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Pratarmė

Eurointegracinių procesų įvairovę lemia kiekvienos Europos šalies socia
linis ir kultūrinis savitumas. Šalies savitumai ir gyventojų požiūriai į integra
ciją į ES ypač aktualūs šalims, pakviestoms derybų dėl narystės ES, tarp ku
rių yra ir Lietuva. Lietuvos integracijos į ES perspektyvos tuo pačiu Lietu
vos gyventojams kelia daug klausimų, pirmiausia susijusių su ekonomika, ta
čiau nemažiau jiems svarbūs ir kultūrinės savasties išsaugojimas.
Kultūrai yra jautrios daugelis Europos šalių, jau tapusių ES narėmis, to
dėl būgštaujama, kad pagrindinis Europos Sąjungos kultūros politikos tiks
las - sukurti harmoningą visos Europos kultūrą - suniveliuos jos dabartinę
įvairovę ir nuskurdins ją. Todėl visuomenė turėtų būti kuo plačiau informuo
jama apie kultūros perspektyvas ES. Labai svarbu, kad 1993 m. įsigaliojo
Europos Sąjungos Sutartis, kurios 128 straipsniu Europos Bendrija įpareigo
jama skirti dėmesio kultūrai. Naujojoje sutartyje numatoma parama kultūros
puoselėjimui bei paveldo išsaugojimui, jeigu tokia parama nekenkia preky
bai, konkurencijai ir bendriems interesams, o jos tikslas - gerinti švietimą
bei užtikrinti aukštesnį mokymo lygį, o taip pat prisidėti prie valstybių narių
kultūros klestėjimo. Pirmiausia numatoma skatinti bendradarbiavimą tarp vals
tybių narių gilinant Europos kultūros ir istorijos žinias ir jas populiarinant,
saugoti ir ginti reikšmingus kultūros paveldo dalykus, puoselėti nekomerci
nius kultūrinius mainus, literatūros, meno kūrybą.
1996 m. balandžio mėn. Europos Sąjungos Komisija paskelbė savo pir
mąjį pranešimą apie būtinumą atsižvelgti į kultūros reikalus Europos Bendri
jos veikloje. Pranešime pabrėžiama, kad daugelis ES politinių nuostatų ir jų
įgyvendinimo priemonės siejamos su kultūros reikalais arba turi jiems įtakos.
Plečiantis Europos Sąjungai, kultūra gali padėti žmonėms suprasti ne tik
savo šalies savitumus, bet ir tai, kas juos jungia. Tačiau besivystančioje Eu
ropoje dažnai kultūrinė veikla lemia ekonominę, socialinę sėkmę, o ne at
virkščiai. Europos menų ir paveldo forumo (European Forum for Arts and
Heritage - EFAH) - kultūros organizacijų tinklo nuomone, jeigu nebus tam
tikrų garantijų, užtikrinančių deramą individualybės saviraišką ir vertės pa
jautimą, gali kilti priešiškumas Europos institucijoms ir kelti grėsmę jų gy
vavimui. Europos Parlamento narė Carole Tongue taip apibūdina kultūros
vaidmenį: „Europos stiprybė glūdi jos kultūros įvairovėje. Kultūra daro mus
tuo, kuo mes esame, ir tai yra iš tiesų labai svarbu". Tuo pačiu ji mano, kad

į kultūrą reikia žvelgti ekonominiu bei darbo vietų kūrimo požiūriu („Euro
pos dialogas'1, 1999, Nr.2, psl. 23).
Tuo būdu, socialinių ir kultūrinių šalies savitumų bendrumas ir inte
gralumas yra vienas iš svarbiausių rodiklių, galinčių nulemti požiūrį į Euro
pos Sąjungą. Todėl labai svarbu Lietuvos žmonėms turėti kuo daugiau infor
macijos apie ES, o besirūpinantiems Lietuvos integracija į Europą - kuo ge
riau žinoti gyventojų požiūrius į Lietuvos socialinius ir kultūrinius savitumus,
nes būtent gyventojų nuomonė gali nulemti narystės Europos Sąjungoje lai
ką. Jeigu informavimas apie ES gali didinti Lietuvos gyventojų nuovokumą,
tai požiūrių į Lietuvos specifiškumą problemų pažinimas galėtų padėti nusta
tyti Lietuvos gyventojų informavimo apie ES tikslus ir paskirtį konkrečiose
gyventojų grupėse. Tam ir skirtas Lietuvos filosofijos ir sociologijos institu
to leidinys „Europos keliu. Lietuvos socialinis ir kultūrinis savitumas integ
ruojantis į Europos Sąjungą".
Leidinio pirmame straipsnyje V.Gaidys pateikia Lietuvos gyventojų po
žiūrius į Europos Sąjungą, pasitelkdamas visuomenės nuomonės pastarojo de
šimtmečio tyrimo duomenis, atskleisdamas nuomonių pokyčius ir jų motyvus.
E.Krukauskienės straipsnyje nagrinėjamos apsisprendimo dėl narystės ES nuo
statos, gyventojų informuotumas apie ES, pasitikėjimas informacija, tapatinimasis su tam tikromis problemomis, remiantis 1998 m. referentinių grupių
tyrimu. D.Tureikytė savo straipsnyje aptaria studentų požiūrius į ES, remda
masi kokybinių sociologinių tyrimų, atliktų 1999 m. VDU, rezultatais. G.Maniukaitė ir V.Kasparavičienė nagrinėja studentų požiūrį į patriotizmą ir savęs
vertinimą, remiantis 1998—1999 m. Vilniaus aukštųjų mokyklų apklausa. l.Šutinienė analizuoja paauglių nuostatas Europos integracijos atžvilgiu, pasitelk
dama tarptautinio Europos lyginamojo paauglių tyrimo, atlikto 1994-1995 m.,
rezultatus. I.Trinkūnienė ir J.Trinkūnas etninio identiteto paieškas Vidurio ir
Rytų Europos kraštuose pateikia remdamiesi 1997-1998 m. tarptautiniu so
ciologiniu tyrimu, kuriam vadovavo Lenkijos Mokslų Akademijos Filosofi
jos ir sociologijos institutas. A.Vosyliūtė, remdamasi kokybinių tyrimų, atlik
tų 1999 m., rezultatais, nagrinėja Lietuvos ir Europos miestų bendrybes.
Leidinys skiriamas visiems, besidomintiems Lietuvos gyventojų požiūrio
į ES problemomis ir darantiems sprendimus integracijos į Europos Sąjungą
klausimais.
Eugenija Krukauskienė

Vladas Gaidys
LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIAI Į EUROPOS SĄJUNGĄ
(VISUOMENINĖS NUOMONĖS TYRIMŲ DUOMENIMIS)
Lietuvos gyventojų geopolitinės orientacijos buvo pradėtos tirti tuo pat
metu, kai buvo atlikti pirmieji reprezentatyvūs tyrimai - 1989 m. Natūralu,
kad tuo metu buvo klausiama, ar gyventojai pritartų Lietuvos nepriklauso
mybei, ar norėtų būti TSRS sudėtyje. Tų metų spalio mėnesį 38% respon
dentų atsakė „aš už Lietuvą ne TSRS sudėtyje", 46% - „galima būti ir TSRS
sudėtyje, jei TSRS būtų nepriklausomų valstybių sąjunga", 13% - „aŠ už Lie
tuvą dabartinės TSRS sudėtyje" [1, 52]. Neturėtų stebinti didelė dalis atsa

kiusiųjų „galima būti ir TSRS sudėtyje, jei TSRS būtų nepriklausomų vals
tybių sąjunga" - tuo metu tikra Lietuvos nepriklausomybė daugeliui atrodė
ganėtinai nerealus variantas, daugelis politikų propagavo „žingsnis po žings
nio" idėją.
Jau po metų situacija esmingai pasikeitė: 68% respondentų atsakė „Lie
tuva turi būti savarankiška, neįeinanti į TSRS", 15% - „Lietuva turi daly
vauti kuriant naują sąjunginę sutartį, kad jai būtų garantuotas didesnis sava
rankiškumas, išliekant TSRS - valstybių sąjungoje (konfederacijoje)" ir tik
4% - „TSRS turi išlikti kokia buvus, o respublikų nepriklausomybės dekla
racijas (Lietuvoje - kovo 11 aktą) reikia panaikinti" [1, 54].
Nuo 1991 m. rudens klausimas apie TSRS tapo nerelevantišku. Po ne
ilgai trukusių idealizuotų Baltijos šalių sąjungos svarstymų, dėmesys, bent
jau visuomeninės nuomonės tyrimų diskurse, nukrypo į Vakarų struktūras.
1992 m. birželio mėn. į klausimą „Ar Jūs pritartumėte tam, kad Lietuvos
Respublika artimiausiu metu taptų Europos Bendrijos dalimi?" 63,5% atsakė
teigiamai ir tik 4,3% neigiamai [3]. 1993 m. gruodžio mėn. į klausimą „Jei
gu Lietuva turėtų galimybę įstoti į NATO organizaciją, ar pritartumėte to
kiai narystei?" 65,2% atsakė „taip" ir tik 12,1% „ne" [1, 57]. Taigi, tuo lai
kotarpiu visuomeninė nuomonė buvo akivaizdžiai orientuota į Europos Ben

driją ir NATO.
Integracija į Europos Sąjungą tapo vienu iš svarbiausių Lietuvos užsienio
politikos tikslą. 1995 m. gruodžio 18 d. Lietuva pateikė oficialią paraišką tapti
Europos Sąjungos nare. 1996 m. birželio 20 d. Seimas ratifikavo Europos
(Asociacijos) sutartį tarp Lietuvos ir Europos Bendrijų bei jų šalių-narių. Nuo
to laiko atliekamas nuoseklus darbas rengiantis Lietuvos narystei Europos Są
jungoje.
Nuo 1997 m. vasario mėn. buvo pradėtos reguliariai matuoti Lietuvos gy
ventojų nuostatos Europos Sąjungos atžvilgiu.

1 pav.
Atsakymai į klausimą ^Jeigu rytoj būtų referendumas dėl Lietuvos
įstojimo į Europos Sąjungą - kaip Jūs balsuotumėte: ^už^ ar
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Kaip matome, lyginant su 1992 metais, euroskeptikų dalis ženkliai padi
dėjo, o eurošalininkų ženkliai sumažėjo. 30—40% Lietuvos gyventojų šiuo
klausimu neturi nuomonės arba nebalsuotų. Siekdami paaiškinti šią tendenci
ją, panagrinėsime eurošalininkų ir euroskeptikų socialini us-demografimus ypa
tumus, o taip pat jų motyvaciją.
Deja, nagrinėjant mažesnes socialines-demografines grupes, visada susidu
riama su statistinės paklaidos problemomis: esant imties dydžiui N^IOOO, mak
simalios statistinės paklaidos dydis siekia 3,1%, jeigu nagrinėjama grupė sie
kia N= 100-200 (amžiaus grupės), tai paklaidos dydžiai jau 7,1^10%, jei nag
rinėjamos grupės dar mažesnės - pvz., kurios nors partijos šalininkai - tai iš
vados apie tokių grupių ypatumus jau nėra korektiškos, yra statistiškai nepati
kimos. Norint atlikti patikimą mažų grupių analizę, reikėtų didinti imties dydį,
kas nėra realu dėl didelių tyrimo kaštų. Lieka vienintelė išeitis: jeigu tas pats
klausimas buvo kartojamas keliuose tyrimuose, tai yra galimybė šiuos duome
nis sujungti - žiūrėti į skirtingu laiku atliktus tyrimus kaip į vieną laiko periodą,
kuriame buvo apklausta jau tūkstančiai žmonių. Būtent šią procedūrą atlikome
nagrinėdami požiūrius į ES, t.y. sujungėme 1998 m. kovo - 1999 m. birželio
mėn. duomenis, ko pasėkoje apklaustųjų skaičius tapo N = 14 135.

1 lentelė
Požiūriai į Europos Sąjungą įvairiose socialinėse-demografinėse
grupėse, %, 1998 m. kovas - 1999 m. birželis, N = 14 135.
N

Už, %

PricS, %

Vyrai
Moterys

6730
7398

45,4
38,4

26,6
20,0

-29
30 39
40-49
50 59
60+

2585
3058
2556
2190
3727

49,9
40,1
39,2
38,9
40,8

18.9
23,6
26,0
26,5
21,8

Ncb. vidurinis
vid. ir spcc. vid.
Aukštasis

3300
8167
2622

37,4
41,9
46,6

21,6
23,1
25,2

Pajamos Šeimos nariui
iki 200 Ll
201 300 Lt
301-500 Lt
5011 Lt

4282
3699
3889
1823

37,1
39,7
43,7
51,9

22.7
23,2
24.4
22,3

Vilnius
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys
Kili miestai
Kaimas

2478
3567
3960
4128

52,9
48,2
41,9
29,3

19,6
22,5
20,5
28.4

Atkreiptinas dėmesys į keletą 1 lentelėje pavaizduotų pozicijų: daugiausia eurošalininkų yra tarp jaunimo, tarp universitetinį išsilavinimą turinčių žmonių,
turinčių aukštesnes pajamas, Vilniaus, kitų didžiųjų Lietuvos miestų (ypatin
gai Klaipėdos) gyventojų; priešininkų daugiau tarp vyresnių, žemesnio išsi
mokslinimo, žemesnių pajamų, provincijos gyventojų. Beje, panašūs dėsnin
gumai buvo nustatyti ir Estijoje [3].
Pirmąją grupę galima būtų apibūdinti ir kitais žodžiais: tai tie, kurie re
formų procese daugiau laimėjo, sėkmingai adaptavosi prie naujų rinkos eko
nomikos sąlygų.
Antrąją grupę sudaro tie, kuriems vykstantys socialiniai ir ekonominiai po
kyčiai buvo labiau skausmingi. Kita vertus, nereikia pervertinti šios „tako
skyros" gylio. Skirtumai, pavyzdžiui, amžiaus grupėse, yra statistiškai reikš
mingi, tačiau šie skirtumai nėra antagonistiški, kad būtų galima kalbėti apie
socialinę priešpriešą. Nepalyginamai didesni skirtumai yra fiksuojami parti
nių preferencijų pagrindu.

2 pav. pastebime labai poliarizuotus požiūrius į Europos Sąjungą. Abso
liuti dauguma konservatorių rėmėjų pasisako už Lietuvos narystę ES, tuo tarpu
tarp socialdemokratų rėmėjų priešininkų yra netgi daugiau, nei šalininkų. Pa
gal požiūrius į ES partijų rėmėjai yra išsidėstę ašyje, kurią su tam tikromis
išlygomis galima pavadinti „dešinės - kairės" ašimi. Šios ašies vienas iš la
tentinių parametrų ir būtų būtent geopolitinės orientacijos ašyje „rytai - va
karai^ (skirtumai elektoratų socialinėse^demografinėse struktūrose yra prieš
taringi ir nepadeda paaiškinti partijų diferencijavimosi ES atžvilgiu).
1998 m. vasario mėnesio apklausoje buvo pateiktas „atviras" klausimas
apie stojimo į ES privalumus ir trūkumus. Atskirai analizavome eurošalininkų, euroskeptiku^ ir neapsisprendusių atsakymus.
2 pav.
Požiūriai į Europos Sąjungą įvairių partinių preferencijų grupėse,
%, 1998 m. kovas - 1999 m. birželis, N = 14135.
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3 pav.
Eurošalininkų atsakymai į klausimą „Kokius Jūs matote Lietuvos
įstojimo į Europos Sąjungą privalumus?" (atviras klausimas,
galimi keli atsakymai, N = 480), %

. Pagerės ekonominė situacija
2. Didelės rinkos privalumai
3. Saugumo garantijos
4. Ekonominė pagalba, investicijos
5. Darbo vietos
6. Integracija į Europą

^^

7. Galimybė keliauti
8. Pagerės socialinė apsauga
9. Galimybė dirbti užsienyje

0,7 1

10. Kita

Komentuodami šiuos rezultatus atkreipsime dėmesį į keletą dalykų. Pirma,
Lietuvos gyventojams nėra didesnio poreikio dirbti užsienyje. Atvirkščiai, iš
integracijos į ES labiau tikimasi, kad atsiras naujų darbo vietų Lietuvoje. An
tra, akivaizdu, kad eurošalininkų motyvuose dominuoja ekonominis, o ne po
litinis „saugumo garantijų" interesas.
Nagrinėjant integravimosi į ES problematiką bei galimą referendumą at
eityje, svarbiau yra žinoti netgi ne argumentus „už", bet argumentus „prieš".
Gali stebinti pirmoji pagal rangą pozicija „esame nepasiruošę". Galime
išskirti dvi šio argumento puses. Viena iš jų - objektyvioji, agreguojanti vi
sus kitus argumentus: Lietuvos pramonė ir žemės ūkis dar negali konkuruoti
ES rinkoje, stojimo procesas gali nemažai kainuoti, neseniai atgavusi nepri
klausomybę valstybė negalės apginti savo interesų ES ir t.t. Kita pusė - sub
jektyvioji, emocinė, kurią galima apibūdinti kaip žemą savo galimybių verti
nimą (reikia pripažinti, kad jau daugelį metų Lietuvos žiniasklaidoje savęs
menkinimo motyvas buvo gana populiarus).
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4 pav.
Euroskeptikų atsakymai į klausimą „Kokius Jūs matote Lietuvos
įstojimo į Europos Sąjungą trūkumus?" (atviras klausimas,
galimi keli atsakymai, N = 174), %

SJ23,O|

1. Nepasiruošę
2. Suverenumo praradimas
3.Nukentės vielinė ekonomika
4.Didelės finansinės sąnaudos
5. Nukentės žemės ūkis
6. Tautiškumo praradimas
7. Kita

15,020,025,0

Argumentai apie „suverenumo praradimą" ir „tautiškumo praradimą" yra
visiškai suprantami Šalyje, kuri 50 metų jau buvo vienoje „sąjungoje".
Ekonominiai argumentai čia turi, galima spėti, du lygmenis: šalies eko
nomika ir asmeninis gerbūvis. Šalies ekonomikos lygmenyje labiau bijoma
savarankiškumo praradimo, negatyvaus poveikio kai kurioms ūkio šakoms.
Asmeniniame lygmenyje yra bijomasi prarasti darbo vietą dėl profesinės kva
lifikacijos pobūdžio ir lygmens.
1998 m. estų sociologų atliktoje apklausoje buvo klausiama, kokias eko
nomikos ir kitas gyvenimo sferas pablogintų narystė ES [3]: 45% nurodė Es
tijos žemės ūkį; 37% - santykius su Rusija; 20% - galimybes rasti darbą;
19% - tautos kultūros perspektyvas; 17% - gamtin^ aplinką; 17% - gyveni
mo lygį visumoje. Tai buvo „uždaras" klausimas, su pateiktomis alternatyvo
mis, todėl šiuos rezultatus sunku lyginti su mūsų tyrimo duomenimis, tačiau
visgi atkreiptinas dėmesys, kad respondentai Lietuvoje beveik neminėjo san
tykių su Rusija pablogėjimo kaip argumento prieš narystę ES.
Neapsisprendusiųjų požiūrių į ES struktūra yra panaši į apsisprendusiųjų
respondentų atsakymų struktūrą: neigiami vertinimai panašūs į euroskeptikų ver
tinimus, o teigiami vertinimai panašūs \ eurošalininkų vertinimus. Svarbu ak-
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centuoti, kad neapsisprendusiųjų argumentacija yra silpna: rečiau nei keturis
kartus (lyginant su eurošalininkais) minimi teigiami argumentai ir tris kartus
rečiau (lyginant su euroskeptikais) minimi neigiami argumentai. Tai leidžia api
būdinti neaps i sprendusius ne kaip „svyruojančius"', bet kaip neturinčius pakan
kamai informacijos arba kaip žmones, kuriems ši problematika yra neaktuali.
Svarbu tai, kad į klausimą „Ar Jūs norėtumėte daugiau informacijos apie
Europos Sąjungą?" teigiamai atsakė 56,6% respondentą (daugiausia jauni
mas - net 66,3%)- Taigi, informacijos poreikis yra gana žymus.
Nagrinėti požiūrių į ES ypatumai socialinėse-demografinėse grupėse ir par
tijų elektoratuose bent jau iŠ dalies paaiškina susiklosčiusią pusiausvyrą tarp
eurošalininkų ir europriešininkų konkrečiuose laiko taškuose. Tačiau šie ypa
tumai mažai padeda paaiškinti tiriamo rodiklio dinamiką. Dinamikai paaiš
kinti mes galime kelti tam tikras hipotezes, prisimindami vieno ar kito peri
odo socialinius-politinius ypatumus ar konkrečius įvykius.
Nagrinėjant nuostatų dinamiką, atkreiptinas dėmesys į neigiamų nuostatų
stiprėjimą ir teigiamų silpnėjimą 1997 m. vasario - rugsėjo mėnesiais. Tuo
laikotarpiu žiniasklaidoje įvyko bent keletas diskusijų tarp eurošalininkų ir
euroskeptikų. Jų metu euroskeptikai (vienas jų - R.Smetona) aiškiai ir dra
matiškai pareiškė susirūpinimą dėl Lietuvos suvereniteto problemų, dėl po
tencialių imigrantų ir panašiai. Tuo tarpu eurošalininkai nesugebėjo su tokia
pat vidine įtampa išsakyti savo argumentų.
Simpatijų Europos Sąjungai augimą 1997 m. pabaigoje - 1998 m. pra
džioje vėlgi galima būtų aiškinti žiniasklaidos efektais: per TV buvo pradėta
rodyti speciali laida „Europos aikštė", „Respublikoje" atsirado savaitinis prie
das „Euro Plius".
Staigus eurošalininkų padaugėjimas 1998 m. spalį gali būti siejamas su
politine ir ekonomine krize Rusijoje. Po to sekė gana nepalankiai Lietuvoje
sutiktos ES išvados apie Lietuvos įstojimo terminus, kas vėlgi atšaldė eurošalininkus. Tuo pat metu pasigirdo reikalavimai uždaryti Ignalinos atominę
elektrinę (1998 m. lapkričio mėn. apklausos duomenimis 79,7% gyventojų
buvo prieš ir tik 9,5% už), panaikinti mirties bausmę (tos pačios apklausos
duomenimis 78,0% - yra prieš mirties bausmės panaikinimą ir tik 15,7% už).
Manytume, kad šie ir kiti nepopuliarūs reikalavimai mažina euro-Šalininkų skaičių (jie pereina į neapsisprendusius, o pastarieji į priešininkus). Gali
ma pastebėti taip pat, kad kai kurie valdininkai nepopuliarius sprendimus sten
giasi pagrįsti būtent „Briuselio reikalavimais" (pvz., įslaptinti konkrečių val
dininkų atlyginimus ^ 1999 m. spalis).
Galima taip pat spėti, kad pozicijos ES atžvilgiu nėra tvirtai susiforma
vusios. Tai nėra problema, apie kurią būtų daug diskutuojama kasdienio žmo-
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nių bendravimo lygmenyje. Manytume, kad ir Lietuvos elitas, ir žiniasklaida
skiria nedaug dėmesio informuodami Lietuvos gyventojus apie šią problema
tiką. Esant tokiai padėčiai, yra didelės galimybės, kad įvykus atitinkamai po
litinio marketingo kampanijai gali sparčiai padaugėti arba euroskeptikų, arba
eurošalininkų. Pastarųjų padaugėtų, galima spėti, jei Lietuvos stojimas į ES
būtų susietas su pagrindinių problemų (apklausų duomenimis) sprendimu: nau
jų darbo vietų kūrimas („kova su bedarbyste"), nusikalstamumas, korupcija
(kyšininkavimas), jeigu tą sakytų politikai, kurių reitingas visuomeninės nuo
monės apklausose yra pastoviai aukštas.

Esant dabartiniam referendumo įstatymui (pusė rinkėjų turi balsuoti „už"),
nėra pagrindo manyti, kad pakankama dalis Lietuvos gyventojų pasisakytų
už stojimą į Europos Sąjungą. Esant bendram žemam gyventojų informuotu
mo apie ES lygiui, euroskeptikų argumentai šiuo metu randa geresnę terpę,
ko pasėkoje 1999 m. rudenį europriešininkų dalis pasiekė aukščiausią lygį
per visą laikotarpį. Kita vertus, galima teigti, kad kryptingos, sociologinių ty
rimų pagrindu suformuluotos informacinės kampanijos galėtų padaryti visuo
meninę nuomonę labiau „raiškia". Čia turimas galvoje ne politinis marketin
gas rekrutuojant eurošalininkus ar europriešininkus, bet toks gyventojų infor
mavimas, kad atsakymai „neturiu nuomonės", „referendume nedalyvausiu" ap
klausose ateityje sudarytų tik nedidelę dalį visų atsakymų.
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Vladas Gaidys
Attitudes of Lithuanians towards European Union
(results of public opinion surveys)
S u m mary
Representative surveys of the attitudes towards the European structures
were begun to conduct by Institute of Philosophy and Sociology in June 1992.
At that time 63^5% of respondents were for membership in the European
Community and only 4,3% against. During the following years euro-optimism
has been decreasing considerably.
In October 1999 answers to the ąuestion „Would you vote „for" or
„against" the Lithuanian membership in the EU if the referendum took place
tomorrow?" were following: 36,5% „for" and 27,3% „against".
The main arguments against the U have economic background: „damage to the local economy", „huge flnancial costs", „damage to agriculture";
importam argument is „loss of sovereignty" - 22,4%; very freąuent argument - „we are not ready" (answers to open-ended ąuestion, February 1998).
in order to find some peculiarities of the attitudes in different socialdemographic groupsl4 data sets of representative surveys during March
1998 - June 1999 were joined together (N = 14135). This procedure allowed us to discover statistically significant ditTerences in even as a rule
small (in one survey having 1000 respondents) groups. As a result we found
that euro-optimists could be characterised as „Iuckers" in the process of reforms: higher income, education, younger, Vilnius - Klaipėda and euro-sceptics as „losers" in the process of economic reforms: lower income, educa
tion, older, province. The attitudes depend on voting intentions very much:
„righlists" are much more oriented tovvards the European structures compared
to „leftists".
It is more difficult to interpret the trend during years: decreasing part of
euro-optimists and increasing part of euro-pessimists. The following factors
might be proposed for the investigation in the future: information about the
EU possessed by the general public and elite's behaviour in the dissemination of corresponding information.

Eugenija Krukauskienė
APSISPRENDIMAS DĖL NARYSTĖS ES:
NUOSTATOS, INFORMUOTUMAS,
PASITIKĖJIMAS, IDENTITETAI
1998 m. Europos Sąjungos komisijos delegacijos Lietuvoje užsakymu Lie
tuvos filosofijos ir sociologijos instituto darbuotojai atliko požiūrių dėl na
rystės Europos Sąjungoje tyrimą informacijos apie ES paklausos ir sklaidos
aspektu. Tyrimo objektu buvo pasirinktos trys referentinės grupės, galinčios
turėti betarpiškos įtakos formuojant Lietuvos gyventojų požiūrį į ES.
Betarpiška įtaka reiškiasi per žmonių tarpusavio kontaktus, kurių povei
kis neatsispindi informavimo priemonėse ir žiniask laidoj e. Žiniasklaidos po
veikį galima tirti, atlikus joje skelbiamų tekstų analizę, o asmeniniai kontak
tai ir jų metu skelbiama informacija nepatenka į mokslinės analizės sritį. To
dėl sociologiniam tyrimui buvo pasirinktas tos grupės pakankamai išprususių
žmonių, su kuriais dažniau kontaktuojama ir kurių nuomonė asmeninių (tiek
privačių, tiek oficialių) kontaktų metu gali formuoti su jais bendraujančių žmo
nių požiūrių lauką.
Pirmoji grupė — savivaldybių darbuotojai, į kuriuos turi galimybę kreiptis
kiekvienas tos savivaldybės gyventojas jam rūpimu klausimu. Jų prestižą, ver
tinant stojimo į ES klausimus, palaiko tai, kad manoma, jog jie daugiau in
formuoti, nes turi tiesioginį ryšį su Lietuvos Vyriausybe, Seimu. Tai referen
tinė grupė, atstovaujanti Lietuvos valdžios poziciją vietose. Buvo apklausta
350 savivaldybių darbuotojų. Jų amžius: 9% - iki 30 metų, 29% sudaro dar
buotojai nuo 41 iki 50 metų, 21% - nuo 51 iki 60 metų, 3% nenurodė savo
amžiaus.
Antroji tirtųjų grupė - tai rajonų ir apskričių kultūros darbuotojai. Buvo
apklausta 42 miestų ir rajonų centrų, septynių miestelių bei septynių rajono
kaimų kultūros namų ir kultūros centrų direktoriai arba jų pavaduotojai, me
todininkai, bibliotekų vedėjai arba jų pavaduotojai, vyr. bibliotekininkai. Iš
viso - 115 žmonių. Ši referentinė grupė pasirinkta ne tik todėl, kad daug ben
drauja su žmonėmis, bet ir kaip galima oponentinė profesinė grupė. Žiniasklaidoje vyraujanti oponuojanti nuomonė dėl narystės ES išreiškia neigiamą
šios narystės poveikį Lietuvos kultūriniam gyvenimui ir gyventojų kultūrinėms
nuostatoms, todėl buvo suformuluota hipotezė, kad kultūros darbuotojų pro
fesinėje grupėje turėtų būti daugiau euroskeptikų nei kitur. Tirtos kultūros dar
buotojų grupės respondentų amžius: 7% -iki 30 metų, 42% - 31^40 metų,
38% ^ 41-50 metų, 10% - 51-60 metų, likusieji 3% amžiaus nenurodė.
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Trečioji tirtųjų grupė - vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai, daly
vaujantys visuomeninėje veikloje. Tai aktyvaus besimokančio jaunimo refe
rentinė grupė, galinti formuoti bendraamžių nuomonę. 81% šios grupės tir
tųjų gyvena miestuose ir rajonų centruose, 8% - miesteliuose, 9% kaimuose.
Referentinių grupių tyrimas parodė, kad požiūris į narystę Europos Są
jungoje varijuoja priklausomai nuo jų atstovaujamos visuomenės grupės in
teresų ir poreikių. Besimokančio jaunimo poreikiai, ypač profesiniai, kvali
fikaciniai, pažintiniai ir darbiniai neapsiriboja Lietuvos valstybės teritorija.
Todėl arti dviejų trečdalių tirto jaunimo balsuotų už narystę ES, jei šiuo
metu būtų skelbiamas referendumas šiuo klausimu (žiūr. 1 lentelę). Savi
valdybių darbuotojų požiūris į narystę ES yra gana optimistiškas lyginant
su kultūros darbuotojais. Pasitvirtino kelta hipotezė, kad kultūros puoselė
tojai labiau euroskeptikai nei eurooptimistai.

1 lentelė
Požiūris į narystę Europos Sąjungoje
Jei įvyktų referendumas dėl stojimo i Europos Sąjungą (ES)
referentinėBalsuolų užBalsuotų priešNežino,
grupėstojimą į ES (%)stojimą į ES (%)neatsakė (%)
Savivaldybių darbuoiojai501634
Kultūros darbuotojai33II56
Besimokantis jaunimas61825

Vietinės valdžios grandis yra išrinkta įvairių visuomenės grupių ir jų po
žiūrių struktūra atitinka politinių nuostatų struktūrą. Kultūros darbuotojai,
kurie nėra rinkti, o jais tapo savo kvalifikacijos ir profesinio pasirengimo
dėka, kaip matome toje pačioje lentelėje, yra labiausiai neapsisprendę dėl
narystės Europos Sąjungoje - 56%, tik trečdalis jų balsuotų už stojimą į
ES, nors nusistačiusių prieš ES, lyginant su savivaldybių darbuotojais, yra
5% mažiau.
Neigiamo požiūrio į ES ir neapsisprendusių dėl ES motyvai tie patys, iš
esmės nuo jų skiriasi teigiamo požiūrio į narystę ES motyvacinė struktūra
(žiūr. 2, 3 ir 4 lenteles).
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2 lentelė
Teigiamo požiūrio į narystę Europos Sąjungoje motyvacinė struktūra

Referentinės grupės pa vadinimas
Motyvai

Savivaldybių
darbuotojai

Kultūros
darbuotojai

Besimokantis
jaunimas

Tapatini masis su europiečiais

14

22

30

ES - Lietuvos valstybingumo,
saugumo garantas

6

16

13

Valstybės ekonominio
vystymosi galimybės

22

16

22

Visokeriopa nauda

18

19

20

Nenurodė motyvų

40

37

15

Dviejų referentinių grupių tiriamieji, savivaldybių ir kultūros darbuotojai, pa
sisakantys už narystę ES, keturiais atvejais iš dešimties iš viso nenurodo pa
sirinktos pozicijos motyvų. Nurodantys motyvus skiriasi ne jų pobūdžiu, o
prioritetais. Arti trečdalio besimokančio jaunimo svarbiausiu narystės Euro
pos Sąjungoje motyvu nurodė tapatumą europiečiams (žiūr. 2 lentelę). Šis mo
tyvas teigiamai vertinančiam narystę ES jaunimui ir kultūros darbuotojams
yra pirmoje vietoje, atitinkamai vertinantiems ES savivaldybių darbuotojams
tai ne tiek svarbu ^ šis motyvas trečioje vietoje. Tapatinimosi su europie
čiais turinys, nepriklausomai nuo referentinės grupės tipo, paprastai nusako
mas tokiais žodžiais: ,jaučiuosi europietis", „noriu gyventi pagal Europos stan
dartus", „noriu būti visavertis europietis", „Lietuva ^ Europos dalis", „kultū
rinis ir ekonominis europiečių bendrumas", „kitos Europos Šalys jau tai iš
bandė - Lietuva ne prastesnė už jas", „nusibodo būti antrarūšiais Europos
žmonėmis", „kad nebūtumėme baltos varnos Europoje", „europiečių bendra
darbiavimo svarba" ir pan. Galima manyti, kad nurodžiusiam svarbiausiu šį
motyvą stojimas į ES yra būdas įtvirtinti lietuvio—europiečio statusą, taip at
siribojant nuo lietuvių priskyrimo įvairioms rytų tipologinėms grupėms. Tir
tų jaunų žmonių sąmonėje „ėjimas į Europą" nėra taip aktualizuojamas, kaip
vyresnės kartos, nes per tirtų aštuonerių Lietuvos nepriklausomybės metų lai
kotarpį jie įsisąmonino nuostatą - „aš - europietis". Tam gali turėti įtakos ir
Lietuvos istorikų, priskiriančių Lietuvą Vidurio,o ne Rytų Europai, pozicija.
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3 lentelė
Neigiamo požiūrio į narystę Europos Sąjungoje
motyvacinė struktūra (%)
Referentinės grupės pavadinimas
MotyvaiSavivaldybių
KultūrosBesimokantis
darbuotojaidarbuolojai
jaunimas
Informacijos trūkumas14
Daugiau praradimų nei privalumų

9

39

46

31

4

-

Informacijos prieštaringumas

14

8

Nenurodė motyvų

13

22

Laiko faktorius (per anksti)
Aktualumo stoka (yra aktualesnių
problemų nei stojimas į ES)

„Ėjimo į Europą" nuostata daugiau išreiškia Lietuvos ekonominį atsiliki
mą per 50 metų visais atžvilgiais skurdžioje, atsilikusioje visuomeninėje sis
temoje. Lietuvos ekonominio vystymosi galimybės Europos Sąjungoje - svar
biausias motyvas teigiamai vertinantiesiems stojimą į ES savivaldybių dar
buotojams, antroje vietoje - besimokančio jaunimo referentinėje grupėje, tre
čioje vietoje - kultūros darbuotojams {žiūr. 2 lentelėj. Valstybės ekonominio
vystymosi galimybių motyvacijos turinys paprastai tiriamųjų nusakomas to
kiais žodžiais: „padėtų pakelti ekonomikos lygį", „Lietuva greičiau išbristų
iš materialinio skurdo", „ekonominio kilimo galimybės", „atsirastų galimybė
gyventi pagal kitų ES narių pragyvenimo lygį" ir pan.
Panaši dalis savivaldybių darbuotojų motyvuoja apsisprendimą dėl narys
tės ES ne tik ekonominio, bet ir visokeriopo vystymosi perspektyvomis. Šis
motyvas jiems antroje vietoje kaip ir kultūros darbuotojams, o tirtam besimo
kančiam jaunimui - trečioje. Galima visokeriopa nauda įstojus į ES paprastai
nusakoma tokiais žodžiais: „naudinga visapusiškai^, „dėl visapusiškos pagal
bos Lietuvai", „tai visokeriopa nauda mūsų tautai" ir pan. Be ekonominių mo
tyvų, nurodomi demokratijos, valstybingumo, saugumo garantai, kultūrinio
bendravimo perspektyvos. Todėl siauresnis motyvas, kad ES gali būti Lietu
vos valstybingumo ir saugumo garantas dažniausiai yra ketvirtoje vietoje, nes
šiuo palyginti ramiu politiniu metu, jis nėra taip aktualizuojamas, kaip paskel-
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bus nepriklausomybės atkūrimą Lietuvoje ir jos įsitvirtinimo laikotarpiu. Šis
motyvas dažniau siejamas su ekonominiu stabilumu. Apskritai teigiamas po
žiūris į narystę ES tiriamųjų sąmonėje grindžiamas abstrakčiais motyvais.

4 lentelė
Neapsisprendimo dėl narystės Europos Sąjungoje
motyvacinė struktūra (%)
Re^ferentinės grupės pa\;adi nimas
Motyvai

Savivaldyb ių
darbuotojai

Kultūros
darbuotojai

B esimokanlis
j^

53

44

53

Daugiau praradimų nei priviilumų

1

2

5

Laiko faktorius (per anksti)

3

3

-

Aktualumo stoka (yra aktualcsnių
problemų nei stojimas į HS)

3

13

-

Informacijos prieštaringumas

13

5

21

Nenurodė motyvų

27

33

21

Informacijos trūkumas

Neigiamo požiūrio į ES turėtojų ir neapsisprendusių tiriamųjų motyvacinė
struktūra kitokia. Neapsisprendusiesiems dėl ES pirmoje vietoje informacijos
apie ES trūkumas (žiūr. 4 lentele.). Neigiamo požiūrio į narystę ES motyvaci
nėje struktūroje pirmoje vietoje narystės ES laiko faktorius ^ manoma, kad Lie
tuvai dar per anksti stoti į ES (žiūr. 3 lentelę). Šis požiūris susiformavo dėl Eu
ropos Sąjungos ekspertų autoriteto, jiems pareiškus, kad Lietuvai dar nepasi
ruošusi deryboms dėl narystės. Todėl galima buvo prognozuoti, kad tarp nusi
teikusiųjų prieš stojimą į ES arti pusės savivaldybės darbuotojų, arti trečdalio
kultūros darbuotojų, keturi penktadaliai tirto besimokančių jaunuolių, pasirin
kusių Šį motyvą, pasikeitus ekspertų nuomonei, taptų stojimo į ES šalininkai.
Motyvacija, kad Lietuvai per anksti tapti Europos Sąjungos nare, paprastai yra
tokio turinio: „kol kas esam neturtingi", „kai kurios turtingesnės šalys nėra ap
sisprendusios", „dabar nėra tinkamas momentas", „nepribrendę", „Lietuva dar
nėra pasiruošusi, ekonomiškai silpna", „tiek neišaugę, kad būtume lygiateisiai
ES nariai", „nepasiruošę nei teisiškai, nei ekonomiškai, nei morališkai", „per
anksti, nes neturime pakankamai informacijos1' ir pan.
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Kaip matome, informacijos stoka siejama ir su pasirengimu stojimui į
Europos Sąjungą. Tačiau tie kultūros darbuotojai ir besimokantys jaunuo
liai, kurie nusistatę prieš stojimą į Europos Sąjungą, savo požiūrio nesieja
su informacijos apie ES trūkumu. Šių nuostatų kultūros darbuotojai, be laiko
faktoriaus, labai sureikšmina galimus praradimus įstojus į ES, mano, kad
jų būtų daugiau nei privalumų, ypač kultūros srityje. Šių nuostatų besimo
kantis jaunimas atsižvelgia tik į laiko faktorių, įvairiai aiškindami anksty
vo stojimo į ES žalą, arba iš viso nenurodo neigiamo požiūrio į ES mo
tyvų. Savivaldybių darbuotojai, išreiškiantys neigiamą požiūrį į narystę ES,
ypač aktualizuodami minėtą laiko faktorių, kitoje motyvų pakopoje nuro
do dvi priežastis: informacijos apie ES prieštaringumą arba informacijos
apie ES trūkumą.
Informacijos apie ES prieštaringumas dažniausiai apibūdinamas taip:
„nors yra ir pliusų, ir minusų, bet neįsivaizduoju realių pasekmių", „nors
pateikiama patraukli informacija apie ES, bet neaiškūs šito kelio privalu
mai Lietuvai", „sunku pasakyti, ko daugiau, ar pliusų, ar minusų", „nors
yra pliusų, bet vienoje sąjungoje jau buvome", „nors į ES stoja naujos ša
lys, bet yra ir nusivylusių šalių", „išsakomos prieštaringos nuomonės, nepagrindžiant jų" ir pan.
Plačiausiai apibūdinamas informacijos apie ES trūkumas: „trūksta ob
jektyvios, nepolitizuotos informacijos", „trūksta suprantamos informacijos,
nes kaimo žmogui aukštos materijos nesuprantamos", „manau, kad infor
macija nepasiekia žmogaus sąmonės, nes ji neaiškiai, nekonkrečiai patei
kiama", „norėtųsi, kad nuomonę apie ES pareikštų nepriklausomi eksper
tai", „būtina eiliniam piliečiui išaiškinti stojimo į ES sąlygas ir pasekmes",
„kai nėra informacijos, negali turėti savo nuomonės", „trūksta pozityvios
informacijos, labiau paplitusi neigiama" ir pan. Ta dalis tirtųjų, kuri neap
sisprendusi dėl narystės Europos Sąjungoje, gali būti potenciali ES Šali
ninkė priklausomai nuo to, kokiu būdu ir kokia informacija pirmiau juos
pasieks - pozityvi ar negatyvi, nes jie išankstinės nuostatos neturi. Tie, kurie
neturi pakankamai informacijos apie ES, nuogirdomis grindžia nemotyvuotą
priešišką nusiteikimą dėl narystės ES, kaip pavyzdžiui, tirtieji kultūros dar
buotojai, kurių du penktadaliai mano, kad įstojus į ES bus daugiau prara
dimų nei privalumų (žiūr. 3 lentelę). Jų išankstines nuostatas pakeisti bus
sunku, net ir pateikiant konkrečius tą nuostatą paneigiančius faktus, nes to
kiais atvejais priimama daugiausiai tik ta informacija, kuri patvirtina jų nuo
statą. Juolab kad praradimų motyvas išsakomas abstrakčių sąvokų - įsiti
kinimų pavidalu: „prarasime savo tautiškumą", „prarasime savo tikrą vei
dą", „kitos šalys gali tik pasinaudoti Lietuva savo tikslams", „prarasime sa
vo neutralitetą" ir pan.

5 lentelė
Informacijos tipo prioritetai referentinėse grupėse
Informacijos tipas
(Atsakymai į klausimą:
„Ar jus domina Si informacija"?)

Iiiformacijos tipo vieta ir jos svoris procentais
nuo apklaustųjų skaičiaus
S;avivaldybių
d;irbuotojai

Kultūros
darbuotojai

Besimokantis
jaunimas

Lietuvos valdžios teisės aktai

I (74)

2 (53)

2 (54)

Europos Sąjungos teisės aktai

3 (35)

3 (20)

3 (33)

Kasdieninės Lietuvos visuomenės
problemos

2 (69)

1 (66)

1 (57)

Neapsisprendusieji dėl narystės Europos Sąjungoje, manantys, kad Lie
tuvai yra aktualesnių problemų kaip ši, dažniausiai yra uždari informacijai
apie ES, jie ne tik ja nesidomi, bet daugeliu atvejų jos nepriima. Tai atsi
spindi konkrečiuose šio motyvo pavidaluose: „mano kasdienės problemos
svarbiau nei ES", „per daug problemų, kad užsikrautume dar vieną", „yra
svarbesnių problemų", „tuo nesidomiu", „man iš šito jokios naudos" ir pan.
Atsižvelgiant į tirtųjų visuomenės grupių požiūrių į ES motyvacinę struk
tūrą, galima teigti, kad didžiausią informacijos apie ES trūkumą jaučia neap
sisprendusieji, todėl pirmiausia į juos turi būti orientuota informavimo sis
tema. Tačiau svarbiausia atsižvelgti į tai, kad konkrečią visuomenės grupę
domina kitokia, speciali informacija apie ES, kad egzistuoja tam tikra in
formacijos apie ES paklausos hierarchija.
Informacijos apie ES paklausa buvo tiriama dvejopai: domėtasi nuostatų
ir konkrečių programų, visuomeninių gyvenimo sričių lygmenimis. Tirtų gru
pių nuostatų lygmenyje egzistuojanti informacijos apie ES paklausa yra pa
remta konkrečios informacijos poreikiu, priklausomai nuo socialinio statu
so, profesijos, amžiaus.
Kaip matome 5 lentelėje. Šiuo metu nuostatos domėtis Europos Sąjungos
teisės aktais atsilieka nuo susidomėjimo kasdieninėmis Lietuvos visuomenės
problemomis, varijuoja tik požiūris į Lietuvos valdžios teisės aktus —jie, sa
vaime suprantama, labiau rūpi vietinės valdžios atstovams nei kultūros darbuo
tojams ar besimokančiam jaunimui. ES problemos dabar nėra taip aktualizuo
jamos kaip vietinės problemos, nes apie stojimą į ES žiniasklaidoje šnekama
būsimuoju laiku. Tačiau keturi penktadaliai tirtųjų turi nuostatą gauti infor
maciją apie ES, pageidauja daugiau informacijos (žiūr. 6 lentelę). Kokios jie
informacijos pageidauja, parodyta 7, 8 ir 9 lentelėse. Kaip matome iš trijų
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6 lentelė
Informacijos apie Europos Sąjungą (ES) paklausa
(pagal referentines grupes - %)
Ar norėtų daugiau informacijos apie Europos Sąjungą (IiS)?
Referentinės grupės
pavadinimas

Norėlų daugiau
informacijos
apie ES

Pakanka liek,
kiek yra dabar

Savivaldybių darbuolojai

74

18

8

Kul^ūros darbuotojai

79

15

6

Besimokantis jaunimas

84

5

10

Nežino,
neatsakė

paskutinių lentelių, informacijos apie ES paklausos hierarchija konkrečiose
referentinėse grupėse priklauso nuo tiriamos grupės interesų pobūdžio.
Tos sritys, kurios tirtoms grupėms visai neaktualios (atsiduria paskutinėse
hierarchinės struktūros pakopose), - žvejybos sąlygos, transportas, migrantų
teisės Lietuvoje, atitinkamai būtų aktualios šiose srityse dirbantiems žmonėms.
Todėl tirtajam besimokančiam jaunimui labai aktualios yra švietimo, studijų,
mokslo programos Europos Sąjungoje, ne ką mažiau jie pageidauja informa
cijos apie ekonomikos vystymosi tempus, Lietuvos valstybės saugumo, demo
kratijos garantijas, aplinkos apsaugą Europos Sąjungoje (žiūr. 9 lentelę). Kul
tūros darbuotojai atitinkamai labiausiai susirūpinę kultūros perspektyvomis Eu
ropos Sąjungoje, nori kuo daugiau informacijos apie tai (žiūr. 8 lentelę).
Taip pat stiprus kultūros darbuotojų poreikis gauti informacijos apie švie
timo, studijų programas, Lietuvos valstybės saugumo, demokratijos garanti
jas, paramos fondus. Kaip rodo tirtoji hierarchinė struktūra, didžiausia pa
klausa apie Europos Sąjungą tos informacijos, kuri susijusi su tiriamųjų pro
fesine veikla, studijų bei darbo perspektyvomis ir valstybės gyvavimu, o kas
dienės vartotojiškos problemos yra mažiau svarbios, kaip pavyzdžiui, paslau
gų, prekių judėjimo laisvė, vartotojų apsauga ir pan. Tai būdinga ir vietinės
valdžios atstovams. Kadangi savivaldybių darbuotojai jaučiasi atsakingi už
jų vadovaujamo regiono ekonominę padėtį, informacijos apie ES paklausos
hierarchinėje struktūroje prioritetą jie teikia informacijos apie ekonomikos
vystymosi tempus Europos Sąjungoje, po to, panašiai kaip ir aptarti tiria
mieji ^ Lietuvos valstybės saugumo, demokratijos teikiamoms garantijoms Eu
ropos Sąjungoje, paramos fondams. Kaip rodo tyrimai, sritys, susijusios su
valstybės gyvavimo perspektyvomis - saugumo, demokratijos, ekonomikos
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7 lentelė
Informacijos apie ES paklausos hierarchija savivaldybių darbuotojų
referentinėje grupėje
Eil. Nr.

