tume tik pagal juos, žydų tautybės žmones galėtume priskirti

dicijų saugojimas, rūpinimasis tautiečiais. Išskirtinis žydų

prie geriausiai vertinamų. Mažiau neigiamų charakteristikų

tautinis bruožas -jų vieningumas. Nei vienai kitai tauty

surinko tik prancūzai ir lietuviai. Tačiau vertinama atsižvel

bei šio bruožo lietuviai nebuvo priskyrę. Tačiau nurodė ir

giant į visumą. Pagal teigiamų charakteristikų pasiskirstymą

hipertrofuotą tautiškumą, kai teigiama savybė virsta prie

žydus lenkia prancūzai, lietuviai. Tolesnis skirtingų miestų

šybe. Taip atsirado nacizmas, šovinizmas, nepakantumas ki

gyventojų vertinimų eiliškumas skyrėsi. Vilniečiai buvo ne

toms tautoms, noras būti „vyresniu broliu", mesianizmas.

tokie kritiški visų tautybių atžvilgiu. Jų hierarchinėje teigia

Lietuviai^ vertindami tautines žydų aspiracijas, žymiai daž

mų vertinimų struktūroje žydai užėmė trečią vietą. Juos vil

niau pastebėdavo pozityvų šio reiškinio aspektą. Teigiamai

niečiai vertino panašiai kaip estus, tačiau geriau už baltaru

žydų nacionalumą apibūdino 17-26%, neigiamai - tik 2-

sius, rusus ir lenkus. Kauniečiai žydus vertino prasčiau, pri

4% miestiečių.

skyrė jiems mažiau teigiamų bruožų.
Žydų etninį stereotipą sudarė neutralūs valentingumo

Apžvelgus susistemintą žydų charakterio stereotipą, ga
lima daryti išvadą apie iŠ esmės teigiamą lietuvių požiūrį

požiūriu bruožai. Apie 40% atsakiusių į šį klausimą vil
niečių ir 25% kauniečių buvo įsitikinę, kad žydams būdin

į žydus. Istoriškai susiformavęs žydų kaip etniškai viena

gas apsukrumas, gudrumas, veiklumas, organizuotumas, su

vas iki šiol. Ypatingo patrauklumo turi žydų-intelektualų

gebėjimas prisitaikyti (žr. lentelę). Tai bruožai daugiau ar

vaizdinys. Kiekybinis teigiamų ir neigiamų intelekto sfe

mažiau susiję su intelektu. Intelekto pajėgumas buvo aiš

ros vertinimų derinys taip pat nusveria pirmųjų naudai.

lytės ir vienalytiškumą puoselėjančios tautos stereotipas gy

kiai pabrėžiamas vardijant tokias savybes kaip „išmintin

Taigi, objektyvus sociologinis tyrimas parodo mūsų vi

gi, protingi, gabūs, intelektualūs". Vilniečiai dažniau ak

suomenėje vyraujant pozityvias nuostatas žydų tautybės at

centavo teigiamas intelekto puses, o kauniečiai įžvelgė ir
neigiamų aspektų, pabrėždami žydų suktumą, savanaudiš

žvilgiu. Todėl retsykiais iškylanti polemika apie lietuvius
kaip žydšaudžių tautą priskirtina istorinei praeičiai ir trak

kumą, materializmą. Vertinimų poliariškumą nulėmė ver

tuotina kaip siekimas kurstyti tautų priešiškumą.

tintojų simpatijos ir antipatijos.
9 lentelė. Savybės, kurias lietuviai priskiria baltarusiams
8 lentelė. Savybės, kurias lietuviai priskiria žydams (at

(atsakiusiųjų procentai)

sakiusiųjų procentai)

Savybės

Charakterio bruožai

Vilniečiai

Apsukrumas, gudrumas, veiklumas,
organizuotumas, sugebėjimas prisitaikyti

Kauniečiai

3926

Suktumas, nesąžiningumas, savanaudiškumas,
Šykštumas, materialumas623
Vienybė, solidarumas, patriotizmas, tėvynės
meilė, nacionalinis išdidumas, savo tradicijų
saugojimas, rūpinimasis tautiečiais2617
Taupumas, tvarkingumas, turtingumas,
sąžiningumas17

Vilniečiai

Kauniečiai

Nuoširdumas, atvirumas, dosnumas,
paprastumas, šeimyniškumas, ramybė,
draugiškumas, kantrumas, rimtumas,
tylumas, santūrumas3825
Abejingumas, neryžtingumas, socialinis
infantilizmas, nuolankumas, kalbos praradimas,
savo tautybės nevertinimas, mankurtizmas,
tingumas, netvarkingumas, apsileidimas 1620
Kitos teigiamos savybės103
Kitos neigiamos savybės69
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Nors baltarusiai kartu su rusais bei lenkais yra arti
miausi mūsų kaimynai, tačiau daugelis lietuvių neturėjo

10 lentelės tęsinys

apie juos savo nuomonės. Iš mūsų respondentų į klausimą

Savybes

apie baltarusių charakterį atsakė mažiausiai žmonių. Iš tei

Verslo gyslelė

giamų ir neigiamų vertinimų išsidėstymo galima spręsti,
kad lietuviai apie baltarusius kalbėjo santūriai: vyravo neut
ralūs vertinimai arba teigiamų ir neigiamų vertinimų deri
niai (žr. 9 lentelę).
Ir teigiamas, ir neigiamas baltarusių savybes galėtume

Pasitikėjimas, išdidumas, užsispyrimas,
uždarumas, Šaltumas

Vilniečiai

Kauniečiai

1. 5

3

3

3

14

8

Kitos teigiamos savybės: mandagumas,
aristokratiškumas, religin; gumas,
sąžiningumas

įvardinti vienu žodžiu: pasyvumas. Baltarusiams priskiria
mus atvirumą, geraširdiškumą- slavų charakterio bruožus

Apžvelgę nuomonių visumą, galime spręsti, kad lenkams

— slopino ramybė, rimtis, kantrumas, tylumas — baltų cha

priskiriami bruožai, panašūs į kitų slavų bruožus: su ru

rakterio savybės. Pasyvumas vyravo ir neigiamuose balta

sais juos siejo agresyvumas, noras vadovauti, „vyresnio

rusių apibūdinimuose. Beveik nenurodyta neigiamų bruo

brolio" sindromas. Tačiau dominuojanti savybė, išskirtinis

žų, kurie demonstruotų aktyvumą, tačiau pabrėžiamas abe

būdo bruožas yra perdėtas savęs vertinimas, pasipūtimas.

jingumas, neryžtingumas, nuolankumas, tingumas, apsilei
dimas, mankurtizmas ir pan.

Priklausomai nuo vertintojo nuostatų, tautybei būdingas
būdo bruožas gali būti vertinamas įvairiai - teigiamai, neut

Lietuvius ir baltarusius sieja bendra istorija, baltarusiai,
kaip ir lietuviai, patyrė sovietų okupaciją. Tačiau baltaru

raliai, neigiamai. Vertinimų įvairovę gerai atspindi komer

sių kalbos panašumas į rusų kalbą gerokai paspartino kai

ciniai ir su jais susiję bendravimo sugebėjimai. Teigiamai
lenkų atžvilgiu nusiteikę apklaustieji pažymi jų verslo su

mynų nutautėjimą. Atgimimas sudarė sąlygas baltarusiams

gebėjimus ir tvirtina, kad lenkams būdinga „verslo gysle

pakelti savo tautinį sąmoningumą ir įtvirtinti valstybingu

lė". Tačiau tokių yra mažuma (žr. 10 lentelę). Dažniausiai

mą. Tačiau jie trumpai naudojosi tokia galimybe. Galima

pažymimos neutralios „komercinės" savybės: apsukrumas,

būtų manyti, kad kaimynų nacionalinio nesavarankiškumo

suktumas, gudrumas, sugebėjimas prisitaikyti, landumas.

apraiškos turėjo įtakos miestiečių sprendimams apie bal

Priešišką nuostatą patvirtina epitetai: spekuliantai, gobšūs,

tarusius kaip gerus, ramius, tačiau pasyvius ir baigiančius

savanaudžiai. Lyginant rusų ir lenkų stereotipus, galime pa

nutautėti žmones.