Informacijos srilics pavadinimasLabai aklualu (%)

1.Ekonomikos vystymosi tempai75
2.Lietuvos valstybės saugumo garantijos62
3.Demokratijos garantijos60
4.Paramos fondai58
5.Bendravimas teisėtvarkos ir vidaus reikalais53
6.Aplinkos apsaugos programos52
7.Švietimo, studijų programos51
8.Mokslo plėtotės programos49
9.Institucinės permainos47
10.Turizmo programos46
11.Vartotojų apsauga42
12.Kapitalo judėjimo laisvė40
13.Darbo jėgos judėjimo laisvė40
14.Kultūros perspektyvos36
15.Prekių judėjimo laisvė33
16.Transportas27
17.Paslaugų judėjimo laisvė25
18.Migrantų teisės Lietuvoje16
19.Žvejybos sąlygos11

problemos - yra paklausios visose aktyvaus amžiaus gyventojų grupėse, to
dėl joms ypač daug dėmesio skyrė žiniasklaida, nes ji orientuota į visą vi
suomenę. Teikiant informaciją apie tas sritis, kurios domina tik tam tikras vi
suomenės grupes, kaip pavyzdžiui, apie kultūrą, reikėtų išnaudoti ir kitus in
formacijos pateikimo kanalus - profesinius seminarus, kvalifikacijos kėlimo
institucijas ir pan.
Kiekvienos tirtos grupės atstovus mažiausiai domina tos sritys, kurias jie
menkiausiai pažįsta, su kuriomis nesusidūrė. Informacija apie Europos Sąjungą
dažnai apsiriboja Europos Sąjungos susiformavimo ir jos valdymo struktūros
aiškinimu, tačiau, kaip rodo tyrimai, trečdalis Lietuvos gyventojų nežino Lie
tuvos valstybės valdymo struktūros ir ja nesidomi, todėl tokia informacija apie
Europos Sąjungą neaktuali dar didesnei daliai žmonių - daugiau negu pusei
Lietuvos gyventojų. Galimos institucinės permainos Lietuvai stojant į ES dau
giausia domina dirbančius valstybės valdymo ir savivaldos struktūrose. Pro
fesinių grupių atstovai - kultūros darbuotojai, o ir besimokantis jaunimas ins
titucines permainas laiko mažiausiai aktualiomis iš visų išvardintų sričių, jos
atsiduria priešpaskutinėje informacijos apie ES paklausos hierarchijos pako-
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8 lentelė
Informacijos apie ES paklausos hierarchija kultūros darbuotojų
referentinėje grupėje
Ril. Nr.Informacijos srities pavadinimasLabai aktualu (%)
1.Kultūros perspektyvos90
2.Švietimo, studijų programos68
3.Demokratijos garantijos61
4.Lietuvos valstybės saugumo garantijos59
5.Paramos fondai59
6.Ekonomikos vystymosi lempai55
7.Mokslo plėtotės programos51
8.Aplinkos apsaugos programos49
9.Turizmo programos47
10.Bendravimas teisėtvarkos ir vidaus reikalais43
11.Darbo jėgos judėjimo laisvė41
12.Varlofojų apsauga28
!3.Prekių judėjimo laisvė28
14.Paslaugų judėjimo laisvė26
15.Migranlų teisės Lietuvoje23
16.Kapitalo judėjimo laisvė20
17.Transportas18
18.Inslitucinės permainos18
19.Žvejybos sąlygos'8

poje (žiur. 8 ir 9 lenteles). Todėl skleidžiant informaciją apie ES, jos susikū
rimo istorija ir institucinė struktūra turėtų būti tik įžanga į pokalbį apie tam
tikras interesų sferas.
Informacijos apie ES vartotojų sąmonėje asmenybių ir visuomenės gru
pių prestižas suponuoja asmeninius, profesinius ir valstybinius interesus. Ta
čiau valstybiniai interesai šiuo atveju aktualizuojami labiausiai, nes politikai
ir partijos turi didžiausią prestižą. Mažiausią prestižą ir kartu, įtaką informa
cijos apie ES sklaidos procese turi Lietuvos visuomeninės organizacijos. Tai
galima priskirti Lietuvos specifikai, nes vakarų šalių, įstojusių į ES, patirtis
rodo, kad jose visuomeninės organizacijos turėjo lemiamą vaidmenį, formuo
jant tų šalių gyventojų nuomonę apie Europos Sąjungą. Tirtam besimokan
čiam jaunimui labai menką įtaką, įsisavinant informaciją apie ES, turėtų Lie
tuvos katalikų bažnyčios hierarchų nuomonė, nors savivaldybių darbuotojams
jie trečioje prestižo skalės vietoje, o kultūros darbuotojams - ketvirtoje. Kul
tūros darbuotojams ypač svarbi yra įžymių Lietuvos kultūros ir meno žmo
nių nuomonė. Žurnalistų požiūris į ES pagal vietos eilės numerį prestižo ska
lėje, atrodytų, svarbesnis jaunimui, tačiau jų svoris (procentas) nėra didelis,
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9 lentelė
Informacijos apie ES paklausos hierarchija besimokančio jaunimo
referentinėje grupėje
Eil. N r.

Informacijos srities pavadinimasLabai aktualu (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Švietimo, studijų programos
Mokslo plėtotės programos
Ekonomikos vystymosi tempai
Lietuvos valstybės saugumo garantijos
Demokratijos garantijos
Aplinkos apsaugos programos
Kultūros perspektyvos
Paramos fondai
Kapitalo judėjimo laisvė
Darbo jėgos judėjimo laisvė
Turizmo programos
Bendravimas teisėtvarkos ir vidaus reikalais
Paslaugų judėjimo laisvė
Prekių judėjimo laisvė
Transportas
Vartotojų apsauga
Migrantų teisės Lietuvoje
Institucinės permainos
Žvejybos sąlygos

67
63
60
55
55
55
53
52

45
41
36
27
19
12

kadangi apskritai jaunimas labiau aktualizuoja politinių visuomenės grupių
reikšmę. Tačiau tai taikytina tik Lietuvos masto politikams.
Kalbant apie rajonų, miestų visuomenės grupių prestižą, reikia pastebėti,
kad jaunimas, nors ir išskiria rajonų, miestų partijų lyderius į pirmą vietą,
bet gana skeptiškai yra nusiteik^ rajonų, miestų valdžios atžvilgiu ir mano,
kad jos atstovų įtaka, formuojant gyventojų nuomonę apie ES, yra minimali,
tuo tarpu savivaldybės, kultūros darbuotojai mano, kad rajonų, miestų val
džios atstovai turi didesnį prestižą nei partijų lyderiai.
Nors Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchų nuomonė besimokančiam jau
nimui asmeniškos įtakos neturi, tačiau, jų manymu, rajonų, miestų kunigai
vietiniams žmonėms gali turėti įtakos - prestižo skalėje visų referentinių gru
pių atstovai kunigus nurodo antroje vietoje.
Atskirai reikėtų aptarti tuos kiekvienos referentinės grupės žmones, kurie
nurodo, kad nėra tokių žmonių, kurių nuomonė dėl narystės ES jiems būtų
asmeniškai labai svarbi, nes taip manančių savivaldybių ir kultūros darbuo
tojų yra ketvirtadalis, o jaunimo - šeštadalis. Jaunimo mažiau, nes jie ir ki
tais svarbiais visuomenei klausimais neturi tvirtos nuomonės, asmeninės po-
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zicijos. Jie mažiau nei kiti pasitiki ne tik kultūros, meno įžymiomis asmeny
bėmis, bet ir žiniasklaida, radiju, televizija, kiek daugiau yra kultūros dar
buotojų, pasitikinčių centrine spauda, o savivaldybių darbuotojų - privačio
mis mokymo įstaigomis. Informacijos apie ES sklaidos procese tiems, kurie
nelinkę per tarpininkus priimti informacijos, turėtų būti parengta speciali tie
sioginio informavimo sistema.
Skiriasi tirtųjų požiūris į valstybinės ir vietinės reikšmės įžymias asme
nybes. Manoma, kad informacija, einanti iš Vilniaus, yra patikimesnė ir turi
didesnę įtaką, negu skleidžiama vietinių asmenybių. Tačiau yra tam tikri re
gionai, kurių asmenybės ir visuomenės grupių prestižas gana aukštas: Visa
gine (vietinės valdžios, kunigų, vietinių žurnalistų), Šilalės raj. (vietinės val
džios, mokytojų, kunigų), Kėdainių raj. (verslininkų, kunigų), Raseinių (vie
tinės valdžios, kunigų, vietinių žurnalistų), Panevėžio m. (mero, verslininkų,
mokytojų), Alytaus (mero, kunigų).
Pasitikėjimas informacijos apie Europos Sąjungą šaltiniais yra specifinis,
nesutampa su visuomenės pasitikėjimu tam tikromis institucijomis. Nors dau
gelio Lietuvos gyventojų visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai skelbia apie
tai, kad labiausiai Lietuvoje pasitikima žiniasklaida, tačiau toks požiūris su
siformavo dėl žurnalistinio Lietuvos vidaus problemų detalaus atskleidimo ir
valdžios institucijų greitos reakcijos į jas, t.y. žmonėms susidaręs įspūdis, kad
jei spauda neatskleistų negerovių, tai valdžios atstovai į jas nekreiptų dėme
sio. Taigi, šiuo metu visuomenės pasitikėjimas žiniasklaida pagristas ne po
zityvia, o negatyvia informacija. Informacija apie Europos Sąjungą suvokia
ma pozityvumo prasme, todėl informacijos apie ES šaltinių hierarchijoje ži
niasklaida nėra pirmaujanti (žiūr. 10 lentelę).
Tų visuomenės grupių atstovai, kurie informaciją apie ES gauna bendrau
dami darbo reikalais, iš atitinkamų Lietuvos valdžios instancijų, keldami kva
lifikaciją, kontaktuodami su užsieniečiais, ES šalių atstovais ir pan., tokią
informaciją laiko patikimiausia (ypač įvairių lygių valdžios atstovai - seniū
nijose, savivaldybėse, apskričių administracijose, centrinės valdžios institu
cijose) - bei verslininkai, bendradarbiaujantys su Europos šalimis. Žiniask
laida laikoma tam tikru tarpininku informacijos perdavimo procese, todėl kiek
viena visuomenės grupė labiausiai pasitiki jiems prieinamiausiais tiesioginio
informavimo šaltiniais - internetu (kultūros darbuotojai), ES informaciniais
centrais Lietuvoje (besimokantis jaunimas, kultūros darbuotojai) (žiūr. 10 len
telę). Žiniasklaida pateiktoje lentelėje turi pakankamai aukštą rangą patiki
mumo hierarchijoje, tačiau skiriasi jos rūšių prestižas įvairiose referentinėse
tiriamųjų grupėse: centrinė spauda antroje arba trečioje patikimumo hierar
chinės struktūros pakopoje, rajoniniai, miesto spaudos leidiniai - paskutinė
se šios struktūros vietose. Lietuvos valstybinis radijas ir valstybinė televizija
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10 lentelė
Informacijos apie ES šaltinių patikimumo hierarchija
(pagal referentines grupes)

lnfotmaciįos šaltiniai

vivaldybių
darbuotojai

Asmeniniai profesiniai ryšiai
Centrinė Lietuvos spauda
Internetas
Lietuvos valstybinis radijas
Lietuvos valstybinė televizija
ES informaciniai centrai Lietuvoje
Lietuvos komercinė televizija
Lietuvos valstybinės mokymo organizacijos
Mokymo organizacijos užsienyje
Užsienio televizija
Užsienio radijo stotys
Lietuvos privačios mokymo organizacijos
Lietuvos komercinės radijo stotys
Regioninė, miesto spauda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kultūros
darbuotojai
3
4
1
5
6
2
9
8
7
10
12
13
II
14

Besimokantis
jaunimas
7
2
4
10
9
1
5
13
8
3
12
14
6
II

labiau priimtina valstybinių įstaigų tarnautojams ir tiems, kurie vyresni nei
30 metų, besimokantis jaunimas labiau pasitiki komerciniais radijo ir televi
zijos kanalais. Užsienio televizijai didesnį pasitikėjimą reiškė tik besimokan
tis jaunimas. Tenka pastebėti, kad užsienio žiniasklaidos šaltiniai rečiau pri
skiriami ypatingo pasitikėjimo sričiai todėl, kad egzistuojantis kalbos barje
ras nesuprantamą ar blogai suprantamą informaciją daro nepatikimą.
Kadangi šiuo metu besimokantis jaunimas geriau moka Europos šalių kal
bas, tai jie ir dažniau naudojasi užsienio informaciniais šaltiniais, bet tai tai
kytina tik televizijai, užsienio radijas nepopuliarus tarp jaunimo. Populiariausia
užsienio televizija yra CNN, ypač tirtoje besimokančio jaunimo referentinėje
grupėje (52%). Didelio pasitikėjimo šiuo užsienio televizijos šaltiniu ištakos
siekia kritinį Lietuvos valstybei laikotarpį - 1991 metų pučo Rusijoje metą,
kuomet CNN kanalo dėka galima buvo tiesiogiai stebėti įvykius Maskvoje,
nes šių įvykių baigtis daugelio žmonių sąmonėje siejosi su valstybingumo per
spektyvomis, todėl šis užsienio televizijos šaltinis populiariausias visose tir
tose grupėse. Tarp jaunimo antra pagal patikimumą yra užsienio televizija
BBC (21%), kitose grupėse taip vertinamų kitų kanalų, be CNN, nėra. Iš Lie
tuvos komercinių televizijų patikimiausia laikoma LNK televizija, tarp jauni
mo ji daugiau nei du kartus populiaresnė (77%) kaip kitose referentinėse gru
pėse (30%). Tris kartus populiaresnės tirto besimokančio jaunimo referenti-
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nėję grupėje nei kitose grupėse yra komercinės radijo stotys Ml ir Ml Plius,
atitinkamai 64% ir 20-26% nurodė, kad ja labiau pasitikėtų. Panašus santy
kis ir Radiocentro atžvilgiu, tik mažesniais svoriais - 23% besimokančio jau
nimo grupėje, 8% - savivaldybių darbuotojų grupėje, 3% - kultūros darbuo
tojų grupėje.
Populiariausias dienraštis - „Lietuvos rytas", bet juo pasitikinčio jauni
mo daugiau nei kitų tirtųjų: 79% besimokančio jaunimo, po 49% kitų tirtų
grupių žmonių laiko jį labai patikimu informacijos apie ES šaltiniu. Sekan
tys pagal patikimumą yra „Lietuvos aidas" ir „Respublika", priklausomai nuo
atstovaujamos referentinės grupės: savivaldybių darbuotojai daugiau pasitiki
„Lietuvos aidu" nei „Respublika". Iš užsienio radijo stočių patikimiausia nu
rodoma „Laisvoji Europa". Jauni, besimokantys žmonės labiau pasitiki žiniasklaida nei darbinę patirtį turintys tiriamieji. Todėl spaudoje, specialiose tele
vizijos laidose ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas jaunimo rūpimiems
klausimams apie ES.
Visų grupių tirtiesiems priimtinesnė vizualinė informacija nei spausdin
tas žodis. Labiausiai priimtinas informacijos gavimo būdas - pažintinės ke
lionės į ES institucijas, betarpiškai susipažįstant su ES institucijų veikla (žiūr.
13 lentelę).

11 lentelė
Informacijos apie ES skleidimo būdų hierarchija
(rangai pagal referentines grupes)

Informacijos skleidimo būdai
Pažintinės kelionės į ES insti^ucijas
Politikų dcbalai per radiją, televiziją
Straipsniai spaudoje
Dokumentiniai filmai
Žurnalistų komentarai
Individualūs politikų pasisakymai
per radiją, televiziją
Lietuvos kultūros ir meno žmonių
pasisakymai per radijų, televiziją
Informaciniai biuleteniai, brošiūros
Paskaitos
Viktorinos spaudoje
TV žaidimai

Savivaldybių
darbuotojai

Kultūros
darbuotojai

Besimokantis
jaunimas

1
2
3
4
5

1
3
6
4
5

1
5
3
4
6

6

7

8

7
8
9
10
II

2
8
9
10
II

10
II
2
9
7
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Labiausiai skiriasi besimokančio jaunimo referentinės grupės požiūris į in
formacijos apie ES skleidimo būdus: jiems labai aktualios, antroje vietoje hie
rarchinėje struktūroje, paskaitos apie ES, t.y. informaciją apie ES jie galėtų
gauti mokykloje ir studijuodami. Savivaldybių ir kultūros darbuotojams pa
skaitos apie ES nėra patrauklios, jos atitrauktų juos nuo darbo. Debatų, dis
kusijų apie ES forma labiau priimtina kultūros ir savivaldybės darbuotojams
nei besimokančiam jaunimui. Straipsniai spaudoje apie ES labiau būtų skai
tomi savivaldybės darbuotojų ir tirtos jaunimo grupės, kultūros darbuotojams
labiau patiktų kultūros ir meno įžymybių pasisakymai per radiją, televiziją
(žiūr. 11 lentelę).
Toks pažiūris į informacijos apie ES sklaidos būdus yra suformuotas kiek
vienos tirtos grupės veiklos pobūdžio, jų vertybinių nuostatų. Kultūros dar
buotojams svarbi įžymių kultūros ir meno žmonių nuomonė, besimokančiam
jaunimui jie nėra autoritetas, todėl jiems priimtinesnė informacija be vertini
mų - žurnalistų komentarai, politikų ir įžymybių pasisakymai ir svarstymai
yra ne tokie svarbūs, [vairesnės, išradingesnės informacijos pateikimo fonnos,
kaip TV žaidimai, viktorinos, yra priimtinesnės jaunimui, bet taip pat nela
bai populiarios, nes priskiriamos pramoginio žanro sferai.
Apskritai, požiūriams į narystę Europos Sąjungoje pirmiausia daro poveikį
specifiniai visuomenės grupių interesai ir poreikiai, todėl informacija apie ES
turėtų būti skleidžiama ne tik žiniasklaidos priemonėmis, bet ir bendrojo la
vinimo, profesinio žmonių parengimo ir kvalifikacijos kėlimo kanalais pagal
specializuotas programas. Žiniasklaidos priemonėmis skleidžiama informaci
ja turi būti orientuota į vartotoją - komercinio radijo, komercinės televizijos
laidos turėti apimti problemas atitinkančias iki 30 m. žmonių interesus - teikti
informaciją apie švietimo, studijų, mokslo plėtotės programas, paramos fon
dus, turizmo programas, kultūros, aplinkosaugos perspektyvas, bendrąją rin
ką; valstybinės televizijos ir radijo stotys orientuoja vyresnius žmones - tu
rėtų teikti informaciją apie bendradarbiavimą teisėtvarkos ir vidaus reikalais,
saugumo garantijas, socialinę apsaugą, gyventojų užimtumo ir darbo klausi
mais ES, žemės ūkio produkcijos realizavimą.
Teigiamas požiūris į narystę ES nesikeičia tuo atveju, jei yra susiforma
vęs ne konkrečios informacijos apie ES kaupimo keliu, o valstybinių nuosta
tų pagrindų, pasireiškiančių abstrakčiais valstybės saugumo, tapatumo su eu
ropiečiais, motyvais. Konkrečių faktų apie ES pagrindu susiformavęs tiek tei
giamas, tiek neigiamas požiūris gali pasikeisti, jei sužinoti kiti faktai paneigs
ankstesnius, todėl apsisprendimas dėl narystės ES tik trečdalio tiriamųjų yra
pastovus ir nekintantis.
Didžioji dauguma neapsisprendusių]ų dėl narystės ES gali apsispręsti ga
vę autoritetingą konkrečią informaciją apie ES, nes tai žmonės, kurie vado-

30

vaujasi ne bendromis nuostatomis, o kieno nors nuomone, kadangi neturi pa
žiūrų. Ypač didelis apsisprendimo dėl narystės ES sąryšis su politinėmis pa
žiūromis. Tai rodo ne tik šis tyrimas, bet ir „Baltijos tyrimų" 1997 m. sausio
mėn. duomenys: tarp nežinančiųjų, kokios jų politinės pažiūros, neapsispren
dusių dėl narystės ES - 64%, tarp centristinių pažiūrų žmonių - neapsispren
dusių atitinkamai 31%, tarp kairių politinių pažiūrų - 25%, tarp dešiniųjų ^
neapsisprendusių 8% („Lietuvos barometras" Nr. 52). Todėl neapsisprendu
siems didesnę įtaką turės ne partijos, o asmenybės, kuriomis jie pasitiki.
Kadangi daugiau negu pusės apsisprendusiųjų balsuoti prieš stojimą į ES
pagrindinis tokios nuostatos motyvas buvo ankstyvos Lietuvos pretenzijos dėl
narystės ES, pasiremiant Europos Sąjungos ekspertų autoritetu, tai Šiems au
toritetams pakeitus nuomonę apie Lietuvą galima laukti šios dalies žmonių
teigiamo požiūrio į ES.
Reikėtų atsižvelgti į tiriamųjų pasimetimą ir besiformuojantį neigiamą po
žiūrį į ES, jiems pastebėjus informacijos apie tą patį ES gyvenimo faktą prieš
taringumą. Kadangi didžiausią prestižą turi debatų pavidalu pateikta informa
cija, tai tokių laidų vedėjai turėtų išreikalauti iš dalyvių nuomonės pagrindi
mo ir galutinė išvada, kuris faktas klaidingas, turėtų paaiškėti laidos metu.
Visuose informacijos apie ES pateikimo būduose neigiama informacija apie
ES neturi persverti pozityvios, kadangi pakanka vienetinių neigiamų faktų
neapsisprendusių)ų dėl ES apsisprendimui, o teigiamų turi susikaupti tam tikras
kritinis svoris. Būtent neapsisprendusieji dažniausiai nurodo informacijos apie
ES trūkumo motyvą, todėl informacijos apie ES sklaida pirmiausiai turi būti
orientuota į neapsisprendusius.
Nustatyta, kad pirmiausia aktyvaus amžiaus neapsi sprendusiuos i us domi
na apie ES tie faktai, kurie susiję su jų profesiniais interesais ir darbu. Todėl
tikslinga būtų teikti informaciją profesinių grupių spaudai ^ mokytojų, medi
kų, mokslininkų, verslininkų, aukštųjų mokyklų laikraščiams ir pan.
ES teisės aktais domimasi mažiau nei Lietuvos todėl, kad šiuo metu jie
žmonių asmeniškai neliečia. Vertėtų suteikti informaciją, kurie ES teisės ak
tai palies žmogų tiesiogiai, kurie ne.
Jauni Lietuvos žmonės iki 30 metų labiau pasitiki žiniasklaida nei vyresni.
Vyresni žmonės labiau pasitiki asmeniniais profesiniais ryšiais, jų metu gau
nama informacija. Šiais kanalais eina stichiška informacija, formuojasi tam tikri

stereotipai, todėl informacijos skleidimo įvairiais kanalais metu jie turi būti fik
suojami ir apdorojami specialios grupės, pateikiant konkrečius atsakymus.
Tiesioginiai informacijos gavimo būdai iš ES informacinių centrų, Interneto kanalais, paskaitų metu visų tirtų grupių atstovų labiau vertinami, laiko
mi patikimesniais nei žiniasklaidos tarpininkavimas, todėl pagrindinė strate
gija turi būti orientuojama į tiesioginį ryšį su vartotoju.
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Eugenija Krukauskienė
Self determination towards membership in EU:
attitudes, information, identities
S u m mary
Sociological research data of three groups: municipalities workers, regions
cultural workers and the most active members of students and school children are analyzed in this article. Attitudes towards EU are influenced by
specific interests and needs of sočiai groups. More information about EU mušt
be given by special programs in professiona! ąualification teaching way.
Information about EU in TV, radio and newspapers mušt be different in
the commercial and the statė channels: the commercial channels have more
influence to people less than 30 years old.
Needs of information about EU are related most with the professional
interests. People trust more information, which is taken by individual way.
Very big perspectives has Internet - this way of information has great power
to all the professional groups.

Danutė Tureikytė
STUDENTŲ POŽIŪRIO Į EUROPOS SĄJUNGĄ ERDVĖ
Lietuvos pasirinktas kelias - tapti Europos Sąjungos nare - bei besiple
čiančios diskusijos šia tema, paskatino pažvelgti į problemos suvokimą savi
tos studentų socialinės grupės akimis.
Kaip aukštosios mokyklos studentai interpretuoja šį pasirinkimą, koks iden
tifikavimosi su juo lygmuo, kokiame diapazone plėtojasi jų svarstymai apie
narystės siekimą, bus bandoma atsakyti studentų požiūrio kokybinės analizės
pagalba. Šiam tikslui pasiekti studentai buvo paprašyti parašyti savo impre
sijas tema: „Aš-Lietuva-Europos Sąjunga'". Nors iš anksto nebuvo pateikta
jokių šios temos dėstymo gairių - apie ką turėtų būti rašoma, tačiau jau pats
pavadinimas buvo bendriausias samprotavimų orientyras. Tyrimu nesiekiama
nustatyti kiekybinių požiūrio charakteristikų, o bandoma atskleisti požiūrio ar
gumentacijos, motyvacijos erdvę. Būtent kokybinis metodas leidžia pažvelg
ti į gilesnius reiškinio suvokimo aspektus, atskleisti konkrečias reikšmes, įver
tinti individualią bei subjektyvią požiūrio raišką. Pasirinktu empirinės medžia
gos gavimo būdu buvo siekiama „užčiuopti" vidinius problemos suvokimo
klodus, natūraliai iškylančias asociacijas, mintis pateiktoje ašyje, atskleisti stu
dentų požiūrio probleminę erdvę.
Analizė remiasi 43 nedideliais tekstais, parašytais 1999 metais VDU tre
čio kurso daugiausia sociologijos specialybės studentų.

Požiūris į Europos Sąjungą kaip aktualiją
Galima numanyti, kad studentai, nuolat susidurdami su vienokios ar kito
kios mokomosios informacijos srautu, turi daugiau galimybių būti labiau in
formuoti ir apie šalies aktualijas. Tad natūralu, kad studentai akcentuoja Lie
tuvos siekimo įstoti į Europos Sąjungą temos aktualumą ir svarbumą visuo
menei: „tai viena populiariausių temų Lietuvoje", „daug rašoma, kalbama
apie tai.. ", „visi (ik ir kalba apie tai", „Lietuvos narystė Europos Sąjungoje
bene populiariausia šių dienų diskusijų tema".
Studentus šis klausimas taip pat domina, jie nėra aktualijų nuošaly: „Tu
riu pripažinti, kad nesu labai politika besidominti studentė, visgi negaliu ne
turėti savo nuomonės apie Šį svarbų Lietuvai žingsnį", „Lietuvos ateitis kartu
ir mano ateitis. Tad, žinoma, nesu abejinga savo šaliai. Man svarbi jos at
eitis, išlikimas, vieta pasaulinėje arenoje", „Nesu visiškai abejinga tam, kas
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dedasi Lietuvoje tiek politiniame, tiek socialiniame gyvenime. Visa tai vie
naip ar kitaip mane liečia ir įtakoja mano gyvenimą".
Kita vertus, Lietuvos narystės Europos Sąjungoje aktualumas studentams
nėra tiek gyvybiškai svarbus asmeniniame lygyje, kiek kiti dalykai: moky
masis, laisvalaikis, draugai: „Akivaizdu, jog kad ir kaip bežiūrėtume, kon
kretūs dalykai, esantys arčiau žmogaus vaidina svarbesnį vaidmenį... ", „Retai
susimąstydavau apie savo santykį su Europos Sąjunga", „Šiaip ar taip, tu
riu pripažinti, kad mano kaip dukros, studentės, Lietuvos pilietės gyvenime
klausimas, ar Lietuva taps ES nare, anaiptol nėra pats aktualiausias ". „ Tie
są sakant, niekada pernelyg nesigilinau į šią sferą, nežinau visų „už" ir
„prieš", nežinau visą privalumų ir trūkumų. Kol kas aš tik seku žiniasklaidoje pasirodančias žinias apie Europos Sąjungą, stebiu politikų pasisakymus,
retkarčiais apie tai padiskutuoju su draugais".
Suprantama, kiekvienas gyvena savo individualų gyvenimą ir visuomeni
nė aktualija, nors ir įsiskverbdama į tą gyvenimą, neužima visos kasdienio
gyvenimo erdvės.
Ryšys „aš" - „Europos Sąjunga" suvokiamas kaip perspektyva, ateitis, o
ne dabartis. „Ką veiksiu aš Europos Sąjungoje?" - apie tai tik pagalvojama,
bet dar nelabai giliai susimąstoma, „daugiau galėčiau pasakyti apie Lietuvą
ir Europos Sąjungą, nei apie save ir Europos Sąjungą ".

Informacijos apie Europos Sąjungą šaltiniai
Lietuviškoji žiniasklaida neabejotinai dominuoja tarp informacijos šalti
nių apie Europos Sąjungą: „Mano informacijos šaltinis - laikraščiai", „Laik
raščiai dabar daug rašo apie Europos Sąjungą", „Apie Europos Sąjungą
daug šnekama per masinės komunikacijos priemones".
Studentų informacijos šaltiniai apie Europos Sąjungą nesiriboja žiniasklaidos pateikiama informacija, taip pat jie gana dažnai turi ir betarpiškos asmenininės patirties. O ši patirtis gana įvairi. Visų pirma tai susieta su studi
jomis: dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, seminaruose; diskusijos ir as
meniniai pokalbiai su kitų europietiškų šalių bendraamžiais vasaros stovyk
lose, o taip pat studentai vasaros metu įsidarbina įvairiose šalyse ir tokiu bū
du praturtina savo informaciją. Na ir, žinoma, turistinių kelionių po Europą
patirtis. „Būnant svečiose šalyse (Italija, Šveicarija, Austrija) teko susidur
ti... ", ,, Vasarą buvau išvykusi į užsienį. Norvegai... "
Todėl betarpiškos patirties vaizdiniai įtakoja ir aptariamos problemos su
vokimą bei interpretavimą: dažnai studentai remiasi tuo, ką matė savo aki-
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mis, ką pajuto ir kaip pasijuto: „Kelių mano kelionių metu aš šiek dek sutri
kau dėl Lietuvos perspektyvos Europos Sąjungoje".
Ar tenkina studentus žiniasklaidoje pateikiama informacija apie Europos
Sąjungą? „Net žiniasklaidoje nemačiau jokio išsamaus paaiškinimo, ką mes
veiksime toje Europos Sąjungoje, kokios bus mūsų teisės, ar bus geriau nei
dabar", „ ...tačiau manau, kad visuomenė turėtų būti geriau informuota apie
visus „už" ir „prieš"... "

Europos Sąjungos įvaizdis
Europos Sąjunga suvokiama nevienareikšmiškai, ji siejama ne vien su tei
giamais dalykai, priešingai - iškyla vertinimų įvairumas, netgi priešingumas.
Europos Sąjunga - tai „valstybių blokas", „sąjunga" su aukštu bei stabi
liu socialiniu ekonominiu išsivystymo lygiu: „stabilios išsivysčiusios šalys",„iš- t
sivysčiusi Europa ".Akcentuojami „ eumpietiški standartai", kurie suprantami kaip
aukšti ir priešingi žemiems lietuviškiems; dažnai Europos valstybės ir Lietuva prieš
pastatomos kaip turtingos, aukštos materialinės gerovės šalys ir skurdi, varginga,
su žemu pragyvenimo lygmeniu šalis. Europos Sąjunga yra tartum atskaitos taš
kas: „šiuo metu Europos bendrija yra būtent tas veidrodis, kurian pažvelgus
daugelis žmonių supranta, kas esą, suvokia mūsų šalies padėtį ir galimybes ".
Pabrėžiama ir tai, kad Europos Sąjungoje gerbiamos žmogaus teisės „kur
žmogaus teisės vis dar svarbios". Na ir, žinoma, ji skiriasi žmonėmis: „tuo
tarpu kitų valstybių (ne visų) žmonės yra atviresni arba bent tokiais atrodo".
Kita vertus, „pačioje Europos Sąjungoje jų \problemų\ nestinga", „ne vis
kas auksas, kas auksu žiba". Ir jei teigiamas Europos Sąjungos įvaizdis dau
giausia siejamas su materialine gerove, tai kritiškas požiūris - su dvasiniais
dalykais. „Europa jau iššvaisčiusi daug to, kas iš tikrųjų darė ją patrauklią
visam kitam pasauliui", „Kad ir atrodytų keista, dorovinio kapitalo šiuolai
kinė Europa nedaug turi ir mums jo nei paskolinti už procentus, nei pado
vanoti negali", „Saukdami visa gerkle už Europą, žmonės vargu ar susimąsto,
kad ši „ išsvajotoji žemė " iš tikrųjų neturi mums ką pasiūlyti, išskyrus, žino
ma, materialinę gerove, nors ir ši negali būti eksportuojama, o paprasčiau
siai yra sukuriama atkakliu darbu, protu ir išradingumu ".
Lietuvos ėjimo į Europos Sąjungą interpretacijos
Lietuvos noras būti Europos Sąjungos nare tai įtvirtinimas to, kad ji yra
Europos valstybė, o lietuviai - europiečiai: „Juk šiaip ar taip mes save lai
kome europiečiais".
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Lietuvos geografinė padėtis - buvimas Europos centre - tai tik objektyvi
duotis, o „europietiškumas yra daugiau negu tik geografinė padėtis". Ma
noma, kad tikrasis europietiškumas gali susiformuoti būnant kartu su kitomis
taip pat geografinėje Europoje esančiomis šalimis, tampriau susiejant tautų,
valstybių likimus. Įsiliejimas į Europos Sąjungą leistų Lietuvos žmonėmis pa
sijusti „tikrais europiečiais". Taigi, reiškiamos natūralios, gyvybingos lietu
vių pretenzijos įtvirtinti lietu vi ų-europiečių statusą.
Lietuvos ėjimo į Europos Sąjungą interpretavimuose galima išskirti tokius
aspektus: išreiškiamas asmeninis požiūris, vertinama valdžios politika ir iš
reiškiamas visuomenės (Lietuvos, valstybės, šalies) požiūris.
Asmeniniame lygmenyje samprotavimai koncentruojasi prie minčių, kuo
galėtų „man" būti naudinga, įtakoti „mano" gyvenimą Lietuvos narystė Eu
ropos Sąjungoje. Argumentai poliarizuojasi priklausomai nuo pozicijos „už"
ar „prieš" stojimą į Europos Sąjungą. „Asmeniškai man kaip studentei Lie
tuvos [stojimas atvertų didesnį perspektyv^ pasirinkimą tiek darbo, tiek to
bulėjimo ir studijų prasme". „Mano gyvenime neįvyks didelių pasikeitimų,
kai pagaliau visa Lietuva švęs taip ilgai lauktą įstojimą. Atsiras dar viena
data iškabinti vėliavas ir didžiai paminėti tokį istorinį įvvkį. O aš taip pat
kaip ir dabar pirksiu toje pačioje parduotuvėje lietuvišką prekę, mokėsiu mo
kesčius — tik gal šiek tiek daugiau už elektrą (juk atominė elektrinė jau bus
uždaryta), telefoną bei dujas, žiūrėsiu žiaurius vakarietiškus filmus ir tikėsiuos, kad turėsiu darbą ir galėsiu pragyventi".
Lietuvos siekimas tapti Europos Sąjungos nare, interpretuojamas kaip val
džios, vyriausybės, politikų siekis „nuvesti Lietuvą į Europos Sąjungą"; „vpač
Lietuvos vyriausybė trokšta kuo greičiau į ją \Europos Sąjungą^ patekti",„o
vyriausybė stengiasi, kuo greičiau tai įvykdyti", „politikai pamišę dėl Euro
pos Sąjungos". Šiuo atveju valdžia dažniausiai interpretuojama ne kaip žmo
nių interesų reiškėją, jų norų įgyvendintoja, o kaip nutolusi nuo žmonių inte
resų, primetanti savo valią.
Kitas lygmuo - kalbama Lietuvos, šalies, Lietuvos žmonių, lietuvių var
du - šiuo atvejų identifikuojamas! būtent su jais.
Lietuvos ėjimo į Europos Sąjungą interpretavime, be minėtų, galima iš
skirti dar kelias problemos interpretavimo dimensijas: asmeninis požiūris ekspertinis (kuomet kalbama vertinant situacijas); emocionalus - racionalus;
vertinimo: ar tai gerai - ar blogai.
Viena temų - „jungimosi" interpretavimas: studentai kelia esminį klau
simą, ar reikia/nereikia, apskritai, Lietuvai jungtis, įeiti į kokias nors są
jungas, ar įmanoma šiais laikais būti neįsijungusiam į sąjungas, blokus ar
pan.
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Konkrečiau - ką duoda ir kuo pavojingas Jungimasis"- analizuojama, re
miantis istorine atmintimi. Bandoma pažvelgti valstybių istorinės patirties as
pektu. Prisimenama daugiausia Lietuvos, bet taip pat ir kitų šalių patirtis.
Samprotavimų apie jungimąsi diapozonas varijuoja nuo „ Tai dar vienas
įsijungimas į panašią sąjungą kaip ir Tarybų Sąjunga" iki „Lietuva įstotų į
Europos Sąjungą laisvu noru, o nejėga verčiama". „Jie \euroskeptikai\ kaž
kodėl pamiršta pridurti, kad toje sąjungoje mes atsidūrėme ne savo noru,
kai tuo tarpu Europos Sąjunga yra abipusių šalių susitarimu pagrįsta są
junga nenaudojant prievartos".
Politikų, valdžios elgesyje matomas per didelis ėjimo į Europos Sąjungą
sureikšminimas: ,,Dažnai susidaro įspūdis, kad Lietuvoje viskas daroma tam,
kad įstoti į Europos Sąjungą, o ne kad visuomenei būtų geriau", „Kodėl yra
taip gyvybiškai svarbu ten įlisti?" Net kartais įžvelgiama klastos analogi
ja..,. Tik šį kartą politikai yra kur kas gudresni. Tuomet ji \Lietuva\ per ap
gaulų buvo įtraukta į socialistinių respublikų sąjungą. Dabar Lietuva savo
noru, ir tariamai didelėmis pastangomis įstos (o gal ir ne) į demokratinių
respublikų sąjungą. Labai bijau istorijos pasikartojimų. Technologijos ir žmo
gaus išmonė žengia į priekį, tad šį kartą „ okupacijos " nė nepastebėsim ". „ Po
litiniai suvaržymai, nuorodos, kaip skirstyti valstybės biudžetą, apribojimai,
reikalavimai — visapusiška intervencija man primena TSRS laikus".
Minimas neorus Lietuvos kaip valstybės laikymasis: „Bet kokia kritika ar
griežtesni reikalavimai priimami tiesiogiai ir su dideliu „entuziazmu", bent
jau iš valdžios pusės", „Permainos motyvuojamos tuo, kad tokie yra Euro
pos Sąjungos reikalavimai".

Privalumų ir trūkumų erdvė
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą privalumai ar trūkumai suprantami kaip
susieti dalykai: „Kiekviena naujovė atneša tiek gerų, tiek blogų dalykų", „ne
reikia perdaug tikėtis ", „ kad ir kaip bežiūrėtume, jeigu yra argumentai, turi bū
ti ir kontraargumentai, ir nemanau, kad galima iš anksto numatyti visas pasek
mes ". Šiuo atvejų pasireiškia studentų polinkis analizuoti, siekis žiūrėti į reiš
kinį kaip į sudėtingą visumą, talpinančią savyje ir teigiamas, ir neigiamas puses.
Apie privalumus kalbama tiek abstrakčiai, bendri ausi ame lygyje „buvimas
Europos Sąjungoje - gerbūvio vizija", „Lietuva turės daugiau galimybių pa
sireikšti ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje"; tiek konkretesniame lyg
menyje. Čia privalumai įžvelgiami atskirų visuomenės sričių vystymesi, arba
siauresnių, kaip taisyklė, aktualių dabartinei Lietuvai problemų sprendime, ar
ba konkrečių veiklų charakteristikų pokyčiuose.
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Kalbėdami apie įvairias visuomenės vystymosi sritis studentai ypatingai
akcentuoja judėjimo laisvę: „Lengvesnis susisiekimo su Europos Sąjunga są
lygos", „Lietuvos piliečiai turės galimybių laisvai be jokių vizų aplankyti įvai
rias Europos vietas", „Neliktų muitinių, sienų, kur tikrina, ar tu nusiveži dau
giau, nei leidžiama".
Kita sritis - ekonomika: ^tsivertų galimybės vystyti Lietuvos ekonomi
ką, bendradarbiauti bei [diegti naujovių".
Toliau: švietimas bei kultūrapasimokyti prestižiniuose universitetuose,
įgyti daugiau žinių bei praktikos", „sužinoti daugiau apie įvairias kultūras",
vieninga teisinė sistema , prekyba „galės įvežti ir įvežti įvairias prekes", fi
nansinė sistema „finansinė ir ekonominė padėtis turėtų būti stabili", „bus
bendra valiuta - euras", socialinė gerovė „pagerėtų socialinių institucijų
veikla Lietuvoje", „greičiau pasiektų informacija apie naujoves skirtingose
gyvenimo sferose".
Be to, išskiriamos tokios aktualijos: „būtų galima lengviau gauti pasko
lų iš Europos valstybių", „palengvėtų turizmo tinklo plėtimo galimybės", „pa
lengvėtų pavienių žmonių migracijos problemos" ir kt.
Kitas blokas privalumų siejamos su pasikeitimais žmonėse: „lietuviai
taps kultūringesniais, labiau apsišvietusiais",„būtų įmanomi artimesni įvai
rių grupių santykiai", „išmoks tvarkyti savo valstyb^ sąžiningai, rūpestin
gai ir gražiai".
Kalbėdami apie privalumus, studentai bando įžvelgti ir tai, kuo jiems as
meniškai būtų naudingas įstojimas: „Asmeniškai aš, tikrai nieko nepraras
čiau. O naudos iš to gal ir būtų - gali atsirasti didesnės galimybės, per
spektyvos, o gal net ateinančioms kartoms būtų geriau gyventi".
Krenta į akis tai, kad pats ėjimas į Europos Sąjungą, suprantamas kaip
akstinas sparčiau spręsti savo šalies problemas, „pasitempti": „Šiuo metu Eu
ropos Sąjunga veikia kaip stimulas, skatinantis šalies vystymąsi, nors ir Eu
ropos Sąjungos nurodyta linkme".
Tarp galimų ^praradimų^, įstojus į Europos Sąjungą, dažniausiai mini
ma grėsmė nutautėti, asimiliuotis, susvetimėti. Tai ir tautinės savimonės ne
tekimas, ir kalbos, kultūros savitumo praradimas: „neigiama pasekmė, tik
riausia, bus nutautėjimas", „tautinės vertybės išnyks, kaip nemadingos, pa
senusios, ar paprasčiausiai nebepropaguojamos", „...atims dalį kitų verty
bių, kurios reikšmingos dabar ir konkrečiai Lietuvai", „jau dabar kalboje
gausu anglicizmų, o kultūroje — vakarietiškų papročių bei tradicijų".
Išreiškiamos abejonės, ar Lietuva galės išsaugoti savo valstybingumą, sa
varankiškumą, jei jau dabar beatodairiškai stengiasi įvykdyti visus jai kelia
mus reikalavimus: „Blogai yra tai, kad ES, žinodama didelį Lietuvos norą įstoti
į ją, gali manipuliuoti ir reikalauti dalykų, naudingų kažkam tik ne Lietuvai".
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Neigiamos integracijos pasekmės įžvelgiamos etninės gyventojų struk
tūros pasikeitime: „atvyks dar daugiau užsieniečių", „ateis negrai, Cocacola...", „lietuviai persikels į kitas, turtingesnes Šalis"; finansinio sava
rankiškumo praradime: „Man nepatinka tai, kad Įvedus bendrą Europos
piniginį vienetą, valstybės turi atsisakyti savo valiutos - tai tam tikras pa
našumas į Tarybų Sąjungą", „ ...pinigai yra istorijos dalis, valstybės sa
varankiškumo simbolis. Nacionalinė valiuta stiprina nacionalinį identite
tą". Teigiama, kad sudėtingiausia bus žemės ūkiui, kadangi Lietuvos ūki
ninkai neatlaikys konkurencijos su pigia užsienio produkcija ir bus priversti
bankrutuoti: „Žemės ūkio perspektyva yra neaiški". Neigiamos pasekmės
pasireikš ir nedarbo paplitimu, nelegalių prekių gausėjimu, nusikalstamu
mo didėjimu.

Ar būtina Lietuvai stoti į Europos Sąjungą?
Čia galima išskirti kelias dimensijas: už - prieš - abejonės; tai neišven
giama ^ galima išvengti; siekti įstojimo dabar - dar anksti stoti.
Jei „už"-„prieš" dimensijos lygmenyje išsiskiria „euroentuziastų" ir „eu
roskeptikų" pozicijos, dėmesys koncentruojamas ties motyvais bei argumen
tais, pagrindžiančiais pozicijas, aptariančiais privalumus ir trūkumus, tai abe
jonės dažniausiai išsakomos klausiamaisiais sakiniais: „Ar atsidūrę Europos
Sąjungoje, būsim laimingesni?", „Ar tikrai Lietuvai bus geriau?", „Ar tik
rai Lietuvai to reikia?".
Pasigendama analitinių, argumentuotų, išsamių paaiškinimų, kodėl Lietu
vai geriausia įsijungti į Europos Sąjungą, pabrėžiama, kad tokios informaci
jos stoka gali atbaidyti arba bent jau sukelti abejones: „ Tačiau aklas, o gal,
tiksliau neargumentuotas noras priverčia suabejoti".
Samprotavimai apie neišvengiamą būtinybę siekti narystės Europos Sąjun
goje varijuoja nuo deklaratyvaus konstatavimo „Aš manau, Lietuva turi pri
klausyti Europos Sąjungai", „[eisim kada nors į tą Europos Sąjungą, gal
ryt, o gal po 20 metų" iki „neišvengiamumo" pagrindimo.
Vienas tokių „neišvengiamumo" argumentų - „mažos valstybės" situaci
ja: „Maža valstybė turi prie ko nors prisišlieti, lyg kaip ir uz sienos", „ ...tokia
maža šalis viena išlikti negali", „Likti už ES ribų praktiškai tas pats kaip
jūroje likti savo jėgomis kapstytis iki kranto, vietoj to, kad pakliūti į pra
plaukiantį laivą". Prisimenamas ir Norvegijos bei Danijos atvejai: „Teko kal
bėtis ir su danais — vienas buvo visiškai abejingas ES, kito pašnekovo ma
nymu, nors ES ir nėra tobula, tokios mažos valstybės kaip Danija ar Lietu
va neturi kitos išeities -jos turi priklausyti ES, jei nori išlikti".
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Kitas argumentas grindžiamas vykstančiais integracijos bei globalizacijos
procesais, kurių nuošalyje Lietuva negali likti: „Šiuo metu pasaulyje ryškėja
integracijos procesai", „Mano manymu, galimi du valstybės vystymosi keliai:
pirmasis — izoliacija nuo išorinio pasaulio ir tik minimalus ryšys su kitomis
valstybėmis, o kitas - integracija ir bendradarbiavimas. Pirmąją alternatyvą
aš atmetu iš karto kaip visiškai netinkamą. Pasaulyje mokslo pažanga tokia
didelė, kad atsiribojusi nuo išorinio pasaulio ji \Lietuva\ labai atsiliktų ir tik
labai lėtai progresuotų turint omenyje likusį tarpusavyje bendradarbiaujantį
pasaulį", „...žvelgiant plačiau, pasaulis vis labiau integruojasi..", „...visa
žmonija eina integracijos link. Vienas būdamas nedaug ką nuveiksi ir nedaug
ko pasieksi. Tik dalindamasis ir priimdamas patirtį gali tobulėti ir stiprėti".
Pagaliau, manoma, kad

iš dviejų blog^bių — būti Europos Sąjungoje

ar nebūti - Lietuvai derėtų pasirinkti mažesnę, t.y. būti".
Dar viena požiūrių lauko dimensija gali būti apibūdinta kaip „dar anksti
stoti": ^ietuvai integruotis į Europos Sąjungą dar ankstoka". Čia pagrindi
niai argumentai koncentruojasi prie Lietuvos nepasiruošimo, arba nepakan
kamo pasirengimo būti Sąjungos nare, kartu akcentuojant pasirengimo būti
nybę. „Europos Sąjunga suinteresuota priimti naujus narius, tačiau tik su
pilna pinigine, o ne tuščiomis rankomis. Todėl man juokingai atrodo žmo
nės, kurie teigia, kad mūsų šalis yra pasirengusi tapti Europos Sąjungos kan
didate", „Mūsų tauta kai kuriais atžvilgiais dar nepakankamai civilizuota
tapti Europos Sąjungos nare", „Pažiūrėkime į save - ar mes tikrai jau esa
me verti būti priimti į Europos Sąjungą?", „Ar reikia Šitaip įsižeisti, kad mūsų
ten dar nenori priimti? ".
Nepasirengimas siejamas visų pirma su žemu ekonomikos išsivystymo ly
giu, esama finansine sistema ir kt. Manoma, kad pirmiausia reikėtų išspręsti
vidaus problemas, sustiprėti. „Mano nuomone, Lietuva vra dar per jauna to
kiems sprendimams, pirma reikia susitvarkyti savo ūkį, nusipirkti naujas tech
nologijas, modernizuoti gamybą, užauginti jaunus specialistus...". „Taip pat
reikia paruošti visuomenę, padėti žmonėms suvokti save Europos piliečiais,
kad žmonės nesijaustų izoliuotai".
Pastebėtinas taip pat noras oraus, garbingo įstojimo, kuomet siūlomasi būti
partneriu, bendradarbiauti jei ne lygiais, tai nors apylygiais pagrindais, o ne
būnant išmaldos prašančio skurdžiaus pozicijoje.

Išvados
1. Studentų svarstymuose apie Europos Sąjungą dominuoja apmąstymai, ką
Lietuvai gali suteikti įstojimas į Europos Sąjungą, ir ką ji turi būti pasi-
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rengusi prarasti. Iškyla įvairus įsivaizduojami žmonių gyvenimo pasikei
timo scenarijai, priklausomai nuo įsijungimo/neįsijungimo į sąjungą. Ke
liamas klausimas, kokia galimo įstojimo kaina valstybei, tautai ir žmogui,
o taip pat konkrečiai studentui.
2.Studentų požiūrio į Europos Sąjungą probleminė erdvė, kuomet nagrinė
jami narystės privalumai ir trūkumai, pakankamai artima Lietuvos žiniasklaidoje gvildenamai tematikai. Tačiau interpretavimo akcentai labiau ati
tinka pačios aptariamos socialinės grupės prigimtį. Logiškas šiai grupei
ir stipresnis akcentas į judėjimo laisvę, pasirinkimo galimybes.
3.Įstojimas į ES, studentų nuomone, neišvengiamas, nes Lietuva negali lik
ti nuošalyje nuo pasaulyje stiprėjančių integracijos procesų. Tačiau nori
ma, kad Lietuva žengtų šiuo keliu būdama ori, kad galėtų tapti lygiaver
čiu partneriu valstybių sąjungoje. O tam, manoma, būtinas pasirengimas,
kurio metu būtų įveiktos socialinės ekonominės šalies problemos.
Aptariamos problemos suvokiamos kaip daugiareikšmės, mintys dėstomos
ne kategoriška forma, ne kaip galutiniai tvirtinimai, o kaip daugiaplaniai sam
protavimai, turintys ir teigiamų, ir neigiamų pusių, paliekantys erdvę toles
niam gilinimuisi. Galima sakyti, kad tai nuomonės, kurios daugeliu atvejų dar
nevirto nuostatomis.
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Danutė Tureikytė
Atitudes to European Union of students
Summary
In this article students' views towards European Union were analized on
the basis of students' imagination of linkage „Me - Lithuania - European
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Union". Qualitative analysis shows that Lithuania's strategical aim is understandable for students and they discuss nessesity and the time to be ready to
be in union, advantages and disadvantages. Students' view about Europe an
Union is based on many source of information and in comparisson with olher
groups of people they more often rely on own experience.
Students are sure that Lithuania due to its geographical place and its prewar role in Europe undoubtedly mušt be together with other European countries, but at the šame time they discuss whether Lithuanian is ready to join
EU or not, whether European nations are willing to accept it. According to
some students it would be better to improve economics and standarts of living and then to enter EU. Others think that EU coutd help to cope with difficulties more quickly.
Students see many advantages for Lithuania if it enters EU. Especially
they stress opportunities to movė on freely, to have opportunities to study in
Westem universities and so on. On the other hand they also note some dis
advantages, such as loosing of national identity, etc.
It should be stressed that students' opinions in many cases are not categoncal. In fact, they analize problem and do this from several point of view,
discuss it and andress it likę multidimensial and complex issue.

Gražina Maniukaitė
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ POŽIŪRIS
Į PATRIOTIZMĄ KAIP VISUOMENĖS GYVENIMO REIŠKINĮ
(LAISVŲ SAMPROTAVIMŲ IR VERTINIMŲ APIBENDRINIMAS)
Patriotizmo sąvoka apibūdinama itin lakoniškai: tėvynės meilė. Siekiant
konkrečiau apibrėžti šį reiškinį būtina išskirti abu minėtus aspektus. Pirma,
žmogus ar kokia žmonių grupė vieną ar kitą šalį, vietovę, regioną laiko savo
tėvyne. Antra, tų asmenų santykį su pripažintąja tėvyne išreiškia jausmai prie
šingi nemeilei, neapykantai. Tokios aplinkybės lemia prieštaringą patriotiz
mo ugdymo procesą, kurio rezultatai dažnai nuvilia nemažą visuomenės dalį.
Tikėtina, kad nukritus „geležinei uždangai" susiklostė paradoksali situacija:
Lietuvos piliečiams ne tik vis sunkiau sekasi puoselėti kilnius patriotinius jaus
mus, bet ir identifikuoti tėvynę kaip visumą. Europos valstybių sienos tampa
simbolinės, o vieningos gimtos šalies įvaizdį stelbia atskiri gyvenamosios vie
tos pasirinkimo aspektai. Europiliečiams, taip pat lietuviams dažnai iškyla nau
jos, prieš 10-15 metų negirdėtos problemos. Tenka nuspręsti, kur palankes
nės sąlygos mokytis, kurioje šalyje lengviau susirasti darbą ir uždirbti pini
gų, kur maloniau ar pigiau atostogauti ir t.t. Kita vertus, esminiai socialinės
ir ekonominės sistemos pokyčiai beveik neišvengiamai susiję su piliečių tur
tine diferenciacija, nusikalstamumo augimu, būtinybe labiau rūpintis savo, o
ne kitų žmonių reikalais. Visa tai neskatina piliečių solidarumo, veikiau pa
vydą, įtarumą, įprotį nuolat skųstis ir kritikuoti. Be abejo, tokia visuotinės
nemeilės atmosfera labai nepalankiai veikia šalies patriotų ugdymą.
Lietuvoje patriotizmo stoka dažniausiai kaltinamas jaunimas. Vyresnės kar
tos žmones ypač skaudina abejingumas šalies istorijai, kalbai, tradicijoms.
(„Jiems nieko nėra švento"), nepagarba valstybės simboliams (Valentino die
na stelbia Vasario 16-ąją), geresnio gyvenimo ieškojimas užsienyje (juk Tė
vynėje niekas nepersekioja). Antra vertus, tokia patriotizmo samprata akivaiz
džiai grindžiama vien praeities vertybėmis: labai tolimos praeities (pagony
bės laikai, LDK) arba netolimos, dar gyvos daugelio žmonių atmintyje (prieš
kario Lietuvos respublika, pokario partizanų kovos, trėmimai). Šiuo atveju
akcentuojama sava, seniai prabėgusi jaunystė, kuri jaunimui pateikiama kaip
sektinas pavyzdys, patriotinių jausmų ugdymo versmė. Tačiau kiekviena kar
ta gyvena savo gyvenimą, yra veikiama objektyviai susiklosčiusios terpės, da
barties aplinkybių. Esminė patriotizmo ugdymo problema, matyt, susijusi su
savotišku „prarastosios kartos" sindromu. Didelė visuomenės dalis tiesiog ne
pažįsta, nesupranta jaunosios kartos, labiau linkusi laikytis nuo jos atokiau ir
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gyventi vien praeitimi. Būtinas platesnis žvilgsnis į šių dienų, pastarojo Ne
priklausomybės dešimtmečio Lietuvą, išryškinant naujas vertybes, orientuo
tas į šalies raidos perspektyvas.
Taigi kuo šiandien galėtų didžiuotis Lietuvos visuomenė, taip pat jauniau
sia, veržliausia jos dalis? Ką turėtų stengtis palaikyti, puoselėti vardan ge
resnės Šalies ateities? Be abejo, tai Lietuvos žmonių darbas ir to darbo pro
duktai. Todėl viena iš realių patriotizmo apraiškų galėtų tapti nuostata pirkti
lietuvišką prekę. Lozungas „Pirk prekę lietuvišką" nepažeidžia konkurenci
jos įstatymo, tikrai neatima galimybės rinktis, tačiau netiesiogiai atkreipia vi
suomenės dėmesį į svarbiausias šalies realijas (naujų darbo vietų kūrimas, per
spektyvos dirbti, užsidirbti ir įsikurti gimtojoje šalyje). Antra vertus, šio lo
zungo paplitimo arealas leistų prognozuoti galimas savi izoliacijos tendenci
jas Europos integracijos sąlygomis. Remiantis šia prielaida bandyta išsiaiš
kinti akademinio jaunimo požiūrį į Lietuvoje pagamintas prekes, sieti jį su
bendresne patriotizmo nuostata.
Vilniaus aukštųjų mokyklų studentų tyrimas atliktas 1999-ųjų metų žie
mą. Anketinėje apklausoje dalyvavo 102 studentai: Karo Akademijos trečia
kursiai, VU sociologai (IV k.) ir Pedagoginio universiteto etikos specialybės
pirmakursiai studentai. Patriotizmo sampratos ypatumus siekta nustatyti kontentanalizės metodu, apibendrinant ir sisteminant respondentų atsakymus į pa
teiktą atvirą klausimą. Apklausos dalyvių buvo prašoma trumpai apibūdinti
patriotizmo reiškinį ir nurodyti kelis asmenis, kurie, jų nuomone, šiuo metu
yra tikri Lietuvos patriotai.
Visų apklaustų studentų busimos specialybės vienaip ar kitaip susiję su
patriotizmo formavimu. Jaunieji kariūnai rengiasi profesionaliai ginti tėvynę,
sociologai nagrinės įvairius visuomenės raidos aspektus, o būsimieji etikos
mokytojai susidurs su opiomis šalies piliečių tarpusavio santykių problemo
mis. Gal būt dėl šios priežasties respondentai gana išsamiai atsakinėjo į pa
teiktus klausimus. Štai į uždarą klausimą apie raginimą pirkti lietuviškas prekes
vienaip ar kitaip atsakė visi apklaustieji (100%). o jokių minčių apie patrio
tizmą nepareiškė tik 12% respondentų. Palyginus su ankstesniais tyrimais šie
rezultatai puikūs, nes atvirus anketos klausimus paprastai ignoruoja maždaug
trečdalis kontingento1.
Antra vertus, studentų tyrimo rezultatai turbūt neatspindi viso Lietuvos aka
deminio jaunimo nuostatų. Respondentų studijų kryptis savaime lemia tam
tikrą jaunų žmonių domėjimąsi patriotizmo apraiškomis. Šiuo atžvilgiu pa
reikštų nuomonių kontentanatizės duomenys ypatingų staigmenų nepateikė.

Remiantis Vilniaus ir Kauno gyventojų apklausos duomenimis. Tyrimus Šiuose miestuose 1993
ir 1995 metais atliko Filosofijos ir sociologijos instituto Etnosociologijos skyrius.
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Maždaug 10% apklaustų studentų patriotizmą laikė atgyvenusiu reiškiniu, apie
kurį neverta nei kalbėti, nei galvoti. Tačiau absoliuti dauguma respondentų
pripažino patriotizmo reikšmę ir bandė apibrėžti pačią sąvoką. Susirūpinimą
kelia tai, kad patriotiškai nusiteikęs jaunimas nematė patriotizmo pavyzdžių
šiandieninėje Lietuvoje. Trys ketvirtadaliai tyrimo dalyvių teigė, kad tikrų pat
riotų šalyje nėra, o tie, kurie tokiais dedasi, galvoja vien apie savo interesus.
Tik keli studentai nurodė konkrečius asmenis, kuriuos jie laiko Lietuvos pat
riotais (Vytautą Landsbergį, prezidentus V.Adamkų ir A.Brazauską, sportinin
kus A.Sabonį ir A.Karnišovą), dar keletas minėjo patriotiškai nusiteikusias
žmonių grupes (tremtinius, pensininkus, kariškius, savo gimines, draugus). Ti
kėtina, kad apklausus technikos ar gamtos mokslus studijuojančius asmenis
išryškėtų dar skeptiškesnis požiūris į žymius dabarties veikėjus. Šio sociolo
ginio tyrimo rezultatai, matyt, atspindi visuotinį jaunimo nusivylimą ir nepa
sitikėjimą politikų, visuomenininką, verslininkų ir valdininkų gera valia bei
kompetencija.
Belieka tikėtis, kad jauni žmonės nesutapatins idealo su tą idealą dekla
ruojančio veikėjo asmenybe. Tyrimo duomenų kontentanalizė išryškino de
šimt patriotizmo sampratos tipų (žr. 1 lentelę ir kt. pateiktas lenteles). Ap
skritai studentų pateiktos mintys dažniausiai atitikdavo tradicinį patriotizmo
suvokimą. Maždaug 21% visų respondentų akcentavo auką tėvynei, negailint
jėgų, lėšų, aukojant asmeninius interesus, net gyvybę. Dar 17% apklaustų stu
dentų patriotizmą siejo su būtinybe gyventi savo tėvynėje. Daugelis taip gal
vojusiųjų pabrėžė, kad tik gyvenant Lietuvoje gali jaustis lietuviu, t.y. pažin
ti šalies istoriją, tradicijas, papročius, gyvenimo būdą.
Minėti du patriotizmo apibūdinimai buvo populiariausi, kitokio pobūdžio
samprotavimų pasitaikė daug rečiau. Štai tik keli asmenys iš viso masyvo
akcentavo ateities perspektyvas, naujų vertybių ieškojimą kritiškai įvertinus
tautos neigiamas savybes ir iškeliant jos gerąsias puses. Dauguma respon
dentų labiau buvo linkę apsiriboti kasdieninio gyvenimo aktualijomis, jomis
grįsti savo požiūrį į patriotizmą. Šiuo atveju apie 11% respondentų minėjo
saikingą auką t ėvynei (mylėti ją, bet neužmiršti savęs), valstybės interesų
paisymą - (10%), sąžiningą darbą, t.y. tiesiog būti savo vietoje (6%), kovą
už paprasto žmogaus teises (10%). Atskirą grupę sudarė respondentai, akcen
tavę aktyvumą, t.y. ne žodžius, o veiksmus tėvynės labui (6%). Taip pat iš
ryškėjo gal Šiek tiek fanatiškai nusiteikusių studentų grupelė, deklaravusi be
sąlygišką tėvynės palaikymą, savo nuomonės gynimą nepasiduodant jokioms
provokacijoms (6%). Panašiai samprotavo dar keli studentai (4%), kurie pa
triotizmą siejo tik su lietuvių tautybės žmonėmis (daryti gera tik lietuviams).
Tačiau suminiai tyrimo rezultatai neatskleidžia patriotinių nuostatų forma
vimo ypatumų, susijusių su konkrečiomis studentų gyvenimo aplinkybėmis.
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1 lentelė
Aukštųjų mokyklų studentų patriotizmo sampratos skirtumai (%)
Aukštosios mokyklos
Kaip supranta patriotizmąLietuvos Karo
VU sociologijos VPU etikos
Akademijosspec. IV k.specialybės I ir
III k. studentai
studentaiIV k. studentai
Neatsakė5-28
Nesvarbu, apie tai negalvoja,
atgyvena ir pan.12II3
Aktyvumas: ne žodžiai, o konkreti
veikla tėvynės labui86Auka tėvynei (negailėti jėgų,
pinigų, net gyvybes)25U13
Valstybės interesų žinojimas,
jų paisymas1266
Lietuvybės puoselėjimas, išskiriant
lietuvius iŠ kitų tautų56Būtinybė gyventi savo tėvynėje,
identitetas (tautos istorija, papročiai,
tradicijos)83316
Sąžiningumas, drąsa ginant
paprastą žmogų8613
Tiesiog dirbti savo darbą,
žinoti savo vietą8-3
Saikinga auka: siekti naudos tėvynei,
bet saugoti gyvybę81113
Besąlygiškas tėvynės ir tėvynainių
palaikymas, fanatizmas2-6
Kritiškas savo tautos vertinimas,
suvokiant teigiamas ir neigiamas puses,
numatant geresnes ateities galimybes -11-

Tyrimo duomenų koreliacinė analizė parodė, kad požiūrio į patriotizmą skir
tumus labiausiai lėmė studijų profilis (aukštoji mokykla, specialybė), studen
tų socialinė kilmė (tėvų darbo pobūdis ir išsimokslinimas), taip pat lytis ir
gyvenimo Vilniuje trukmė (vilniečiai ir atvykusieji [ Vilnių studijuoti). Išryš
kėjo ir kiti veiksniai (pvz., savarankiškumas, galimybė pačiam save išlaikyti,
išgyventi be tėvų materialinės paramos), tačiau jų įtaką dėl nedidelio respon
dentų skaičiaus komentuoti sunku.
Taigi būsimoji profesija, studijų specifika kryptingai formuoja akademi
nio jaunimo patriotizmo sampratą (žr. 1 lentelę). Lietuvos Karo Akademijos
studentai, kaip ir dera kariūnams, dažniausiai akcentavo auką tėvynei, tėvy-
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nės gynimą (25%, o kitose respondentų grupėse taip manė tik 11-13%). Vil
niaus Universiteto sociologams aktualiausias buvo etninio identiteto aspek
tas: net trečdalis šios grupės respondentų patriotizmo sampratą siejo su bū
tinybe gyventi savo tėvynėje, laikytis tautos papročių ir tradicijų, žinoti Lie
tuvos istoriją. Tuo tarpu Pedagoginio Universiteto studentai, pasirinkę eti
kos mokytojo specialybę, gana dažnai nesugebėdavo pareikšti savo nuomo
nės, formuluoti savo požiūrį į patriotizmą. Net 28% būsimųjų etikos specia
listų neatsakė į pateiktą klausimą (kariūnų masyve tokių buvo tik 5%, o tarp
būsimųjų sociologų nepasitaikė nė vieno). Antra vertus, Pedagoginio univer
siteto studentams visai nebūdinga neigiama „kosmopolitinė" nuostata. Tik 3%
apklausoje dalyvavusių etikos specialybės studentų laikė patriotizmą nesvar
biu, atgyvenusiu reiškiniu (kariūnų ir sociologų grupėse atitinkamai 12 ir
11%). Tokius apklausos rezultatus galėjo lemti jaunesnis būsimųjų etikos mo
kytojų amžius (didesnę jų dalį sudarė pirmakursiai dieninio skyriaus studen
tai). Neatmestina ir prielaida apie atsitiktinių žmonių vakarines ir neakivaiz
dines studijas, kai būsima specialybė nėra svarbi, siekiama vien aukštojo
mokslo diplomo. Vakarines etikos studijas pasirinkusių respondentų brandes
nis amžius, didesnė gyvenimo patirtis savaip pasireiškė jų apmąstymuose apie
patriotizmą ir kitus reiškinius: būsimieji pedagogai labiau nei kiti studentai
linko kalbėti apie paprastą žmogų, jo teises. Apie 13% etikos specialybės
studentų patriotizmą siejo su sąžiningumu ir drąsa ginant paprastą žmogų
(sociologų - 6%).
Apibendrinant studijų profilio poveikį jaunimo vertybinėms nuostatoms
galima išskirti tris šio veiksnio kryptis. Pirma, karo mokslai lemia valstybės
prioritetu grindžiamą patriotizmo sampratą. Tokią tendenciją išryškino ne tik
apklaustų kariūnų akcentuota auka tėvynei. Karo Akademijos studentai bent
du kartus dažniau nei kiti respondentai patriotizmą siejo su valstybės inte
resais, jų žinojimu ir paisymu. Tokia nuostata yra susijusi ir su Lietuvos vals
tybės interesais integruotis į ES. Socialinių ir humanitarinių mokslų studi
jos, matyt, labiau skatina jaunimo domėjimąsi žmonių dvasine būsena ir so
cialine padėtimi (identiteto problemos, tautos charakterio ypatumai, papras
to žmogaus teisės).
Studijos vienoje ar kitoje aukštojoje mokykloje suteikia tam tikrą atspalvį
jaunuolio artimiausiai aplinkai, lemiančiai pasaulėžiūros formavimą. Tyrimo
duomenys parodė, kad pats aukštosios mokyklos ir specialybės pasirinkimas
susijęs su respondentų socialine kilme, jų tėvų darbo pobūdžiu, gyvenamąja
vieta, išsimokslinimu. Kalbant apie patriotizmo sampratą išryškėjo gana ne
maloni tendencija: kuo aukštesnis studentų tėvų socialinis statusas ir išsimoks
linimas, tuo skeptiškesnis respondentų požiūris į tėvynės meilę. Šiuo atveju

ypač akivaizdus skirtumai tarp darbininkų ir specialistų vaikų (žr. 1 diagra
mą). Tarp darbininkų šeimose augusių studentų nebuvo nė vieno abejojan
čio patriotizmo būtinumu, o beveik ketvirtadalis aukštas pareigas užimančių
specialistų atžalų patriotizmą laikė atgyvenusiu, nevertu dėmesio reiškiniu.
Šiek tiek mažesnė tėvų išsimokslinimo bei gyvenamosios vietos (t.y. ilgalai
kio gyvenimo sostinėje Vilniuje) įtaka, nors iš esmės šių veiksnių poveikio
kryptis tokia pati {žr. 2 lentelę ir 2 diagramą). Antra vertus, būtina atkreipti
dėmesį į vilniečių studentų poziciją, kuri neatitinka bendros tendencijos. Vil
niuje gimę ir augę respondentai gana netikėtai pozityviau vertino patriotiz
mo reikšmę nei iš provincijos atvykusieji jų kolegos: tik 3% apklausoje da
lyvavusiųjų vilniečių patriotizmą laikė atgyvena (viso respondentų masyvo
rodiklis - 10%). Vilniečiai studentai, taip pat visi turintys aukštąjį mokslą
baigusius tėvus dažniausiai akcentavo identiteto problemas, patriotizmą sie
jo su nuolatiniu gyvenimu Lietuvoje. Respondentai, kurių tėvų išsimokslini
mas vidurinis, patriotizmo sampratą dažniau grindė auka tėvynei, valstybės
interesų prioritetu, dažniau pareikšdavo ir kraštutines, nacionalistines nuo
mones (daryti gera tik lietuviams).
I pa v.
Patriotizmo samprata ir studentų tėvų darbo pobūdis
(socialinis statusas)

• Darbininkai DSpecialist

1.Interesų, gyvybės aukojimas
2.Drąsa ginant paprastą žmogų

3. Nesvarbu, atgyvena
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2 lentelė
Patriotizmo samprata ir studentų tėvų išsimokslinimas {%)
Tėvo i!isimokslinimas
Kaip supranta patriotizmą

Specialus
vidurinis

Neatsakė
Nesvarbu, atgyvena
Aktyvumas, konkreti veikla
tėvynės labui
Auka tėvynei
Valstybės interesų paisymas
Būtinybė gyventi tėvynėje.
jaustis lietuviu
(įstonja, tradicijos)
Daryti gera lik lietuviams,
nacionalizmas
Drąsa ginant paprasto
žmogaus interesus
Tiesiog dirbti savo darbą
Saikinga auka: siekti naudos
tėvynei proto ribose
(saugoli gyvybę ir pan.)
Fanatizmas, besąlygiškas
tėvynės palaikymas
Ieškoti naujų ateities vertybių
suvokiant tautos teigiamus
ir neigiamus bruožus

Aukštasis

Molinos išsimokslinimas
Specialus
vidurinis

Aukštasis

8
8

9
14

II
6

10
13

8
21
5

3
14
6

6
21
II

3
13
8

13

23

II

23

8

-

4

5

8
8

6
3

9
4

8
5

II

14

11

13

6

4

_

3

2

3

3

Aukščiau pateikti tyrimo duomenys patvirtino prielaidą, kad šeimos so
cialinis statusas gali lemti aukštosios mokyklos ir profesijos pasirinkimą. IŠ
darbininkų šeimų kilę, iš rajonų į Vilnių mokytis atvykę respondentai, matyt,
dažniau pirmenybę teikė karo mokslo studijoms, kurios formavo atitinkamą
kariūnų patriotizmo sampratą. Inteligentiškų vilniečių šeimų atstovams, tur būt,
patrauklesnė buvo sociologija. Šį socialinio statuso poveikio foną galėtų ko
reguoti lyties veiksnys, kuris bene labiausiai diferencijavo patriotizmo sam
pratą (žr. 3 diagramą). Tačiau respondentų lytis lėmė taip pat ir aukštosios
mokyklos pasirinkimą.
Tarp apklausoje dalyvavusių Karo Akademijos auklėtinių nebuvo nė vie
nos moters, būsimųjų sociologų ir etikos mokytojų grupės buvo mišrios, ta
čiau merginos jose sudarė daugumą. Tuo būdu apklausoje dalyvavusių vyrų
ir moterų patriotizmo sampratos skirtumai iš esmės atitiko anksčiau aprašy
tus aukštųjų mokyklų, studijų profilio poveikio ypatumus. Tačiau tikslinga at-
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2 pav.
Vilniečių studentų patriotizmo sampratos ypatumai

1.Aktyvumas (darbai, o ne žodžiai).
2.Valstybės interesų paisymas.
3.Patriotizmas neturi reikšmės, apie tai negalvoja ir pan.
4.Gyventi tėvynėje, jaustis lietuviu (istorija, papročiai tradicijos).

3 pav.
Patriotizmo sampratos skirtumai, susiję su respondentų lytimi

1.Auka tėvynei (jėgos, lėšos, gyvybė).
2.Gyventi tėvynėje, jaustis lietuviu (istorija, tradicijos).
3.Drąsa, teisingumas, kova už paprastą žmogų.
4.Aktyvumas, veikla (darbas tėvynei, o ne žodžiai).
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kreipti dėmesį į tai, kad identiteto išlaikymo problemą išskirtinai akcentavo
moterys (beveik 4 kartus dažniau nei apklaustieji vyrai). Be to, studentės daž
niau pabrėždavo aktyvių veiksmų reikšmę ugdant patriotines nuostatas (kon
kretūs darbai, o ne žodžiai), dažniau patriotizmą siejo su paprasto žmogaus
rūpesčiais bei teisėmis. Galbūt šitaip pasireiškė etikos studijų įtaka (absoliuti
dauguma šios specialybės respondentų buvo moterys).
Taigi, nepaisant visų socialinės aplinkos poveikio ypatumų, moterims labiau
rūpėjo dvasiniai tautiškumo aspektai, jauniems vyrams - valstybės, valdžios ins
titutai, jų palaikymas ir gynyba (t.y. formalioji nagrinėjamo reiškinio pusė). Ta
čiau tenka pripažinti, kad išryškėjusios bendros patriotizmo sampratos kryptys
buvo deklaratyvaus pobūdžio, atspindėjo kognityvinį studentų vertybinės orien
tacijos aspektą, o ne realų jų elgesį. Ar asmenys, akcentuojantys pareigą ginti
tėvynę ir gerbti lietuviškas tradicijas, iš tikrųjų elgiasi patriotiškai? Be abejo,
sunku atsakyti į tokį klausimą remiantis vien anketinės apklausos duomenimis.
Bet galima pabandyti apie tai kalbėli konkrečiau pasitelkus gana specifinį ro
diklį - apklausos dalyvių ketinimą pirkti lietuviškas prekes, lozungo „Pirk prekę
lietuvišką" palaikymą. Nors pakylėtos tėvynės meilės ir kasdieninių pirkinių,
buities sąsajos atrodo dirbtinai, neišvengiamai tenka nusileisti ant žemės.
Jau Šio straipsnio pradžioje buvo atkreiptas dėmesys į problemos aktualu
mą ir studentų sąmoningumą vertinant raginimus pirkti Lietuvoje pagamintas
prekes. Jei lietuviškoms prekėms teikiama pirmenybė laikytina patriotizmo ap
raiška, tai akademinis jaunimas tikrai nusiteikęs patriotiškai. Net 42% apklaustų
studentų visiškai palaikė lozungą „Pirk prekę lietuvišką", t.y. gaminio lietuviš
ką kilmę laikė vienu iŠ svarbiausių jo įsigijimo motyvų. Vyresnio amžiaus kau
niečiai, garsėjantys bekompromisiniu lietuvybės palaikymu, dažnai laikantys
save vieninteliais tikrais patriotais, labiau buvo linkę akcentuoti pirkinio kai
ną. Tik 17-18% vyresnių nei 50 metų Kauno miesto gyventojų buvo svarbi
prekės lietuviška kilmė (viso kauniečių kontingento rodiklis - 10%)'.
Apskritai tik nedidelė dalis apklausoje dalyvavusių studentų (apie 3%), neigė
prekės lietuviškumo reikšmę, dauguma respondentų (56%) palaikė tokį raginimą
iš dalies. Matyt tai reiškia, kad labai brangios ar prastos kokybės lietuviškos pre
kės nebus perkamos vien iš patriotizmo. Tai skatino blaivų tiriamųjų požiūrį į
konkurenciją su iš ES šalių importuojamomis prekėmis. Detaliau studentų pa
triotines nuostatas įsigyjant plataus vartojimo gaminius atskleidžia 3 ir 4 len
telėse ir 4 ir 5 diagramose pateikti duomenys, kurie atspindi aukščiau aptartų
socialinių veiksnių vaidmenį formuojant jaunimo vartotojiškas orientacijas.
Tyrimo duomenų koreliacinė analizė iš esmės patvirtino prielaidą, kad res
pondentų patriotinės nuostatos gali būti susiję su jų vartojimo prioritetais, pa-

1 Žr. leidinį „Kauniečio portretas". V., 1998, p. 94-95.
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3 lentelė
Skirtingų aukštųjų mokyklų studentų požiūris
į Lietuvoje pagamintas prekes (%)

Ar palaiko raginimą
„Pirk prekę lietuvišką"
Taip, visiškai palaiko
15 dalies palaiko
Nepalaiko

Aukštoji mokykla, spcciialybė
Ktiro Ak;adenlijo s
Stlidcntai (III k.)

VU sociologai
(IV k.)

VPU etikos spec.
stude ntai (I k.)
31
62
6

22
78

54
44
2

Tėvų išsimokslinimo įtaka studentų požiūriui
į Lietuvoje pagamintas prekes

Ar palaiko raginiitią
..Pirk prekę lictuv išką"
Taip, visiškai pal;liko
Iš dalies palaiko
Nepalaiko

Tėvo išs.imokslinimas
Specialus
vidurinis

Aukštasis
31
66
3

47
50
3

Moti nos išsimokslinimas
Spccii^lus
viduri
47
49
4

Aukštasis
25
72
3

stangomis rinktis lietuvišką prekę. Visi socialiniai veiksniai, lėmę vienokią
ar kitokią patriotizmo sampratą, analogiškai formavo ir studentų požiūrį į Lie
tuvoje pagamintas prekes. Besąlygiškai remti raginimą „Pirk prekę lietuviš
ką" labiausiai buvo linkę Karo Akademijos auklėtiniai (54%, t.y. dauguma)
ir visi apklausoje dalyvavę vyrai (46%, moterys - 34%). Skeptiškiau lietu
viškus gaminius vertino vilniečiai studentai: tik 29% jų visiškai palaikė tokią
nuostatą (atvykusiųjų studijuoti į Vilnių iš kitų Lietuvos vietovių - 46%). Kri
tiškas požiūris į lietuviškas prekes taip pat būdingesnis tiems respondentams,
kurių tėvai baigę aukštąsias mokyklas (žr. 4 lentelę). Ypač didelę įtaką turė
jo motinų išsimokslinimas: lietuviškoms prekėms pirmenybę teikė tik 25%
aukštąjį mokslą baigusių motinų atžalų, dalyvavusių apklausoje (baigusiųjų
specialią vidurinę mokyklą grupėje - 47%).
Siekiant atskleisti patriotinių nuostatų ir lietuviškų gaminių pirkimo sąsa
jas nebūtina absoliutinti šių reiškinių tarpusavio priklausomybę. Tikslinga at
kreipti dėmesį į lyties veiksnio vaidmenį renkantis prekes. Juk akivaizdu, kad
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4 pav.
Studentų požiūrio į lietuviškas prekes priklausomybė nuo lyties
(ar palaiko raginimą „Pirk prekę lietuvišką*') (%)

Visiškai palaiko Iš dalies palaiko

Nepalaiko

5 pav.
Vilniečių studentų ir atvykusių studijuoti iŠ kitų Lietuvos vietovių
respondentų požiūris į lietuviškas prekes
(ar palaiko raginimą „Pirk prekę lietuvišką) (%)

70
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Nepalaiko

moterys dažniausiai kruopščiau ir priekabiau renkasi gaminius, joms didesnę
reikšmę turi daikto kokybė. Gal būt dėl šios priežasties apklausoje dalyvavu
sios studentės (kaip ir respondentų motinos) atsargiau vertino raginimą „Pirk
prekę lietuvišką", dažniau nurodydavo, kad palaiko tokią nuostatą tik iš dalies
(61%). Antra vertus, respondentės apskritai buvo linkusios akcentuoti dvasi
nius, o ne išorinius patriotizmo aspektus. Tokiu atveju buitinių reikalų ir tau
tos dvasinio savitumo išlaikymo samplaika studentėms galėjo atrodyti keistai.
Tačiau, nepaisant tam tikro patriotinių ir vartotojiškų nuostatų sąsajų dirb
tinumo (neretai jų tiesiog neįmanoma derinti), studentų tyrimo rezultatai gali
būti reikšmingi. Visuomenės susidomėjimą turėtų skatinti tai, kad bene pir
mą kartą mėginta nušviesti jaunimo požiūrį į patriotizmą kaip dabarties reiškinį. Be to, lyginant su anksčiau atliktais įvairaus amžiaus Lietuvos gyvento
jų nuostatų tyrimais, jaunimas labiau linkęs sieti savo patriotines nuostatas
su bendromis Europos ir pasaulio vystymosi tendencijomis, nei vyresnioji kar
ta priartėti prie jaunų žmonių gyvenimo kasdienybės. Kuklios apimties stu
dentų apklausa tėra platesnio sociologinio tyrimo užuomazga siekiant nusta
tyti įvairių jaunimo grupių vertybinių orientacijų formavimo aplinkybes.

Gražina Maniukaitė
The higher schools studenfs attitude to patriotism
as a phenomenon of sočiai life
Summary
On the basis of the data of questionnaires by Vilnius students in this articlc there was made an attempt to clear up the way the academic youth
understand patriotism, considering it an importam value for Lithuania integrating into the Europian Union. The results of the sociological investigation
evidenced the fact that peculiarities of the respondent's attitude to patriotism
were determined by the profile of the higher school and such factors as sex,
background and culturale environment as we)l. On the whole students acknovvledged the importance of patriotism as one of the major values of life.
However it was not associated with any eonerete personalities (Lithuanian
politicians, artists, scientists, etc). It became evident that there is a certain
eonneetion between the concept of patriotism and the consumer's attitude of
students: the greatest majority of those taking part in the questionnairy accentuated the necessity of choosing Lithuanian goods.
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Vida Kasparavičienė
JAUNIMO SAVĘS VERTINIMAS INTEGRAVIMOSI
\ EUROPOS SĄJUNGĄ POŽIŪRIU
Dažnai tenka girdėti ir skaityti lietuvių saviplakos minčių - lietuviai esą
rambūs, nepaslankūs atsilikėliai, kupini visokių ydų. Gerų savybių jie iš viso
tarsi neturį - šios būdingos tik vakariečiams. Saviplakos autoriai, patys sto
vėdami virš plakamųjų, perša Lietuvos piliečiams prastą savęs vertinimą. O
juk savo vertės pripažinimo siekis - stipri žmogaus veiklos paskata. Į Euro
pos Sąjungą Lietuva turėtų įstoti lygiateise, visaverte nare. Jos piliečiai turė
tų jaustis esą lygiaverčiai Europos žmonės. Svarbu, kad nenuvertintų savęs
jaunimas - bręstančią asmenybę lengva nulenkti (kad ir nuolatiniu menkini
mu). Manome, kad jaunimas apskritai gerai save vertina. Kebliau atsakyti, ar
pagrįstai - ar nereikia jo vertės palaikyti, paskatinti.
Savęs vertinimas susijęs su visuma trijų komponentų: tapatumo, savos ver
tės ir gebėjimo kontroliuoti save bei aplinką. Savęs vertinimo prielaida - esa
mo ir realaus „aš" santykis. Esamo „aš" samprata atsiranda lyginant savo as
menybę su atliekama veikla, jos rezultatais ir kitais žmonėmis bei socialinės
aplinkos informacija apie „aš". Kartu kuriama ir idealaus „aš" samprata. Ją
sudaro norimos fizinės ir psichinės savybės, kurios leistų pasiekti geidauja
mų tikslų.
Savęs vertinimą siejame su asmenybės tapsmu. Šiuo požiūriu siekianti
vientisumo asmenybė turėtų atskirti tą, kas jai svarbu, nuo to, kas yra tarsi
jos būties periferijoje. Gordonas W.Allportas rašė: „Asmenybėje esama to
kių įpročių ir įgūdžių, atskaitos struktūrų, realios tikrovės faktų ir kultūros
vertybių, kurie retai...aktualūs ir svarbūs. Tačiau asmenybėje esame ir to, kas
aktualu ir svarbu - tai visos mūsų gyvenimo sritys, kurias laikome ypač sa
vomis..." Jos apima „visus vidinę vienovę skatinančius asmenybės aspektus"1.
Bręsdama asmenybė turėtų nuspręsti, kas jai svarbiausia, ir sulig atitinkamais
tikslais vertinti save.
Septyniolikmečių moksleivių savęs vertinimą tyrėme 1990 m. pabaigoje
ir 1991 m. pradžioje. Moksleiviai linko per gerai save vertinti. Atskleidėme
netvirtą tapatumą ir vidinį menkavertiškumą lėmusius veiksnius2. Vyresnių jau
nuolių savęs vertinimas nebuvo tirtas.

1 Gordon W. Allport. Tapsmas. Vilnius: Vaga, 1998^ p. 52.
" V. Kasparavičienė. Jaunimo savęs vertinimo ypatumai. - Kelias. II dalis. Vilnius: FST1, 1994,
p. 41-49.
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Šio darbo tikslas - nustatyti kai kuriuos studentų savęs vertinimo kom
ponentus: išskirtinių gabumų ir saviraiškos, bendrą veiklos ir savivaizdžio
vertinimą, nustatyti studentų savęs vertinimo ir altruizmo nuostatos ryšį.
Ištyrėme 102 Vilniaus aukštųjų mokyklų studentus - 1998 m. ir 1999 m.
sandūroje atlikome pilotažo apklausą. Karo akademijoje apklausėme 52 tre
čio kurso kariūnus vadybininkus, Vilniaus universitete - 18 ketvirtakursių
sociologų, Vilniaus pedagoginiame universitete ~ 12 vakarinio skyriaus ir 20
dieninio skyriaus etikos specialybės pirmakursių. Savęs vertinimui buvo skirti
4 atviri ir vienas uždaras klausimas bei projekcinė skalė, altruizmo nuosta
toms - 2 pusiau uždari klausimai.
Studentų grupės skyrėsi ir specialybe, ir studijų trukme, ir kitais rodik
liais. Trumpai aptarsime svarbesnius. Skirtingų specialybių studentai sky
rėsi tėvų išsilavinimu. Būsimų sociologų tėvai buvo labiausiai išsilavinę:
visi turėjo arba aukštąjį (78% tėvų ir 61% motinų), arba specialų viduri
nį išsilavinimą (22% tėvų ir 39% motinų). Dauguma dirbo specialistais.
Kariūnų tėvų išsilavinimas mažesnis: aukštąjį turėjo 23% tėvų ir 33% mo
tinų, specialų vidurinį - 40% tėvų ir 52% motinų. Maždaug ketvirtadalis
tėvų - darbininkai. Panašaus išsilavinimo ir Pedagoginio universiteto die
ninio skyriaus studentų tėvai. Vakarinio skyriaus studentų atrama šiuo po
žiūriu silpniausia. Aukštąjį išsilavinimą turėjo tik 8% tėvų ir 33% moti
nų, o specialų vidurinį - 42% tėvų ir 33% motinų. Trečdalio šių studen
tų tėvai nedirbo. Studentų tėvų išsilavinimas ir darbas svarbūs todėl, kad
lėmė tam tikrą patirtį, ugdė ar slopino savianalizę ir savęs vertinimo matą
dar iki studijų. Studentų, kilusių iš aukšto išsilavinimo piliečių šeimų, sa
vęs vertinimas turėtų skirtis būdingo išsilavinusiems lietuviams liberalizmo
atspalviu.
Patirtį lėmė ir amžius. Būsimi sociologai ir kariūnai buvo daugiausia 2122 m. Pedagoginio universiteto studentai įvairaus amžiaus - nuo 1^ iki
27 m. Dieniniame skyriuje vyravo 18-19 m. jaunuoliai. Tarp vakarinio sky
riaus studentų buvojau turinčių profesiją žmonių. Čia telkėsi didžiausia am
žiaus įvairovė. Tad vakarinio skyriaus studentų patirtis turėtų būti didesnė
ir įvairesnė negu kitų studentų grupių.
Suformulavome tokias hipotezes:
1.Dauguma jaunuolių save vertina gerai, nors nebūtinai pagrįstai.
2.Palanki kitų žmonių nuomonė generalizuojama. Nepalankią nuomonę
ir asmenybės nepatenkinančią saviraišką sieja abipusis ryšys.
3.Patirtis - tikslesnio savęs vertinimo konstravimo veiksnys.
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4.Gerai save vertinantys jaunuoliai - nebūtinai brandesnės asmenybės
už kritiškai save vertinančius.
5.Brandžiau ir tiksliau save vertinančių žmonių altruizmo nuostata stip
resnė.