stebėti bendrų bruožų: ir vieniems, ir kitiems priskiriama

Pagal vertinimų pobūdį visas tautybes galėtume suskirs
tyti į tris grupes: aukštai, vidutiniškai ir prastai vertinamos.

daug agresyvių bruožų. Stereotipus formavo asmeninė ir is
torinė patirtis. Sakytume, draugiški pusės amžiaus santy

Lenkai priklausytų pastarajai grupei. Vardydami būdo ypa

kiai nesušvelnino lenko kaip agresyvaus, stipraus, savimi

tumus, ir kauniečiai, ir vilniečiai nepagailėjo lenkams ne

pasitikinčio kaimyno vardo. Lietuviai rusams taip pat pri

igiamų epitetų. Lenkų heterostereotipo analizę norėtųsi pra

skiria agresyvių savybių, tačiau lietuvius ypač piktina len

dėti nuo teigiamų bruožų, tačiau tai tik pavieniai vertini

kų pasipūtimas, įžūlumas, garbėtroška, egoizmas. Galima

mai arba teigiamų ir neigiamų vertinimų deriniai. Tačiau

sakyti, kad pusė atsakiusių į Šį klausimą akcentavo vienas

ir vardijant ambivalentiškus savybių derinius, nusveria ne

ar kitas savęs išaukštinimo puses ir padarinius.
Čia galėtume įžvelgti vertinimų ambivalentiškumą. Sa

igiamos savybės.

vęs išaukštinimas, pasipūtimas - neigiamos charakteristi
10 lentelė. Savybės, kurias lietuviai priskiria lenkams (at

kos. Priešingai, norėdami pabrėžti teigiamą šio charakte

sakiusiųjų %)

rio bruožo aspektą, lietuviai nurodė pasitikėjimą, išdidumą,

Savybės

Vilniečiai

Kauniečiai

Pasiputimas, įžūlumas, savęs aukštinimas,
garbėtroška, egoizmas, pavydas3528

užsispyrimą. Tačiau pažymėjusių teigiamus šios savybės as
pektus buvo dešimtkart mažiau negu neigiamus.
Pastebėta, kad, kuo tautybė geriau vertinama, tuo dau
giau atrandama bendrų bruožų. Peržvelgę visą savybių są

Pagyrūniškumas, padlaižiškumas,
karštakošiškumas, rėksmingumas,
mandagumas, Vakarų mėgdžiojimas36

žų. Veikiau priešingai.

Apsukrumas, suktumas, gudrumas, sugebėjimas
prisitaikyti, landumas, vengimas darbo
99

rakterio bruožai. Galima manyti, kad neigiamiems vertini

Polinkis į spekuliaciją, gobšumas,
savanaudiškumas, praktiškumas,
materialumas66

kiai praeityje.

Įžūlumas, įkyrumas, nekultūringumas,
plepumas, netvarkingumas, apsileidimas,
tingumas1312
Nacizmas, šovinizmas, nepakantumas kitoms
tautybėms, noras būti „vyresniu broliu",
mesianizmas, agresija, žiaurumas59
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rašą, vargiai surastume lietuviams ir lenkams bendrų bruo
Taigi, lenkų stereotipą sudaro iš esmės neigiami cha
mams turėjo įtakos nestabilūs, priešiški tarpusavio santy
Yra kelios paaiškinimo galimybės. Tautinis lietuvių ap
sisprendimas dar nuo XIX a. pabaigos buvo iš esmės orien

tuotas prieš lenkus bei lenkinimą. Lietuvoje vis dėlto buvo
kilusi didesnė polonizacijos negu rusifikacijos grėsmė. Prie
šinimosi lenkinimui tradicija yra sena, siekia net krikščiony
bės įvedimo laikotarpį. Taigi, tautinis sąmonėjimas Lietuvoje
dažniausiai buvo susijęs su vadavimusi iš lenkiškumo.

Ypač plačiai priešiškos nuostatos lenkų atžvilgiu forma
vosi prieškario Lietuvoje, lenkams užrobus Vilnių. Tai bu
vo vidinis tautos priešas. Vilniaus krašto okupacija buvo

negailėjo teigiamų epitetų, o estų nacionalizmas buvo lai
kytas pavyzdžiu.
Sovietinio valdymo metai, prievartinis rusų kalbos mo

lenkiška okupacija. Tuo tarpu rusiška grėsmė labiau reiš

kymas, rusų valdininkų ir partinių darbuotojų savivalė su

kėsi išorinėmis formomis: rusų okupacinė valdžia buvo su

formavo agresyvaus ruso stereotipą. Ir kauniečiai, ir vil

prantama kaip politinio spaudimo forma, t. y. „sovietų val

niečiai akcentavo svarbiausią teigiamą rusų bruožą — at

džia", nuo kurios kentėjo ir patys rusai.

viraširdiškumą. Plačiai žinomas rusų „širokaja dusą" fe

Daugiausiai miestiečių nepatenkinti lenkų perdėtu savęs
aukštinimu. Tokio vertinimo šaknys siekia dar senesnius lai

nomenas buvo ir lietuviško požiūrio į rusus pagrindinis ele
mentas. Visos kitos savybės vienaip ar kitaip paryškino tą

kus. Reikėtų prisiminti- kad lietuviams lenkiškumas visuo

bruožą. Ruso paveikslas lietuvių sąmonėje - vienas prieš

met reiškė ..poniškumą", nes didelė lietuviškos bajorijos da

taringiausių. Vyraujantys komunikabilumą liudijantys bruo

lis laikė savo priederme perimti lenkų kultūrą. Tuo tarpu

žai disonuoja vienas su kitu. Atviraširdis, draugiškas ru

socialiniai prieštaravimai labiausiai pasireikšdavo viešpa

sas dažnai virsta agresyviu, įžūliu, „vyresniuoju broliu".

taujančiame sluoksnyje - lenkiškojoje kultūroje. Taigi, „po
niškų" savybių šaknų reikėtų ieškoti gerokai ankstesniame
laikotarpyje. Tai rodo itin didelį stereotipų pastovumą. Prieš
amžius susiformavę vertinimai iki šiol aktualūs.
Apibendrinant etnostereotipų turinio ir su tuo susijusio

Apžvelgus susistemintą žydų charakterio stereotipą, ga

lima spręsti apie iš esmės pozityvų lietuvių požiūrį į žy
dus. Istoriškai susiformavęs žydų kaip etniškai vienalytės
ir vienalytiškumą puoselėjančios tautos stereotipas gyvas iki
šiol. Ypatingo patrauklumo turi žydų-intelektualų vaizdinys.

tautybių vertinimo dėsningumus, galima padaryti kai kurias

Kiekybinis teigiamų ir neigiamų intelekto sferos vertinimų

išvadas.

derinys taip pat nusveria pirmųjų naudai.

Prancūzijos rūmų kultūrinė įtaka ir jos suformuotas

Kaimynų nacionalinio nesavarankiškumo apraiškos tu

prancūzų vaizdinys lėmė dabartinį lietuvių požiūrį į pran

rėjo įtakos miestiečių sprendimams apie baltarusius kaip

cūzus kaip į aristokratiškų savybių laisvus žmones. Lietu

gero, ramaus būdo, tačiau pasyvius ir baigiančius nutautė

vių ir prancūzų bendravimas sovietiniais metais vyko per

ti žmones. Jų padėtis kitų tautybių vertinimų struktūroje —

tarpininkus - literatūrą ir kino filmus. Iš dalies tai turėjo

viena prasčiausių.