Išskirtinių sugebėjimų ir saviraiškos vertinimas
Kiekviena asmenybė gali gerai save vertinti - užtenka vien to, kad yra
unikali būtybė ir unikaliai išgyvena savo patirtį. Kadangi asmenybė konstruoja
savęs vertinimą konkurencijos sąlygomis lygindamasi su kitais žmonėmis bei
atsižvelgdama į kitų nuomonę, tai, norėdami nustatyti, ar turi jaunimas pa
grindą save gerai vertinti, prašėme studentų nurodyti veiklos ar apskritai gy
venimo sritis, kuriose jų sugebėjimai pranoksta kitų žmonių sugebėjimus, ir
nurodyti tas sritis, kur įstengia pranašumą ar gabumus viešai atskleisti. Va
dovavomės prielaida, kad asmenybei tos veiklos sritys, kurioms turi daugiausia
gabumų, ir yra svarbiausios, mat gabumai per sėkmę motyvuoja veiklą ge
riau negu kas kitas. Duomenys apie tai, kaip studentai vertino savo sugebė
jimus, - 1 lentelėje.
Ketvirtadalis studentų nurodė neturį jokių sugebėjimų. Atrodytų, kad toks
savęs vertinimas aiškiai per prastas (ar bent turįs vidinių prieštaravimų), juk vien tam, kad įstotų į aukštąsias mokyklas, jaunuoliai turėjo laimėti kon
kursą, pasirodyti pranašesni už kitus pretendentus tam tikrų reikalavimų po
žiūriu ir sugebėti dar 2-3 metus sėkmingai tęsti studijas. Studentai, nurodę
neturį jokių išskirtinių gabumų, dažniau neatsakydavo į kitus savianalizės

1 lentelė
Išskirtiniai studentų sugebėjimai {%)
Kariūnai
Tur i išskirtinių sugebėjimų

Vialoje srityje
Dvi ejose srityse
Trij.dsc ir daugiau sričių
Nctiuri jokioje srityje
Nca įsakė

Būsimi
sociologai

29
21
6
27
17

22
28
17
33
-
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Vakarinio
skyriaus
etikos
studentai

Dieninio
skyriaus
etikos
studentai

33
33

45
15

17
17

10
30

Visi

31
23
6
24
16

klausimus. Todėl galima ir kitaip interpretuoti tokį prastą savęs vertinimą: dau
guma šių studentų neturėjo savianalizės polinkio. Didėjant studentų amžiui
(nuo 24 m.), savianalizė darės vis tikslesnė, jos raiška griežtesnė^ Dažniau
būdavo atsakoma iš esmės, motyvuojama, retai neatsakoma. Tikslesnė savia
nalizė ^ tikslesnis ir savęs vertinimas.
Apie 60% visų grupių studentų manė, kad tam tikrais sugebėjimais pra
noksta kitus žmones vienoje, dviejose ar net trijose srityse. Ypač gerai save
vertino ketvirtakursiai sociologai ir vakarinio skyriaus etikos studentai. Sky
rėsi sugebėjimų turinys. Pedagoginio universiteto studentų - ir dieninio, ir
vakarinio skyriaus - sugebėjimai kuo įvairiausi. Pirmakursiai nei veikla, nei
savianalizės žodine raiška dar nebuvo spėję supanašėti. Apklaustų trečiakur
sių ir ketvirtakursių duomenys rodė, kad tos pačios specialybės studentai su
panašėja, ypač jei atranka vyko pagal specifinius reikalavimus. Tad nenuos
tabu, kad 30% trečiakursių kariūnų akcentavo gabumus sportui, 10% - suge
bėjimų vadovauti. Ir sportas, ir vadovavimas aiškiai siejosi su kariūnų spe
cializacija - vadyba. Ketvirtakursiai sociologai taip pat supanašėjo, bet visai
kitokia linkme, nebent iš tolo sietina su sociologijos specialybe. Būsimus so
ciologus vienodino organizaciniai sugebėjimai -juos nurodė kas antras žmo
gus, turėjęs pranašių gabumų. Galima spėti, kad bent trečdalis sociologijos
studentų - ekstravertai. Tai iš dalies paaiškina apyprastę jų savianalizę. Ma
tyt, sociologijos studijos sudarė palankias sąlygas jų asmenybės raiškai šia
linkme, o ne kryptingam profesiniam tapsmui.
Asmenybė turi atskleisti savo sugebėjimus ir sulaukti santykinio pritari
mo, kad galėtų gerai save vertinti. Mėginome nustatyti, ar studentų saviraiš
ka atitinka išskirtinius gabumus. Duomenys - 2 lentelėje.
Visų specialybių studentai įstengė atskleisti kur kas mažiau sugebėjimų
negu nurodė turį. Daugiau kaip trečdalis studentų įstengė išreikšti ne išskir
tinius, svarbiausius sugebėjimus, o kitus, anksčiau nutylėtus ir, matyt, ne to
kius svarbius, arba neišskyrė jokių sugebėjimų, o vis dėlto kažkokius viešai
atskleidė. Taigi, pirma, nepakankamai tiksli studentų savianalizė. Antra, ma
tyt, dalies studentų veikta - studijos ir kt. - visiškai neatitiko jų gabumų ir
neleido jų išreikšti. Ta studentams rūpima veikla, kuriai jie gabūs ir kuri jiems
svarbi, liko laukti „palankių aplinkybių". Labiausiai nuslopinti šiuo požiūriu
kariūnai - 44% jųjų reiškėsi ne tose srityse, kurioms manė turį didesnių ga
bumų. Veiklos ir sugebėjimų neatitikimas turėtų mažinti savęs vertinimą. Pras
čiau save turėtų vertinti ir tie studentai, kurie neatskleidė sugebėjimų jokiose
srityse. Tad šiame analizės tarpsnyje paaiškėjo, kad gerai vertinti save galėjo
daugiau kaip trečdalis studentų - daugiausia Pedagogikos universiteto vaka
rinio skyriaus jaunuolių (44%) ir Vilniaus universiteto ketvirtakursių socio

logų (50%).
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2 lentelė
Studentų sugebėjimų ir saviraiškos sąsaja (%)
Kariūnai
Kuriose srityse įstengia
sugebėjimus viešai alskicisti
išskirtinių sugebėjimų srityje
Siauresnėje srityje
Kitoje srityje
Jokioje srityje
Neatsakė

Būsimi
sociologai

19
10
44
8
19

16
28
33
23

Vakarinio
skyriaus
etikos
studentai
25
25
17
17
17

Dieninio
skyriaus
elikos
studentai

Visi

20
15
38
7
20

20
10
40
5
25

Veikiančiai rūpimoje srityje asmenybei aiškėja nežinojimo, nemokėjimo
ribos. Kuo daugiau žino ar moka, tuo geriau suvokia nežinojimo, nesugebė
jimo mastą. Svarbiose veiklos srityse žinios, įgūdžiai eina kartu su suprati
mu, kad jų trūksta {kad būtų slenkama į priekį). Pasak Gordono W.AIlporto,
„Kiekviena asmenybė siekia tobulumo, jei suvokia stokojanti savybių, kurias
laiko svarbiomis"1. Siekdama tobulumo, asmenybė apriboja vienus savo po
elgius ir susikaupia kitiems. Norėdami išsamiau atskleisti asmenybės savęs
vertinimo pagrįstumą, turėjome nustatyti, ar tos sritys, kurioms studentai turi
gabumų (ir juos atskleidžia), tapusios jiems tokios svarbios, kad siektų jose
įveikti negebėjimo kliūtis. Klausėme: „Kuriose veiklos srityse Jums trūksta
įgūdžių ar patirties?" Šie savęs vertinimo duomenys - 3 lentelėje.

3 lentelė
Studentsims trūkst!imų įgūdžių sritys (%•)
Kariūnai
Trūksta įgūdžių

Vienoje srityje
Dviejose srityje
Visose, daugelyje snčių
Netrūksta
Nežino
Neatsakė

Būsimi
sociologai

31
15
29
2
6
17

Dieninio
skyriaus
etikos
studentai

28
28
39

50
17
17

35

_

_
8
8

_
15
15

5

1 Gordon NV.AUport. Tapsmas. Vilnius: Vaga, 1998, p. 66.
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Vakarinio
skyriaus
etikos
studentai

35

Visi

33
15
30
1
7
14

Maždaug trečdalis studentų neišskyrė tokių svarbiausių sričių, kur įgūdžių
ar žinių trūkumas būtų tapęs kliuviniu sėkmingai veiklai. Patirties, žinių trū
kumą jie jautė visur arba daug kur: dar tarsi nenusprendę, kas jiems svarbu,
o kas - ne. Šie studentai dažniausiai nurodydavo neturį jokių gabumų arba
turį, bet niekaip neatskleidžia. Tarp jų buvo ir tokių, kuriems nei gabumų,
nei viešo pripažinimo netrūko. Tad aišku, kad per trečdalį studentų dar ne
buvo rimčiau atsidėję rūpimoms veiklos sritims.
Tie studentai, kurių atsakymai buvo konstruktyvesni, anaiptol nevienodai
interpretavo klausimą - sulig patirtimi ir asmenybės siekiais. Išskyrėme ke
turis interpretavimo būdus.
1.Strateginis interpretavimas. Atsakydami studentai nurodydavo studijų,
specialybės ar su šiomis sritimis artimai susijusią veiklą.
2.Taktinis interpretavimas. Nurodyta laikinos reikšmės, asmenybės tiks
lams neesminė veikla. Ją perprasti ar perimti tam tikrus įgūdžius as
menybei atrodė svarbu (pvz., sociologams — išmokti vairuoti).
3.Asmenybinis interpretavimas. Nurodytas asmenybės savybių ugdymas
norima kryptimi.
4.Destruktyvus interpretavimas. Iš esmės atsakyti vengta. Nurodytos lokios sritys, kurių asmenybė neišmano, taigi nė įgūdžių neturi, bet jos
nelabai ir rūpi (ar visai nerūpi).
Šiuo savęs vertinimo aspektu skirtingų specialybių studentai skyrėsi. 54%
kariūnų iš viso neįveikė šios trumpos savianalizės užduoties. Likusieji nuro
dė vieną — dvi sritis. Daugumai iš jų (30% žmonių) itin svarbi su būtina pro
fesija susijusi veikla - joje kas trečias jautė trūkstant įgūdžių. Kitiems (12%
kariūnų) rūpėjo asmenybės sfera - savęs pažinimas, asmenybės tapsmas, ben
dravimo sunkumai. Iš 52 kariūnų tik dviejų žmonių atsakymai rodė brandesnį asmenybės kryptingumą: trūkstamų įgūdžių ir turimų sugebėjimų bei raiš
kos sritys sutapo.
Ir tarp ketvirtakursių sociologijos studentų daug - net 39% - neapsisprendėlių. Jiems būdingas polinkis aprėpti kone viską. Dažnas būsimas sociolo
gas nurodė daug įvairiausių sričių, kuriose manė trūkstant patirties, įgūdžių.
Tai ir politika, ir teisė, ir retorika, ir marketingas, net kosmonautika. Taigi
siekiai itin platūs ir nedaug bendro teturėjo su asmenybės veikla. Nurodyto
sios sritys nesutapo su sugebėjimais. Iš tų būsimų sociologų, kuriems rūpėjo
viena-dvi sritys, kas antras nurodė su profesija ar studijomis susijusią veik
lą. (Taigi tiek pat. kiek kariūnų). Kitų atsakymai - taktinės interpretacijos,
kartais išvirstančios į destruktyvias (pvz., nurodyti tikslieji mokslai, technika
ir pan.). Galimas daiktas, kad sociologijos studentų savianalizei poveikį darė
grupės spaudimas, bendra grupės nuostata, perimta daugumos narių, atskleisti
globalinį potencialą. Būsimi sociologai, regis, rungėsi, kuris daugiau sumi-
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nės neįtikėtinų, nutolusių nuo busimos profesijos sričių. Bet tai rodo, kad iki
bent kiek brandesnės asmenybės, nusprendusios, ko siekti ir kaip, būsimi so
ciologai dar turi įveikti geroką nuotolį. Čia įžvelgiame anksčiau užsimintą in
teligentų liberalizmo dvelksmą - 70% sociologijos studentų pripažino dau
gelį galimybių, bet nesusivokė tarp šių galimybių, nesvarstė to, kas jiems pa
tiems svarbiausia (jokios kitos specialybės studentui trūkstami įgūdžiai nesiasocijavo su kosmonautika). Iš 18 šio kurso žmonių tik vienai studentei pri
trūko įgūdžių pranašių gabumų srityje. Bet ta sritis buvo tik viena tarp dau
gelio kitų, Čia pat įvardintų abstrakčių ir plačių sričių. Tad ir šis atsakymas
atskleidžia veikiau neapsisprendimą ir siekį kuo daugiau aprėpti negu sąmo
ningą atsidėjimą rūpimai veiklai.
Pedagoginio universiteto vakarinio skyriaus pirmakursiai save vertino tik
roviškiau. Palyginti nedidelė šių studentų dalis nurodė trūkstant įgūdžių ir pa
tirties „visur". Daugiau kaip pusė šios nedidelės grupės žmonių iš daugelio
sričių gebėjo išskirti svarbiausias. Etikos studentams trūko studijuojamos spe
cialybės žinių, užsienio kalbų ir saviugdos įgūdžių. Dvi paskutinės sritys ar
timos etikos specialybei. Atrodytų, kad šios grupės studentai aiškiau žinojo,
ko nori. Bet nurodytosios sritys nesutapo su tomis, kuriose jaunuolių suge
bėjimai didesni. Galima spėti, kad ir etikos studentai toms patrauklesnėms
sritims dar neatsidėjo taip, kad pajustų įgūdžių trūkumą.
Dieninio skyriaus etikos studentai nuo kitų grupių skyrėsi tuo, kad, pir
ma, palyginti didelė dalis žmonių nežinojo, ką atsakyti, ir iš viso neatsakė
(nepakankamos savianalizės rodiklis). Antra, nedaug studentų išskyrė trūks
tamų įgūdžių sritį. Iš jų didesnė dalis pateikė taktines interpretacijas. Tik 10%
studentų siejo trūkstamus įgūdžius su profesija, o dar mažiau - su saviugda.
Didelė dalis šių studentų (bemaž kaip būsimų sociologų) nurodė, kad trūksta
įgūdžių visose arba daugely sričių. Apskritai link asmenybės tapsmo prieš die
ninio skyriaus pirmakursius plyti tolimas kelias.
Tad studentai nėra atsidėję veiklos sritims tiek, kad suvoktų sugebėjimus
einant kartu su kliūčių įveikimu. Toks asmenybės nesusivokimas, siekių pasklidumas atleistinas pirmo kurso studentams, bet ketvirtakursiai galėtų dau
giau iš savęs reikalauti.

Studentų požiūris į kitų žmonių nuomonę
Savęs vertinimas konstruojamas lyginantis su kitais žmonėmis ir atsižvel
giant į jų nuomonę. Kitų žmonių nuomonė veikia asmenybės savęs vertinimą
dviem kryptimis: stiprina savęs vertinimą (palankia nuomone, pritarimu) ir pa
kerta pasitikėjimą savimi ar bent sukursto prieštaringus komponentus savęs ver-
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tinimo struktūroje (neigiamu vertinimu ar jam prilygstančiu ignoravimu). Re
ferentinių grupių (tų, kurių vertinimas asmenybei svarbus) gana daug: Šeima,
profesinės aplinkos žmonės, bendraamžių ir moksladraugių grupės ir kt. Be abe
jo, kitų žmonių nuomonės reikšmė asmenybei tėra santykinė, bet apskritai kur
kas didesnė, negu savęs vertintojai nori pripažinti. Norėjome nustatyti kitų žmo
nių nuomonės poveikį studentų savęs vertinimui. Prašėme atsakyti, ar, jų nuo
mone, pakankamai juos vertina kiti žmonės, ir motyvuoti, (žr. 4 lentel^).
Ketvirtadalis studentų kitų žmonių vertinimą atmetė įvairiais motyvais. Ne
visada tieji motyvai rodė savistabos ir savianalizės trūkumą. Kariūnų savia
nalizė, matyt, neskatinama. Jie, gal paklusdami kariškių nuostatoms, o patys
neišsiugdę polinkio analizuoti, dažniau nurodydavo nežiną, „Negaliu spręsti
už kitus", „Kitų nuomonė - ne mano reikalas^. Dažniausiai skeptiškai kitų
vertinimą traktuodavo Vilniaus pedagoginio universiteto pirmakursiai - net
trečdalis jo reikšmės nepripažino. Vakannio skyriaus žmonės dažniau nuro
dydavo tarsi svarų motyvą: negali vertinti, nes nepažįsta (matyt, tų asmeny
bės pusių, kurios jai pačiai svarbios). Veik visi šie studentai turėjo tam tikrų
sugebėjimų ir buvo juos išreiškę. Kitų nuomonę atmesti juos veikiausiai ver
tė gynybos pozicija: platesnė veiklos sritis (dažnas turėjo profesiją), didesnė
ir sunkesnė gyvenimo patirtis galėjo sumenkinti savęs vertinimą. Gynybos po
zicija nepalanki asmenybei. Ji negali tikėtis pritarimo ar paskatinimo, palai
kančio gerą savęs vertinimą.

4 lentelė
Studentų požiūris į kitų žmonių vertinimą (%)

Kariūnai

Būsimi
sociologą i

Kiti žmonės vertina

Pakankamai (be motyvų)
Pakankamai (motyvuota)
Nepakankamai (be motyvų)
Nepakankamai (motyvuota)
Kitų vertinimą atmeta, nežino
Neatsakė

44
28

27
31
8
8
23
3

22
6
-

Vakannio
skyriaus
etikos
studentai

Dieninio
skyriaus
etikos
studentai

17
25
8
8
33
9

15
50
_
5
30
-

Visi

27
33
5
10
23
2

Dieninio skyriaus etikos studentai kitų žmonių nuomonę atmesdavo daž
niausiai be argumentų. Sakytume, kad įpusėję pirmą kursą studentai gali ir
nesuvokti, kaip juos vertina studijų aplinkos žmonės, jeigu šie būtų vieninte
liai vertintojai. Taigi - nepakankama savianalizė. Beje, ir ketvirtakursiai so-
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ciologai nepripažino kitų nuomonės: „Man tai nesvarbu", „Tai ne mano pro
blema". Šiuo savianalizės aspektu būsimi sociologai nesiskyrė nuo kariūnų ir
dieninio skyriaus etikos studentų. Nepripažįstantys kitų žmonių vertinimo eti
kos ir sociologijos studentai savo gabumus buvo atskleidę kitose veiklos sri
tyse, ne tose svarbiausiose, kur sugebėjimai didžiausi. Kariūnų raiškos ryšys
su kitų žmonių vertinimu sudėtingesnis. Kas antras vertinimą atmetęs kariū
nas nurodė nepasireiškiąs jokiose srityse, kas trečias - pasireiškiąs kitose, ne
svarbiausiose. Keli likusieji - tose jiems svarbiausiose, kur turėjo didesnių
gabumų. Tad apskritai vertinimą atmeta tie, kurių saviraiška vyksta kitose sri
tyse, ne labiausiai rūpimose, arba visai nuslopinta.
Daugiau kaip pusė (60%) studentų manė, kad kiti juos pakankamai verti
na. Geriausios nuomonės apie požiūrį įjuos buvo būsimi sociologai. Net 72%
šių ketvirtakursių nurodė esą pakankamai vertinami. Bet daugiau kaip pusė
iš jų nemotyvavo palankaus kitų žmonių požiūrio. Tai skvarbios savianalizės
nerodo ir verčia abejoti, ar tvirtinimas pagrįstas. Anksčiau rašėme, kad apie
50%būsimų sociologų galėtų pagrįstai gerai save vertinti. Ar tik ne per ge
ros nuomonės apie save penktadalis šių studentų?
Panašų savęs vertinimo ir požiūrio į kitų žmonių nuomonę disonansą ro
do ir kariūnų bei dieninio skyriaus etikos studentų duomenys. Veikiausiai di
sonansas atsiranda todėl, kad dalis studentų neišskiria svarbiausių savo veik
los rūšių, o kryptingai veikti išskirtose srityse siekia tik vienas kitas. Todėl
retai tikimasi kitų nuomonės apie svarbiausius asmenybės dalykus, jei tokių
yra. (Tik viena studentė iš 102 nurodė, kad ją gerai vertina kaip tik dėl da
lykinių savybių).
Pakankamą (gerą) kitų žmonių vertinimą studentai aiškino:
-tuo, kad turi bendravimui tinkamų savybių - linksmi, draugiški, toleran
tiški, sugebą išklausyti (nurodė 28% atsakymą motyvavusių žmonių);
-vertingomis asmenybės savybėmis - „esu protingas", „garbingas",
„patikimas"... (22% motyvavusių žmonių);
-tuo, kad vertinimo reiškėjai gerai pažįsta asmenybę (13%);
-altruistiniais asmenybės bruožais (9%);
-tuo, kad kiti žmonės pareiškę tokią nuomonę (9%);
-veiklos stiliaus ir vertingų savybių visuma - „moku išklausyti kitą,
nelendu į akis, stengiuosi viską padaryti tyliai, bet efektyviai ir grei

tai" (6%);
-tuo, kad asmenybė turi daug draugų (6%);
-vertintojų klaida - asmenybė nemano, kad kitų žmonių nuomonė apie

ją pagrįsta (6%).
Pedagoginio universiteto dieninio skyriaus pirmakursiai dažniau negu kiti
studentai motyvavo gerą, pakankamą kitų žmonių vertinimą ir dažniausiai -
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gebėjimu bendrauti bei altruistiniais bruožais. (Šie bruožai, matyt, - jauniausiosios studentų grupės savitumas).
Tie, kuriuos kiti žmonės pakankamai vertino, dažniau negu nepakanka
mai vertinami studentai buvo išreiškę savo sugebėjimus atitinkamose srityse.
Saviraiška svarbiausiose srityse ir geras kitų žmonių vertinimas sutapo 60%
vakarinio skyriaus etikos studentų, 40% kariūnų, 38% dieninio skyriaus eti
kos studentų, 21% būsimų sociologų duomenimis.
Nepakankamai kitų žmonių vertinami manė esą 15% studentų. Dažniau
siai - būsimi sociologai. Ketvirtadalis šios specialybės studentų buvo nepa
tenkinti kitų žmonių požiūriu į jų asmenybes. Nepakankamai vertinamų žmo
nių savęs vertinimas turėtų būti prieštaringas, konfliktinis. Rečiausiai nepa
kankamai vertinami suvokė esą dieninio skyriaus etikos studentai. Matyt, per
trumpą studijų laiką nespėjo susidurti su pakertančiu pasitikėjimą vertinimu
(beje, gat jiems pagelbėjo palankus, altruistinis šios grupės klimatas).
Nepakankamą vertinimą studentai motyvavo:
-tuo, kad žmonės visapusiškai nepažįsta jų asmenybių;
-tuo, kad asmenybės dar nespėjo sušvytėti savo gabumais;
-vertintojų klaidomis, suvokimo ypatumais, pvz., stereotipais, trukdan
čiais pastebėti teigiamus asmenybės bruožus - „vertina nepakankamai,
nes neinu per kitų galvas", „galvoja, kad aš dar jaunas".
Visų specialybių studentai, nepakankamai, jų nuomone, vertinami, pasi
reiškė ne tose srityse, kurioms turėjo didelių sugebėjimų, o kitose. Tad aiš
ku, kad prasta kitų žmonių nuomonė dar labiau susilpnino neadekvačios sa
viraiškos lemtą savęs vertinimą.
Apibendrinsime savęs vertinimo, saviraiškos ir kitų žmonių vertinimo ry
šį. Studentai, neatsiskleidžia rūpimose srityse, neigiamai interpretavo kitų žmo
nių nuomonę apie save. Neigiama arba nepalanki kitų nuomonė savo ruožtu
menkino savęs vertinimą.
Palankiai vertinamų studentų saviraiška dažniau atitiko išskirtinius suge
bėjimus, bet ne visada. Mat dalykinės studentų savybės, jų manymu, nebuvo
svarbus kitų žmonių nuomonės pamatas. Studentams nelabai svarbu, kad bū
tų vertinamos jų dalykinės savybės. Bet palankus vertinimas generalizuojamas ir turėtų didinti savęs vertinimą, skatinti asmenybės tapsmą.

Bendras veiklos vertinimas. Idealus ir esamas „aš"
Bendras savo veiklos ^ nesusijusiais su kokiais specialiais gabumais vertinimas matyti iš studentų atsakymų į klausimą: „Ar Jums pavyksta pa
siekti, ko norite?" Tieji atsakymai toli gražu nerodo prastos jaunuolių nuo-
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nonės apie save. Atvirkščiai. Daugiau kaip pusės studentų nurodymu, daž
mo
niausiai pavykdavo pasiekti norimų dalykų. Labiausiai išlepinti sėkmės bū
simi sociologai: 61% jųjų veik nepatyrė pralaimėjimo. (Nebent nebus su
sidūrę su sunkumais). Tie jaunuoliai, kuriems dažniausiai pavykdavo įgyven
dinti siekius, 2-4 k. dažniau išreikšdavo tam tikrus išskirtinius sugebėjimus
negu tie, kuriems tik kartais pasisekdavo. Kitaip tariant, išskirtinių, labiau
siai rūpimų sugebėjimų raiška aiškiai susijusi su generalizuotu geru savęs
vertinimu, net jei tasai atrodo perdėtas. Ir atvirkščiai, slopinama raiška prastesnio savęs vertinimo prielaida.
Daugiausia nesėkmių teko dieninio skyriaus pirmakursiams etikams. Joks
kitos specialybės studentas nenurodė, kad retai pavyksta įgyvendinti norus, o
tarp dieninio skyriaus pirmakursių tokių būta. Matyt, nepavykę bandymai įstoti
į aukštąją mokyklą, nepatinkama specialybė ir kitos nepalankios aplinkybės
neigiama linkme paveikė savęs vertinimą. Pvz., vienos iŠ šių etikos studen
čių raiškos srities neatitiko sugebėjimų. Ji jautėsi kitų žmonių nepakankamai
vertinama. Kita gabumų neturėjo, jokioje srityje neatsiskleidė, kitų nuomonę
atmetė. Tas viskas sudarė prasto savęs vertinimo prielaidas.
Patirtis taiso savęs vertinimą. Dažniau tikėtina, kad jis kinta adekvatumo
linkine. Todėl aiškus amžiaus poveikis savęs vertinimui - didėjant studentų
amžiui nuo 18 iki 20 m. ir dar daugiau, mažėjo ypač gerų veiklos vertinimų,
daugėjo santykinų, radosi visai prastų. Šie sudarė penktadalį vyresnių studentų
atsakymų.
Taigi vienas itin gero savo veiklos vertinimo veiksnys — trūkstama patir
tis. Kitas - asmenybės keliami tikslai, reikalavimai sau pačiai, inspiruojami
idealaus „aš" vaizdo. Skirtumą tarp esamo ir idealaus „aš" mėginome nusta
tyti projekcine skale, suskaidyta lygiais tarpais nuo -5 iki +5 ir tįstančia į abi
begalybės puses. Duomenys apie „aš" vaizdų skirtumą - 5 lentelėje.
4% studentų esamas ir idealus „aš" vaizdas sutampa. Sutapimą galėtume
aiškinti trejopai. Pirma, studentai nesidomėjo savo asmenybe ir nesuvokė va
lingo keitimosi svarbos. Antra, ištikti laimės protrūkio išgyveno dabarties bū
seną ir nesvarstė keitimosi. Trečia, ištikti prostracijos nesvarstė keitimosi. Bū
simi pedagogai ir sociologai, nenorėję būti kitokie, turėjo bendrų bruožų; ne
nurodė išskirtinių gabumų ir niekur nepasireiškė, bet manė esą kitų gerai ver
tinami. Jų „aš" vaizdų sutapimą aiškintume veikiau asmenybės nesusivoki
mu. Kariūnai, nenorėję keistis, turėjo gabumų, nors ne visada atskleisdavo,
ir buvo pakankamai vertinami. Gal kitų geras vertinimas sustiprino saviklio
vą. Neatmestume ir antrojo interpretavimo.
Daugiau kaip pusės apklaustų studentų esamas ir norimas „aš", paly
ginti su begalybe, skiriasi nedaug - nuo 1 iki 3 vienetų. Toks skirtumas,
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Nuo neigiamo skaičiaus iki -•

matyt, žymi nesunkiai įgyvendinamus tikslus ir santykinę vidinę asmeny
bės santarvę. Iš duomenų analizės paaiškėjo, kad tie žmonės manė daž
niausiai pasiekią norimų tikslų. Jei matuotume slinkimu link asmenybės
tapsmo: kodėl nesiekti tolimesnių, sunkesnių tikslų, kai lengvai sekasi? Kad
ir neblogas savęs vertinimas, bet nelabai perspektyvus, nes nenumatoma as
menybės kaita.

5 lentelė
Studentų esamo ir idealaus ^aš" vaizdo skirtumai
Kariūnai

Būsimi
sociologai

Intervalo dydis

1
2
3
4 ir daugiau
Nuo teigiamo skaičiaus iki +<•
0 (sutampa)
Neatsakė

28
17
II
6
22
6
6
6

19
25
17
6
21
6
4
2

Vakarinio
skyriaus
etikos
studentai

Dieninio
skyriaus
etikos
studentai

17
8
8

5
5
25
20
20
10

8
17
8
33

_
15

Visi

18
18
17
8
20
8
4
7

Daugiau kaip ketvirtadalio apklaustų studentų idealus „aš" vaizdas ne
turėjo baigtų ribų. Iš jų bemaž pusei žmonių esamas „aš^ kėlė nepasitenki
nimą (žymėjo neigiamoje skalės pusėje). Nepasitenkinimas savimi, asmeny
bės saviugdos prielaida, būdingas tik nedaugeliui apklaustų žmonių. Beje,
vyresni studentai (nuo 24 m. amžiaus) Šią poziciją nurodydavo dažniau tai darsyk patvirtina, kad patirtis keičia savęs vertinimą, ir ne į gerąją, o
turbūt į tikslesnę pusę. Šie žmonės realistiškiau vertino save - suvokė tik
kartais įgyvendiną siekius. Dažnai siejo trūkstamus įgūdžius su išskirtiniais
gabumais. Daugumą pakankamai vertino kiti žmonės. Tačiau jie dažniau
pasireikšdavo ne labiausiai rūpimose srityse, o kitose. Tie, kurių esamo „aš"
vaizdas į begalybę judėjo nuo teigiamos skalės pozicijos {aiškiai gerai sa
ve vertino), manė dažniausiai įstengia pasiekti norimų tikslų, dauguma bu
vo pakankamai vertinami, o saviraiškos būta ir rūpimose srityse, ir kitose,
ir visai nebūta. Įgūdžių nurodė dažniausiai trūkstant visose srityse. Tuo
neapsisprendimu ir skyrėsi nuo prastesnio savęs vertinimo grupės. Šie žmo
nės dažniau suvokdavo trūkstant įgūdžių labiausiai rūpimose srityse - jau
buvo žengę žingsnelytį link brandumo.
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Tad neturintis baigtų ribų „aš" vaizdas vertingas bent jau todėl, kad neat
meta keitimosi galimybės. Brandesnė asmenybės pozicija ne tų studentų, ku
rie save vertino gerai, o tų, kurie prasčiau.
Ar skirtingų specialybių studijos turėjo studentų poveikį savęs vertini
mui, esamo ir idealaus „aš" vaizdų skirtumui? Kadangi dalis studentų - pir
makursiai, tai pabrėšime ir svarbą tų asmenybės savybių bei aplinkybių, ku
rios paskatino studijuoti tam tikrą specialybę, kurios skyrė jaunuolius dar
prieš studijuojant.
Daugiau kaip pusė būsimų sociologų ir kariūnų netoli siekė - esamo „aš"
vaizdai skyrėsi 1-3 vienetais. Pedagoginio universiteto jaunuoliai buvo reik
lesni. Dieninio skyriaus etikos studentai išsiskyrė tuo, kad esamo ir norimo
„aš" skirtumą dažniau žymėdavo ne I, 2, 3 intervalu, o didesniu. Vakarinio
skyriaus studentai dažniau negu kitų specialybių žmonės esamą „aš" projek
tavo neigiamoje skalės dalyje. Galimas daiktas, kad griežtas kariškių aplin
kos reglamentas lėmė ir kariūnų matą vidiniams siekiams. Kitaip sakant, jei
reikalavimus ar tikslus savo asmenybei jie kėlė, tai griežtai apibrėžtus, arba
iš viso nekėlė. Veikiausiai todėl dažnai kariūnų savianalizė būdavo apysilpnė. Būsimų sociologų profesija irgi pernelyg neskatina domėtis savianalize
ar savęs pažinimu. (Neskatina nė polinkis į ekstra versiją, kaip anksčiau rašė
me). O pedagogo profesija reikalauja pažinti ir kitą žmogų, ir save. į tai tu
rėtų linkti asmenybė, pasirinkusi studijuoti pedagogiką. Galimas daiktas, kad
polinkis ir patirtis, kaip jau kelissyk pabrėžėme, paakino, o trumpos studijos
sustiprino savianalizę ir norą keistis. Asmenybės tapsmo požiūriu etikos spe
cialybės pirmakursiai, ypač vakarinio skyriaus, labiau subrendę negu būsimi
sociologai ir kariūnai.
Taigi tik nedidelė studentų dalis (8%) linkusi kritiškai save vertinti. Dau
giau kaip pusės apklaustų žmonių esamas ir idealus „aš" stovi gana arti vie
nas kito - jaunuolių reikalavimai sau nedideli, siekiai netolimi. Ketvirtadalio
jaunuolių norimo „aš" vaizdas neturi baigtinio pavidalo. Asmenybė numato
keitimosi galimybę. Tad dauguma studentų gerai save vertino, bet didesnius
reikalavimus sau, saviugdai kėlė nedaugelis. Brandesnės asmenybės tą stu
dentų, kurie buvo sau reiklesni ir kritiškai save vertino. Trečią ir ketvirtą hi
potezę laikytume įrodyta.

Savęs vertinimas ir altruizmo nuostata
Altruizmas - būtinas brandžios asmenybės struktūros komponentas. To
dėl siekėme nustatyti studentų prasminę altruizmo nuostatą ir altruizmo, kaip
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elgesio motyvo, dažnį. Studentų klausėme: „Ar Jus manote, kad altruizmas atgyvenęs reiškinys?', „Ar galėtumėte pasakyti, kad pastarosiomis dienomis
padarėte ką nors visai nesavanaudiška?" Atsakymai apėmė priešingus nuo
statos polius ir jų derinį. Kad atskleistume altruizmo svarbą asmenybės taps
mui, apibūdinsime, kuo skyrėsi skirtingų specialybių studentų ir apskritai
miesto jaunimo altruizmo nuostatos. Šias tyrė LFSI Etnosociologijos sky
rius 1993 m. Vilniuje ir 1995 m. Kaune. Jaunimas sudarė savanaudiškiausią
miestiečių būrį'.
Šiame tyrime kas antras studentas pritarė altruizmo nuostatai („Altruizmas
būtinas visuomenei"). Ankstesnių tyrimų duomenimis, tik trečdalis atitinkamo
amžiaus Vilniaus ir Kauno jaunuolių sutiko su šia nuostata (žr. 6 lentelę).
Tarp Vilniaus studentų altruizmo nuostatą skatino nesavanaudiška studi
jų aplinka {palyginti su darbo aplinka). Studentai rečiau negu neakademinis
jaunimas pritarė konformistiniam savanaudiškumui - suprantama, kad jiems
mažiau rūpėjo šeimos, savarankiškos būties reikalai. Tuo paaiškintume ir el
gesio nuostatą. Studentai 2,8 k. dažniau nesavanaudiškai elgdavosi su moks
ladraugiais ir 1,4 k. rečiau - su šeimos nariais negu neakademinis jaunimas.
Situacinė altruizmo nuostata nekliudė nepažįstamų žmonių - 1993, 1995 ir
1998 m. jaunimas nepažįstamų veik nepastebėdavo. Tad studentų altruizmas
kunkuliavo studijų aplinkoje. Užjos ribų reiškėsi ne daugiau kaip neakademinio jaunimo nuostata.

6 lentelė
Jaunimo altruizmo nuostata
(1993^ 1995 ir 1998-1999 m. duomenimis, %)
Nuostata
Visiškas savainaudiskutnas
Konfomiistin is savanaiJdiškumais
Altruizmas v isuomcnci būtinas
Kita
Neatsakė

Vilniaus jaunuoliai
(18-29 m.)
9
42
34
5
10

Kaijno jaunuol iai
(18 -29 m.)
16
33
29
13
9

Studentai
(18-27 m.)
7
24
52
11
6

1 Plačiau apie tyrimus kn.: Kauniečio portretas. Sociologinis aspektas. Vilnius: LFSI, 1998,
p. 71-83.
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Ar specialybių ypatumai atsiliepė studentų altruizmui? Altruizmą pripaži
no būtiną tokia pati kiekvienos studentų grupės dalis. Skiriamasis rodiklis elgesys su nepažįstamais žmonėmis. Mūsų prielaida: kuo stipresnė prasminė
altruizmo nuostata, tuo kryptingiau, kad ir nepalankiomis aplinkybėmis, le
mia elgesį su nepažįstamais žmonėmis. Dažniausiai nesavanaudiškai elgda
vosi Pedagoginio universiteto vakarinio skyriaus studentai: 17% žmonių nu
rodė altruistiškai elgęsi - dvigubai daugiau negu kariūnų ir trigubai - negu
dieninio skyriaus etikų. Būsimų sociologų altruizmo radiacija nepažįstamų
žmonių iš viso nešvitino. Jau rašėme, kad kai kurie vakarinio skyriaus etikų
savęs vertinimo aspektai buvo brandesni negu studentų grupių. Aiškiau al
truizmo sąsaja su asmenybės kryptimi link brandumo matyti gretinant su esa
mo bei idealaus „aš" skirtumu. Didžiausių skirtumų intervalai atitinka stip
riausią altruizmo nuostatą. Tie žmonės, kurių idealus „aš" labiausiai skyrėsi
nuo esamo, dažniau negu kiti altruizmą pripažino būtinu (atitinkamai 60% ir
49% žmonių). Bet altruizmo nuostata, kaip elgesio motyvas, neturi tokio aiš
kaus ryšio su studentų savęs vertinimu. Matyt, todėl, kad studentų altruizmo
nuostata apskritai silpna, situacinė. Ji nelemia asmenybės elgesio krypties. Ji
netapusi asmenybės savastimi. Tad ir iki brandos asmenybei toli.

Išvados
1.Lietuvai rengiantis stoti į ES svarbu, kad jos piliečiai galėtų paagrįstai gerai save vertinti - tai lygiaverčių europiečių jausenos prielaida.
2.Daugumai studentų būdinga gerai save vertinti. Tačiau tik mažiau kaip
pusės studentų geras savęs vertinimas pagrįstas gabumus atitinkančia
saviraiška ir palankia kitų žmonių nuomone. Dalies studentų gabumai
nevirto saviraiškos prielaida. Nemažai tokių, kurie nebuvo tvirtai nu
sprendę, ko siekti, ir tarp daugelio galimybių nesusivokė, kas svarbiau
sia jų asmenybei.
3.Studentai, pakankamai, jų manymu, vertinami, geriau ir patys save ver
tino nepriklausomai nuo išskirtinių gabumų ir saviraiškos. Nepakan
kamą vertinimą jaunuoliai siejo su slopinama saviraiška.
4.Brandesnės asmenybė ne tų studentų, kurie gerai save vertino, o tų,
kurie vertino kritiškai - šie, turėdami didesnės patirties, kėlė sau di
desnius reikalavimus ir orientavosi į asmenybės keitimąsi.
5.Brandžiau ir tiksliau save vertinusių jaunuolių altruizmo nuostata stip
resnė.
6.Reikėtų siekti, kad studijuojantis jaunimas turėtų realų pagrindą gerai
save vertinti: pirma, tinkamai sutvarkyti kreditų teikimą, kadjaunuo-
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liai galėtų atsidėti profesijos studijoms; antra, skatinti studentų savi
valdą, kad rūpintųsi jaunuolių saviraiška profesinėje ir kitose srityse,
ir kad nepaliktųjų veiklos be atgarsio.
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Vida Kasparavičienė
Self-evaluation of young people in view of joining the E U

Summary
The author of the article seeks to ascertain whether self-evaluation of theLithuanian students is well-founded and good enough to allow them feel of
equal value with the Europeans. Seif-evaluation of the students is investigated from the standpoint of personality formation. Various components of
self-evaluation are analysed. Triple relations between the faculties, their expression and self-evaluation and estimation of other people's opinion are established. Less than a half of the studied students bases self-evaluation on
self-expression adeąuate to the faculties and the benevolent opinion of other
people. Quite a large number of students is at loss among many possibilities and does not realize the things that are of great importance for their
personality growth. Those young men who make the greater demands of
themselves and orient towards changing are approaching nearer to mature
personality. The relation of personality forming and altruistic attitudes is
established too. The way to facilitate the opportunities for students' person
ality becoming is pointed out.