įtakos prancūzo tipui formuotis. Prancūzai užima aukščiau
sią vietą tautybių statusų struktūroje.
Darbštumas - tai būdo savybė, kurią dažniausiai nu

rodydavo kauniečiai ir vilniečiai, norėdami apibūdinti lie

Lenkų stereotipą sudaro iš esmės neigiami charakterio
bruožai. Galima manyti, kad neigiamiems vertinimams turė

jo įtakos nestabilūs, priešiški tarpusavio santykiai praeityje.
Vertindami save ir kitus, žmonės pasilengvina darbą,

tuvio charakterį. Ši savybė - vyraujanti. Šalia jos buvo

kurdami apie tautybes schematizuotus, supaprastintus ir pri

komponuojamos visos kitos. Dažnai ji minima kartu su ki

mityvius vaizdinius. Tai gelbsti kaip atspirties taškas, su

tais teigiamais ar neigiamais būdo bruožais. Tai, kad sa

sipažįstant ir bendraujant su kitų tautybių žmonėmis. To

ve lietuviai vertino prasčiau už prancūzus, leidžia manyti

lesnė pažintis koreguoja vaizdą. Kiekvienas žmogus yra in

juos turint tam tikrą nevisavertiškumo kompleksą prieš Va

dividualus ir netelpa į susikurtos schemos rėmus. Galima

karus.
Estus iš kitų tautybių, lietuvių miestiečių supratimu, iš

įvairiai vertinti stereotipus. Aišku, ypač neigiami stereoti
pai trukdo bendrauti. Tai liečia ir autostereotipus. Nes ne

skyrė šiaurietiški būdo bruožai ir santykis su nacionalumu,

igiamas savos tautybės vaizdinys kaip ir neigiamas savęs

kuris respondentų buvo vertinamas prieštaringai. Estai ver

vertinimas taip pat gali sudaryti keblumų bendraujant. Ar

tinimų hierarchijoje užėmė truputį aukštesnę nei vidutinė

tėjanti Europa atveria naujas bendravimo perspektyvas.

vieta. Reikėtų pažymėti, kad per dvejus metus estų tauty

Reikėtų tikėti, kad etnostereotipų studijos padidins tarpu

bės vertinimai suprastėjo: Atgimimo metais lietuviai jiems

savio supratimo galimybes.
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SUMMARY

Chapter L Etnicity, Nation, Nationalism: Definitions and Expressions
1.1. Ethnicity and Motif of Monoethnic Space
in Central and East Europe

They discussed the role of language, common origin,
culture, historic Past, etc. The studies of explanations of
national phenomena shovv that Lithuanian authors pre-

Christian Giordano

ferred the primordialist approach.

The article discusses the main differences between the
primordialist, and constructivist approach in the contempo-

1.3. Stereotypes as Sočiai Reality

rary ethnicity's studies. Starting from the constructivist position the article shows the processual character of ethnicity

Loreta Kuzmickaitė, Rasa Tamošiūnaitė

as a product of identity management from above, or social movements from belovv.
Analyzing ethnicity as a process it become clear that

The questions of stereotype, especially in context of relation bervveen stereotype and reality is very actual and im

there are some patterns which are reminding to the theory

portant not only in thebretical, academic level, but in ev-

of sočiai drama, developed by the British anthropologist

eryday life too. The article focus on the short review of

Victor Turner. Ethnicity as a sočiai drama, hovvever, is

studies of sočiai stereotypes. The studies of stereotypes

always related with the production of ethnic discourses.

have some tradition, psychological and sociological expla-

The article analyses three types of such actual dis
courses: The American, the VVestern European and the

nation of this phenomenon. Both approach - psychologi
cal and sociological- try to analyze such questions as the

Eastern Central European, vvhich are characterized by dif-

function of stereotypes, processes of formation, etc. Till

ferent perceptions and conceptions of territoriality. In the

now the important question is about relation behveen ste

United States, Canada, Australia and Western Europe, in-

reotype and reality, analyzing this relation there are dif-

fluenced by strong migration waves, the problem of terri
toriality, in the ethnic discourses, is not so crucial as in

ferent explanations and in this article is represented some
of them.

Central Eastern Europe. In this part of the continent, with
the comeback of the nation statės the idea of a monoethnic
territoriality, becomes after fictitious Soviet Internationalism, another time prevalent.

1.2. Reflections of Nationalism, Nationality

Chaptewr II. Adapttation Process of
Ethnic Minorities in Multiethnic
Society

and Nation in Lithuania
Erika Meškauskienė
The article discusses the definitions of nation, national

2.1. The Ethnic Erosion

in the Industrial Society

ity and nationalism in Lithuania. The main object that is
analyzed in this article is Lilhuanian academic literature
of The Independent Lithuania, in the period between the

Natalija Kasatkina
The paper considers the methodological ideas in the stud

First and The Second World Wars. In context of modem

ies of on-going acculturation processes in the modern so

theoretical explanation of nationalism, it is important to

ciety. Usually conceptual theories of nationalism examine

note, that Lithuanian authors of this period do not pre-

general ideas of sočiai development, while details with

fer to used nationalism term. Often they used it in con-

respect the regionai policy and reliable examination of spe-

text of Itaiian or German fascism and Russian bolshevism. Lithuanian authors focused on such definitions as

according to A. Smith "ethnic origins of nation"/ are left

nation, nationality, national idea, nation building, etc.

to researchers.

cific features of particular society and ethnic groups /or,

77

The concept of acculturation became widely used in
the cross-cultural psychology and was critiqued for the

2.2. Socio-Psychological Aspects of Russian'
Acculturation in Post-Soviet Countries

gradual loss of it's original meaning to become a synonym for assimilation. Subsequent discussion revealed
that acculturation was not only a type of assimilation, but

Nadežda Lebedeva

that it could also be either reactive, creative or delayed.

The article exposes the results of work done in the frame-

J. W. Berry applied the term ^acculturation4' to the pro-

vvork of the individual research project "The Nevv Russian

cesses of cultural and psychological contacts and their

Diaspora: Prospects of development" in the Republics of

outcome. Berry distinguished two sources of acclturation

Kazakhstan, Uzbekistan, Estonia, Armenia, Azerbaijan,

which, when acting simultaneously, outline four strategic

Lithuania and Ukraine /1994-1995/.
The Russian respondents vvere asked questions from a

directions. The sources are as follovvs: preservation of
culture Avhat extent attempts are made to preserve cul

socio-psychological questionnaire vvith specific sections

tural identity and its characteristic features/ and partici-

devoted to the problems of Russian ethnic identity and its

pation, contact /to vvhat extent minorities are included into

transformation in the context of alien ethnic environment,

other cultural groups and maintain contacts with their

pro-migration and counter-migration attitudes to the indig-

own kind/.

enous population of a "titular" nation and to alien cultural

The intersection between positive and negative answers to two questions define four strategies, vvhich depend on the level of culture maintenance.
When individuals of the non-dominant group do not
wish to maintain their cultural identity and seek contacts
at the everyday level with other cultures, this strategy is

and natūrai environments. Moreover, the research covered
such topics as existing cultural distances, diaspora-formation processes, Diaspora's sočiai institutions and other as
pects. Considerable attention was given to studying the
psycho-semantic structure of beliefs about the role of Russians in the Republics among the Russians, on the one
hand, and the indigenous, on the other.

called assimilation. When individuals maintain their origi
nal culture and avoid contacts /encounters/ with others,
this is a segregation strategy. When individuals wish to
maintain their culture while having daily encounters with
other groups, this is described as integration. A variety

Chapter III. Modern Surveys of

of manifestations of the process are possible when at

Lithuanians' and Sub-Etnhnic groups

tempts are made to participate as an integral part of a
broader sočiai network. And, lastly, vvhen there exists a
slight possibility or desire to preserve the culture /usually because of the forced loss of itO and a moderate
wish to have contacts with others /usually due to avoidance or discrimination/, then this is marginalisation.

3.1. The Originalities of Ethnically Determined
psychic Phenomena of Aukštaitian
and Žemaitian Individuals

Hovvever, the author based his analysis of the accultura
tion strategy on the premise that non-dominant groups and
their members may choose freely the way of accultura
tion, othervvise /the case of impositionor restriction of
freedom/ other terms are used.
In conclusion author consider the paradigm of
multiculturalism /multiculturalism as possible sočiai and

Remigijus Bliumas
The purpose of the research vvork was to compare psychic
characteristics of elderly (60-85 years old) Aukštaičiai

(Lithuanian highlands) and Žemaičiai (Lithuanian
lowlands). The most important problem was to distinguish
ethnically determined differences in the research object.

political ideal?/ and discuss possible vvays to improve relations between the majority and minorities groups. in this