Irena Šutinienė
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ NUOSTATOS
EUROPOS INTEGRACIJOS ATŽVILGIU
Ateities Europos politinė situacija nemaža dalimi priklauso nuo dabarti
nių paauglių politinės sąmonės. Todėl Europos lyginamajame paauglių isto
rinės sąmonės tyrime, atliktame 1994^1996 metais1, buvo tirtos ir penkioli
kamečių paauglių politinės nuostatos bei vertybės, siekiant „sudaryti bendro
jo ir istorinio - politinio paauglių mentaliteto žemėlapius Europoje" (B.von
Borriesas, 1998, p. 209). Remiantis šio tyrimo rezultatais, straipsnyje anali
zuojami Lietuvos paauglių Europos ir Europos integracijos vertinimai, juos
lyginant su kitų Europos šalių jaunimo politinėmis nuostatomis.
Penkiolikamečių politinė sąmonė dar nėra galutinai susiformavusi - poli
tinės sočiai i zacijos tyrinėtojai sutaria, kad penkiolika metų - „prieš - politi
nis" amžius tiek pažiūrų galutinio susiformavimo, tiek aktyvaus dalyvavimo
politiniame ir socialiniame gyvenime prasme (B.von Borriesas, 1998, p. 229).
Todėl paauglių politinės nuostatos ir vertinimai, kaip paaiškėjo ir analizuo
jant šio tyrimo rezultatus, nemaža dalimi yra konvencionalūs, atspindi jų ša
lies ir socialinės aplinkos politinėje kultūroje vyraujančias stereotipines, „so
cialiai pageidaujamas" nuostatas (Angvik, 1997, Vol. A, p. 209). Nagrinė
jant duomenis lyginamuoju požiūriu, tai nėra trūkumas: pasak B. von Borrieso, „tarpkultūriniame tyrime kaip tik to (socialinių konvencionalumų) ir ieš
koma" (Angvik, Vol. A, p. 209). Analizuojant Lietuvos paauglių nuostatas
Europos ir Europos integracijos atžvilgiu, jos traktuojamos kaip tam tikro jų
politinės socializacijos etapo rodiklis ir siekiama nustatyti šių Lietuvos jau
nimo nuostatų specifiką kaimyninių šalių kontekste, jų formavimąsi ir dife
renciaciją įtakojančius socialinius veiksnius.
Paauglių nuostatos Europos ir Europos integracijos atžvilgiu tirtos tiek tie
siogiai moksleivių klausiant, kiek jie pritaria teigiamiems ir kritiškiems Eu
ropos ir jos integracijos vertinimams (1 lentelė), tiek kitais rodikliais (Euro
pos bendradarbiavimo vieta tarp kitų vertybių, pavienių Europos integracijos
aspektų vertinimai ir kt.). Pažymėtina, kad moksleivių politinių nuostatų ir

1 Tyrimas „Jaunimas ir istorija", inicijuotas ir vadovaujamas prof. Bodo von Borrics ( Vokie
tija. Hamburgo universitetas) ir Magnc Angvik ( Norvegija, Bergenas) buvo atliktas 1993-1996
melais. Rcprczanlyviosc atrankose buvo apklausta apie 32000 penkiolikmečių moksleivių iš
26 Europos ir dviejų Azijos Salių. Lietuvoje pagal šį projektą 1995 metais apklausta 1218 moks
leivių. Tyrimo rezultatai bei išsami jo informacija paskelbta dviejų tomų veikale: M. Angvik,
B. von Borrics (eds.) Youth and History, Vol. A, B, Hamburg: Edition Koerbcr Stiftung, 1997.
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nuomonių skirtumai tarp šalių nėra dideli ir neišreiškia kokybiškai priešingų
tendencijų: tai aiškintina visų pirma vienodu apklausiamųjų amžiumi ir, pa
sak B. von Borrieso, tendencija vienodai, mados ir vartojimo nulemtai euro
pinei paauglių kultūrai atsirasti (B. von Borriesas, 1998, p. 229) bei tuo, kad
tirti relevantiški visoms tautoms (o ne specifiniai) klausimai. Bet pavieniais
aspektais šalys gana ryškiai skiriasi viena nuo kitos.
Lietuvos moksleiviai yra tarp labiausiai pritariančių teigiamiems Europos
ir jos integracijos vertinimams {atsakymai A, D, F) ir tarp mažiausiai prita
riančių kritiškiems (atsakymai C, E) teiginiams. Lygindami Lietuvos ir kai
myninių šalių paauglių atsakymų kiekybinę struktūrą, matome, kad Lietuvos
moksleiviams svarbesnės už Europos integracijos teigiamybes yra su Europa
siejamos demokratijos, švietimo, pažangos vertybės, tuo tarpu Lenkijos, Es
tijos ir Rusijos paauglių teigiamuose Europos vertinimuose reikšmingesni Eu
ropos integracijos privalumai. Šį skirtumą galima aiškinti tuo, kad Europos
integracijos problematika 1995 metais Lietuvos viešojoje nuomonėje dar bu
vo mažai aktuali: netgi po dviejų metų, 1997 metais atliktame suaugusiųjų
Lietuvos gyventojų nuostatų Europos Sąjungos atžvilgiu tyrime konstatuota,
kad respondentų reakcija šiuo svarbiu klausimu buvo pasyvi - šiuo klausimu
neturėjo nuomonės arba neketino balsuoti 35—45% (V.Gaidys, 1998, p. 69).
Tuo tarpu Europos kaip vertybių simbolinio centro mitas Lietuvoje, kaip ir
daugelyje kitų Rytų ir Vidurio Europos šalių, buvo aktualus dar nuo tarpuka
rio laikų: kaip taikliai pastebėjo A.J.Greimas, šių kraštų žmonėms Europa „simbolinė erdvė, kurioje išsidėsčiusios visos vertybių sistemos, visi kriteri
jai, pagal kuriuos sprendžiama apie elgsenos, žmogaus, veikalo vertę... Eu
ropa lietuviui yra realus ir galingas mitas ir bet kokios kalbos apie lietuvišką
kultūrą be pastovios nuorodos į Europą yra bergždžios" (A.J.Greimas, 1991,
p. 8). „Europos mito" reikšmę išsilaisvinus iš totalitarizmo sustiprino ir tai,
kad tai buvo kelis dešimtmečius drausta orientacija ir identifikacija. Nors „Eu
ropos mito" raiška 1995 metais įvairių socialinių sluoksnių sąmonėje galėjo
būti skirtinga: minėtieji kultūriniai kriterijai turbūt buvo svarbesni inteligen
tijai, o masinėje sąmonėje 1990 m. pradėjus „grįžti į Europą", svarbesni už
kultūrinius buvo tokie „europietiškumo" kriterijai kaip ekonominė gerovė, so
cialinė „tvarka", teisėtvarka (V.Gaidys, l.Šutinienė, IC.Jurgaitienė, 1994,
p. 115), bet visoms žmonių grupėms Europa buvo vienokių ar kitokių verčių
kriterijus, lėmęs teigiamą nuostatą jos atžvilgiu.
Nuosekliai teigiama Lietuvos moksleivių nuostata Europos atžvilgiu ypač
išryškėja faktorių analizėje.
„Pritarimo Europai" faktoriaus (jame apjungti atsakymai B, D, F 1 lentelė) reikšmė Lietuvoje aukštesnė už kaimyninių šalių (išskyrus
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1 lentelė
Moksleivių atsakymai į klausimą „Ką Jums reiškia Europa
ir Europos integracija?^ Penkių balų Likerto skalės
(nuo „visiškai nesutinku^ iki ^visiškai sutinku") vidurkiai
Šalys, regionai'Lietuva Estija

Lenkija Rusija Rytų

Rytų

Šiaurės Vakarų

Vidurio Europa Europa Centrinė
AtsakymaiEuropaEuropa
A.Europa - tai tik
geografinė sąvoka

2.452.4

2.22

2.32

2.23

2.31

2.49

2.25

3.41

3.22

3.293.4

3.29

3.39

C.Europa - tai
baltosios rasės gyvenamų
turtingų šalių grupė,
ekonomiškai ir ekologiškai
išnaudojanti
likusį pasaulį2.61

2.783

2.76

2.86

2.78

2.82

2.72

D.^uropos integracija vienintelis kelias
pasiekti tai, kad tarp
tautų, kurios anksčiau
stengėsi viena
kilą sunaikinti3.3

3.28

3.65

3.25

3.41

3.31

3.04

3.37

E.Europos integracija
kelia pavojų
nepriklausomų
tautų tapatybei
ir kultūrai.2.72

2.97

2.73

2.72

2.75

2.79

2.94

2.61

F.Europos integracija
padės įveikti ekonomines
ir socialines krizes
Europos šalyse.3.44

3.39

3.33

3.29

3.21

3.37

3.02

3.14

B.Europa - demokratijos,
švietimo ir pažangos
gimimo vieta3.57

3.31

1 Šalys buvo suskirstytos į regionus „mechaniškai"- klasterių analizės būdu pagal tyrimo rodik
lius. Lietuva kanu su Estija. Ukraina, Rusija, Bulgarija pateko į Rytų Europos Salių grupę; kitos
grupės tokios: Šiaurės Šalių (Norvegija, Danija, Švedija, Suomija, Islandija), Rytų Vidurio Euro
pos {Lenkija, Vengrija, Slovėnija, Kroatija), Vakarų Centrinės Europos (Vokietija, Belgija, Itali
ja). Didžioji Britanija, Prancūzija, Pirėnų pusiasalio Šalys, taip pat Čekija sudarė atskirus klaste
rius (Angvik, 1997, Vol. A, p. 50). Šis gana nemenkas sutapimas su tradiciniais geografiniais kultūriniais regionais rodytų, kad tyrimo rodikliai tikrai matavo kultūrinius skirtumus.
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Lenkiją) ir net Vakarų regionų, „kritiškumo Europai" (atsakymai C, E) žemesnė už daugumos šalių (išskyrus Vakarų Centrinės Europos). Kaimy
ninių šalių moksleivių nuostatos ne tokios nuoseklios - Lenkijos mokslei
viai labiau už Lietuvos pritaria ir teigiamiems ir kritiškiems vertinimams,
Estijos moksleiviai irgi pritaria abiems nuomonių grupėms, bet, kaip ir Šiau
rės šalių jaunimas, kritiškoms nuomonėms labiau. Rusijos moksleiviai ma
žiau pritaria abiems požiūriams. Pažymėtina, kad „pritarimo" ir „kritiško
ji" koncepcijos yra ne tos pačios sampratos priešingi poliai, o dvi viena
kitą papildančios dimensijos (Angvik, Vol. A, p. 144). Šiai sampratai tiktų
B.von Borrieso pastebėjimas kalbant apie analogiškas demokratijos sam
pratos dimensijas, kad „pritarimas" dažniausiai suvokiamas kaip reikalavi
mas, „kritiškajame" požiūryje atsižvelgiama į tikrovę (B.von Borriesas,
1998, p. 227). Tad galima manyti, kad Lenkijos ir Estijos moksleivių ver
tinimai nėra prieštaringi, o labiau teigiama ir mažiau kritiška Lietuvos moks
leivių nuostata yra daugiau normatyvinio bei konvencionalaus pobūdžio.
„Teigiamesnė" už kaimyninių šalių Lietuvos moksleivių nuostata dalinai gali
būti sąlygota mentaliteto savybės, kurią B.von Borriesas pavadino „bendruo
ju entuziazmu": tendencija teigiamiau atsakyti į visus klausimus (atsakyti
„taip") (Angvik, 1997, Vol. A, p. 53). Tarp Šiaurės ir Rytų Europos šalių
ši tendencija ryškiau pasireiškia tik Lenkijos ir Lietuvos moksleivių atsa
kymuose (nors ir ne taip ryškiai kaip Pietų Europos šalių). Nuosekliai tei
giamą Lietuvos moksleivių nuostatą patvirtina tai. kad jie. kaip ir daugu
mos Rytų Europos šalių paaugliai, pasitiki Europos ateitimi; po 40 metų
jie tikisi Europoje gerovės ir saugumo. Bet savo šalyje po 40 metų jie ti
kisi didesnio ekonominio gerbūvio negu Europoje, kitaip negu labiau atsi
žvelgiantys į tikrovę Lenkijos moksleiviai.
Nepaisant teigiamos nuostatos Europos atžvilgiu ir pritarimo Europos in
tegracijai, Europos bendradarbiavimas kaip vertybė nėra tarp svarbiausiu
moksleivių vertybių; visų Šalių moksleivių vertybių hierarchijose ši vertybė
yra vienoje iš paskutinių vietų. Tai pirmiausia sietina su „prieš - politiniu"
apklausiamųjų amžiumi, dar menku jų politiniu užsiangažavimu. Panašus pen
kiolikamečių nuostatų abstraktumas, tam tikras atotrūkis nuo kasdieninio gy
venimo tyrime užfiksuotas ir santykyje su kitomis gana abstrakčiomis ir su
dėtingomis vertybėmis - demokratija, valstybe ir panašiomis, dar mažai su
sijusiomis su jų kasdieniniu gyvenimu.
Lietuvos moksleivių Europos integracijos vertinimuose yra prieštaravi
mų. Vienas jų yra susijęs su Europos integracijos ir nacionalizmo ideolo
gijų santykiu, sukėlusiu daug diskusijų Europos integracijos procese: in
tegracija siejama su didesniu ar mažesniu tautinių valstybių suverenumo
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Moksleivių nuostatos Europos atžvilgiu
(šalių faktorių reikšmių nukrypimai nuo „bendrųjų" faktorių1)
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praradimu. Atsakydami į klausimą apie Europos integraciją Lietuvos moks
leiviai neįžvelgė jos pavojų tautų tapatybei ir kultūrai (llentelė), bet tei
giniui „tautos turėtų perleisti virštautinėms organizacijoms esminę savo sa
varankiškumo dalį" jie pritaria mažiau už kaimyninių šalių paauglius (Lie
tuva 2,59, Lenkija 2,9, Estija 2,9, Rusija 2,98); net integracijos poveikių
tautiniam tapatumui labiau bijantys Estijos moksleiviai labiau pritaria da
liniam suverenumo praradimui. Gana prieštaringi ir Lietuvos moksleivių at
sakymai į klausimą kaip jie balsuotų, sprendžiant vienokias ar kitokias pro
blemas.
Jei Lenkijos ir Rusijos moksleiviai, vertindami šias problemas yra labiau
Europos integracijos pusėje, o Estijos - labiau tautinio suverenumo, tai Lie-

Tų pačių kintamųjų faktorių analizė buvo atlikta visų šalių i kiekvienos šalies atskirai duomcnyse. Standartizuotos „bendrųjų" (visų Salių) ir kiekvienos i a!ics tų pačių faktorių reikšmės
lygintos regresijos lygčių pagalba ir skaičiuoti šalių faktorių n ikrypimai nuo 'bendųjų" (Angvik, 1997, Vol. B, p.16- 17).
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2 lentelė
Moksleivių atsakymai į klausimą^ ^Daugelyje šalių žemiau
išvardintos problemos vertinamos nevienodai
Už ką ir prieš ką jūs balsuotumėte?"
Trijų balų Likerto skalės vidurkiai
Šalys, regionaiLietuva Estija

Lenkija Rusija Rytų
Rytų
Šiaurės Vakarų
Vidurio Europa Europa Centrine
TeiginysEuropaEuropa
Sumažinti Europos
Bendrijos galią
suteikiant daugiau
įgaliojimų tautinėms
valstybėms2.09

2.07

2.02

1.98

1.97

2.032.1

1.86

Integruoti Europą,
įvedant bendrą
Europos valiulą2.16

2.06

2.14

2.15

2.17

2.18

2.31

1.95

tuvos moksleiviai ve! gi šiek tiek labiau pritaria abiem ideologijoms, kurias
praktikoje suderinti dažnai būna problemiška. Lietuvos moksleivių sąmonė
je šios abi ideologijos - Europos integracijos ir nacionalizmo - nekonfron
tuoja. Tai rodytų jau anksčiau minėtą konvencionalų, normatyvinį mokslei
vių atsakymų pobūdį. Jų entuziastingas pritarimas abiem ideologijoms gana
abstraktus, mažai siejamas su tikrove. Kaip ši teigiama nuostata ir pasitikė
jimas Europa transformuosis, kaip įtakos jų būsimą politinę poziciją ir kas
dienin^ veiklą, priklausys nuo vėlesnės jų politinės socializacijos.
Bet tam tikras moksleivių nuostatų, nekonkretumas, prieštaravimai ir ne
sutapimai jose nereiškia, kad šios problemos jiems nerelevantiškos ir jų at
sakymai atsitiktiniai. Ideologinių nuostatų prieštaringumas (kaip ir jų neati
tikimas realiai elgsenai) seniai užfiksuoti ir suaugusiųjų nuomonių tyrimuo
se (Ph.Converse, 1964). Moksleivių politinių nuostatų formavimasis ypač to
kių sudėtingų politinių ir socialinių kitimų laikotarpiu veikiamas daugelio
įvairios prigimties sudėtingai persipynusių veiksnių: politinio išsivadavimo
ideologijų, kolektyvinių tapatumų, ekonominių ir socialinių pokyčių ideolo
gijų ir patirčių ir kt.. B. von Borrieso istorinės sąmonės apibūdinimas kaip
„sunkiai išlaikomos pusiausvyros tarp kognityvaus supratimo, moralinių
sprendimų, emocinių poveikių ir estetinių pažiūrų" (B. von Borriesas, 1998,
p. 231) taikytinas ir apibūdinti paauglių politinei sąmonei.
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Moksleivių nuostatų Europos atžvilgiu skirtumai
Klasterių analizėje pagal aptartuosius rodiklius paaiškėjo, kad ne visi
moksleiviai Europos integraciją vertina vienodai: nuo pagrindinės grupės 69% „pasyvesniųjų" atsiskyrė 31% moksleivių, kurių teigiami Europos ir
Europos integracijos vertinimai žymiai aukštesni už vidurkį; šią grupę są
lyginai pavadinome „euroentuziastais". Šios grupės moksleiviai žymiai aukš
čiau už „pasyviuosius" vertina Europą kaip demokratijos, pažangos gimi
mo vietą (4,0 balo, „pasyvieji" 3,38), Europos integraciją kaip būdą pa
siekti taiką (atitinkamai 2,90 ir 2,47), kaip kelią įveikti ekonominėms ir
socialinėms krizėms {4,20 ir 3,12). Europos integracijos pavojų tautų ta
patybei ir kultūrai abiejų grupių moksleiviai vertina vienodai. ^domu, kad
moksleivių santykis su šia vertybe priešingas jų santykiui su daugeliu kitų
gyvenimo ir visuomeninių - politinių vertybių: vertinant vertybių visumą,
aktyvesnė yra dauguma (70%) moksleivių, o nuo jų atsiskyrė apie 30%
„abejingųjų". Europos ir jos integracijos atžvilgiu dauguma moksleivių nu
siteikę rezervuočiau, nors jų nuostata, kaip matėme, labai teigiama; tai pa
tvirtina minėtą jų „susvetimėjimą" šios, kaip ir kitų sudėtingesnių politi
nių, dar tiesiogiai nesusijusių su jų gyvenimu, sampratų atžvilgiu (demo
kratijos, solidarumo ir pan.).
Kitos „euroentuziastų" savybės rodo, kad aktyvi teigiama nuostata Euro
pos ir jos integracijos atžvilgiu susijusi su didesniu integruotumu į visuome
nę ir aktyvesne pozicija joje: jie labiau už daugumą domisi politika (2.95,
pasyvesnieji 2.67), ateityje tikisi dalyvauti politinėje veikloje (atitinkamai 2.27
ir 2.13), labiau pasitiki ateitimi ir tikisi daugiau pasiekti visose gyvenimo sri
tyse: dirbti reikšmingesnį darbą, gauti aukštesnes pajamas, turėti laimingą šei
mą, įdomų laisvalaikį ir kt.

Moksleivių socialinės pozicijos įtaka nuostatoms
Visumoje socialinės pozicijos įtaka moksleivių nuostatoms Europos at
žvilgiu nėra didelė. Bet kai kurie socialinės pozicijos požymiai šiek tiek jas
įtakoja. Tarp „euroentuziastų" tėvų šiek tiek daugiau specialistų ir tarnauto
jų su aukštuoju išsimokslinimu, taip pat vadovų ir verslininkų, „pasyvesnių
jų" tėvų šiek tiek žemesnės pajamos (moksleivių vertinimu), tarp jų daugiau
darbininkų, bedarbių. Bet kaime ir mieste gyvenančių „euroentuziastų" ir „pa
syviųjų" santykis maždaug vienodas. Šios socialinės pozicijos ryšio su nuo
statomis Europos atžvilgiu tendencijos didele dalimi sutampa su suaugusių
jų: pro - europiečių daugiau jaunų, su aukštesniu išsimokslinimu, pajamo-

77

2 grafikas
^Pritarimo Europai" ir „kritiškumo Europai" faktorių reikšmės
tautinėse grupėse (nukrypimai nuo „bendrųjų^ faktorių)

0,4 T
? Pritarimas Ei•uropai

mis, miesto gyventojų (V.Gaidys, 1998, p.70). Skirtingai nuo suaugusiųjų,
moksleivių proeuropietiškos nuostatos iš esmės nesiskyrė mieste ir kaime.
Įdomu ir tai, kad moksleivių nuostatų skirtumai susiję tik su tėvų, bet ne
motinų, išsimokslinimo skirtumais. Sunku pasakyti, ar ši tendencija neatsi
tiktinė, nes ir tėvų socialinės pozicijos įtaka nuostatoms nėra labai didelė.
Taip pat be specialių tyrimų sunku pasakyti, ar ši tėvų įtaka politiniams ver
tinimams susijusi su tuo, kad politika tradiciškai yra vyrų domėjimosi sritis
(taip pat ir pagal šio tyrimo duomenis berniukai labiau negu mergaitės do
misi politika), ar su tuo, kad tėvų socialinė pozicija labiau įtakoja visos šei
mos priklausomybę tam tikram socialiniam sluoksniui.
Lietuvos moksleivių tautinis tapatumas1 taip pat mažai įtakoja jų nuosta
tas Europos atžvilgiu. Lietuviai šiek tiek labiau už Lietuvos rusus ir lenkus
Europos integraciją suvokia kaip pavojų tautų tapatumui ir kultūrai ir ma
žiau linkę atsisakyti tautinės valstybės suverenumo virštautinių organizacijų
labui. Tokios nuomonės gali būti susijusios su rusų ir lenkų statusu kaip tau
tinių mažumų; matyt, mažumos tautinėje valstybėje didesnio pavojaus savo
tapatybei tikisi iš vyraujančios tautybės pusės, o tapimas „Europos piliečiais".

1 Jis tyrime nustatytas pagal atsakymus į klausimą „Kokia Jūsų tautybė?"
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kaip pastebėjo V.Gaidys, padeda išvengti psichologinio diskomforto būti „sve
timu" (V.Gaidys, 1998, p. 75). Bet rusų ir lenkų moksleiviai mažiau pasitiki
Europos gerove ir saugumu ateityje, mažiau tikisi bekonfliktiškos ateities Eu
ropos. Tai irgi gali būti susiję su jų, kaip mažumų, menkesniu pasitikėjimu
ateitimi (mažesnį jų, ypač Lietuvos lenkų, pasitikėjimą ateitimi matome ir ki
tuose rodikliuose).
Lietuvos rusų ir lenkų moksleivių nuostata Europos atžvilgiu yra pana
šesnė į lietuvių, negu į jų bendraamžių Rusijoje ir Lenkijoje. Tai gerai mato
me „pritarimo" ir „kritiškumo" Europai faktorių reikšmėse: Lietuvos lenkų ir
rusų šios nuostatos vertinimo tendencijos dažnai yra priešingos, negu jų ben
draamžių etninėse tėvynėse. Tai sąlygoja tiek vienodos visų tautybių Lietu
vos moksleivių politinės socializacijos sąlygos, tiek ir įvairių tautinių grupių
statuso ir tapatumo ypatumai Lietuvoje.

Išvados
Europa ir Europos integracija Lietuvos paaugliams yra vertybė, kelianti
labai teigiamas asociacijas ir visumoje jų nuostata jos atžvilgiu yra labai tei
giama. Bet ši vertybė penkiolikmečiams yra gana abstrakti, tolima nuo jų gy
venimo, ir jų teigiama nuostata ateityje gali ir netapti aktyvios veiklos moty
vu: tai priklausys nuo tolimesnės jų socializacijos. Apie trečdalio moksleivių
proeuropietiška nuostata yra aktyvesnė ir jiems ji turi didesnę tikimybę tapti
politiniais įsitikinimais, įtakojančiais jų elgseną.
Taip pat tėvų priklausomybė aukštesniam socialiniam sluoksniui (aukštesnis
išsimokslinimas, didesnės pajamos) sudaro kiek palankesnes sąlygas formuo
tis aktyvesnėms politinėms nuostatoms. Moksleivių nuostatos Europos atžvil
giu formavimąsi šiek tiek įtakoja ir kiti socialinės pozicijos veiksniai, tarp jų
tautinis tapatumas. Bet visumoje socialinė pozicija mažai diferencijuoja moks
leivių Europos vertinimus. Atrodo, kad didžiausią įtaką jiems daro šalyje vy
raujančios ideologijos ir šalies politinė kultūra.
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Irena Šutinienė
European Integration and Lithuanian Adolescents:
the Comparative Survey
Summary
The attitudes of Lithuanian adolescents towards Europe and the European
Integration compared with the attitudes of their peers in neighbouring countries on the basis of the data of the Comparative European survey on Historical consciousness and Political Attitudes among adolescents „Youth and
History" are being analysed. The attitudes of Lithuanian youth towards the
European Integration are among the most positive and less critical ones in
the East and East-Central European region. But these attitudes are in high
degree conventional, abstract and sometimes contradictory. About 1\3 of
adolescents express more active and consistent attitudes towards Europe,
supported by other political convictions. The active attitudes are in some
degree connected with higher sočiai strata of their parents, some peculiarities of these attitudes are also connected with ethnic identity of students. But
the ^pinions prevailing in ideologies and political culture of the country seem
to have the greatest impact on student's attitudes.

Inija Trinkunienė, Jonas Trinkūnas
ETNINIO IDENTITETO PAIEŠKOS VIDURIO
IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUOSE

Įvadas
Europa gyvena intensyvios kaitos ir naujų civilizacijos ir kultūros proce
sų laiką. Vienu metu vyksta ir platus kontinento vienijimasis, ir etninė dife
renciacija bei etniniai konfliktai. Etninių procesų tyrimai ir jų įvertinimas ta
po svarbiu sociologijos uždaviniu.
Dešimtojo dešimtmečio permainos Rytų Europoje sužadino tendencijas
atkurti status quo ante, norą grįžti į laiką, kuomet atėjusi nauja represinė san
tvarka nutraukė natūralų tradicijų gyvavimą. Nepaisant to, jog tas laikas jau
praėjo, bandoma grįžti prie praėjusių formų ir institucijų, mėginant pritai
kyti jas dabarties reikalavimams. Praeities rekonstrukcija turėjo užpildyti tuš
tumą, atsiradusią žlugus komunistinei sistemai, taip pat pateisinti naują tvarką,
neva tęsiančią gyvenimą, buvusį iki totalitarinio eksperimento. Tai p reiškiasi
noras atkurti prarastą tapatumą. Tik atsižvelgus į šį kontekstą, galima ge
riau suprasti neopagoniškų grupių kūrimąsi ir suaktyvėjimą Vidurio ir Rytų
Europoje (2).
Neopagoniškų judėjimų aptarimą reikėtų pradėti nuo terminų sukonkreti
nimo. „Pagonis" - tai lotyniškos kilmės žodis, kuriuo krikščionys vadino kai
miečius. Jis įsigalėjo tuomet, kai krikščionys įsitvirtino Romos imperijos mies
tuose, o senieji tikėjimai dar buvo gyvi kaimuose.Mūsų aptariamų judėjimų
nariai kartais nesutinka būti vadinami „pagonimis" ar „neopagonimis", saky
dami, jog tai jų priešų terminai, ir savo tikėjimą mieliau vadina „senuoju ti
kėjimu" arba „gimtąja religija". „Neopagonių" terminas laikomas visai nepri
imtinu, nes teigia pagoniškos tradicijos nebuvimą, o tai prieštarauja jų nuo
statai, jog judėjimas išreiškia nenutrūkstamą tradiciją. Vis dėlto dauguma ju
dėjimo dalyvių neprieštarauja „pagonių" termino vartojimui, nes jis leidžia
geriau suprasti konkrečios grupės pobūdį.

Tyrimo aprašymas
Straipsnis parengtas, remiantis sociologinio tyrimo, atlikto 1997-1998 me
tais Vidurio ir Rytų Europos šalyse medžiaga. Konkretūs neopagoniškų gru
pių tyrimai buvo atlikti Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baharusijo-
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je, Ukrainoje, Rumunijoje, Serbijoje, Vengrijoje ir Čekijoje. Tyrimą rėmė
Sorošo Atviros Visuomenės Fondas Prahoje.
Tyrimui vadovavo Lenkijos Mokslų Akademijos Filosofijos ir sociologi
jos instituto mokslo darbuotojas socialinių mokslų dr. Piotras Wienchas. Ty
rimo bendraautorė - Inija Trinkūnienė. Apibendrinant tyrimo rezultatus da
lyvavo J.Trinkūnas.
Pagrindinė tyrinėjimo metodinė priemonė buvo pokalbių su neopagonimis ir jiems prijaučiančiais magnetofoniniai įrašai. Pagalbinė priemonė buvo
pačių judėjimų publikacijos. Trumpi ir paviršutiniški kontaktai su naujaisiais
pagonimis nesudarė galimybės išsamiam judėjimų pažinimui. Labiausiai pri
einama buvo visuomeninio elgesio analizė. O, sakykim, magija ar religiniai
išgyvenimai buvo paliesti labai fragmentiškai. Darbe daugiau dėmesio buvo
skirta nacionalizmo ir etninio tapatumo problematikai. Kadangi tyrinėjamos
buvo mažos religinės grupės, naudoti kokybinės analizės metodai.

Neopagonybė ir etninis tapatumas
Pagrindinė tyrinėjimo užduotis buvo išaiškinti santykį tarp neopagoniškų
grupių idėjų ir etninio tapatumo koncepcijų. Tiriant šią problemą, buvo susidurta
ir su reiškiniais, kurie literatūroje vadinami naujaisiais religiniais judėjimais. Et
ninio tapatumo problema yra gana kebli, nes pats terminas kelia daug priešta
ravimų (pvz. Peteris L.Bergeris ir Tomas Luckmanas, „Realybės visuomeninis kū
rimas" ir kt.). Bet tyrinėjant neopagonių idėjas terminas pasirodė produktyvus.
Buvo tiriami postkomunistiniai kraštai, kuriuose religinė laisvė yra visai
naujas dalykas po ilgo prievartinės ateizacijos laikotarpio. Reikia, be to, tu
rėti galvoje, jog praeities rekonstrukcija ir pagoniško palikimo atgimimas vyko
kartu su konkuruojančių etninio tapatumo koncepcijų pasireiškimu. Neopagoniškos grupės savo etninio tapatumo vizijas susiejo su gentinio (etninio)
tapatumo idėjomis, bet ne su XIX a. tautiniu tapatumu. Priešingai negu radi
kalios nacionalistinės grupės, skelbiančios, jog atstovauja tautos daugumą, ne
opagonių grupės save suvokia kaip mažumas.
Iš dalies tai susiję su realiu tų grupių mažumu, nedidele įtaka. Tai ir stip
rina dėmesį mažumų teisėms. Viena iš svarbesnių neopagonių idėjų yra kul
tūrų lygiavertiškumas, kadaise iškeltas J.G.Herderio, o šiandien vėl populia
rus postmodernistinių filosofų raštuose.
Pagonybės atgimimą galima taip pat laikyti tam tikra reakcija į globalinę
homogenizaciją. Neopagonys mano, jog masinės kultūros ekspansija kelia
grėsmę folkloro ir liaudies kultūros išlikimui. Etninės tapatybės paieškų išta
kas galima rasti ir komunistinės sistemos praeityje.Tai labai akivaizdu tokiuose
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mažuose kraštuose kaip Latvija ir Estija, šiek tiek mažiau - Lietuvoje. Tary
biniu laikotarpiu masinis imigrantų antplūdis sukėlė baimę dėl tautinės kul
tūros išlikimo.
Neopagoniškos grupės daugiausia susirūpinusios kultūrinio identiteto klau
simais. Grupių nariai dažniausiai suvokia, jog jų atkuriamos religijos yra parem
tos fragmentiškais istoriniais šaltiniais ir gana laisvai pasirinktais tradicijų ele
mentais, išlikusiais folklore. Jie įsitikinę: nors pagoniškos tradicijos tęstinumas
yra sutrūkinėjęs, o didelė dalis pagoniško dvasinio paveldo prarasta, pagoniš
ko dvasingumo rekonstrukcija yra įmanoma ir pageidaujama. Vyrauja nuomo
nė, jog naujoji pagonybė ir senoji pagonybė yra iš esmės gamtos jėgų kultai.
Kai kurioms grupėms tautinė tapatybė neturi didelės reikšmės. Tapatybės
klausimas daugiau siejasi su platesniu etniniu kontekstu: ugrofinų (Estija,
Vengrija), slavų (Serbija), baltų (Lietuva, Latvija, Baltarusija). Pastarasis pa
vyzdys ypač įdomus, nes prieštarauja priimtai nuomonei, jog baltarusiai yra
slavai. Tokią alternatyvią tautinę tapatybę galima pastebėti ir pačios baltaru
sių neopagoniškos grupės pavadinime (Kryvja). Ši nuomonė argumentuoja
ma Maskvos antropologų ir lingvistų (V.Toporovo ir kt.) tyrinėjimais, pagal
kuriuos krivičiai, šiuolaikinių baltarusių protėviai, buvo baltų gentis, vėliau
suslavinta.
Taip pat įdomus atvejis, kai bandoma identifikuotis su išnykusią prūsų gen
timi. Sakoma: „Prūsai yra esminė mūsų baltiško paveldo dalis". Bandymai
sujungti latvių ir lietuvių tapatumą su rekonstruotos prūsų kultūros elemen
tais yra tikrai novatoriškas etninio tapatumo konceptas.

Tradicija^ rekonstrukcija, konstrukcija
Konkretūs neopagoniškų grupių tyrimai Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rumunijoje, Serbijoje, Vengrijoje, Čekijoje
neišvengiamai kelia klausimą, kodėl vienu metu keliuose kraštuose iškilo pa
našūs judėjimai.
Greta reiškinių, būdingų posttotalitarinėms visuomenėms (noro grįžti į
ankstesnį būvį), atsiranda pastangų rekonstruoti dar senesnę praeitį. Būtent
taip neopagoniškos grupės siekia - po kelių Šimtų metų pertraukos - atkurti,
atrodytų, jau seniai išnykusius papročius ir apeigas, suteikdamos joms naują
šiuolaikinį turinį. Taip pat neopagonys siūlo naują tapatumo formą — etninę,
religinę, kuri gali būti alternatyva esančioms gyvoms tradicijoms arba tradi
cijoms, buvusioms prieš pat didžiąsias politines permainas (okupaciją ir pan.).
Dauguma atkuriamos pagonybės formų imamos iš folkloro paveldo. Ne
maža neopagoniškų grupių dalyvių tuo pačiu metu yra ir folklorinių ansam-
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bliu dalyviai (Lietuvoje, Latvijoje), muzikantai (Baltarusijoje), etnografai ty

rinėtojai (Estijoje).
Atsigręžimas į pagonybę susijęs su praeities idealizavimu, su tuo, kad pa
goniškoji praeitis laikoma „aukso amžiumi". Tai pat šios pastangos turi tiks
lą atrasti stabilumą, kurio taip trūksta mūsų greitai kintančiame pasaulyje. Ta
čiau klystume, jeigu laikytume šiuos neopagoniškus judėjimus grynai tradici
niais. Nors pastangos grįžti prie tradicijos gana ryškios, pati tradicija, vis dėl
to yra rekonstruojama, o jos atitikimas pirmavaizdžiui gerokai svyruoja pri
klausomai nuo randamų ikikrikščioniškos religijos šaltinių.
Tokia rekonstrukcija yra lengvesnė Latvijoje ar Lietuvoje, kur liaudies dai
nose išliko daug kosmogonijos, moralės normų ir daug kitų pagoniškos religi
jos komponentų. Tokiose šalyse kaip Lenkija, kurioje christianizacijos proce
sas žymiu laipsniu nutrynė prisiminimus apie ikikrikščionišką tikėjimą, rekonst
rukcija yra sunkesnė. Tokiu atveju rekonstrukcija atliekama be aiškesnių orien
tyrų. Tada apie tradiciją turime kalbėti jau kitokia prasme, o, būtent, neopagonys patys kuria tradicijas ir formuoja tapatybės vizijas. Reikia priminti, jog jau
prieškario laikais Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje ir Estijoje kūrėsi
neopagoniškos grupės. Tokiu atveju jau galime kalbėti apie tradiciją, nes idė
jos, ritualai ir elgesio būdai jau perduodami vienos kartos kitai. Tarp vaikų, iš
augusių pagoniškose šeimose, pastebimas religijos perėmimas. O tos grupės, ku
rios neturi aiškesnės tradicijos, siekdamos pagoniškumo, orientuojasi į kitas neopagoniškas grupes. Taip darosi Rumunijoje, Baltarusijoje ir Vengrijoje.
Tuo pačiu metu, ieškant pagoniškų tradicijų savame krašte, vyksta „ke
lionės" į Rytus, prie šaltinių, kurių dar nesunaikino monoteistinės religijos.
Prie pagonybės ima linkti žmonės, kurie neseniai ieškojo religinių tiesų ir dva
sinės praktikos Rytuose. Taip darosi Lenkijoje ir Latvijoje - ten gyvuoja ne
opagoniškos grupės, kurioms būdingas religinis sinkretizmas — pagoniškų ir
induistinių tradicijų mišinys. Tam randami teoriniai argumentai, įrodinėjant,
jog arijų protėvynė - tai Rytų Europa.
Galų gale pastebimi visai nauji religiniai procesai, kuriems turi poveikio
Vakarų ezoterika ir New Age judėjimai. Tokio pobūdžio neopagoniškos gru
pės veikia Serbijoje ir Kroatijoje.

Pagonybė kaip naujas religinis judėjimas
Neopagoniškų grupių fenomeną verta paanalizuoti ir platesniame kontekste,
vadinamųjų naujų religinių judėjimų reiškinyje. Kai mėginame neopagonių
judėjimą vadinti „naujuoju" judėjimu, iškyla tam tikrų keblumų. Juk patys
pagonys griežtai priešinasi tokiam apibūdinimui.
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Terminologija turi gana svarbios praktinės reikšmės. Pavyzdžiui, lietuvių
ir latvių įstatymuose įvestas „tradicinės" ir „netradicinės" religijos apibrėži
mas, kuriuo krikščionys priskiriami prie tradicinių religijų, o neopagonys prie netradicinių. Toks skirstymas, kuriame žymus teisinės nelygybės momen
tas, kelia pagoniškų grupių nepasitenkinimą. Juk jie savo esmingiausiu bruo
žu laiko tradicijos tęsimą ir jos saugojimą.
Pamėginkime palyginti neopagonybę su literatūroje (1 ir 7) keliamais nau
jųjų religinių judėjimų bruožais: egzotiškumu, nauja kultūros paradigma, ki
tokiu angažuotumu negu tradicinėje bažnyčioje, tarptautiniais užmojais, ak
tyvumo trukme ne ilgesne kaip 15 metų; charizminiai vadovai, pasekėjai daž
niausiai jauni, gerai išsilavinę, kilę iš vidurinės klasės, mokantys patraukti vi
suomenės dėmesį.
Neopagoniški judėjimai nelabai atitinka šias charakteristikas. Pirmiausia
jiems visiškai svetima egzotika. Jie beveik neturi ryškių lyderių, o grupių na
riai tiesiog buriasi prie bendrų dvasinių vertybių, bet ne prie kokio pranašo
ar mokytojo. Angažuotumas nėra didesnis negu tradicinėse bažnyčiose ir ne
toks aktyvus kaip kai kuriuose naujuosiuose religiniuose judėjimuose.
Intensyviausiai angažuotos yra Serbijos grupės, kurių apeigų dalyviai kal
ba apie dideles permainas, jų patirtas religinėse apeigose, šaukiantis slaviš
kų dievų. Turint galvoje serbų neopagonių specifiką (ryšius su New Age,
mistinius išgyvenimus, atliekant ezoterinius persikėlimus į ankstesnius gy
venimus, susižavėjimą būrimais), galima laikyti juos intensyviausiai išgyve
nančius ritualus.

Etnocentrizmas ir universalizmas
Neopagonybę galima laikyti šiuolaikinės kultūros elementu, ženklinančiu
atsigrįžimą į etnocentrizmą. Savo ruožtu etnocentrizmas yra viena iš logocentrinės pasaulio interpretacijos irimo pasekmių. Šitie judėjimai - tai ryški
postmodernizmo diskurso dalis, skelbianti kultūrų lygybės idėjas, neigianti bet
kokių pažiūrų privilegijas. Jų pasekmė - mažumų apsauga.
Galima numatyti, jog postmodernizmo filosofai ras bendrą kalbą su neopagonimis. Kartu su pagonimis bus prieita nuomonės, jog neįmanomi glo
baliniai sprendimai, o vietinės svarbios tiesos neprivalo būti universalios, bus
atsisakyta pretenzijos veikti ir formuoti kitas kultūras.
Tokios nuostatos pasireiškė Pasaulio etninių religijų kongrese, sušaukta
me Vilniuje 1998 m. (6). Charakteringas buvo kongreso šūkis „Vienovė įvai
rovėje", kuris atspindėjo etnocentrizmo ir kultūrų lokališkumo (regioniškumo) idėjas.
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Etnocentrizmas vis dėlto potencialiai pavojingas tuo, kad nesunkiai nuklaidina į kraštutinumus. Kai kuriais atvejais tai galima pastebėti Lenkijoje,
kur tarp pagonių pasitaiko ksenofobijos reiškinių. Pastebimos ir nacionaliz
mo pastangos pasinaudoti pagonybe, ir jos dažniausiai pačios pagonybės at
gimimą paverčia absurdu. Tačiau tai neturėtų stebinti, nes ir pats naciona
lizmas funkcionuoja kaip mitas - jo racionalus pagrindimas nėra būtinas.Vis
dėlto galima išvengti Šitų pavojų, suvokiant etnocentrizmo ribas.
Pastebimas dar vienas įdomus reiškinys - postmoderne besiformuojančios
bendrijos, kurioms būdinga lokalinė savimonė ir suvokimas, jog savo vizijų
negalima projektuoti į kitus kultūrinius kontekstus. Pagoniškos bendrijos yra
nedidelės (nuo kelių iki kelių šimtų asmenų), tačiau jos visos kelia ir spren
džia aktualiausius dabarties kultūros klausimus.

Narystė
Įdomu apžvelgti neopagonių judėjimo potencialą ir dinamiką. Tyrimai ro
do, jog pagoniškos grupės negausios. Yra grupių, susidedančių iŠ kelių as
menų (Čekijoje, Serbijoje, Rumunijoje) ir iš kelių šimtų (Latvijoje, Lietuvo
je). Taigi jos nesudaro svaresnio religinio ar politinio potencialo.
Dauguma neopagoniškų grupių susikūrė po komunizmo griūties. Dabar jų
skaičius ir sudėtis stabilizavosi. Taip yra grupėse, kurios turėjo pirmtakų prieš
karyje (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Lenkijoje). Kitos grupės (Ser
bijoje ir Vengrijoje) pamažu auga ir išgyvena pirminę kūrimosi fazę. Kieky
binė grupių ir narių skaičiaus stabilizacija, matyt, yra susijusi su misijinės veik
los nebuvimu, ir tai iš esmės atskiria neopagonišką judėjimą nuo kai kurių
protestantiškų bažnyčių, kurios greitai didina savo narių skaičių, sumaniai panaudodamos tinkamą naujų narių verbavimo techniką.
Galimas daiktas, kad verbavimo nebuvimas susijęs su profesionalių dva
sininkų nebuvimu. Tik tokie profesionalai galėtų daugiau dėmesio skirti ver
bavimui ir vidinei administracinei grupių veiklai. Beveik nėra neopagoniš
kų grupių, kuriose veiktų grynai religinei veiklai pasišventę nariai. Gal kaip
išimtį reikia paminėti A.Mossiną Estijoje ir O.Auna Latvijoje, kurie, bū
dami pensininkai, gali atsidėti darbui savo grupėse. Nauji nariai randami
per asmeninius kontaktus, bendraujant su artimų pažiūrų žmonėmis. Visai
nepraktikuojamas kitokių pažiūrų žmonių atvertimas į savo grupės pasau
lėžiūrą.
Išskyrus vieną grupę Estijoje, kuri gyvena atskirai, kaip bendrija, vienoje
gyvenvietėje, beveik visos kitos grupės susideda iš narių, gyvenančių atski
rai. Tai taip pat skiria neopagonis nuo naujųjų religinių judėjimų, kurie, kur-

dami savo atskiras gyvenvietes, suformuoja interpersonaliniais ryšiais stipri
namas bendrijas. Tokios bendrijos daro labai stiprų poveikį narių psichikai
ir asmenybei.
Be grupinių pagonybės formų, yra nemaža ir individualių pagoniškos nuo
statos variantų, kurie susiję su magijos ar savęs pažinimo paieškomis.

Neopagonys ir politika
Viena iš mūsų tyrimo užduočių buvo išsiaiškinti, kokią grėsmę gali kelti
Vidurio ir Rytų Europos kraštuose atsiradusios neopagoniškos grupės. Toks
pavojus galimas suartėjant neopagoniškoms ir radikalaus nacionalizmo gru
pėms. Tokia galimybė reali, nes yra žinoma, jog kai kurios pagoniškos gru
pės Rusijoje ir Vokietijoje glaudžiai susijusios su neonacistais ir patiria jų
ideologinį poveikį. To pat galima būtų tikėtis ir mūsų tiriamose grupėse.
Tyrimai rodo, jog Vidurio ir Rytų Europos neopagoniškos grupės nero
do žymesnio politinio angažuotumo. Išimtimi laikytume dvi Lenkijos neopagonių grupes. Iš kitų grupių tik Rumunijoje ir Baltarusijoje pastebimas
didesnis susidomėjimas politine veikla. Baltarusijoje pasireiškia simpatijos
kraštutiniams dešiniesiems, o Rumunijoje ^ prancūzų Naujiems dešiniesiems,
kurių čia populiariausias Alaine'as de Benoist, „Būti pagonimi" autorius.

Ši knyga išreiškia radikalių dešiniųjų filosofiją ir toli siekiančią kultūrinę
programą.
Dabartiniu metu neopagoniški judėjimai neišreiškia konkrečių visuome
ninių sluoksnių interesų. Atskiri pavyzdžiai, kai į pagoniškas grupes įsitrau
kia politiškai angažuoti žmonės, rodo, jog jie neturi esmingesnio poveikio
toms grupėms, nes jos nefunkcionuoja politinėje erdvėje, jos nėra, gal išsky
rus Rumuniją, politinės ideologijos reiŠkėjos.
Priešingai negu įsitvirtinusios religijos, neopagoniškos grupės nesiekia po
litinių įtakų. ^ai kurie jų nariai ar jiems simpatizuojantys kartais imasi poli
tinės veiklos, pavyzdžiui, Estijos teisingumo ministras Kaido Kama, bet ne
kaip pagonys. Yra pavyzdžių, kai pagoniškos grupės dalyvavo politiniuose
įvykiuose, bet tik simboliškai. Taip buvo, kai Lietuvos „Romuvos^ grupė da
lyvavo pirmojo nepriklausomos Lietuvos prezidento A.Brazausko inaugura
cijoje su savo pagoniškais ritualais.
Vertas dėmesio faktas, jog Vidurio ir Rytų Europos neopagoniškos gru
pės kartais tampa Vakarų kraštutinių dešiniųjų infiltracijos objektais. Be pran
cūzų ir vokiečių ekstremistinių grupių, veikia ir Rusijos dešiniosios ekstre
mistinės jėgos, siekiančios pajungti savo politiniams tikslams naujai besiku
riančias neopagoniškas grupes.
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Vienas iš klausimų, tiriant neopagoniškas grupes, buvo jų santykis su ag
resyviomis visuomeninėmis gupėmis, kylančiomis ekonominio ir kultūrinio
globalizmo sąlygomis. Tyrimai parodė, jog neopagonys neieško sau šalinin
kų tokiuose frustruotuose sluoksniuose, kuriems būdingas politinis radikaliz
mas. Tai galima paaiškinti tuo, kad didelė dalis naujųjų pagonių — gerai išsi
lavinę žmonės, nelinkę į radikalizmą. Populiarioje spaudoje pasirodantys teks
tai apie Hitlerio ir nacistų „pagoniškumą" nelabai atitinka realius faktus. Pats
Hitleris yra sakęs, jog jo misija - „įgyvendinti ir pabaigti Jėzaus Kristaus dar
bą", o nacistų politinėse programose aiškiai kalbama apie krikščioniškos Vo
kietijos kūrimą, žinoma, be žydų. Vokietijoje jau nuo pat šimtmečio pradžios
kūrėsi pagoniškos organizacijos, tačiau Hitlerio laikais jų veikla buvo sustab
dyta, o kai kurie grupių vadovai net įkalinti. Žinoma, nacistai panaudojo daug
senųjų simbolių ir kitokios pagoniškos atributikos, bet iš esmės tai nebuvo
pagonybė (5).