The nuli hypothesis on absence of distinguishing psychic
characteristics betvveen the sample of 60 elderly Aukštaičiai

respect we stress the importance of the following princi

individuals and the sample of 60 Žemaičiai individuals vvas

pai factors: a continuos effective betvveen the majority

verified by means of an empirical research. The Rorschach

society and the minorities is to be organized and main-

Inkblot Method and the full Liischer Colour Tęst vvere used

tained: the syndrome of collective responsibility is to be

in the research vvork.

forgotten and dropped. Non-dominant groups can achieve

Of 30 examined Rorschach Inkblot Method variables

a successful integration only vvhen the dominant society

13

is open and inclined tovvards cultural diversity. Thus, an

Representation of 13 variables of the method did not

important precondition is revealed, namely, that
integrationreąuires a mutual compromise in recognizing

support the nuli hypothesis on the homogeneity of
Aukštaičiai and Žemaičiai samples. Variables: W, D, Dd,

integration, including the right of all the groups to live

M, H, A, Ad, II, Z, Egol, įsi, R, t shovv statistically

together and preserve different cultures.

significant differences in Aukštaičiai and Žemaičiai

shovved

statistically

significant

difference.

investigation results. Full Lūscher Colour tęst results
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differentiated the groups according to the choice of red

ethnicai culture. The analyses of contents of most popular

colour in the basic 8-colour table.

folk songs reveal nostalgia of towndwellers to village style

On the grounds of the results, 3 basic groups of
ethnically determined psychic phenomena and their

of life. The period of Rebirth the folk songs and folk
movement were some kind of resistance.

peculiarities were identified, i. e. cognitive processes,

The contents of national self consciousness was studied

emotional experiences, and personality traits. lndividuals

by the help of attitudes of Kaunas dwellers tovvards the

belonging to the samples differed also in the character of

most important book which they were asked to say mušt

their relations with material and sočiai environment.

be read by every Lithuanian. The analysis revealed the

Ethnically determined psychic phenomena and their
peculiarities could have formed owing to the influence
exercised by variables that fall into 6 groups: physical
environment, sočiai structure, subjective culture, personality,
personality predispositions and accidental factors.
Results of the research were fixed as a starting point
for exhaustive and long-term ethnopsychological
investigations and as tasks to be inciuded in further
ethnopsychological research in Lithuania programs.

historicai aspect dominating as the main feature of
nationality.

The third part of article is devoted to studies of
ethnostereotypes. The contents of ethnostereotypes showed
also the attitudes towards the nationalities, who were un
der investigation:

Lithuanians,

Russians, Poles,

Belorussians, Jews, Estonians and French. French are in
the most positive position, when comparing with other
nationalities. The main features, Lithuanians attached to
them were the features of aristocratic and free people.
Lithuanians are in the second position, they gavę less
positive characteristics to themselves than to French. So we

3.2. The Expression of Ethnic

can find the existence of some kind inferiority complex

and National Self-consciousness

concerning Western people. The main body of

of the Lithuanian Towndwellers

autostereotype of Lithuanians are the diligence or industry.
The most of nationalities were evaluated by Lithuanians
according to their relation tovvards nationalism. So

Inija Trinkūnienė

Estonians appared in most positive position, as well as
Jews.

The article is based on sociological researches carried out

Bellorussians were described as "passive". Such

by the department of Ethnosociology (Lithuanian Institute

characteristics are connected with attitude of Belorussians

of Philosophy and Sociology) in 1993-1996. The

towards the problems of nationality and national language.

inhabitants of the two biggest cities in Lithuania - Vilnius
and Kaunas were under investigation.
The analyses of national and ethnicai self-consciousness
is based on investigation of attitudes towards ethnicai
culture, literature and studies of ethnic stereotypes.
The investigation of attitudes towards ethnicai culture
showed constant interest of town inhabitants towards

The temperament vvas the other parameter of evaluation.
Estonians were described as "cold", "closed" "norden"
type, and Russians, "open-hearted".
The most negative characteristics were expressed towards Poles. The historicai heritage and relations between
nations had influenced the stereotypes of nationalities on
large scale.
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