Idėjos ir ideologija
Hipotezė, jog neopagonys gali suteikti naują kokybę nacionalizmui, nepa
sitvirtino. Į klausimą, ar gali pagonys pakeisti etninio tapatumo stereotipus,
galime atsakyti teigiamai. Teigiamai ta prasme, jog jie pajėgūs suformuoti nau
ją tapatybės viziją. Sunku atsakyti į klausimą, ar seksis išpopuliarinti šias nau
jas koncepcijas. Dabartinis neopagoniškų judėjimų potencialas dar nėra pa
jėgus laimėti platesnį visuomenės pritarimą.
Tačiau tokios idėjos įgauna populiarumo, kuomet pagoniški judėjimai yra
pateikiami kaip užmiršto gimtojo paveldo saugotojai, ne taip kaip naciona
listiniai, krikščioniški judėjimai, kurie iš esmės yra universalistiniai.
Idėjomis keičiamasi, skelbiant jas leidiniuose, kurie platinami tarp judėji
mo dalyvių ir prijaučiančiųjų, rengiami susitikimai, šventės, stovyklos ir kon
ferencijos. Kartais naudojamasi folklorinių grupių koncertų ir folkloro šven
čių auditorija. Pastaraisiais metais vis plačiau naudojamasi internetu.
Priešingai negu tradicinės monoteistinės religijos, neopagonys nežada iš
ganymo ir geresnio gyvenimo po mirties. Ką gali neopagoniški judėjimai pa
siūlyti potencialiems nariams? Be ryšio su Dievu ar Dievais... ar dvasiniu
pasauliu? Esminis dalykas yra bendruomeniškumo ir gilios tradicijos pajauti
mas. Neopagonys kuria naujas religines grupes tuo metu, kai pasaulis tampa
vis labiau sekuliarus, kai mokslo pažanga vis siaurina religijos kaip pasaulio
pažinimo metodo reikšmę.
Vienas iš svarbiausių pagonybės bruožų yra apeigų susiejimas su gamtos
ciklais (saulėgrįžomis, lygiadieniais). Tai juos ypač suartina su ekologinio ju-

dėjimo idėjomis. Iš senųjų tikėjimų atėjęs ir vis dar daugumos žmonių pasą
moningai jaučiamas ryšys su gamta patvirtinamas naujausių panteistinių idė
jų. Vieną iš svarbiausių vietų čia užima 1979 m. išpopuliarinta Gajos hipote
zė. Tai amerikiečių chemiko Džeimso Loveloko teorija. Ji teigia, kad žemė
yra gyvas organizmas, o jos uždavinys - palaikyti gyvybę planetoje. Tai yra
organizmas, kuris intensyviai dirba, kad vidutinė temperatūra būtų 13, o ne
240 laipsnių, o deguonis sudarytų 21 procentą ir nenukristų iki nulio. Taip
atsitiktų, jeigu žemėje neliktų biosferos.
Loveloko koncepcija labai artima toms idėjoms, kurias skelbia ekologi
niai judėjimai ir kai kurios pagonių grupės. Tokia gamtos koncepcija arti
ma panteistinei, tačiau ji gali būti suprantama ir šiuolaikiniam racionaliam
žmogui. Tačiau daugelis pagonių grupių iš anksto nusistačiusios prieš racio
nalizmą ir švietiejišką pasaulio interpretacijos modelį. Tarp Serbijos pago
nių matyti ryškus potraukis ekstatinei religijai, kadangi grupės nariai ypač
gilinasi į ezoterinius dalykus; panašias idėjas Vengrijoje skelbia Attila
Grandpierre'as.
Kai kurių pagonių grupių programose ir veikloje ryškios anriautoritarinės
nuostatos. Tai seka iš teiginio, kad pagonybė savo esme yra pliuralistinė (politeistinė), ir jos požiūris į pasaulį yra pliuralistinis, priešingai negu dominuo
jančių religijų, kurių pagrindinės nuostatos būtų prozelitizmas, eksliuzyvizmas ir monopolizmas. Pohteistinis pasaulio suvokimas neskatina patriarcha
linių ir hierarchinių nuostatų, priešingai, dažniausiai yra akcentuojama decen
tralizacija ir demokratiškumas. Ryškios holistinės nuostatos. Dažnai pagoniš
kų grupių struktūra gana laisva, arba tiesiog nėra jokios struktūros, taip kaip
deklaruoja čekų grupė Radhost; „Radhost struktūra - tai struktūros nebuvi
mas. Tai reiškia, kad jos nariams yra viskas leidžiama, ir nieko nebus daro
ma tiems, kurie nesilaiko Radhost tikslų". Tyrinėtų grupių veikla grindžiama
asmenine iniciatyva ir asmeniniais kontaktais. Greičiausiai taip yra todėl, kad
grupės nėra didelės.
Čia pateikta pagoniškų judėjimų panorama parodo tam tikrą identiteto ieš
kojimų kryptį. Pasikeitus istorinei situacijai, ieškomi ir randami nauji savo
tapatumo įtvirtinimo būdai. Ieškoma atspirties tradicijoje, ji randama ir savi
tai panaudojama. Neteisinga būtų tokius bandymus vadinti eskapizmu, prie
šingai, tradicija panaudojama kūrybiškai.
Kitas svarbus momentas, vertas pažymėti yra tai, kad Vidurio ir Rytų Eu
ropos pagonių grupės vadovaujasi panašiomis ar giminingomis idėjomis iš es
mės savarankiškai, tarsi turėdami kokią pasąmoningą programą, tikrumoje ne
turėję kontaktų viena su kita ar vieningo įkvėpimo šaltinio. Atsiradus nau
joms panašios orientacijos grupėms, atrandami kontaktai ir bandoma siekti
bendrų tikslų.
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Vidurio ir Rytų Europos valstybės jau nebėra izoliuotos nuo Vakarų pa
saulio. Kyla klausimas apie jų kultūrinio modelio formavimosi perspektyvas.
Ar bus automatiškai perimami nauji kultūros stereotipai, ar naujieji bus in
tegruoti į vietines, lokalines tradicijas? Pagoniškos tradicijos paieškos yra vie
nas iš galimų atsakymo variantų. Ieškojimas praeityje įkvėpimo šaltinio - tai
bandymas surasti save vienodėjančiame pasaulyje.

Lietuva
Pirmieji lietuviškos pagonybės folkloriniai ir istoriniai tyrimai susiję su
Simono Daukanto (1793-1864) asmenybe. Gali būti, kad tyrinėjimus inspi
ravo pati romantizmo epochos dvasia, skatinusi praeityje, liaudies kultūroje
ieškoti ir atrasti trūkstamų vertybių.
Sistemingesnius bandymus suvokti pagonišką Lietuvos dvasią galima sie
ti su Viliaus Storostos -Vydūno (1868-1953) vardu. XIX a. pabaigoje jis ban
dė atgaivinti senąsias šventes ir apeigas. Tai buvo Saulės grąžos šventė Rambyno kalne. Pati Vydūno pavardė reiškia vydėjimą (regėjimą) ir žinojimą. Di
dysis lietuvių mistikas, filosofas ir dramaturgas siekė sujungti teosofiją su pan
teistine lietuvių tradicija. Tai ypač ryšku jo dramose: Prabočių šešėliai, 1908,
Amžinoji ugnis ir Pasaulio gaisras, 1928.
Trečiąjį dešimtmetį nepriklausomoje Lietuvoje vėl buvo švenčiama vidur
vasario šventė. Tradiciją tęsė Visuomis - Šidlauskas. Šventės laužai buvo už
degti ant Sartų ežero kranto ir kitose Lietuvos vietose. Prie Sartų ežero 1929
m. buvo įkurta Romuvos šventovė, kurioje rinkdavosi ir naujai įkurta visuomiečių organizacija. D.Šidlauskas kelis kartus mėgino įregistruoti Visuomyb^,
kaip lietuvių senojo tikėjimo bendriją, tačiau tuo metu katalikų bažnyčia truk
dė tai padaryti. Nepriklausomoje Lietuvoje buvo ieškoma savojo identiteto, ki
toniškumo patvirtinimo. Pagoniškos šventės ir pagonybė, liaudies papročiai bu
vo tarsi atsvara polonizacijai, kurią ilgus metus vykdė katalikų bažnyčia.
Pokario metais pagonybė buvo tapatinama su nacionalizmu ir antitarybi
ne veikla. 1967 m. Vilniuje pradėta kurti etnokultūrinė Ramuvos organizaci
ja. Organizacijos pavadinimas siejosi su Prūsų šventykla Romove. Tačiau grei
tai valdžia ėmėsi represijų ir Ramuva buvo oficialiai uždaryta 1971 m.
Rasos šventė buvo viena iš ryškiausių senųjų tradicijų atgaivinimo
priemonių.
Nepaisant sovietinių represijų, Rasos šventė buvo švenčiama ir toliau (po
Ramuvos uždarymo), bet šventimas nuolat susidurdavo su trukdymais.
Būdingos Rasos šventimo pasekmės buvo patirtos 1982 m. prie Sartų eže
ro. Po šitos šventės vietinė partinė valdžia ėmėsi tam tikrų priemonių, išsiun-
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tinėdama į aktyvesnių šventės organizatorių darbovietes ir aukštųjų mokyklų
vadovybėms raštus su ideologiniais kaltinimais. Žinoma, tai vėl stabdė pago
niško atgimimo vyksmą.
Palankesnės sąlygos atsirado devintojo dešimtmečio gale, žlungant komu
nistinei sistemai, ir atsirandant pilietinėms laisvėms. Tai buvo aktyvus nepri
klausomybės atkūrimo judėjimas Baltijos respublikose. 1988 m. atsikuria Ramuva kaip „lietuvių etninės kultūros draugija". Šiuo metu ji vadinasi Lietu
vos Ramuvų Sąjunga, ji turi skyrius penkiuose miestuose. Ramuvai būdinga
ekologinė kryptis, kviečiama ugdyti pagarbą gamtai ir stiprinti žmogaus bei
gamtos ryšius.
Svarbiausios Ramuvos veiklos formos - tai etnokultūrinis švietimas, pa
pročių ir folkloro propaganda, senovinių švenčių šventimas ir kasmetinių va
saros stovyklų organizavimas. 1992 metais buvo oficialiai įregistruota Baltų
tikėjimo bendruomenė Romuva, kuri ėmė plėsti savo veiklą ne tik Vilniuje,
bet ir kitose Lietuvos vietose.
Didelės įtakos lietuvių naujųjų pagonių judėjimui turėjo žymi Amerikos
lietuvių mokslininkė Marija Gimbutienė, Harvardo universiteto archeologijos
profesorė. Jos knygos, ypač „The Language of the Goddess", turėjo ir turi
didelį poveikį JAV neopagonių judėjimams. Su Romuva M.Gimbutienė turė
jo tiesioginių kontaktų, o po jos mirties Romuva su savo apeigomis palydėjo
jos pomirtinę umą į Kauno kapines. Su Romuva bendradarbiavo ir žymus
lietuvių pagonybės tyrinėtojas Norbertas Vėlius.
Lietuvių naujiesiems pagonims būdingas matristinių ir feministinių aspek
tų kėlimas. įtakos turėjo ne tik M.Gimbutienė, Romuvą Vilniuje aplankė ir žymi
JAV feministinės pagonybės veikėja Starhavvk, knygos „Spirai Dance" autorė.
Savo programinėse nuostatose romuviečiai teigia, jog „Romuva - tai dva
sinės tradicijos atgimimas, išreiškiantis Senosios Europos ir indoeuropiečių
kultūrą ir religines idėjas. Ši kultūra buvo išsaugota Baltijos tautų tradicijo
se. Viduramžiais Romuva buvo viena iš paskutiniųjų pagoniškų šventyklų".
Taip stengiamasi legitimizuoti judėjimą, nurodant jo sąsajas su senosio
mis tradicijomis. Toliau teigiama, jog „tautiškumas nesudaro senojo tikėjimo
esmės. Esmė - tai Žemės ir Gamtos religija".
Šios formuluotės aiškiai skiria Romuvą nuo nacionalistinių judėjimų. Ro
muvos deklaracijoje sakoma, jog „dogmos, centralizacija, hierarchija, politi
ka yra svetimi prigimtinei religijai".
Panašūs teiginiai matomi ir kitų neopagoniškų judėjimų programose. Tuo
jie gerokai skiriasi nuo tradicinių bažnyčių nuostatų. Kartu deklaracijoje nu
rodoma, kad „pagonybės atgimimas iš dalies buvo susijęs su tautiniu atgimi
mu, ir turėjo tikslą sustiprinti tautinę tapatybę". Kalbant apie organizacinę
struktūrą, nurodoma, jog Romuva vienija daugelį iniciatyvUj asmeninių ir gru-
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pinių, laisvai bendradarbiaujančių. „Romuvos tikslas - atnaujinti ir pratęsti
senąją tradicinę religiją. Romuva suprantama plačiai, joje nėra nei tautinių,
nei etninių apribojimų. Romuvos nariais gali būti ir žmonės, gyvenantys ki
tose šalyse bei kontinentuose. Jie tik turi išpažinti protėvių tradicijas"(6).
Baltų tradicijas ilgus dešimtmečius puoselėjo lietuvių ir latvių emigraci
ja. JAV leidžiamas laikraštis „Romuva/USA", skirtas baltų pagonybei propa
guoti, taip pat „The Sacred Serpent" Kanadoje. Žlugus Tarybų Sąjungai, ak
tyvumo židiniai sugrįžo į baltų kraštus. Vilniuje pasirodo leidinukai „Druvis"
(4) ir „Ramuva", pastarasis leidžiamas kartu su Vydūno ir Prūsos draugija.

Prūsai
1990 m. įkurtas Prūsos klubas vienija besidominčius prūsų kultūros pavel
du žmones: lietuvius, latvius, vokiečius ir lenkus. Vienas iš draugijos tikslų ^
atgaivinti senuosius prūsų papročius ir ritualus. Su klubu aktyviai bendradar
biauja 1980 m. įsikūrusi Tolkemitos draugija Vokietijoje. Jos nariai bando re
konstruoti pražuvusios prūsų kultūros elementus. Prūsų istorija lietuviams la
bai svarbi, nes prūsai daugelį metų gynė lietuvius nuo kryžiuočių antpuolių.
1984 m. kalbininkas Lėtas Palmaitis ir žymus rusų baltistas Vladimiras
Toporovas paskelbė unikalią viziją: prūsų kalbos atgaivinimą. V.Toporovas,
1998 m. prestižinės Solženycino premijos laureatas, nuo 1975 m. pradėjo leisti
daugiatomį Prūsų kalbos žodyną, o Palmaitis intensyviai propagavo prūsų kul
tūros palikimą, leisdamas leidinius, plėsdamas visuomeninę veiklą.
Latvių „Rasa" buvo įkurta 1988m. prie Latvijos kultūros fondo. Jos įkū
rėjas, muzikologas Valdis Muktupavelas, taip apibūdina jos uždavinius: „Mūsų
grupė siekia populiarinti prūsų kalbą ir kultūrą, rinkti išbarstytą latvių kultū
ros paveldą. Norime jį atgaivinti ir įjungti į dabarties dvasinio gyvenimo kon
tekstą". Rasa - tai muzikos ansamblis, grojantis tradiciniais muzikos instru
mentais. Remdamasi tyrimais tuose Lietuvos regionuose, kurie yra šalia bu
vusios prūsų teritorijos, „Rasos" grupė bando restauruoti prūsišką muziką. Dai
nuoja lietuvių liaudies dainas, išverstas į prūsų kalbą ir latvių dainas, kurios
vienaip ar kitaip susiję su senovės Prūsija. Ansamblio dainininkai stengiasi
atgaivinti vaidilų, pagoniškų dainių ir žynių tradicijas.
Domėtis prūsais dešimto dešimtmečio pradžioje imta ir dabartiniame Ka
liningrade. Permainų banga suirus Sovietų imperijai paskatino domėtis savo
krašto istorija ir ieškoti naujų to krašto gyventojų identiteto galimybių. Štai
Vadimas Chrappa sumanė Kaliningrado srityje įsteigti centrą, kuris populia
rintų prarastą prūsų kultūrą. Lėtas Palmaitis mano, kad tokiems ketinimams
pasipriešino vietos valdžia.
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Svarbiausias prūsų kultūros gaivintojas Latvijoje - Raitis Simsonas, Ry
gos bankininkystės mokyklos absolventas. Jis sako, kad jo prūsiška veikla nė
kiek nesusijusi su jo specialybe: „Jau mokykloje domėjausi senosiomis baltų
gentimis, ypač prūsais. Mano gyslomis teka baltiškas kraujas, taigi ir prūsiš
kas. Kažkada laikraštyje perskaičiau, kad Lietuvoje susikūrė prūsų klubas, kad
Palmaitis išleido prūsų gramatiką; tai buvo 1992 m., tada susipažinau su Ru
sinu, gyvenančiu Jekabpilyje, kuris taip pat domėjosi prūsais, taip susikūrė
mūsų prūsistų grupė".
Prisimindamas, kaip formavosi besidominčių prūsais žmonių ratas, Sim
sonas pasakoja: „Sumanėme Latvijoje leisti laikraštį, skirtą prūsų problemoms,
bet nepavyko. Skelbėme straipsnius. Dažniausia tuo užsiima neprofesionalai.
Tuo domisi žmonės, kuriuos žavi baltų istorija, o prūsai yra labai ypatingi...
Imponuoja ir tai, kad tai buvo išsivysčiusi kultūra, kurios neliko nė pėdsako.
Tai verčia žmones ieškoti, pažinti praeitį. Mes, prūsistai. bendraujame, va
žiuojame vieni pas kitus. Tačiau Latvijoje mes nesame organizuoti, reikėtų
suformuluoti organizacijos tikslus. Leidžiu laikraštėlį „Prūsas Vaistis". Tas laik
raštėlis skirtas žmonėms, kurie domisi tais dalykais, bet nepažįsta vieni kitų
ir jaučiasi vieniši. Jame rašoma apie Prūsų istoriją, rytinius Prūsus, prūsų kal
bą. Yra vertimų, rašoma apie rytinės Prūsijos vietoves".
Įvertindamas Palmaičio pasiūlytą prūsų etnoso restauravimo perspektyvą,
Simsonas sako: „Manau, kad ateityje vienintelis įmanomas dalykas yra prū
siškų vietovardžių restauracija. O kas lurėtų atkurti prūsų etnosą? Homo sovieticus? Neturiu ryšių su kaliningradiečiais, nežinau, kas ten dedasi".
1999 m. prūsiečiai ėmėsi iniciatyvos, kad Londono tarptautinė mažumų
teisių grupė pripažintų prūsus tautine mažuma.

Latvija
Latvijoje pagonišką palikimą padėjo išsaugoti Krišjanas Baronas, etnogra
fas, kuris surinko unikalios apimties dainų rinkinį, kupiną archajinės simbo
likos. Jose daug pagoniškų tikėjimų ir papročių, etikos ir kosmologijos. Dai
nose išsaugoti pagoniški ritualai. Susidomėjimas pagoniška Latvijos praeiti
mi išaugo Andrejui Pumpurui (1841-1902) parašius „Lačplėsį". Tai poema,
panaši į suomių Kalevalą ar estų Kalevipoegą. Poemos veiksmas vyksta mi
tiniame latvių pasaulyje. Apdainuojamas Lačplėsis, liaudies didvyris, žmogaus
ir lokės sūnus, kuris kovoja su blogio jėgomis, įsikūnijusiomis Kalavijuočiuo
se. Latvijoje neopagonių judėjimas, vadinamas Dievturi, atsiranda antrajame
tarpukario dešimtmetyje. Dievturiai - tai tie, kurie „turi dievą". 1926 m. Dievturiai buvo užregistruoti kaip religinė organizacija. 1929 spalio 7 dieną užre-

93

gistruota Latvijos Dievturių draugija, susidedanti iš trijų grupių Rygoje ir Jel
gavoje, Valmieroje ir Liepojoje. Judėjimo įkūrėjas ir pagrindinė figūra buvo
Ernests Brastinis, gimęs 1892 kovo 19 dieną. Osvaldas Krejceris, gimęs 1912
m., prieškarinis dievturis, prisimena: „Atvažiavau į Rygą 1933 m. mokytis ir
iš karto patekau pas dievturius. Dievturių vardą sugalvojo Brastinis, jis skel
bė tik tai, kas buvo liaudies dainose. Ulmanio laikais Dievturių religinė or
ganizacija buvo paleista. Ulmanis panaikino daugelį visuomeninių organiza
cijų. Turėjome registruotis Vidaus reikalų ministerijoje. Neturėjome teisės var
toti Dievturių vardo. Tačiau mes veikėme toliau, bet kaip visuomeninė orga
nizacija, ne religinė. Turėjome keisti įstatus, valdžia nesikišo į mūsų veiklą.
Veikėme gana aktyviai, kiekvieną šeštadienį turėjome savo pamaldas. Rygo
je turėjome 500 narių, todėl kartais sunkiai rasdavome patalpą, kuri visus su
talpintų. Bendrijos lyderis buvo Brastinis, dailininkas Binė. Dažnai rinkda
vomės dideliame Brastinio bute. Brastinis buvo įspūdinga asmenybė, jis ga
lėjo kalbėti visą naktį, diskutuoti su apsupusiais jį dailininkais, poetais, filo
sofais. Sekmadieninėse apeigose buvo pagarbinamas Dievas. Apeigos esmė
buvo Dievo kvietimas ateiti, giedamos buvo liaudies dainos, buvo medituo
jama, susikaupiama. Šventėme kalendorines šventes. Ateidavo daug mokyto
jų, kariškių buvo nedaug. AŠ pats tuo metu tarnavau kariuomenėje. Negalė
jau dalyvauti kiekvienose pamaldose, bet ir draudimo nebuvo. Man svarbiausia
buvo, jog tai — tautinė religija". Įžengus tarybinei armijai į Latviją 1940 m.
liepos 6 dieną, Brastinis buvo suimtas ir nuteistas 15 metų kalėti. Kalėjime
jis buvo pakartotinai teisiamas ir nuteistas mirti. Buvo nužudytas 1942 m.
sausio 28 d. Krejcers taip pasakojo apie dievturių likimą: „1940 m., įžengus
tarybinei armijai, Dievturiai buvo represuoti kaip ir kitos religinės organiza
cijos. Atėjus vokiečiams, susitikinėjome tik slapta, viešos veiklos neatnauji
nome. Binė dirbo mokytoju mokykloje, išgyveno karą. Pokario metu buvo
me tylūs, pasklidę po Latviją. Kartais atšvęsdavome kokią šventę. Buvo ke
lios grupelės — Jelgavoje, Jūrmaloje, Lielvardėje. Tarybiniais laikais elgėmės
labai tyliai. Du kartus per metus važiuodavome švęsti į Jūrmalą, švęsdavome
bendraminčių būreliuose namuose. Tik 1988 m. galėjome atnaujinti savo veik
lą. Iniciatoriumi buvo Edgaras Detlavas, dailininkas. Nežinia, ar jis buvo anks
čiau dievturių, bet prieš karą jis galėjo buvoti jų susitikimuose. Turėjo daug
knygų, nemažai paties Brastinio knygų apie latvių religiją. Visus pakvietęs į
pirmą susirinkimą ir taip prasidėjo. Daugelis nenorėjo registruotis, juk buvo
dar tarybiniai laikai". Kreiceris skeptiškai vertina jaunimo dalyvavimą judė
jime: „Nesuprantu, kodėl dabar pas dievturius tiek mažai jaunimo. Daugiau
sia vyresni žmonės. Jaunimas orientuotas į Vakarus, į Europą, nesidomi nei
tradicijomis, nei religija. Mano vaikai, du sūnūs ir dvi dukros, taip pat Diev
turiai". Apibrėždamas šventumo sferą Kreiceris sako: „Dievas - tai ne as-
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muo, kurio reikia bijoti, jis - ne karalius; duoda mums patarimų, yra mūsų
draugas, pasikliaudami jo patarimais tampame laimingi. Tai - įkvėpimo šal
tinis. Dievas - tai pradinė energija, o Mara - tai materialus pasaulis. „Pana
šiai dievturius apibūdina Intas Calitis: „Dievturiai - tai demokratiška religi
ja. Mes niekada nelaukėme iš Dievo kokio nors išganymo, išlaisvinimo ar
kokios kitos pagalbos. Senovės latviai prašė Dievo patarimo, kaip įveikti sun
kumus, neieškodami pagalbos bažnyčioje, pas dvasininką ar pranašą. Neturi
me įsitikinimo, kad jeigu elgsimės gerai, mūsų laukia amžinas gyvenimas, o
jeigu blogai - pragaras. Archeologijos ir folkloro tyrinėjimai rodo, kad lat
viai ir kiti baltai buvo labai savarankiški, galėjo priimti sprendimus šeimoje
ir savo artimųjų rate, nereikėjo specialių susirinkimų. Mes irgi turėjome reli
ginio - dvasinio gyvenimo centrus, bet jų dvasininkai neturėjo sprendžiamo
balso. Štai todėl viena iš mūsų tikėjimo prielaidų yra individualizmas, nėra
masiškos organizacijos. Buriamės į draugiją tik todėl, kad jaučiame spaudi
mą iš kitų tikėjimų pusės ir iš valdžios. Prieš karą susibūrėme kad galėtume
geriau vystytis ir atsispirti krikščionybės spaudimui". Calytis, aktyvus opozi
cionierius nuo 18 metų amžiaus, daug kartų kalėjęs lageriuose, vienas iš Lat
vijos Liaudies Fronto steigėjų. Dabar vadovauja Informacijos Centrui Rygo
je, yra dievturių revizijos komisijos pirmininkas. Apie savo tapimą dievturiu
taip pasakoja: „Aš esu jau antros kartos dievturis, mano tėvas buvo vienas iš
dievturių judėjimo aktyvistų trisdešimtais metais. Pamenu, kaip vaiku būda
mas dalyvaudavau apeigose. Augau liberalių pažiūrų šeimoje, visai giminei
buvo būdinga tolerancija kitokiems įsitikinimams.
Man yra nepriimtinos kai kurios krikščionių dogmos. Senuosiuose mūsų
tikėjimuose nėra nuodėmės sąvokos. Mūsų folkloras moko mus būti gerais ir
nieko nebijoti. Aišku, yra normos, kurios reguliuoja žmonių savitarpio san
tykius. Mums Dievas - tai protingas patarėjas, kuris veda link gėrio ir per
duoda savo žinias. Kalbant apie apeigas, visi žinome, kad visuose tikėjimuo
se būdavo aukojama. Mūsuose negali būti kalbos apie žmonių aukas, nors
biblijoje kalbama apie tėvą, pasiruošusį paaukoti savo sūnų. Tie dalykai, ku
rie būdingi Azijai ir tiems regionams, kur gimė krikščionybė, yra sunkiai su
prantami ir priimtini kitos visuomenės ir kitokio mentaliteto žmonėms. Šiau
riečių kitoks temperamentas ir pasaulėjauta, todėl tas mokymas netinka. Žmo
nės įprato orientuotis į fiurerius, į vadus, mesijo idėja, taip kaip ir fiurerio
idėja pasaulyje vis kartojasi ir veda į aklavietę. Žmogus praranda savimonę,
individualybę, savęs kaip individo vertės suvokimą, pasikliauja kuo nors, ge
ru caru, teisingu vadu. Ir šiandien taip yra. Dažnai yra kalbama, kad demo
kratija negali išspręsti dabarties problemų, todėl reikalinga stipri ranka, dik
tatūra. Už tai yra atsakingos ir krikščioniškos pakraipos religijos, už tai, kad
norima kuo nors pasikliauti".

95

Dievturių apeigas Calytis apibudina taip: „Mūsų apeigos yra susijusios su
kalendoriumi. Dainuoja mūsų ansambliai. Kiekviena grupė turi savo ansam
blį. Yra tradicijos. Yra žmonės, kurie vadovauja bendruomenėms, aiškina ast
ronominio kalendoriaus reikšmę. Skirtingai nuo krikščioniško kalendoriaus,
nepripažįstame mėnulio kalendoriaus, viskas priklauso nuo saulės rato. Nori
me, kad visos šventės ir iškilmės vyktų tiksliai pagal astronominį kalendorių.
Kitos šventės: gimtuvės, vestuvės, laidotuvės yra susiję su gyvenimo ciklu.
Mūsų folklore labai svarbus vaidmuo tenka motinystei. Latvijoje yra surink
ta ir yra išsilaikę iki Šių dienų daug medžiagos, kurioje atsispindi visa baltų
pasaulėžiūra ir religija. Lietuvoje išlikusi tik to palikimo dalis. Išlikusi me
džiaga leidžia pilnai rekonstruoti senąją religiją.
Mūsų susirinkimų datos nėra griežtai nustatytos. Renkamės, kuomet atsi
randa poreikis medituoti, padainuoti, pabendrauti. Pradedame ir baigiame savo
susibūrimus giedodami, uždegame žvakes".
Neopagoniškų grupių atsiradimo priežastis Calytis apibūdina taip: „Ma
nau, kad nesunku paaiškinti, kodėl dabar atsiranda pagonybės atgimimo ten
dencijos: tokios religinės sistemos kaip krikščionybė patiria krizę. Dogmatiš
kos sistemos išsisemia. Krikščionybės terpėje atsiranda naujos grupės, kurios
jau nebesilaiko dogmų. Žmonės ieško kelių į tiesą. Latvijoje užregistruota 11
krikščioniškų tikėjimų. Tokios pat tendencijos buvo stebimos subyrant So
vietų Sąjungai; žmonių nebetenkino vienintelė tiesa.
Manau, kad priklausymo Dievturiams motyvai yra labai įvairūs. Pavyzdžiui,
senesni žmonės, kurie prisimena dievturius ir jų apeigas iš vaikystės, sąmonin
gai, taip, kaip ir aš, niekada neieškojo nieko kito. Tarp mūsų yra jaunų moky
tojų, kurie ieško savo kelio. Yra tokių, kurie ateina pas mus vedini savo vidi
nio balso, pasąmonės. Yra tokių, kurie nusivylę krikščionių religija. Dievturystė
yra tikėjimas sau, vidiniam naudojimui. Niekada ji nebus eksportuojama".
Štai kaip Calytis apibūdina dievturių ir kitų religijų santykį: „Negali būti
kokios nors viršenybės. Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti savo tikėji
mą ir religiją. Visada vengiau pasisakinėti prieš bet kokias religines koncep
cijas, nors man buvo nepriimtinos dauguma religinių dogmų. Bet jeigu tik
atsiras sugebantis mane įtikinti kitokiomis koncepcijomis, aš mielai pakeisiu
savo pažiūras, jeigu tai bus geresnė sistema. Tačiau iki Šiol aš ramiai lieku
prie savo pažiūrų.
60-tų metų pabaigoje turėjau nemaža pokalbių su liuteronų dvasininkais.
Tuo metu buvome komunistų apsuptyje, todėl galėjome būti sąjungininkais. Jau
tuo metu atsirado mintis apie mūsų judėjimo legalizavimą, todėl su liuteronais
sutarėme dėl paliaubų. Liuteronų bažnyčia pažadėjo nepuldinėti Dievturių, o
mes sutikome nekritikuoti krikščionybės. Jie sutiko priimti Dievturius studi
juoti savo dvasinėse seminarijose. Bet šie pažadai liko neįgyvendinti".
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Calttis charakterizuoja organizacinę judėjimo struktūrą. Kiekvienas pada
linys yra juridinis asmuo, yra užregistruotas Teisingumo ministerijos Religi
nių reikalų departamente. Visos tos grupės jungiasi į federaciją arba bažny
čią. Rygoje nėra dalinimosi rajonais. Anksčiau grupę privalėjo sudaryti 10
žmonių. Dabar, priėmus naujus įstatus, minimalus skaičius yra 20. Daug žmo
nių pakeitus įstatus neužsirašė nė į vieną bendruomenę. Kiekviena bendruo
menė turi savo statutą. Neturime savo leidyklos, leisdami leidinius kiekvieną
kartą ieškome leidėjo.
Dabartinę judėjimo būklę Calytis charakterizuoja taip: „Turime tik mate
rialinių sunkumų, į Dievturius stoja daugiausia inteligentai, kurie niekad ne
buvo turtingi. Neturime tiek lėšų, kad galėtume leisti gerus leidinius, panau
doti reklamą ar kitą propagandą. Šitiems žmonėms pinigai visada buvo ant
rame plane. Tai priežastys, kodėl mes taip lėtai plintame.
Mūsų tikėjimą sunku atskirti nuo kitų tautinio atgimimo formų. Kartais
mūsų judėjime pasireiškia ir radikalios nacionalistinės idėjos. Esu bet kokio
radikalizmo priešininkas, nes tai veda į aklavietę.
Kiekvienas radikalizmas neigia kitus požiūrius, o to aš negaliu priimti. Kita
blogybė - tai norai kanonizuoti tai, kas buvo pasakyta ar parašyta prieš ka
rą. Mūsų pirmtakai, kurie padarė didžiulį darbą atkurdami mūsų religiją, turi
būti minimi ir cituojami, tačiau negalima dogmatizuoti to, ką jie sakė ar pa
rašė, nes tai vėl akligatvis.
Šiandien patiriame daug sunkumų. Žlungant bolševikinei sistemai, paste
bimas toks reiškinys, kai krikščionybės skelbėjai pasirodė esą ir buvę parti
niai darbuotojai ir ideologai. Taip yra ne tik todėl, kad jie prarado dvasines
atramas, bet ir todėl, kad jų ankstesnė ideologija turėjo bendrumo su krikš
čionybe. Atsiranda daugybė žmonių, kurie ieško atramos indiškoje tradicijo
je, vedizme, tantrizme, krišnaizme. Krikščionys tam labai priešinasi, net per
valstybines struktūras. Taip atsitiko su švietimo įstatymo, liečiančio religijos
dėstymą mokyklose, pataisomis^.

Estija
Taara, estų neopagonių judėjimas, prasidėjo trečiąjį dešimtmetį. Vienas iš
pagrindinių ideologų buvo Kust^s Utuste, estų armijos karininkas, ir jo žmo
na rašytoja Maarda Lepp. Judėjimas rėmėsi pagoniškomis ugrofiniškomis tra
dicijomis, teigė būtinumą formuoti kultūrą remiantis vietine, prigimtine tra
dicija kaip opozicija išorinei kultūrinei invazijai, kurią vykdė vokiečių neša
ma krikščionybė.

97

Iširus Sovietų Sąjungai, neopagonių judėjimas pradėjo atgimti. Tai buvo
decentralizuotos iniciatyvos, atskiros grupės. Vienas iŠ tokių - tai paveldo glo
bos klubas Tolet, veikęs Tartu 1987 - 1994 m. Klubo nariai - tai jaunuoliai,
besidomintys pagonybe ir folkloru. Artas Leete'as, Estijos Tautos muziejaus
Tartu mieste vicedirektorius ^ vienas iš to klubo narių. Klubas organizuoda
vo kalendorinių švenčių šventimą, užsiėmė leidyba. Leido laikraštį „Hiis".
Kitą pagonių veiklos centrą įsteigė Addoldas Mossinis. Gimęs Taline
1919 m., Mossinis karo metu pabėgo iš hitlerininkų konclagerio į Suomiją,
po to apsigyveno Švedijoje, kur įsteigė advokatų kontorą. Subyrėjus Sovietų
Sąjungai, grįžo į Estiją, nusipirko sodybą kaime 40 km. nuo Tartu ir ten įkū
rė savo organizacijos būstinę. Mossinis remiasi hiislerių - estų šamanų tradi
cija ir tvirtina, kad tą tradiciją išsaugojo jo šeima, jis ją perėmė iš savo se
nelių. Jo kuriamame pagonių centre statoma medinė Šventykla, kurioje vyks
apeigos. Centras leidžia pagoniškos krypties literatūrą, laikraštį.

Baltarusija
Baltarusijoje neopagonių grupė, susibūrusi yrant Sovietų Sąjungai, vadinasi
Etnokosmologijos centras „Kryvja". Jos steigėjai - fizikas Sergejus Sanko ir
dailininkas Kvedaras Kaškurievičius. Kryvičiai - tai vardas genties, gyvenusios
dabartinės Baltarusijos šiaurės vakaruose. To vardo pasirinkimas nėra atsitik
tinis. Jis žymi grupės probaltišką orientaciją. Remiamasi archeologiniais tyri
nėjimais, įrodinėjančiais, kad baltarusiai kilę ne iš slavų, o iš suslavintų baltų.
Pateikiami archeologinių tyrimų duomenys ir antropometriniai matavimai. Pir
mieji hipotezę apie baltišką baltarusių kilmę iškėlė baltarusių piliakalnių tyri
nėtojai dar prieš antrą pasaulinį karą. Ją parėmė žymūs Rusijos mokslininkai.
Tačiau tokios interpretacijos šalininkai buvo sunaikinti ketvirtojo dešimtmečio
represijų metu. Tik dabar jų darbai tampa prieinami visuomenei.
Atgimimo laikotarpiu Kryvja užsiėmė ūkine veikla, todėl turėjo galimy
bių išleisti pagoniškos krypties mokslinių leidinių, finansavo mokslines kon
ferencijas, kuriose dalyvavo archeologai ir etnografai iš keleto Vidurio ir Rytų
Europos šalių. Jie skatina ir patys dalyvauja liaudies muzikos populiarinimo
renginiuose, rengia etnografines ekspedicijas.

Ukraina
Ukrainoje neopagoniško judėjimo iniciatorius buvo Lvove gimęs 1908 m.
rugpjūčio 2 dieną Volodymiras Šajanas. Baigęs gimnaziją 1927m. Šajanas

studijavo filosofiją ir sanskritą Lvovo Universitete. Jis buvo profesoriaus Stefano Stasiako mokinys. 1934 m. Šajanas Grechito kalne Huculijoje patyrė
religinių regėjimų, kurie įkvėpė jį įkurti Lvove pagonių grupę, ir ją pava
dinti „Riterių Ordinu". Po karo Šajanas apsigyveno Didžiojoje Britanijoje.
Dirbo direktoriumi Taraso Ševčenkos vardo ukrainiečių draugijos bibliote
koje Londone. Jo publikacijos žadino ukrainiečių diasporos tautinę ir pago
nišką savimonę ir, be abejo, tapo impulsu sukurti Hamiltone, Kanadoje, Uk
rainiečių Prigimtinio tikėjimo bendriją. Šajanas mirė Londone 1974 m. lie
pos 15 d.
Jo idėjos paveikė ir Levą Silenko, RUNvira (Ridnaja Ukrainskaja Narodnaja Vira - Prigimtinis Ukrainiečių Tautinis Tikėjimas) įkūrėją. Jis buvo įkur
tas emigracijoje, o žlugus Sovietų Sąjungai pradėjo plisti Ukrainoje. RUNvi
ra, vadinama pagonišku tikėjimu, labai skiriasi nuo anksčiau aptartų kitų pa
goniškų tikėjimų. Tai pranašo (šiuo atveju Levo Silenko) religija, pagoniški
aspektai čia yra antraeiliai, dominuoja įkūrėjo asmenybė.
Šajano palikimui ištikima Ukrainiečių Pagonių Grupė „Pravoslavije", ku
ri skiriasi nuo RUNviros. Ši grupė yra artimesnė jau mūsų nagrinėtiems ju
dėjimams. Pavadinimas rodo, kad grupės nariai mano esą tikrojo ukrainiečių
tikėjimo atstovai. Tai grupei vadovauja Galina Lozko, ukrainistė, ir Andrie
jus Bogorodas, etnografas. Grupė palaiko glaudžius ryšius su Šajano pasekė
jais Kanadoje.

Rumunija
Neopagonių grupės Rumunijoje inicijatorius yra Bogdanas Radulesku, ru
munų radijo užsieniui redakcijos žurnalistas, gimęs Bukarešte 1968 m. Ra
dulesku taip pasakoja apie savo kelią į pagonybę:
„Bukarešto Universitete studijavau etnologiją ir folklorą. Vėliau gilinausi
į politinius mokslus, ypač domėjausi etninių kultūrų ir radikalių politinių ju
dėjimų ryšiais. Mano magistro darbas skirtas prancūzų Naujiesiems dešinie
siems ir Naujųjų dešiniųjų judėjimams Europoje. Taip sužinojau apie Naujų
jų dešiniųjų požiūrį į pagonybę. Bet dar anksčiau, kuomet man buvo 14 me
tų, pamatęs Karpatuose getų ^ dakų šventyklos liekanas, patyriau emocinį su
krėtimą. Buvau ten vienas. Tokia buvo mano pagoniškų ieškojimų pradžia.
Skaičiau Eliadę. Po studijų Universitete mano domėjimasis pagonybe tapo
intelektualesnis".
Apie savo politinius interesus Radulesku kalba taip: „Skaičiau labai daug
knygų, tačiau mane labiausiai traukė Naujieji dešinieji. Ne dėl to, kad jie do
mėjosi pagonybe, o dėl to, kad atmesdavo bet kokį universalizmą, tuo pačiu
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ir krikščionybę ir pasaulio homogeninę sampratą; ir vakarietišką homo ekonomicus liberaliąją viziją, ir homo sovielicus komunistinę viziją. Abu reiški
niai yra universalizmo pasekmės.
Reikia skirti universalizmą nuo universalumo. Universalizmas - tai ra
sizmo atmaina. Jis siekia kokį nors vieną pasaulio elementą paversti vi
suotiniu. Universalizmas yra pavojingas, kadangi atmeta kultūros reliaty
vumą. Man labai svarbi yra kultūros reliatyvumo koncepcija. Stengiuosi
gerbti bet kokį partikuliarizmą. Tačiau tokia formuluotė - kultūros reliaty
vizmas - galbūt nėra labai vykusi, žymiai geresnė yra etnopliuralizmo są
voka. Dažniausia etnopliuralizmas reiškia antropologinį troškimą išlaikyti
pasaulio įvairovę. Tai yra susiję ir su ekologinėmis idėjomis. Man ekolo
gija yra ne tik utilitarinė vizija, gyvenimo bioįvairovės palaikymas, bet ir
tuo pačiu etnoįvairovės išlikimo galimybė. Prijaučiu partikuliariniams ju
dėjimams. Judėjimai, siekiantys išsaugoti etninį partikuliarizmą yra kažkas
daugiau negu nacionalizmas, nes dažnai šiuolaikinis tautinės valstybės mo
delis konfliktuoja su etniniu partikuliarizmu arba etninėmis šaknimis. Ne
noriu vertinti nacionalizmo iš moralinės pusės. Tai yra istorinis faktas. Mano
požiūriu nacionalizmas - tai dirbtinis darinys, išaugęs IX a. iš švietimo kon
cepcijos. Dažnai nacionalizmas - tai abstraktus darinys. Pavyzdžiui, Ru
munijoje tautinės valstybės modelis atsiranda IX a., tačiau ar anksčiau ne
buvo rumunų kultūros? Žmonės ir etninė kultūra - tai viena, o nacionaliz
mas ^ kita. Nacionalizmas - tai politinė etninės kultūros instrumentalizacija, dažnai pavirstanti etninės kultūros degradacija. Mūsų nacionalizmas
paremtas vokišku modeliu: tauta - tai viena kultūra, mentalitetas, vertybės,
kurios sujungia žmones. Prancūziškas nacionalizmo modelis remiasi visuo
meniniu susitarimu. Tas, kas siekia skirtybės, siekia gyvenimo, kas siekia
suvienodėjimo, tas siekia mirties.
Stengiuosi perimti Naujųjų dešiniųjų vertybes, tiesa, jos šiek tiek skiriasi.
Pavyzdžiui, prancūzų ir italų požiūris. Tačiau yra ir skirtumų tarp mano ir
Naujųjų dešiniųjų koncepcijų".
Patikslindamas savo pagonybės supratimą, Radulesku sako: „Huntingtonas aiškiai nubrėžia liniją, atskirdamas Vakarus nuo pravoslavų. Tuo tarpu
mes esame paneuropeistai, kadangi tikime egzistuojant tam tikrą indoeuro
piečių broliją, kuri nereiškia homogenizacijos, tačiau skelbia pagarbą kiek
vienai mūsų dvasingumo ir kultūros raiškai. Mūsų kultūra - tai įtakų, senes
nių nei krikščionybė mišrainė. Sutinku su Niče, kuris teigia, kad judėjokrikščionybė atskiria kūrėją nuo kūrinio. Tas atskyrimas atvedė prie dabartinio pa
saulio sekuliarizacijos. Krikščionybė padėjo pagrindus egalitarizmui, libera
liam individualizmui ir savo pačios logiškai pabaigai - sekuliarizmui. Mes
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norime atsiriboti nuo tokio paveldo, priešpastatydami tam naująją sintezę. Pa
goniška vizija - tai tolerancija, pripažinimas kitoniškų tikėjimų, politeizmas.
Mūsų politinė pasąmonė - tai politeizmas, tai tolerancija, kitokios vertybių
sistemos pripažinimas.
Manau, kad pagonybė turi atsakyti į keturis klausimus: kas laukia ben
druomenės, ar pagonybė gali duoti vertybes, kurios skatintų bendruomeniš
kumą, visuomeninių ryšių atkūrimą. Ar pagonybė gali duoti atsakymą, kaip
spręsti ekologines problemas. Kokį sprendimą gali duoti pagonybė seksuali
nio išsilaisvinimo problemai. Seksą suprantu kaip orgiastinį ritualą, kuris ga
li atlikti kontakto tarp žmonių ir sacrum vaidmenį. Ar pagonybė gali spręsti
mirties klausimą, kaip ramiai ir šviesiai sutikti gyvenimo pabaigą. Manau, kad
pagonybė turėtų atsakyti į šiuos klausimus. Kas dėl ekologijos, tikrai yra ry
šys tarp kraštovaizdžio, aplinkos apsaugos ir etninės kultūros apsaugos. Rytų
Europa nepatyrė tokios seksualinės revoliucijos kaip Vakarai. Bet tai mums
suteikia tam tikrų šansų. Vakaruose seksualinę revoliuciją lydėjo sekso komercializacija pornografijos forma ir manipuliacija jaunimu. Tačiau galime
seksualinį gyvenimą traktuoti kaip kelią į kontaktą su sacrum. Pagal Eliadę
orgiastiniai pergyvenimai palaikydavo visuomeninę tvarką. Požiūris į mirtį.
Mirtis judėjokrikščioniskoje tradicijoje yra paskutinio teismo preliudija. Man
mirtis yra tai, kas negali būti įvertinta, tai kosminės vestuvės. Mūsų mitolo
gijoje esama pavyzdžių, kuomet mirtis vaizduojama kaip mistinės vestuvės
su kosmosu".
Apie savo grupę, kuri vadinasi Clubul Acoladeor, Radulesku pasakoja: „Aš
pats sugalvojau sukurti tokią grupę, suradau keletą draugų, kuriems patiko ta
idėja. Mūsų yra septynetas. Be to, yra dar koks šimtas žmonių, kurie remia
mūsų veiklą ir publikacijas. Grupė susikūrė 1993 m. Tuomet buvo suorgani
zuotas pirmasis seminaras apie pagonybę kaip apie naująją viziją Bukarešto
universitete. Mūsų grupė maža, bet mes stengiamės populiarinti savo idėjas.
Mūsų marginališkumas pranašus tuo, kad leidžia mums ramiai veikti. Patyrė
me agresijos išpuolių iš pravoslaviškų nacionalistų pusės, kaltino mus sektantizmu, tačiau nebuvo fizinės prievartos. Žvelgia į mus priešiškai, kadangi
siekiame naujai apibrėžti savo kultūrinę tapatybę... Gal jaučia grėsmę.
Mes domimės ne tik pagonybe, bet ir Europos Naujaisiais dešiniaisiais,
ekonomika, sociologija. Du, trys žmonės domisi Naujaisiais dešiniaisiais, ki
ti - dvasiniais reikalais. Yra žmonių, studentų, jaunų intelektualų, kurie for
maliai nepriklauso grupei, tačiau su mumis bendradarbiauja. Grupės nariai tai žmonės, kurie studijavo filosofiją, etnologiją, politinius mokslus. Svarbiau
sios Clubul Acoladeor veiklos kryptys - tai konferencijos, publikacijos spau
doje, dalyvavimas radijo ir televizijos laidose, kelionės į kalnus, į senąsias
šventyklas. 1998 m. pavasarį suorganizavome didelį sambūrį pavasario lygia-
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dienio proga. Aptarinėjome visokias pagonybės problemas, deginome žvakes,
dainavome liaudies dainas. Stengiamės išlaikyti grupės aktyvumą, bendruo
meninį pradą: kartu dainuoti, keliauti po kalnus".

Serbija
Serbijos pagonių grupės atsiradimas susijęs su Majos Mandič veikla.
Ji gimė Belgrade 1963 m., dabar vadovauja Belgrado okultinei leidyklai
„Esotheria".
Štai kaip Mandič pasakoja apie savo pažiūrų evoliuciją: „Belgrade stu
dijavau psichologiją. Po to pradėjau domėtis parapsichologija. Negalėjau su
prasti kai kurių reiškinių, todėl pradėjau ieškoti būdų, kaip juos paaiškinti.
Mano senelė turėjo tam tikrų ekstrasensinių sugebėjimų. Skaičiau daug va
karietiškos okultinės litetatūros, Crowley, jis buvo novatorius, susiejęs rytų
ir vakarų tradicijas. Toks buvo pirmas žingsnis į pagonybę ir magiją
1979 m. Iš pradžių visai nesidomėjau slavų pagonybe, tol, kol pradėjau už
siiminėti astralinėmis projekcijomis. Tai buvo labai stiprūs pergyvenimai, ryš
kios vizijos. Mačiau, kaip mane persekioja žmonės, slėpiausi nuo jų ąžuoly
ne. Pamačiau ant kelmo sėdintį nykštuką. Jis manęs paklausė, kodėl aš nesišaukiu slavų dievų. Po to atsiradau pievoje, buvau apsirengusi balta tunika,
ant galvos -juostelė. Ta vizija paskatino mane daug galvoti ir ieškoti įvairių
pagoniškų ritualų. Niekur negalėjau surasti slaviškų. Ieškojau visuose įma
nomuose šaltiniuose informacijos apie slavus. Apie dievus ir tradicijas žino
ma labai mažai. Tačiau slavai gyveno kartu su kitomis gentimis, apie kuriuos
žinoma kur kas daugiau. Kur pradingo slavų papročiai ir tradicijos?
Mano draugai, besidomintys ezoteriniais dalykais, dalyvavo seminare, ku
riame aš išdėsčiau savo samprotavimus. Buvo sukrėsti. Jiems labiau buvo pri
imtini svetimi ritualai, pavyzdžiui, keltiški, nes apie slavus niekas nieko ne
žinojo. Slavų ritualai visai užmiršti. Daug skaičiau apie anglų, keltų, graikų,
druidų pagoniškus ritualus. Norėjau, kad slavų ritualas būtų originalūs, skir
tųsi nuo kitų".
Toliau Mandič pasakoja apie apeigas: „Pirmame rituale dalyvavo 15 žmo
nių; jis buvo pašvęstas seniesiems slavų dievams. Norėjau, kad vienoje vie
toje, kartu būtų įvairių slavų genčių atstovai, kad kiekvienas jų savo kalba
pakviestų slavų dievus. Kviestieji dievai turėtų atstovauti įvairiems pasaulio
aspektams. Mūsų grupėje yra serbų, chorvatų, makedoniečių, lenkų, čekų, uk
rainiečių ir rusų.
Apeigos buvo atliekamos ant upės kranto, prie ugnies, su duona ir druska,
kvietėme dievus, kad jie ateitų. Po to buvo atliekamos vandens ir ugnies apei-
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gos. Viskas yra magiška, visi ritualų elementai: rūbai, duona, druska, dievų var
dai. Apeigose panaudojame viską, ką galime atrasti užrašyta apie tradicijas,
iškilmes, šventes; kaip atrodė šventikas, kąjis veikė, kaip aukojo aukas, kaip
buvo apsirengę. Dar naudojome nehipnotinės regresijos metodą ir astralines
projekcijas. Taip rinkome žinias apie senuosius ritualus. Aštuoniasdešimt pro
centų visos medžiagos surinkta iš mokslinių šaltinių, dvidešimt - intuicija.
Prieš apeigą visi patyrėme ypatingų pergyvenimų ir ženklų. Kitas apeigas
ruošiamės atlikti žiemos ir vasaros saulėgrįžų metu, vėl kviesime dievus, at
liksime tiems metų laikams būdingas apeigas.
Daugelis žmonių linkę pasiduoti svetimoms įtakoms - rytų ar vakarų, bet
neieško slaviškų šaknų. Mūsų seniausias karminis sluoksnis yra slaviškas, kuo
met jis suaktyvės, tada ir kiti įgaus jėgos.
Tai, ką darau ir ketinu daryti, neturi būti siauros tautinės orientacijos, ne
turi turėti vienos tautos įtakų. Daugelis žmonių yra pritrenkti. Žinoma, yra
žmonių, kurie tai supranta, kurie sutinka su mumis, tačiau yra ir tokių, kurie
bijo arba nekenčia. Šiaip nesu susidūrusi su agresija arba neigiamu požiūriu.
Susilauktume daugiau neigiamos reakcijos, jeigu apie tai daugiau kas žinotų.
Mūsų ratas yra gana uždaras, nes žmonės bijo. Manau, kad dar ilgą laiką bū
sime užsidarę ir pasislėpę".

Vengrija
Vengrijoje susidomėjimą pagoniška praeitimi paskatino devintojo dešimt
mečio pradžioje parodyta roko opera „Karalius Stefanas", kurioje du prota
gonistai ^ Stefanas ir Koppany's - vaizduoja krikščionybės ir pagonybės su
sidūrimą.
Sąmoningai pagoniška tradicija rėmėsi 1978 m. susikūrusi pankų grupė
„Vagtazo Hallot Kemek". Savo muzikos stilių jie vadina „shamanpunk". Gru
pės įkūrėjas Attila Grangpierre'as yra astronomas, dirbantis Vengrijos Moks
lų akademijos astronomijos observatorijoje. Be jo, grupėje dalyvauja dar du
fizikai. Jų koncertai - tai tarsi ritualas, kurio tikslas - išlaisvinti pasąmonės
energiją. Koncertuose apstu pagoniškos simbolikos. Grupės įkūrėjas Grandpierre'as mano, kad koncerto metu patiriamas transas, ekstazė, sukeliama rit
miškos šamaniškos muzikos, yra aukščiausia sąmonės forma. Jis mano, kad
vengrų šamanų tradicija turi būti atgaivinta.
1998 m. Budapešte susibūrė grupė Javas, kuri taip pat remiasi šamaniška
tradicija. Grupės vadovas Zoltanas Csorgo ir jo bendraminčiai domisi ezoterika, rytų religijomis ir okultine praktika.
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Čekija
Čekijoje neopagonių sambūrį organizavo italų slavislas Karolio Universi
teto dėstytojas Giovanni Maiello. Susižavėjęs senovės slavais ir jų tikėjimais,
Maiello rengė universitete tam skirtus seminarus. Kitas postūmis aktyvesnei
organizacinei veiklai buvo Pasaulio Etninių Religijų kongresas, kuriame da
lyvavo Prahos grupės atstovai.
Grupę Radhost 1998 m. gegužės 2 d. įkūrė keletas slavistikos studentų
ant šventojo Radhost kalno Moravijos šiaurės rytuose. Grupės publikacijose
skelbiama, kad jų tikslai yra siekti darnos su gamta, imanentinėmis jėgomis
ir dvasingumo, gerbti ir garbinti tas jėgas. Tam reikia pažinti ir sekti protė
vių, senųjų slavų tradicijomis. Dvasiniai pirmtakai turėjo žinių, kurios buvo
dalimi visos Eurazijos Šamaniškos kultūros. Tos žinios ir dvasinė patirtis ir
šiandien gali padėti ir padeda patirti tikrą dvasinę žmogaus ir gamtos vieno
vę. Radhost grupes nariai pasišventę senosios slavų kultūros tyrinėjimams ir
mano, kad tai yra vienintelis kelias, suteiksiantis jėgų dievams ir deivėms iš
vengti pasaulio destrukcijos, (domiai yra apibrėžiama grupės struktūra: „Rad
host neturi struktūros. Tai reiškia, kad grupės nariams yra leidžiama viskas,
ir, jeigu kas nors negerbtų grupės tikslų, prieš tą nebus imamasi jokių prie
monių". Grupės nariai mano, kad pagonybe neturi būti naudojamasi politi
niais tikslais: „Radhost siekia bendradarbiauti su tomis organizacijomis (iš
skyrus neonacistines), kurios atgaivina senąją pagarbą gamtai, jos magiškoms
ir dvasinėms jėgoms, deivėms ir dievams. Toleruojame visus. Ypač simpati
zuojame tiems, kurie ieško alternatyvių kelių. Jaučiame, kad esame ypač glau
džiai susieti su visos slavų šeimos dvasiniu ir materialiu paveldu ir viso pa
saulio prigimtinių ir etninių religijų išpažintojais".

Lenkija
Lenkijoje, panašiai kaip ir kitose Baltijos regijono šalyse, pirmoji susido
mėjimo pagonybe banga buvo trečiąjį dešimtmetį tarpukary. Pagonybės idė
jomis pirmieji susižavėjo menininkai.
Pradininku reikėtų laikyti Marijaną Vavženeckį, Mateikos mokinį, ku
rio grafikos darbuose atsispindi pagoniška Lenkijos praeitis. Pats origina
liausias dailininkas, susijęs su pagoniška tradicija, buvo 1893m. gimęs Sta
nislavas Šukalskis. Jo tėvas buvo kalvis, dalyvavo būrų kare, po karo emig
ravo į JAV. Sūnų išsiuntė studijuoti į Lenkiją. S.Šukalskis baigė Krokuvos
Dailiųjų Menų Akademiją. Įkvėpimo savo darbams sėmėsi iš pagonybės ir
liaudiškos tradicijos, [kūrė pagoniškos pakraipos dailininkų draugiją „ščep

104

rogate serce". Jai priklausė M.Konarski ir F.Franček. Tarpukario metais Šukalskis gyveno tai Lenkijoje, tai JAV, po karo apsigyveno Amerikoje ir ten
mirė 1978 m.
Tačiau pagonybe domėjosi ne vien dailininkai. Tarpukario Lenkijoje būta
ir platesnio masto visuomeninių judėjimų. Ryškiausias vaidmuo tenka Janui
Stachniukui, gimusiam 1905 m. Baigęs ekonomikos mokslus, užsiėmė publi
cistika, leido knygas, kuriose dėstė savo pažiūras. 1937 m. įsteigė pagonišką
laikraštį „Zadruga". Po karo už nacionalistinę veiklą buvo areštuotas ir iŠ ka
lėjimo paleistas 1955 m., mirė 1963 m. Stachniuko publicistikai būdingas ypa
tingas priešiškumas katalikų bažnyčiai, nacionalistinė ideologija.
Stachniuko idėjas tęsia jo bendražygis, „Zadrugos" redkolegijos narys Antonis Vacekas, gimęs 1905 m. Paskutiniaisiais metais Vroclave išleista kele
tas jo knygų, kuriose išdėstyta „Zadrugos" ideologija.
„Zadrugos" idėjas tęsia ir Andžejus Vyliotekas, keletą metų redaguojan
tis ir Varšuvoje leidžiantis neopagonišką žurnalą „Žyviol". Šis laikraštis yra
susijęs su Unija Společno Narodove ir deklaruoja jų nacionalistines idėjas.
Leidinyje spausdinami prancūzų Naujųjų dešiniųjų tekstai, skelbiami archeo
loginių ir slavų mitologijos tyrinėjimų duomenys.
Nuo 1997 m. Varšuvoje leidžiamas „Tryglavv. Kwartalnik'\ žurnalas, ins
piruotas Naujųjų dešiniųjų ideologijos.
Pastaraisiais metais sparčiai didina savo gretas Stanislovo Počebovskio
(Vroclave) pagoniška bendrija „Rodzima wiara", populiari tarp jaunimo. Gru
pė rengia savo apeigas, kalendorines šventes, vestuves ir pan.

Neopagoniškų judėjimų raidos tendencijos
integracijos į Europos Sąjungą požiūriu
Dabartinėje Europoje ryškūs du procesai. Pirmas - tai politinis ir ekono
minis vienijimasis, o antras - tai skaidymasis, kurį inspiruoja įvairios kultū
rinės ir etninės — tautinės tendencijos. Skaidymasis nesutampa su tradicinių
valstybių apibrėžtumu. Aktyviai reiškiasi senos etninės jėgos, tokios kaip ško
tai ir velsiečiai Anglijoje, valonai ir flamandai Belgijoje ir kitos. Šis skaidy
masis yra dažniausiai taikus ir demokratiškas, nors nemaža ir konfliktinių ži
dinių, tokių kaip baskai, Kosovas ir panašiai.
Mūsų aptartas neopagonybės reiškinys yra viena iš kultūrinio ir dvasinio
skaidymosi formų. Į šituos reiškinius reiktų žiūrėti kaip į natūralius civiliza
cijos augimo reiškinius. Iš esmės jie nėra priešiški Europos vienijimuisi. Ga
lima teigti, kad minėti reiškiniai formuoja dar tvirtesnę vieningos Europos mo
zaiką. Vienijimosi tendencijas rodo ir nauji etniniai pagoniški judėjimai.
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Deklaruodamos savo etninį angažuotumą, mūsų tirtos neopagonoškos gru
pės neapsiriboja savo šalimi, o ieško bendraminčių kituose, kaimyniniuose ir
tolimesniuose kraštuose. Pastangas vienytis paliudija 1998 m. Vilniuje įvy
kęs Pasaulio etninių religijų kongresas, kuriame dalyvavo pagrindinai Euro
pos neopagonių organizacijų atstovai. Šitos organizacijos akcentuoja savo et
niškumą, tai yra prisirišimą prie Europos tradicijų.
Mūsų aprašytus etnoreliginius judėjimus galėtų charakterizuoti Pasaulio
etninių religijų kongreso deklaracija (6). Joje išdėstytos idėjos rodo pasira
šiusių neopagoniškų grupių bendrą idėjinį pagrindą. Deklaracijoje sakoma (
pateikiamos ištraukos):
„...Mes teigiame, jog visos kultūros, prigimtinės religijos bei tikėjimai turi
būti lygiai gerbiami ir vertinami. Kiekvienas regionas ir žmonių bendrija turi
savo vietines tradicijas (prigimtinį tikėjimą, pasaulėjautą, mitologiją, folklo
rą ir kt.), kurios išreiškia meile, savo kraštui ir istorijai, pagarbą gyvybės šven
tumui ir gamtos dieviškumui. Taip kaip gamta gyvuoja savo kūrinių įvairo
ve, taip ir žmonija turėtų laisvai, be trukdymų, reikštis kultūrų įvairove.
...Mes tikime, jog ateina žmonių asmeninės ir intelektualinės laisvės lai
kai, o globalinės informacijos ir pažiūrų apsikeitimo galimybės sudarys sąly
gas atsigręžti į savo prigimtines dvasines ištakas ir atgaivinti protėvių pavel
dą. Mes esame gamtameldžiai ir priklausome ilgiausiai gyvavusiai žmonijos
tradicijai.
...Mūsų naujasis universalizmas kviečia atmesti neapykantą ir įtarumą at
žvilgiu tų, kurie yra anapus dirbtinių sienų. Lai sugriūna šitos uždarumo per
tvaros ir atsiveria platūs žmonijos akiračiai. Mes įkuriame „Pasaulio prigim
tinių religijų kongresą" (World Congress of Ethnic Religions AVCER/), ku
ris turės padėti prigimtinėms arba etninėms religijoms gyvuoti ir bendradar
biauti tarpusavyje. Mūsų šūkis „Vienovė įvairovėje".
Tarp pasirašiusiųjų Deklaraciją - 14 Europos šalių atstovai.
Mūsų apžvalga rodo, jog naujųjų pagonių judėjimas yra sudėtinė etninių
procesų dalis, formuojanti naujųjų laikų etninio identiteto vizijas. Nepaisant
pasitaikančių nacionalistinių ir ekstremistinių tendencijų, apskritai neopagoniškas judėjimas gali būti laikomas teigiama atsvara kultūrų niveliacijos pro
cesams, integruojantis į ES.
Etninio identiteto naujų paieškų tendencijos netikėtai dera su Europos nau
jojo regionizmo politika. Silpnėjant tradicinėms tautinėms nuostatoms, kurių
prioritetas buvo tautinio valstybingumo vertybės, naujieji etniniai judėjimai, ku
rių sudėtine dalimi laikytini ir neopagoniškieji judėjimai, tampa svarbi Europos
regionų formavimo jėga. Mūsų tirtiems neopagoniškiems judėjimams būdingas
demokratizmas, antitotalitarizmas, antidogmatizmas ir tolerancija - tai visuo
meniškos vertybės, labiausiai pageidautinos atsinaujinančioje Europoje.
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Inija Trinkunienė, Jonas Trinkūnas
Search of ethnical identity in Central - Eastern Europe
Summary
The article is based on sociological research supported by Soros
foundation, provided in 1997-1998 in Central and Eastern Europe: Estonia,
Latvia, Lithuania, Bielorussia, Ukraine, Poland, Bulgaria, Rumunia, Serbia.
Various pagan-oriented groups and movements were investigated.
The investigation realized tendencies common to all postcommunist
countries. The origin of Eastem European neopaganism lays in the quest for
ethnic identity.
The main direction is an attempt to find a key to a new situation, to trace
back roots and to explore tradition.
The majority of pagans in the region, with exceptions, is not politically
active. None of the above organizations can be characterized as extremist.
The pagan movements of the region try to exploit traditions in order to
create a new response to the contemporary challenges. The search of new
ethnic identity, which is common to most investigated groups of Central
Eastem Europe can be fruitfull in future, when the idea of regionalism in
European Union will come to force.
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Anelė Vosyliūtė
LIETUVA IR EUROPA: MIESTŲ VIZIJOS
Vilnius
Straipsnio tikslas - atskleisti Lietuvos ir kitų šalių miestų erdvės įvairo
vę, erdvių vertinimus, parodyti mūsų šalies gyventojų dalykinius ir emoci
nius ryšius su Europos miestais. Straipsnyje analizuojamas šalies kaimo ir
miesto bruožų palyginimas, identiškumo su aplinkos elementais vertinimas,
miesto vietų lankymo pažintiniai ir kultūriniai interesai, apibrėžiama miestų
kaip kultūrinių centrų dominavimas (lyginant su kaimu). Autorė siekia paro
dyti, kaip gali būti saugojamas ir įtvirtinamas įvairių tautinių grupių identite
tas vietovės, miesto organizacijoj, kaip tautiniai bruožai ir globalizmas atsi
spindi erdvinėse struktūrose. Straipsnyje pabrėžiama lietuvių ryšių su Euro
pos miestais atgimimas, keliautojų vertinimai. Straipsnio medžiaga grindžia
ma autorės stebėjimais, įžvalgomis, teorinės medžiagos analize, surinktom
žmonių gyvenimo istorijom, neformalių interviu metodu gautais atsakymais.
(Ypač reikšmingas gyvenimo istorijų bruožas -jose atsispindintys įvairūs gy
vensenos aspektai, žmonių santykių įvertinimai) (1).

Erdvės ir gyvenimo būdo santykis
Miestų erdvinės struktūros svarbios kaip tam tikrų sociokultūrinių siste
mų elementai, formuojantys visuomenės sąmonę. Kaip pažymi erdvės filoso
fas H. Lefebvre'as, visuomenės pobūdis atsispindi jos erdviniame planavime
ir idėjose; pvz., ankstesnių amžių kai kurių tautų karingumas pasireikšdavo
ir jų dėmesiu militarinei architektūrai. Šiuolaikinės vartotojiškos visuomenės
erdvę vis labiau užpildo pardavimui skirtos vietos: milžiniški automobilių, bui
tinių priemonių, aprangos reikmenų turgūs, didžiulės vakarietiško tipo par
duotuvės, gaminių parodos, miestelių turguose išsidėstę sendaikčių pardavi
mo labirintai. Miesto erdvių funkcijų įvairovė sudaro prielaidas žmonių so
cialiniams ir kultūriniams santykiams, sujungia ir skirtingus visuomenės na
rius į panašios elgsenos ir ketinimų erdvės atžvilgiu grupes, suskirsto juos
pagal naudojamų erdvių vertinimą. Erdvės objektai skiriasi savo funkcijomis,
estetine verte, interpretacijų galimybėmis (su kokiomis mintimis, idealais, nuo
statomis, fantazijomis yra susiję). Tad erdvė vertinama ne tik dėl jos instru
mentinių funkcijų, bet ir pagal tai, kokias prasmes ir tapatumo bruožus ji at
skleidžia socialinėms grupėms ir atskiriems individams.
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Erdvės vietų daugiareikšmiškumas - ypatingas žmogaus sąmonės būsenų
žadintojas. Tai vietos, pripildytos įvairių kultūrinių prasmių turinio, galinčios
sukelti aibes fantazijos vaizdinių. Miestai Lietuvoje turi neilgą istoriją, jos
gyventojams buvo būdingos kitos apsigyvenimo erdvėje formos. Ilgesnis bu
vojimas vienoje ar kitoje erdvėje formuoja tautos charakterio bruožus, iden
titeto kryptingumą. A.Maceinos nuomone (3:467), „klimatas, žemė ir krašto
vaizdis yra trys pagrindiniai elementai, kurie...turi didžiausios reikšmės tau
tinei individualybei formuotis", o saikingumas fantazijos ir intelekto veiki
me...turi ryšių su lietuviškosios žemės paviršiumi". Lietuviams esą būdingas
prisirišimas prie žemės {„o atitrūkimas nuo jos lietuvį labiau žudo negu ką
kitą^). Filosofas pabrėžia, jog „lietuviai ne dėl to pasidarė nuolankūs, kad
buvo pavergti, bet jie kaip tik ir buvo pavergti, kad suaugimas su žeme juos
vertė nesipriešinti". K.Pakšto tvirtinimu (3:53), mūsų kraštui nebūdingi daž
ni stiprūs ciklonai, audros, kurios „labai naudingos žmonių darbingumui ir
energijai gaminti", nes nuolat verčia atsinaujinti. S.Šalkauskis darbe „Lietu
vių tauta ir jos ugdymas" tvirtina (4), kad drėgnos, be saulės dienos nulėmė
mūsų tautos melancholiją, susitaikymą su likimu. Nors Lietuvoje gausu eže
rų, upių ir upelių, šaltinių, yra jūra, tačiau, etnografų ir filosofų nuomone,
vandens (ypač jūros) motyvas tautosakoje pasitaiko retai, jis svetimas žmo
nių pasaulėjautai.
A.Maceina tvirtina (3:473), jog mes esame miško tauta: miškas teikė ir
pastogę, ir maistą, jo erdvė buvo laikoma šventa. Kultūrinį savo santykį su
aplinka viena karta perduoda kitai panašia veikla, gyvenimo stiliumi, pasa
kojimais. Autorės atlikto jaunimo aplinkos vertinimo ir subkultūros bruožų
nedideliame Kazlų Rūdos mieste tyrimas leidžia pastebėti miško kultūros ele
mentų ir jaunų žmonių gyvensenoj. Miškas daugelio atsakiusiųjų sąmonėje ir
dabar jaučiamas kaip svarbus jų elgesį, jauseną ir patyrimą apibrėžiantis veiks
nys. Kaip pažymi K.M.Korpela ir B.Sommer (5), fizinė aplinka gali pasireikšti
kaip strategija, reguliuojanti žmonių emocijas; vaikystės ir jaunystės metais
patirtas prisirišimo prie malonių vietų jausmas gali padėti iškentėti kasdieni
nę rutiną, skatinti gerovės, taikingumo ir komfortiškumo pajutimą. Pozityvus
santykis su erdve stiprina psichinę ir fizinę sveikatą, padeda kurti savo indi
vidualybę.
Identifikacija su vietove yra ir pasiryžimas Čia toliau gyventi, integruotis
į vietovės visuomenę, jos socialinius—kultūrinius santykius. Prisirišimo prie
gyvenamosios vietos laipsnis sutampa su pasitenkinimo vietove lygiu, jos pa
rametrų verti n imu,pas i rengi m u dalyvauti dabarties problemų sprendime. Mū
sų tyrime į klausimą, kur Ignalinos AE zonos respondentai norėtų gyventi,
dauguma tirtųjų (76 proc.) atsakė, jog toje pačioje vietoje, 13 proc.^ kitur,
bet Lietuvoje, o 8,4 proc. - užsienyje. Dalies respondentų noras išvykti su-
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tampa su noru atsitolinti nuo Ignalinos AE. Išvykti iš Lietuvos norėtų apie
18 proc. visaginiečių; jie norėtų gyventi Amerikoje, Rusijoje, Vokietijoj, Len
kijoj, Ispanijoj. Taigi, nors Visagino miestiečių sėslumo laipsnis yra gana aukš
tas, gyventojų mąstyme nuolat sklando pasilikimo Lietuvoje ar mobilumo idė
jos, gyvenimas „Čia" lyginamas su idealiais apsigyvenimo projektais, kitomis
visuomenėmis (6). Ryšio su miesto erdvėmis ir struktūromis nustatymas to
lygus savo identiškumo paieškoms; mieste formuojasi priklausymas vienai ar
kitai (tautinei, kalbinei, amžiaus, lyties) grupei. Vienoks Visaginas yra vieti
niams gyventojams („tai įprastas miestas man, nes prie šios aplinkos esu pri
pratusi"), o kitų vietovių gyventojai, pasak respondentės, bijotų čia gyventi,
nes ,jie lygina mūsų gyvenimą su parako statine, prie kurios dagties kažkas
laiko prikišęs degtuką". Respondentų nuomone, vietiniai žmonės, nors ir ži
nodami bei nuolat girdėdami apie atominį pavojų, stengiasi apie jį negalvoti.
Ir kitų šalių tyrinėtojų darbai rodo, jog psichologinis rizikos suvokimas ir ver
tinimas priklauso ir nuo tokių dimensijų kaip paties žmogaus dalyvavimo ri
zikos procesuose savanoriškumas, tų reiškinių kontroliuojamumas, jų katastrofiškumo lygis ir pan. (7).
Pasitenkinimas savo aplinka, jos savybėmis, įvairių erdvės aspektų verti
nimas yra glaudžiai susijęs su pasitikėjimu vietove, gyvybiškais žmonių po
reikiais. Jaunieji respondentai pažymi miesto išskirtinumo bruožus: „atvažiuo
jantiems čia į akis krenta naujumas, o pirmiausia žaluma, kurioje skendi vi
sas miestas", „miestas iš visų pusių apsuptas nuostabiais ežerais ir žaliuojan
čiomis pievomis", „tai rojaus kampelis; kur bepažvelgsi - miškai, ežerai, kal
neliai ir kloniai - pasakiškas grožis, neapsakomi gamtos turtai". Jiems patin
ka mieste esančios struktūros: „Visaginas - tai viską turintis miestas; yra daug
parduotuvių, barų, kavinių, kioskų, plačios gatvės". Visagino bruožai išryš
kėja jį lyginant su kitais miestais: „Visaginas ^ vienas iš gražiausių Lietuvos
miestų, nepanašus į Ignaliną ar į Uteną, kur daug nuosavų namų. Todėl šie
miestai panašūs į didelius kaimus, o Visaginas - ne". Jaunimo atsakymuose
galima įžvelgti ir centro - periferijos santykių atsispindėjimą: apibrėždami
Visagino miesto būklę ir vystymąsi, jie orientuojasi į erdvės sutvarkymo mo
delius, būdingus dideliam miestui, dažniausiai centriniam, pasauliniam. 17 metų
vaikinas samprotauja: „Jei Amerika duotų lėšų, galima būtų pastatyti sporto
salę, didesnę už Vilniaus Sporto rūmus, panašią kaip Čikagoje ar Los Andžele. Tokioj salėj žiūrovui būtų malonu stebėti krepšinį, nereikėtų stumdy
tis, kaip kad Plungėje arba Šilutėje". Matyti per masines komunikacijos prie
mones vaizdai sudaro prielaidas palyginti vietinės erdvės elementus su kitais,
pasauliniais. Paauglys respondentas norėtų, kad Visagine „būtų taip, kaip už
sienyje - vaikai turėtų savo Disneilendą". Tai, kas vaikams svarbu, jų nuo
mone, turėtų būti centre (mokykla, ežeras), o tai, ką jie myli, turėtų būti pats
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tobuliausias objektas („manau, kad Visaginas bus pats gražiausias ir švariau
sias miestas Lietuvoje", „tikiu, kad Visaginas ateity taps Lietuvos sostine",
„Mūsų miestas yra naujesnis ir gražesnis už kitus Lietuvos miestus"). Centri
nių vertybių sistema pripažįstama kaip vyraujanti ir sektina: „Visagino tele
vizijos bokštas bus panašus į vilnietiškąjį". Jaunimo nuomonės atsispindi no
rą priartėti prie centro ekonominių, intelektinių, kultūrinių pajėgų ir galių; siū
loma Visagine įkurti daugiau aukštesnio tipo mokyklų, universitetą. Tai susi
ję su gana rimtais daugelio moksleivių poreikiais įsigyti aukštesnį išsimoks
linimą, specialybę, o kita vertus, sunkesne jų adaptacija (palyginus su kitų
regionų abiturientais) šalies universitetuose. Pastebimas fikcinės kultūros po
veikis (per internetą, domėjimąsi muzika, globalinės kultūros fragmentais). Tuo
būdu tarsi peršokama per titulinės tautos kultūros apraiškas, įsisavinamos tik
kosmopolitiškos nuostatos. Visagino abiturientai pasiskirsto keliais srautais;
vieni pasuka į Lietuvos, kiti į Rusijos aukštąsias mokyklas, tretieji lieka sa
vame mieste. Šie gyvenimo būdų pasirinkimai ir lemia jų tolesnes identifika
cijas, tampa svarbiais likimo posūkiais.
Pakito visaginiečių santykiai su Rytais ir Vakarais: sumažėjo jų vizitų pas
gimines į buvusias TS respublikas (ypač dėl sienų pervažiavimo formalumų,
padidėjusių kelionės kaštų). „Žiūrėjimas" į Vakarų visuomenę vyksta keliais
būdais: I) kaip pagarba ir tam tikra Vakarų civilizacijos mitologizacija, II)
dalyvavimas konkrečiuose dalykiniuose projektuose su Švedijos, Amerikos,
Vokietijos ir kitų šalių atomininkais. Visagino gyventojai, gindami savo au
tonomiškumo idėjas, dažnai apeliuoja į Vakarų šalių tautinių mažumų integ
racijos bei savarankiškumo teisių sutvarkymo normas, save reprezentuoja glo
baliniame kontekste (moterys vedybiniais tikslais skelbiasi internete, jų reli
ginės grupės ieško bendraminčių Europoje ir pan.). Visaginiečių adaptacija
vyksta ir per vartojimo (aprangos,maisto ruošimo), skonių, nuostatų supana
šėjimą su vietinių gyventojų požiūriais,viso regiono orientacijomis į globali
zacijos proceso metu plintančius vartojimo kultūros modelius (6).
Urbanistiniai procesai, žmonių fizinio mobilumo galimybių išsiplėtimas pa
keitė gamtovaizdžio bruožus, žmonių santykį su peizažo elementais. Žinome,
jog XX a. amžiaus antroje pusėje daugelis Lietuvos gyventojų yra pabuvoję
pajūryje, pajutę jūros galią jų fiziniam būviui ir dvasiai. Keičiasi ir santykiai
su miško erdvėmis. Tyrimų rezultatai liudija, jog šiuolaikinis žmogus gyvena
bent dviejose paralelinėse erdvėse - realioje ir įsivaizduojamoje, kuri sukonst
ruojama iš jo kultūrinio patyrimo, iš įsivaizdavimų ir svajonių, iš simuliaci
nio pasaulio. Kitos erdvės (tolimi egzotiški kraštai, garsūs miestai, jūros ar
kalnų vaizdai), apie kurias kartais tik svajojama, įtraukiamos į žmogaus emo
cinį pasaulį dėl vaizdų unikalumo, spalvų ir formų grožio, įsivaizduojamo ma
lonumo ten būti. Žmogaus ir gamtinių formų ryšį atskleidžia poetiniai įvaiz-
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džiai, pasižymintys mąstymo ir būties vientisumu bei sinkretizmu. Erdvės re
alybės elementų, miesto objektų suvokimas yra sąlygotas simbolių ir ženklų.
Miesto aplinka gali būti ir archesimboliai, pvz., ežerai, vanduo, - sietis su
chaosu, nuolatiniu kintamumu, simbolizuoti dvasios ir kūno atgimimą, apsi
švarinimą, galimybių neribotumą. Mieste esanti sala žmogui gali sukelti atsi
skyrimo, pabėgimo nuo pasaulio, ramybės ar rojaus pasiekimo jausmus. Pilis
gali simbolizuoti neprieinamumą, valdžią ir galią, autoriteto buvimą, taip pat
transcendenciją, romantinę dvasią.
Miestas, kaip reiškinys, gali būti analizuojamas iš įvairių mokslo šakų po
zicijų, remiantis įvairiais požiūriais. Galima išskirti daug miesto tyrimo as
pektų ir interpretacijų - istorinę, architektūrinę, ekonominę, sociologinę, kul
tūrologinę, psichoanalitinę ir kitas (8); apibendrinantį požiūrį pateikia L.Mumfordas (9). Vienas iŠ miesto bruožų atskleidimo būdų yra jo sulyginimas su
kaimo gyvensenos charakteristikomis. Dažniausiai kaimas aprašomas, pabrė
žiant jo žmonių pasyvumą, priešinant gyvenimo sąstingį su miestų dinamiz
mu. Sociologijos klasikai pabrėžė kaimo bendruomenės susietumą (folk society, F.Tonniesas Gemeinschaft), jos ryšių glaudumą kaip priešingybę mies
to aplinkos anonimiškumui (civilizuotumui, Gesellschaft). Teorinėj (10) ir gro
žinėj literatūroje (taip pat ir lietuvių) buvo pabrėžiama miesto ir kaimo gy
vensenos opozicija; kaimo aplinka buvo aprašoma kaip kontroliuojanti žmo
gaus elgesį, savo papročiais diegianti jam humaniškumą. Gyvenamas laikas
paprastai formuoja skirtingą kaimo ir miesto erdvių turinį, tačiau išlieka jų
opozicija. Mūsų respondente pastebi dabartinių kaimiečių interesų buitiškumą, kultūrinio savitumo suirimą, girtuokliavimą: „Pastebėjau, kad kaimo žmo
nės tiek materialiniu, tiek kultūriniu, tiek sielos turtingumo atžvilgiu gyvena
skurdžiai. Jie rūpinasi daržais, gyvuliais, kartais net nepastebi, kad jų namų
slenkstis po truputį griūna. Šių žmonių mąstymas, visa jų gyvenimo rutina
sukasi apie maistą, šilumą, jie tarsi sudaiktėję, giminės ir kaimynai net pjau
nasi tarpusavyje dėl žemės. Kaimo žmogui didžiausia šventė yra tada, kai po
kokio didelio darbo, po talkos yra valgoma ir geriama. Jie baigia prasigerti,
jų kultūros rūmai griūva, ten niekas nekoncertuoja (tik kartais jaunimas juos
iš miego pabudina šeštadieniais). O kur dingo savaitgalių vakaronės, į kurias
atvykdavo kelių kaimų žmonės? Matyt, numirė kartu su mūsų proseneliais.
Matyt, ne iš gero gyvenimo". Miestiečiai apibūdinami kaip kūrybiškesni, ati
desni kultūrai, turintys siekimų. Respondente tęsia: „O kaip gyvenama mies
tuose? Kadangi čia žmonės mažiau vienas kitą pažįsta, gal todėl gyvenimo
rūpesčiai yra mažiau matomi. Miestuose, be to, daugiau kultūrinių bei lavi
nimosi įstaigų; Čia dar gyvuoja kultūros rūmai, jaunimo centrai, klubai, paro
dų salės, teatrai, kino salės. Miestiečiai turi daugiau saviraiškos galimybių,
jie nešvaisto savo gyvenimo vėjais ir neieško, kaip niūrias dienas paversti
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„girtomis" (taip yra kaime). Anksčiau miestiečiai bėgo į kaimus dėl geresnio
pragyvenimo šaltinio, o dabar kaimiečiai, kurie dar turi kokių nors siekimų,
bėga į miestus". Kita studentė apibūdina kaimo gyvenseną bendravimo ir ap
linkos kategorijomis, taip pat išryškindama miesto ir kaimo skirtumus. Jos
nuomone: „Kaime žmonės geriau pažįsta vieni kitus, jų bendravimas yra daug
betarpiškesnis negu mieste; tai - atvira bendruomenė. Kadangi kaimuose nė
ra didelio pasirinkimo ir pasiūlos, žmonių buitiniai ir kultūriniai poreikiai ma
žesni negu miestuose, todėl kaimiečiai dažniau negu miestiečiai praranda po
reikį tobulėti ir ko nors siekti. Kaimo privalumai yra šie: Švaresnė ir svei
kesnė gyvenamoji aplinka, galimybė pačiam apsirūpinti pagrindiniais maisto
produktais. Mieste gyvenantys žmonės turi didesnes galimybes siekti išsila
vinimo, gyventi aktyvų dvasinį ir kultūrinį gyvenimą. Jie priversti lavinti sa
vo sugebėjimus, nes mieste vyraujanti konkurencija verčia žmogų tobulėti,
neatsilikti nuo šiuolaikinių laimėjimų. Kova už būvį miestiečius grūdina daug
labiau nei kaimiečius. Nors manoma, kad fizinis darbas kaimo sąlygomis yra
sunkus, tačiau miesto gyvenimas iš žmonių reikalauja daug didesnės įtam
pos, protinių ir emocinių pastangų, energijos bei susikaupimo. Būtų gera, jei
susikurtų toks gyvenamosios vietos modelis, kur galima būtų suderinti mies
to gyvensenos tempus bei pasiūlą iŠ vienos pusės ir kaimo harmoniją bei ra
mybę iš kitos pusės. Tai būtų idealiausia gyvenamoji vieta XXI amžiaus žmo
gui. Dabartinis variantas - 5 darbo dienos mieste, o 2 poilsio dienos - kai
me^. Kaimo infrastruktūra yra žymiai prastesnė negu miesto, tai žlugdančiai
veikia kaimiečius, mąsto trečia respondente: „Kaimo žmonės skiriasi nuo mies
tiečių socialine priklausomybe, išsimokslinimu, galimybėmis. Kaimo žmogui
skiriama mažai dėmesio: nėra netgi normalių parduotuvių, bibliotekų, - jo
kios savišvietos, vieni rūpesčiai ir darbai. Todėl čia daug geriama. Tačiau kai
miečiai nuoširdesni, patiklesni, vieningesni; čia visi vienas kitą pažįsta, vieni
kitiems padeda. Kaimo žmonės bendrauja rečiau negu miestiečiai, tačiau nuo
širdžiau. Miesto žmogus savarankiškesnis, čia kiekvienas kas sau, kiekvienas
už save; čia yra iš ko rinktis ir veiklą, ir daiktą, ir pažintis. Bent kiek labiau
išsilavinę žmonės iš kaimų bėga į miestus ir miestelius, nes kaimo socialinė
ir kultūrinė aplinka juo.s žlugdo". Apklaustųjų nuomone, miestiečiai turi pa
lankesnes sąlygas laisvalaikiui. Studentė palygina miesto ir kaimo gyventojų
šventes: „Mieste per šventes vyksta daug kultūrinių renginių, kuriuos organi
zuoja valdžia, įvairios organizacijos. Tam skiriama žymiai daugiau lėšų. Mies
tiečiai, šventes sutikę namuose, gali jas pratęsti miesto erdvėse. Čia jie įtaukia ne tik į Kalėdų, Naujų Metų, Užgavėnių šventimą, bet gali dalyvauti ir
valstybinėse šventėse. Kaime šios šventės įsitvirtina lėčiau. Mieste jaunimas
gali lengviau susirasti darbo, tad jauni žmonės čia daugiau lėšų skiria pra
mogoms. Vyresnio amžiaus kaimo žmonės savo laiką skiria daugiausia dar-
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bui, kartais ir patys susiburia Šventėms, tačiau vietos valdžia tam skiria ma
žai dėmesio".
Miestai sudaryti iš savotiškų „salų" - vietų, kur savo identiškumą nuolat
patvirtina miestiečiai. Atsiranda ir vėl išnyksta naujos įvairių socialinių gru
pių (jaunimo, moterų, pagyvenusių ar neįgalių žmonių) susibūrimams skirtos
vietos. Štai Vilniuje esantis muzikos klubas „Antis"orientuotas į jaunimą nuo
18 iki 30 metų. Respondentas pasakoja: „Daugiausia čia savaitgaliais vykda
vo technomuzikos renginiai, suburdavę daug žmonių. Klubo interjerui buvo
būdingas „šaltas" charakteris, mat apdailoje - daug metalo; tai tarsi XXI a.
amžiaus interjeras. Darbo dienomis čia veikdavo jaunimo kavinė, tačiau ne
daug kas užsukdavo. Nors pirmieji renginiai vykdavo su „anšlagu", tačiau pa
mažu ir savaitgaliais jaunimo sumažėjo, o dabar klubas jau visai bankrutavo.
Pirmiausia tai susiję su bloga patalpų akustika, mat per renginius muzika
skambėdavo labai prastai". Šiuolaikiniai miestai sudaro sąlygas įvairių inte
resų žmonių bendravimui, susibūrimams. Studentė pasakoja apie moterų gru
pės identiškumo pobūdį su joms svarbia erdve ir čia susiburiančių dalyvių
vertybėmis: „Klube „Ieva" dalyvauja moterys, kurios yra arba nori būti ne
priklausomos, o kartais tik retkarčiais įsijaučia į feminisčių vaidmenį. Klubo
dalyvės noriai priima bet kokią joms svarbią informaciją, ja pasinaudoja sau,
aktyviai dalyvauja pramogose. Klubo aplinka atitinka organizacijos pobūdį;
čia visi reikalingi daiktai, kai kurie liudija ir prabangą. Jaučiamas erdvės neut
ralumas, čia kiekviena dalyvė gali susirasti sau tinkamą atskirą kampelį, ku
riame ji gali apmąstyti savo situaciją, išsipasakoti (raštu ar žodžiu) ar net pa
verkti. Klube renkasi įvairių sluoksnių moterys, bet bendraujant ar jų besi
klausant socialiniai skirtumai tarsi dingsta, jos tampa vienodos, o atsiveria
žmogiški išgyvenimai, moterų skausmas, interesai, norai. Svarbi jų problema
yra gyvenimo sudaiktėjimo išgujimas; mat vyrai daugelį iš jų laiko savotiš
kais daiktais, su kuriais jie elgiasi kaip nori. Daugelis tokių moterų praranda
pasitikėjimą savimi, nusivilia gyvenimu. Šis moterų klubas - svarbi jų susi
tikimų vieta, padedanti joms atsiverti, vėl atsigauti nuo psichologinių ir so
cialinių sukrėtimų, pastiprinti viena kitą". Kai kurios miestų vietos orientuo
tos daugiau į vyrų poreikius, atliepia jų interesams. Vaikinas apsako vyrų iden
titetą atliepiančios vietos charakteristikas: „Turiu sau mielą vietą Vilniaus erd
vėje. Rotušės aikštėje. Tai kavinė, nedidelė užeiga, kur susirenka žmonės iš
gerti alaus, pabendrauti, užmegzti naujas pažintis. Aš lankausi šioje kavinėje
2-3 kartus per savaitę, nes čia susirenka mano draugai, be to, čia labai gra
žios padavėjos, kurioms negaila palikti arbatpinigių. Mes su draugais šią ka
vinę vadiname antraisiais namais, be to, palyginus čia labai pigus alus. Tai
viena iš keleto man svarbių vietų mieste". Buvimas tokiose vietose vyrus su
stiprina - mobilizuoja tarpusavio saitus ir emocijas, papildo vyriškumą, čia
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jie įgauna padrąsinimo, vyriškų savybių atskirumo nuo moteriškų pajutimą.
(„Vyrų" vietos ^ klubai, kavinės, kaip gėjų bendravimo, jų tarpusavio mate

rialinio, dvasinio ir lytiškumo identiškumo palaikymo erdvė yra ypač būdin
ga Vakarų šalims).
Miestų lankytojai turi jau susiformavusias nuostatas apie Lietuvos miestų
erdvę, jos charakterį, miestų gyvenimo ritmą; tas patyrimas yra svarbus ben
dro jaunimo pažinimo elementas. Studentė respondente išmatuoja miestų erd
vę, kuri vizualiai atsiveria juos stebint ir patiriant: „Kaunas man atrodo tarsi
suspaustas, o Klaipėda - labai išplėsta; jeigu ją sumažintume, tai ji taptų jud
resnė. Reikėtų sukurti visai kitokį miesto centrą. Klaipėda patraukli ypač dėl
jūros. Vilnius man patinka labiausiai; sakoma, jog tai menininkų miestas".
Miestų dydis ir forma kinta istoriškai, priklauso nuo valstybės situacijos,
urbanistinių koncepcijų, miesto gyventojų sudėties, jų materialinio pajėgumo.
Miestų vaizdai, jų gyventojų etninę sandarą atstovaujantys erdvės vienetai
įstringa į jų gyventojų sąmonę, tampa kolektyvinės savivokos dalimi. Miesto
kraštovaizdis formuojasi kaip gamtinės aplinkos ir pastatų architektūros iš
raiškos, žmonių iniciatyvos rezultatas. Pastatai atstovauja ir liudija įvairių epo
chų miesto bendruomenės ekonominį lygį ir įvairių socialinių, etninių bei re
liginių grupių simbolinę galią. Ten gyvenančių tautų meninio skonio ir pa
stangų kurti miestą skatinamas randasi miesto invidualumas, jo skirtingumas
nuo kitų. Miesto tautų politinė santarvė ir ekonominis pakilimas visada žadi
na naujus miesto plėtros sumanymus. Miestas yra dabarties ir praeities galių
įteisinimas, įvairių tautų materialinių ir kultūros lobių atstovavimo forma, su
teikianti miestui gyvybingumą.
Kai kuriuose jaunuolių pasakojimuose apie miestą ypač ryškus estetinis
miesto įvertinimas, prisirišimas priėjo gamtinių sąlygų. Studentė pateikia ro
mantišką gimtojo miesto suvokimą, liudija stabilią adaptaciją: „Trakai yra
daug gražesni negu kai kurie didmiesčiai, kuriems sutvarkyti ir tinkamai pri
žiūrėti dabar dažnai trūksta lėšų ir laiko. Vilnius gražėja nuo lapkričio mė
nesio iki N. Metų, o Trakai gražūs visais metų laikais - nuo pavasario, kai
čia viskas suveša. Vasarą miestą puošia ošiantys ežerai, prie jų išsidėstę tu
ristai, rudenĮ - krintantys lapai, o žiemą - išpuoštos gatvės, jų vitrinos. Tra
kuose oras grynas, šis miestas gamtoje, apsuptas ežerų, upių,, upelių. AŠ Čia
jaučiuosi saugi, be to, žmonės čia daug linksmesni, kultūringesni, sąžiningesni
negu kitur". Taigi graži gamta suteikia psichologinio parėmimo ir pastovaus
identiškumo pojūtį, sukuria pasitenkinimą „čia ir dabar" esamybe. Respon
dente apibūdina savo miestą kaip vientisą, gyvybingą erdvėje ir laike, tiki jo
prasmingumu ir stabilumu, teigiamu poveikiu patogiam ir tvarkingam gyve
nimui. Atrodo, jog tai turi laiduoti ir jos pasirinktą gyvenimo strategiją, mo
bilizuoti veiklai.
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Miesto simbolių trauka
Miesto erdvinės struktūros (pastatai, aikštės) dažnai yra konstantos, for
muojančios ne vieną žmonių kartą, tad perduodančios tas pačias savo turinio
ir formų reikšmes, taigi darančios poveikį tautos identitetui. Miesto erdvių
funkcijų įvairovė sudaro prielaidas žmonių socialiniams ir kultūriniams san
tykiams, sujungia visuomenės narius į panašios elgsenos ir ketinimų erdvės
atžvilgiu grupes, suskirsto juos pagal naudojamų erdvių ypatumus ir vertini
mą. Kiekviena erdvės vieta turi ir savo lokalinę kultūrą, ir reprezentuoja ben
drąją tautos kultūrą. Erdvės objektą (bei jo dermę su aplinka) galima vertinti
kaip atskirą, estetinio vertingumo ar interpretacijos platumo {su kokiom min
tim, idealais, nuostatom yra susiję) ir kitais požiūriais. Erdvė vertinama ne
tik dėl jos interpretacinių funkcijų, bet ir pagal tai, kiek įvairiose jos vietose
žmonių grupių bei tautos elgesio prasmės. Tokie seni miestai kaip Vilnius vi
lioja net kelintos kartos palikuonis ieškoti savo protėvių šaknų ir gyvenimo
Čia pėdsakų, tapatumo su miesto peizažais, pastatais, simboliais bruožų, dia
logo ir emocinių ryšių su įvairiomis jo vietomis.
Erdvės susiskaldymas į savarankiškas, atskiras vietas, jų fragmentiškumas
leidžia išskirti ir pastebėti tų vietų kultūrinius ir kitokio pobūdžio skirtumus.
Postmodernizmo epochoje, nykstant „didiesiems", visai erdvei atstovaujan
tiems pasakojimams, erdvės vienetų savitumo žymės, jų „mažieji" pasakoji
mai tampa reikšmingi kaip atspindintys įvairius erdvės organizacijos, gyve
nimo būdo ypatumų bruožus. Nykstant pasitikėjimui visa apibendrinančiomis
teorijomis, tampa svarbu atskirų reiškinio ar erdvės dalių esybiškumo anali
zė, tikslesnis suskaidytų erdvės taškų ir objektų gilumos „matymas". Nagri
nėjant mūsų visuomenės, kaip priskirtinos Rytų Europos arealui (kurį galima
apibūdinti kaip tranzitinį, dažnai keičiantį savo pavidalus, darinius ir orien
tacijas), kultūrinius ir istorinius procesus, matyt, lengviau įžvelgti jų ypatu
mus per suskaldytą, fragmentuotą vienumą, atskirų jos dalių išlikimą, raidą
ir ryšius.
Miesto paveldo išsaugojimas - svarbi miestų tvarkymo kultūrinė nuosta
ta, laiduojanti pasižadėjimą gerbti (negriauti, atstatyti) įvairių epochų urba
nistines formas. įvairių laiko tarpsnių ir tautų paveldo aplinkos demonstravi
mas padeda išlaikyti pusiausvyrą tarp individualios ir kolektyvinės atminties.
Įvairių tautų įsikūrimas mieste ir savo gyvensenos plėtojimas yra svarbūs mies
tą formavę įvykiai, nuolat atnaujindavę miestą, nauja aplinka papildydavę šį
socialinį ir urbanistinį organizmą. Senovinis miestas buvo suvokiamas ir kaip
įvairių etninių grupių uždarų erdvių visuma - Šeimoms ar grupėms (profesi
nėms, religinėms, etninėms) priklausančios vietos ar patalpos saugojo (kaip
liudija miestų istorija) nuo priešiško arba tik kitoniško, kartais bauginančio

116

išorės pasaulio. Atskiroms etninėms bendruomenėms istoriniuose miestuose
priklausė ir privatūs namai, ir visuomeninės erdvės (pvz., šventyklos), kurios
suburdavo apeigoms ir tradicijų puoselėjimui, visuomeninei veiklai, reprezen
tuodavo tautos kultūrą.
Kiekviena visuomenė kuria savo erdvę, o senąją pertvarko pagal savo ide
ologinius ypatumus ir kultūrines normas. Pvz., Vilniaus erdvė ne kartą trans
formuota, statyta ir perstatyta, garbinta savųjų, valdyta ir plėšta svetimųjų.
Vienu ar kitu metu susiformavęs jų gyventojų kultūrinis bendrumas būdavo
išardomas naujų užpuolikų, vis kitų valdytojų planų. Analizuojant miesto kul
tūros ženklus, svarbu suvokti, kaip kito įvairių tautybių ir religijų žmonių iden
tifikacija su erdvėm, kaip jos buvo naudojamos ir vertinamos. Erdvės kūri
mo procesas yra adekvatus įvairių socialinių ir nacionalinių grupių veiklos ir
kultūros patyrimui, ėjimui į saviraišką ir civilizaciją. Miesto valdymas - tai
nuolatinė įtampa tarp tradicijų ir aktualijų, ideologinio bei socialinio totai umo reikalavimų ir realybės sąlygotų nuolaidų.
Šiuolaikinių miestų vartojimo erdvės multikultūriškumą liudija tai, jog
miestuose atsiranda didžiuliai komerciniai centrai, kur ne tik galima rasti įvai
rių šalių ir kultūrų prekių, bet yra ir žaidimų, laisvalaikio salės. Senamies
čiuose yra ir mažų parduotuvių {kur dar galima pajusti etninį kvapą), tačiau
ir šios vietos pradės konkuruoti su per kompiuterį užsisakomomis prekėmis.
Postmodernistinei kapitalizmo fazei būdinga tai, jog ir kultūros ženklai per
eina į prekę, kurią galima parduoti ir pirkti. Tad ir į etnines kultūras galima
žvelgti kaip į grynas estetines ir etines vertybes, kurios gali pereiti į prekes
ir paslaugas (turinčias tų kultūrų simbolius ir ženklus), paklausias vartojimo
visuomenėje. Postmodernizmo epochoje kultūros pobūdis ir struktūra kinta,
tampa sudėtingesni. Kartais kultūros bruožai praranda intelektinį gilumą, tampa
paviršutiniškesni, vietoj autentikos turime tik reprodukciją. Vaizdas čia tam
pa tik simulacrum, kur žmogus negali atskirti originalo nuo kopijos, nes simulacrum, Fr.Jamesono nuomone, yra kopijos kopija, tai yra kopija to daik
to, kurio originalas niekada neegzistavo.
Šiuolaikiniame mieste koegzistuoja įvairiais (modernybės ir postmodernybės) principais sukonstruotos kultūrinės ir vartojimo vietos. Pvz., MacDonaldo restoranų plitimas remiasi naujais - biurokratizacijos ir racionaliza
cijos principais. Įprasti restoranai ir kavinės nėra tokie efektyvūs (nors ap
linka čia malonesnė), nes jų veikla paremta ankstesnių visuomenių veikimo
principais - svečių priėmimo ir didesnio dėmesio jiems skyrimo funkcija.
Makdonaldai įsikuria buvusiose Tarybų Sąjungos respublikose, kur trūksta
greito maitinimo centrų, be to. Čia tam nesipriešinama. Maskvoje ir kitur to
kie centrai suvokiami kaip Vakarų pasaulio demokratijos ir gerovės, raciona
lumo (pakeičiančio sovietinę anarchiją) išraiška. Efektyvumas, apskaičiavimas
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remiantis standartu, naujumas, patogumas (didėjant miestiečių gyvenimo tem
pams), kai kuriuos sluoksnius -jaunimą, tarnautojus, miesto svečius - skati
na naudotis „Pica", McDonaldų restoranų paslaugomis, į šalį nustumdami tra
dicinius krašto ar miesto valgius. Tad makdonaldizacija ateina kaip sparčiau
besivystančios civilizacijos - tautų katilo - Amerikos - modelis, už vietines
bendruomenes išsprendžiantis vartojimo problemas. Šio tipo vartojimo vietų
atsiradimas turi įvairių reikšmių. Viena iš jų - racionalizuotoj aplinkoj asme
nybė yra supančiota, tai vieta, kur dvasia ir jausmai yra apmirę, kita, priešin
ga - tokie vartojimo centrai suartina nuolat skubančius, pripažįstančius grei
tą gyvenimo tempą žmones, kuriems racionalizacija - svarbus dabarties vi
suomenės ir miesto gyvenimo principas. McDonaldo firmų ženklai matomi
miesto erdvėje, jie savo spalvom ir forma miestiečio sąmonėj jį susaisto su
jau buvusiais lankymo atvejais, vėl primena McDonaldą, yra identifikacijos
laidas. Makdonaldizacija turi ir modernizmo, ir postmodernizmo bruožų, ku
riam būdinga erdvės ir laiko dinamika - būtent tų vienodų paslaugų galimu
mas įvairiose pasaulio vietose, greitas pateikimas, naudojant naujas techno

logijas (11).
Iškyla klausimas: ar makdonaldizacija nėra miesto homogenizacija, origi
nalumo požymių, prisitaikymo prie vidutinių vartojimo normų išraiška? Ir mū
sų demokratijos sąlygomis, galimybė išplėsti etninio pobūdžio prekes (pvz.,
suvenyrus) ir paslaugas (pvz., valgymo) praranda savo autentiškumą arba lieka
tik privačioj, o ne visuomeninėj erdvėj. Plečiantis kibererdvei, žinios ir for
mos apie etninių grupių reprezentaciją turėtų būti perkeltos ir į tokius prane
šimus. Dabar toje virtualioje realybėje matome daug beasmeniškumo, kuris
dehumanizuoja, o etninių kultūrų ypatumų propaganda sustiprintų mūsų ša
lies ir jos tautų įvaizdį.
Racionalizacija yra ir ekskursijos, turizmas per autobuso langą; tada sun
ku patirti įvairių vietų prasmes, vietinės kultūros ypatumus. Galimybė turis
tams susipažinti su mieste gyvenančių tautų kultūros elementais padėtų turiz
mą paversti gilesniu susipažinimu, o ne vien paviršutinišku pasižvalgymu.

Intelektualų patirtis: sava ir svetima erdvė
Skirtingos etninės kultūros atstovai mieste ar kitoj vietovėj dažnai turi tu
ristų, keliautojų statusą, tėra laikini gyventojai. Svetimumo, marginališkumo
studijos yra susiję su tokiais reiškiniais kaip „hibridiškumas", „keliautojo vaid
muo", „melagingas identiškumas" ir pan.(12). Dar D.MacCannellas savo darbe
„Turistas" („The tourist") 1976 metais (13) pabrėžė, jog „keliautojo, turisto"
kategorija yra reikšmingas modernybės teorijos parametras. Socialinės psicho-
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loginės teorijos apie „svetimą" ir „benamiškurną*' yra bene reikšmingiausios,
aiškinant postmoderno laikų esmę. J.Shotterio nuomone, šiuolaikinis žmogus
kenčia nuo gilėjančių benamystės sąlygų, nuo „metafizinio namų netekimo";
tai yra susiję su Šiuolaikiniu pačios visuomenės migraciniu pobūdžiu (14). Pri
pažįstama, kad kai kurių grupių pvz., intelektualų, vaidmuo yra susijęs su bu
vimu tarp savos ir svetimos kultūros, savotišku ribų peržengimu, nuolatiniu
kultūrinio ir intelektualinio kapitalo kaupimu ir perdavimu. Pabrėžiama, jog
tiesa yra „benamė", o benamiŠkumas, kaip socialinio prieštaravimo forma, sa
vo ruožtu, skatina mąstymą. Tad kai kurie intelektualai yra žmonės „be kon
krečios vietos'" - svetimi savo vietinei kultūrai, savos parapijos papročiams,
vertybėms ir įsitikinimams, tačiau atsakingi už globalią situaciją (15). Inte
lektualai, nepaisant jų etninės priklausomybės, kartais yra „kitoniškumo" sa
vosios kultūros viduje atstovai. Jie tarsi pranoksta savo grupės kultūrines nor
mas, dėl savo interesų skirtingumo ir sugebėjimų ypatingumo atsiskiria nuo
giminės, savo aplinkos, ieško kitų tapatumų ir grupių, atitinkančiųjų moks
lines ar idėjines paieškas. Jie suartėja ir su kitų kalbinių, religinių, etninių
grupių atstovais, kurie turi mokslinių, tyrinėjimo tikslų ir intelektualinių sie
kių. Kiekvienoje visuomenėje susikuria mokslininkų socialinis pasaulis, su sa
va tam tikrų veiklos, elgesio, nuostatų būdų sistema, normomis, savimone ir
vertybėmis. Dėl savo ypatingumo, aukštesnio intelekto ar elitariškumo jie kar
tais tampa ne visai suprantami kitiems savo etninės bendrijos nariams, viešo
joje nuomonėje atskiriami į „antžmogių, nežemiškųjų", kartais gerbtinų keis
tuolių rangą, traktuojami kaip svetimi.
Lankymasis kitose šalyse, tarptautinėse konferencijose ar seminaruose reiš
kia susidūrimą su „kita, kitu" - kitą kultūrą, tautą atstovaujančiu asmeniu,
reikalaujančiu dėmesio, pripažinimo, pagarbos. IŠ karto tai tik paviršutiniš
kas reagavimas, suvokimas. Tarptautinės konferencijos dalyvė pasakoja:
„Ypač susipažinimo ir išsiskyrimo vakarai vyksta tarsi ekstazės būsenoje: mes
spaudžiame vieni kitiems rankas, šypsomės. Mes atsigręžiame į šią bendri
ją, paklusdami bendrai tvarkai, teigdami savo sugebėjimus ir intelektines ga
lias, atsiveriame kitų savasties priėmimui". Gilesnis „kitos, kito „suvokimas
leidžia pajusti jo (s) gyvenimo detales, nueitą kelią, emocinę ir intelekto būk
lę, išsiauklėjimą, net patirtas kliūtis ir sunkumus. Konferencijoje susiduria ir
visiškai skirtingų kultūrų žmonės, kurie turi vieni kitus pripažinti, tarpusa
vyje bendrauti. Kiekvienas iš jų savo išvaizda, veiksmais ir žodžiais suku
ria vaizdinius ir simbolius - savo reprezentacijos formas, kurias ir pateikia
komunikacijai. Skirtingos nuo mūsų kultūros, t. y. kitokio žmogaus suvoki
mą paaiškina A.Lingis: „Tą kitokį jo arba jos regėjimą, tą jausmą, jog jo arba
jos paviršiai valdomi kito dėsnio - dėsnio, kurį reprezentuoja savajam im
peratyvui paklūstantis protas, - paskatina netarpiškai pajusti jame ar joje vei-
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kiantį imperatyvą. Pajusti, kas užgula jo arba jos mąstymą kaip imperaty
vas, o ne kaip natūralus savaiminis ryšys, - tolygu pajusti tai kaip impera
tyvią jėgą man. Pasijunti ištiktas imperatyvo, įsakančio kitam. Pajuntu jo
svorį kaip jėgą, prislegiančią mano paties protą. Suvokiu esąs priverstas ma
tyti jo ar jos paviršius kaip valdomus, atvertus man ir man įsakančius, tai
yra stojusius mano akistaton"(16). Būna, jog komunikacija ir atsivėrimas ne
įvyksta. Mokslininkė prisimena: „Prieš kelerius metus buvau tarptautinėje
kultūrologų konferencijoje. Čia aš jaučiausi antrarūšis asmuo - mat, pras
tai moku anglų kalbą, be to, mano pranešimas buvo silpnesnis už kitų. Se
sijoje visi tarpusavyje buvo labai draugiški, reagavo į viens kito pranešimus,
bendraudavo ir kavinėse, juokavo, o aš buvau įsitempusi, sukaustyta. Jau
čiausi prasta profesionalė, nežinanti jau seniai susiformavusios tyrimų kryp
ties, nebuvau perėmusi jų vartojamų mokslinių sąvokų. Daug dalyvių buvo
iš Vakarų Šalių, tad neturėjau su kuo ir bendrauti. Man atrodo, jog jiems
neįdomios mūsų problemos, jie jaučiasi esantys už mus gerokai aukščiau.
Pastebėjau, jog kai kurie jų tyrinėtojai yra skatinami užsiimti postsocializmo problemomis, gauna net grantus Rusijos ar Baltijos šalių problemų ap
rašymui, tačiau tie tyrimai būna kažkokį bejausmiai, net su kažkokiu ciniz
mo atspalviu, kaip požiūris į „kitus", „svetimus", „spalvotuosius", nevisa
verčius. Ir pačiame Berlyne mane atpažindavo kaip „sovietikę, rusę", kreip
davosi globojamu tonu, nevisai pagarbiai. Beveik visur jaučiausi kaip mar
ginate, turinti žemesnį statusą; mano orumas buvo nuolat pažeidžiamas". Ki
ta respondente savo išgyvenimus taip apibendrina: „Pabuvojus tarptautinė
je konferencijoje, aš supratau, jog gyvenant mokslo periferijoje, būtina lan
kytis centruose. Reikia suvokti dominuojančią mokslinio centro jėgą, kuri
iš karto tave pritrenkia, net sugniuždo, sukelia nerimą, nepasitenkinimą sa
vimi ir visais, anomine, nuotaiką, net neviltį. Tačiau jei sugebėsi atsitiesti,
pradėsi visai kitaip dirbti - mąstysi kitom kategorijom, įsijungsi visai į ki
tą „tikėjimą", į stabilią, turinčią tradicijas mokslo kryptį, tapsi žymiai sau
gesnė ir rezultatyvesnė. Tai reiškia, kad įsigysi draugų visame pasaulyje, ir
ne taip skaudžiai reaguosi į vietinių mokslo biurokratų užgauliojimus, ne
raštingų kolegų pastabas". Išvykimas į konferenciją sudaro galimybes susi
durti su visai skirtingų sąlygų ir gyvenimo būdo šalimis. Mokslų daktarė pa
sakoja:" Buvau konferencijoje Izraelyje, visiškai mums svetimos kultūros ša
lyje. Jau oro uosto salėje pastebėjau kitonišką sociokultūrinę aplinką: toje
erdvėje sukiojosi rytietiškų bruožų žmonių kūnai, paklūstantys kitokiems fi
ziniams ir psichologiniams dėsniams, jų kalba ir judesiai buvo kitokios pri
gimties. Tas peizažo, gamtos sąlygų paveikto kitoniško gyvenimo būdo sve
timumas man nebuvo nemalonus ar atšiaurus (išskyrus sunkų prisitaikymą
prie didelės kaitros), nes mūsų kultūras jungia civilizacinis bendrumas. Pri-
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pažindama tą kitoniškumą, aš stengiausi išsiaiškinti šios valstybės kūrimosi
aplinkybes, kultūros šaknis. Kaip rodo į šią šalį neseniai atvykusių žmonių
patirtis, gebėjimas išgyventi kitoniškumą pamažu išsiugdo. Pamažu buvę sve
timšaliai, jei atvažiuoja į savo imago mundi, tampa čionykščiais, t.y. pati
ria tam tikrą akultūracijos procesą, elgesio ir mąstymo formų pokyčių eta
pą. Analizuodama savo ir kitų turistų, laikinų keliautojų galimą požiūrį į šią
šalį, aš galiu priskirti šiam svetimam pasauliui pavyzdžio ar priešo funkci
ją. Kadangi mano kultūra yra visiškai neutrali šiam tolimam kraštui, aš jau
čiu malonumą patenkinus savo žmogišką smalsumą, nes curiositas ir buvo
mano kelionės tikslas. Nemenkindama savo kultūros, aš linkusi pripažinti ir
šitos, man svetimos, lygiavertiškumą ir įdomumą. Aš džiaugiuosi, jog su
gebėjau čia atvykti ir pabuvoti, nes vaikščioti po Rytų miestą vienai mote
riai, kaip keliautojai ar ir piligrimei, ankstesniais amžiais būtų visiškai ne
įmanoma, tai būtų tabu laikytinas dalykas. Peržengdama tam tikras ribas tarp
savumo ir svetimumo, aš stengiuosi paaiškinti kitos kultūros fenomeną ob
jektyviai kaip skirtingumo pasireiškimą. Maža to - pripažindama kitonišku
mą, įsidėmėdama jo bruožus, aš užmezgu ir kultūrinius ryšius: laikau savo
atmintyje miesto architektūros, istorijos, peizažų vaizdinius, pasakodama
įspūdžius platinu juos gimtojoje aplinkoje". Galima pastebėti, jog skiriasi iš
simokslinusių žmonių ir tik savoje kultūroje buvojančių, ypač vyresnių, ver
tinimai. Šie visada teikia pirmenybę vidaus kultūros tikrovei, jiems sunku
peržengti iš savumo į svetimumą, traktuoti šią erdvę kaip įkūnijančią visus
troškimus (toks požiūris ypač būdingas jaunimui) ir lygiavertę.

Miesto atvirumo plėtra
Erdvė yra nuolat socialiai konstruojama; erdvės dalinimosi ir naujų vietų
formavimosi būklė reprezentuojama socialiniuose diskursuose, kurie susiję su
projektais, atspindinčiais įvairių socialinių ir etninių grupių interesus, nuostatas
bei lūkesčius. Žmonės tapatinasi su įvairiais vietų požymiais skirtingais bū
dais - fiziškai, komunikacijos priemonėm, atminties ar įsivaizdavimų gijom.
Iš pradžių tarp visai svetimų kultūrų, jų atstovų, suvokiamas visiškas santy
kių netikrumas, tačiau užsimezgę žmogiški ryšiai glaudėja. Juridinėm galiom,
asmeninėm pretenzijom, individualių patirčių prijaukinimu pagrįsti socialiniai
santykiai kinta, jų tinklas tankėja. Miesto vietų prasmės, pasakojimai apie jas
sudaro miesto simbolinę galią, turinčią įtakos įvairių kartų ir tautų žmonių
sąmonei. Miesto vietų supratimas yra susijęs su jų istorija ir žmonių atmin
timi, kuri išlaiko įvairių įvykių interpretavimą. Taip formuojami vis nauji re
alūs ir esantys tik sąmonės vaizdiniais miesto pavidalai.

Gyvuojant šalia viens kito skirtingoms kultūroms ir tikėjimams, atsiranda
atskiri, priklausantys įvairioms tautoms religiniai ar visuomeninės, kultūrinės
paskirties centrai. Dabartiniu metu Lietuvos miestuose ne tik atkuriami ir vėl
įsitvirtina Čia nuo seno gyvenančių tautų erdviniai dariniai, tačiau jaučiamas
ir globalizacijos poveikis: įsiveržia netradicinės kultūros. Tapus miestams at
viriems privačioms žmonių iniciatyvoms, čia įkuriami ir jų gastronominiai cen
trai — japonų, kiniečių restoranai, statomi paminklai kai kuriose subkultūrose
žinomiems asmenims (pvz., Vilniuje - muzikos žinovų numylėtiniui Fr. Zappai). Dabartiniu metu, kai valstybinės struktūros yra privatizuojamos, įvairių
tautų, bendrijų, religijų atstovai gali vėl susigrąžinti ankstesnius jų visuome
ninės ir privačios paskirties pastatus (maldos namus, kultūros centrus). Šis
grąžinimas, kaip buvusių laikų galia, yra šiandienos žmonių koegzistavimas
su tų tautų palikimu, jų kultūros ženklais. Per šį ryšį su ankstesnės civiliza
cijos paveldu atkuriamas tų tautų individualus ir kolektyvinis identitetas, da
roma įtaka jų palikuonių tautinei sąmonei.
Gatvės ir aikštės sukuria aplinką, kuri suburia įvairių tautų žmones į ben
drą viešumą - šventes, karnavalus, religinius įvykius, prekių pardavimą ir mai
nus. Čia esantys pastatai savo fasadais ir užrašais atspindi įvairių tautų (tame
mieste esančių ir Europos valstybių atstovybių) veiklą, kultūrinius mainus
(pvz., Vilniuje - prancūzų, italų, vokiečių, japonų, lenkų, amerikiečių ir kitų
kultūrų centrai, ambasados), yra jų reprezentantai. Šios uždaros, o kartu ir
viešos įstaigos - tai tarpininkai tarp tautų, valstybių ir kultūrų. Miestas atski
rus kultūrinius pasaulius sujungia į vieną erdvę (dabartiniu metu ne tik vizu
aliniu, bet ir kibererdvės pavidalais). Čia prisistato įvairios kultūros, kurios
nuo seniausių laikų kiekviena ėjo savo keliu, suartėja gal pirmą kartą. Susi
dūrimai gali įgauti ne tik materialias, bet ir kultūrines formas, jų pavidalai
priklauso nuo visuomenės atvirumo ir jos narių poreikių suvokti kitonišku
mą, būti pasirengusiems materialinio ir intelektualinio pobūdžio akistatai ir
bendravimui.
Šiuolaikiniame mieste nuolat varžosi įvairios ekonominės bei kultūrinės
sistemos; čia koncentruojasi galėjimas sukaupti ir reprezentuoti įvairių pasaulio
vietų bei tautų savitumą ir patyrimą. Pastaraisiais metais Lietuvoje jaučiama
stipri globalizacijos reiškinio įtaka, kuri veikia ekonominę, socialinę ir kul
tūrinę sritis. Tai įgalina kurti naujas socialinių ir erdvinių santykių formas,
kurios įvairių pasaulio vietų gyventojus suburia į naujas solidarumo grupes.
Tai svarbios atviros visuomenės kūrimosi formos, padedančios išlaikyti tra
dicinę pusiausvyrą tarp politinės valdžios ir privačios iniciatyvos.
Miestų socialinė reikšmė, jų kraštovaizdis, įvairių vietų funkciniai ir es
tetiniai požymiai sukuria daug prasmių, interpretacijų. Vietinių žmonių ir at
vykėlių į miestą sąmonėje nuolat vyksta įvairių erdvės objektų ir simbolių
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pažinimas, susidūrimas su nuolatine praeivių tėkme, jų vertinimas. Mąstoma
ir apie vietos priklausomybę, jos atitikimą istorinei tiesai, etninę identifikaci
ją, norima suvokti miesto pokyčių atspindį kultūriniame pavelde, miesto is
torijos faktus - žmonių atmintyje {dokumentuose, nuotraukose, gyvenimo is
torijose, tapybos vaizduose).
Galima analizuoti individualų, kultūrinį, socialinį aplinkos lygį. Miestų lan
kymas yra tam tikra individualaus, ir nacionalinio identiškumo paieškos for
ma. Nacionalinis identiškumas - tai tam tikras kolektyvinio identiškumo pa
vidalas, kai „mes" suvokimas ir išraiška reiškia apmąstytą savęs interpretavi
mą. Identiškumo formavimo diskursas gali būti analizuojamas keliomis kate
gorijomis: istorine, erdvine, transcendentine. Šiais laikais nė vienos tautos ar
etninės grupės identiškumas nėra uždaras. Mes-identiškumas atsiveria pliu
ralizmui, globalizmui, priima etinius dėsnius, t.y., reaguoja į kitą, nepaisant
jo priklausymo kitai etninei grupei. Vyksta ir identiškumų erozijos reiškiniai,
žmogaus buvimas dviejose (ar keliose) kultūrose suformuoja ir bikultūrinį
identiškumą. Kiekvienu istoriniu laikotarpiu keičiasi identiškumą formuojan
tys veiksniai. Manoma, kad dabartinėse visuomenėse šį reiškinį nulemia ur
banizacijos, vartojimo, masinių komunikacijos priemonių ir globalizacijos reiš
kiniai. Svarbūs tampa pilietiniai santykiai, kurie yra visus kitus socialinius
santykius įgalinanti prielaida; mat piliečius sieja bendro gėrio suvokimas, o
ne asmeniški išskaičiavimai ir nauda.
Miestai nėra vienodi savo dydžiu, charakteriu, dinamiškumu. Kaip ir anks
čiau, sostinės ir miestai turintys gilesnių praeities klodų, t. y. tam tikrą kultū
rinį ir intelektinį kapitalą vertinami labiau. Respondentas kalba: „Lygindamas
Vilnių ir Panevėžį (penktąjį Lietuvos miestą) pastebiu, jog Panevėžys nesu
teikia to dinamiškumo, gyvenimo tempo, kuris būdingas sostinei. Panevėžyje
gyvena daug žmonių, kuriems kultūra yra visiškai nesvarbus dalykas; čia ra
mu, gyvenimas sukasi tik apie darbą, sodą. Žmonės šiame mieste yra kon
servatyvaus mąstymo {naujovės priimamos sunkiai), provincialūs. Vilnius liberalus miestas, į jį pirmiausia ateina naujovės, o žmonės jas priima ir pe
rima lengviau negu Panevėžyje, kur šį „mirusį" miestą besistengiantys išju
dinti žmonės yra net nemėgstami. Vilniuje žymiai daugiau išsilavinusių gy
ventojų, čia vyksta intensyvus kultūrinis gyvenimas (diktuojamos mados, ku
riami nauji gyvenimo stiliai), o Panevėžio „sukultūrinimas" aktualus gal ko
kiems 5 proc. jo gyventojų. Iš Panevėžio išvykstama gyventi į didesnius Lie
tuvos miestus (tai būdinga jaunimui). Mat jaunimo kultūrinis gyvenimas čia
visai apsnūdęs, jie čia neturi net pastovios pasilinksminimo vietos ar kokio
klubo, o Vilniaus jaunimo gyvenimas yra žymiai aktyvesnis ^ jie turi daug
kuo užsiiimti, gali nevaržomai linksmintis klubuose ar salėse. Vilniuje žmo
gus daug anonimiškesnis, jis tarsi ištirpsta minioje, o Panevėžyje, mažesnia-
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me mieste, daug žmonių bent iš matymo viens kitą pažįsta. Čia žmonės daug
sėslesni, prisirišę prie savo vietos, namelio, pasinėrę į buitį, neina į kultūri
nius renginius. Miesto savivaldybė nesugeba miestiečių sudominti kultūrinė
mis programomis (pvz., nevyksta kamerinės muzikos koncertai), meniškos sie
los žmonės čia neranda pritarėjų, jaučiasi atstumti, vertinami tarsi nukrypę
nuo panevėžietiškos normos".

Refleksija apie Europos miestus
Keliavimas žmonių atmintyje palieka daug nuomonių, prisiminimų, kurie
įvairių vaizdinių forma tarsi nusėda jų sąmonėje, atminties kloduose. Tai įvai
rių geografinių vietų vaizdai, jų ekologinių ir estetinių parametrų vertinimai,
turistinių kelionių įdomumo ir komfortiškumo lygmens apibendrinimai. Erd
vė dažnai persipina ne tik su realiais gamtos vaizdais, t.y. su išorinėmis for
momis, bet ir su žmogaus svajonių erdve, su jo pasąmone.Gamta nuolat ska
tina žmogaus kontempliaciją, ji sukelia grožio arba, atvirkščiai, rūsčių jėgų
pajautą. Anot G.Bachelard'o, apmąstydami, svajodami gelmę, svajojame sa
vąją gelmę, svajodami substancijų slaptąją galią, svajojame savąją slaptąją
būtį (17:15). Galėjimas tokiu būdu susikaupti ypač svarbus didelio sociali
nio aktyvumo ir ekstravertinės veiklos viešpatavimo laikais. Vyksta žmogaus
dvasinis susiliejimas su patraukliais vaizdais, jis pakliūva į tam tikrą jų su
keltą ekstazę. Svajodami mes tarsi giliai įsirėžiame į peizažą, bet mąstome ir
apie save. Žiūrėjimas į vandenį, pvz., padeda atsiverti žmogaus tapatumui ir
galiai. Kažkada patirti nuostabūs vaizdai giliai įsibrėžia į mūsų sielą ir at
mintį, primena ir tada sutiktus žmones, situacijas. Tai „širdies, sielos, žmo
gaus būties tiesioginis produktas", „savo veiksmingumu poetinis vaizdas įgy
ja nuosavą būtį ir nuosavą dinamiškumą"(17:303). Keliaujantieji patiria pa
saulio miestų, o ir kultūrų, jų fragmentų įvairovę, o tai leidžia jiems keisti
savo patirtį, įtraukti į savo kultūros sampratą naujas reikšmes. Yra įvairių ke
lionės būdų, kuriuos išbando jaunimas. Studentas pasakoja apie kelionės au
tostopu specifiką: „Keliaujant autostopu tenka bendrauti su įvairių socialinių
sluoksnių, skirtingų kultūrų ir tautybių, įvairių pažiūrų žmonėmis. Sėsdamas
į sustabdytą mašiną, tu jau žinai, kad įsiveržei į svetimą erdvę. Nereikia sku
bėti bendrauti, geriau, kai įsigali savotiška pusiausvyra — vairuotojo ir pake
leivio situacijų pažinimas. Keleivis turi tikslą - iš vienos erdvės pakliūti į
kitą (iŠ Lietuvos į Čekiją). Nors jis yra priklausomas nuo kitų, tačiau, kita
vertus, jam yra lengviau, nes jis žino apie galimus kelionės netikėtumus {pvz.,
jog gali tekti važiuoti su kitataučiais, kartais gali tekti ilgai stabdyti mašinas,
kalbėtis svetima kalba, aiškinti apie Lietuvos gyvenimą, jos žmones ir pa-

124

pročius). Vien sienos pervažiavimas sukelia ir jaudulį, ir nerimą, ir smalsu
mą. Čia pradedi lyginti savo ir kitos šalies žmones, jų kultūros bruožus. Ke
lionės metu svarbu įgyti vairuotojo pasitikėjimą, ir, reikalui esant, sulaukti
žmonių pagalbos".
Ypač svarbią įtaką turi kelionės į modernias socialinės gerovės valstybes,
į kurias vykstama ne tik turistiniais, bet ir laikino uždarbiavimo ar pastovaus
apsigyvenimo tikslais.
Turizmas žmonėms gali būti susijęs su nepasotinamu noru išbandyti daug
buveinių, o ne pasirinkti vieną pastovią. Ypač postmodernistinei nuostatai bū
dingas žmogaus nomado tipas, kuris dalyvauja keliose kultūrose, ieško savo
autentiškumo pasaulyje „be ribų". Tai piligrimo, turisto, neprisirišusio prie
pastovaus darbo ir nuolatinės vietos {nes kitaip negalėtų švęsti ir dalyvauti
pasaulio įvairovėj, jo multikultūrizme, rizikoj, taigi sukaupti įdomią patirtį)
vaidmenys.Tai reikštų gyventi visur, bet neprisirišti prie vienos vietos ir būs
to, o svajoti vis apie naujas erdves. Naujų vietų ir naujų buveinių, namų iš
mėginimas siejasi su iliuzijomis, neįgyvendintomis svajonėmis, noru suprasti
ir kontempliuoti įvairias vietas. Skirtingos etninės kultūros atstovai mieste ar
kitoj vietovėj dažnai teturi turistų, keliautojų statusą, tėra laikini gyventojai.
Svetimos kultūros ženklai ir simboliai tarsi išlaisvina ir atveria tas mūsų
krašto žmonių dvasios dimensijas, kurios buvo „uždaros" dėl negalėjimo su
sidurti su juos atitinkančia tikrove. Dėl politinių motyvų Europa kaip ir kitos
šalys nuo krašto piliečių buvo atskirtos „geležine uždanga". Anot J.Morkū
nienės, „grįžimas į Europą" reikštų „grįžimą į namus. į daugiakultūrę, tole
rantišką Europą, kur nėra aukštesnių ir žemesnių kultūrų, esama tik įvairių
tradicijų, įvairių visuomenės gyvenimo organizavimo formų...Tai išreiškia ide
alizuotos Europos siekį, sampratą Europos įvaizdžio, pagrįsto universalia Eu
ropos dvasia. Europos dvasia tarytum aiški ir atpažįstama, tačiau dažniausiai
ji nėra įvardijama ir eksplikuojama" (18). Dabartiniu metu keliaujant ši nau
ja realybė padeda Lietuvos gyventojams formuoti naują mentalitetą, identifi
kacijos ir su platesniu pasauliu formas. Tai vyksta ir per realią patirtį, juslinę
pagavą. Vakarų tikrovę (daiktinę aplinką, kultūrą ir įvykius) atitinkančių sim
bolių suvokimą. Anot P.Tillicho, simboliui būdinga skatinti emocijas, jis da
lyvauja realume to, ką žymi ir nurodo į anapus savęs esantį dalyką ar reiški
nį (19). Apie susidūrimo su kitomis kultūromis metu vykstančius simbolių
transformacijos procesus G.Mažeikis mano: „nežinomų kultūrų simboliai
yra...suvokiami iš pradžių juos prijungiant prie mūsų sąmonės pakraščiuose
klestinčių simbolių, o paskui minimaliai decentruojant pačią mūsų savimonę,
fenomenologiškai suskliaudžiant mūsų pačių kultūrinius orientyrus (europocentrinius, linijinio determinizmo, humanistinius, tolerancijos, religinius)
(20:133). Kelionių metu įsitvirtina naujų, kartais anksčiau nežinomų erdvių
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vaizdiniai. Studentas dalijasi savo patyrimu: „Prieš 2 metus buvau Tatrų kal
nuose Slovakijoje. Mes vykome automobiliu per Lenkiją. Galėjau palyginti
3 valstybes, jų kultūras, gamtovaizdžius. Niekada nebuvau buvęs kalnuose mano supratimas apie juos buvo žymiai skurdesnis, skyrėsi nuo to, ką pama
čiau savo akimis. Kalnai ten tikrai įspūdingi. Aš manau, kad kiekvienas Lie
tuvos gyventojas nors trumpam galėtų „iškeisti" mūsų gamtovaizdžius į Slo
vakijos. Turbūt labiausiai mus traukia ir mes norime nors trumpam turėti tai,
ko neturime. Taip yra ir su kitokiom erdvėm. Manau, kad dabar ypač jauni
mas norėtų kaitalioti erdves kuo dažniau. Pažine, naują erdvę, mes prie jos
save adaptuojame, išplečiame savo suvokimą, žmogišką patirtį".
Pastaraisiais metais Lietuvoje jaučiama stipri globalizacijos reiškinio įta
ka, kuri veikia ekonomines, socialines bei kultūrines sritis. Tai įgalina kurti
naujas socialinių ir erdvinių santykių formas, kurios įvairių pasaulio vietų gy
ventojus suburia į naujas solidarumo grupes — turistus, nomadus, iš įvarių kraš
tų atvykstančius legaliai ar nelegaliai dirbti megapoliuose. Kai kurie iš jų kla
joja individualiai, kiti glaudžiasi priėjau svetur gyvenančių tautiečių, tretieji
keliauja turistinėmis grupėmis. Keliauninkų, pastovių ar nestabilių migrantų
grupes vienija bendri interesai (kartu praleisti laisvą laiką, įsidarbinti, gauti
prieglobstį ar įsitaisyti naujoje gyvenamojoje vietoje) ir panaši jausena (ne
tikrumo, baimės, naujų pojūčių, adaptacijos būtinumo, smalsumo, kultūrinių
ir egzistencinių išgyvenimų ir kitos emocijos). Jų refleksijoje persipina sa
vos ir lankomos šalies materialinių ir kultūrinių sąlygų vaizdiniai, istorija, gy
vensenos stiliai. Ypač aukštesnio intelekto keliautojų apžiūrimi miestai ap
mąstomi kaip kaip tam tikri kultūriniai istoriniai reiškiniai^ stengiantis suvokti
jų kultūrinius ypatumus, specifiką, gyventojų mentalitetą, reprezentuojančias
institucijas, kultūros sklaidą. Pateikiame studento samprotavimus apie du Rytų
ir Centrinės Europos šalių miestus, jų kultūrinio ir meninio gyvenimo ir isto
rinės patirties palyginimus: „Viena ir Vilnius yra dviejų valstybių sostinės,
kur kultūrinis gyvenimas yra labai aktyvus. Tik Viena yra didesnė; šis mies
tas nepatyrė tiek negandų kaip Vilnius. Geresnė ekonominė šio Austrijos (bu
vusios monarchijos) miesto padėtis nulėmė tai, kad čia amžių bėgyje iškilo
didžiausi architektūros šedevrai: dvarai, teatrai, didingi rūmai, parkai, kon
certinės aikštelės.Viena pasaulyje yra žinoma kaip viena kultūros sostinių. Kul
tūra miesto istorijoje turi gilias tradicijas. Jau seniai čia kultūra ir menas yra
prioritetinė sritis, formuojanti miesto įvaizdžio kūrimąsi, ypač skatinanti tu
rizmo verslą. Vienoje menas yra vienas iš pelningesnių verslų, kuris egzis
tuoja pagal rinkos dėsnius. Kadangi šiame mieste pragyvenimo lygis aukš
tesnis, kultūriniams poreikiams žmonės gali išleisti daugiau lėšų. Žvelgdami
į Vilniaus istoriją, prisimename, jog miestas ne kartą buvo okupuotas, nusiaub
tas, čia išnyko dalis architektūros, buvo išvežta ir sunaikinta daug meno kū-

126

rinių, maišėsi kultūrinės tradicijos". Tad Europos miestų lankymo patirtis lei
džia reflektuoti savo šalies situaciją, dalyvauti diskurse apie meną: „Sovieti
nėje Lietuvoje menas buvo cenzūruojamas, stengtasi užbraukti kai kurias jo
šakas (pvz., bažnytinį meną), ideologija kišosi į miesto kultūrinį gyvenimą.
Vilnius, kaip sostinė, negalėjo visiškai atskleisti savo kultūrinių vertybių, jų
populiarinti ir laisvai paskleisti Vakarų Europoje. Ir dabar čia menas dar vei
kiamas valstybės, neišspręsti jo subsidijavimo klausimai. Vilniuje dar mažai
išvystytas turizmas, kuris ypač galėtų padidinti meno vartotojų skaičių, taigi
ir pelną. Be to, tai keltų miesto prestižą, formuotų kultūros sostinės įvaizdį.
Kita vertus, dabartinė kultūros padėtis Vilniuje sudaro sąlygas menui būti ma
žiau sukomercintam, grynesniam. Kitas privalumas - čia nėra tiek daug kaip
Vakarų Europoje meno snobizmo pavyzdžių". Tad dviejų kultūrų apmąsty
mas sudaro prielaidas palyginti skirtingą jų vystymosi istoriją, panašumus ir
skirtumus, leidžia numatyti Lietuvos kultūros raiškos perspektyvas.
Europos ar kitų didmiesčių įspūdžiai pasakotoją nuteikia mąstymui apie
Lietuvos miestus, jų teigiamus ir neigiamus bruožus. Čia galima išskirti opo
zicijas: sava - svetima kultūra, mūsų — nemūsų miesto peizažas, lietuvių —
nelietuvių bendravimo bruožai. Europos miestų lankymas sudaro prielaidas
tuos miestus pažinti, įsigilinti į jų istoriją, žavėtis, o kartais suvokti ir Šešėli
nes miesto išsivystymo puses. Studentas prisimena Italiją: „Venecija - kana
lų ir siaurutėlių gatvelių raizgalynė. Iš pirmo žvilgsnio tai didelį įspūdį da
rantis miestas, bet pusdienį pasivaikščiojęs, imi suprasti, kad nėra jis toks mie
las ir jaukus. Ta didelė žmonių minia, kurią pamatai tik atvykęs, tėra tik gau
sybė turistų, atvykstančių iš viso pasaulio. Vakare, kai jie išsivažinėja iš mies
to, Venecija tampa itin tuščia, gūdi, gal netgi baugi. Kartais netgi imi bijoti,
kad kokiame nors skersgatvyje susidursi su ne itin patrauklia kaukėta būty
be. Žmonės, dėvintys įvairias kaukes, yra neatskiriama šio miesto istorijos ir
gatvių kraštovaizdžio dalis. Gyvame, verdančiame miesto dienos gyvenime,
aplink tik ir regi įvairiausių suvenyrų, kitų kompozicijų, simbolizuojančių kau
kes. Taip yra ne šiaip sau, o susiję su miesto praeitimi. Mat venecijiečiams
yra tekę daug iškentėti. Verčia susimąstyti ir tas faktas, kodėl miestas yra įsi
kūręs ant vandens. Mat kadais vieną bendruomenę nuolat puldavo ir plėšda
vo barbarai iš šiaurės, tad saugumo sumetimais žmonės savo gyvenvietę nu
tarė statydintis pelkėtoje vietovėje. Viduramžių laikais miestelėnų elgesį itin
kontroliavo dvasininkija. Tuo metu ir gimė kaukės simbolis: venecijiečiai el
gėsi taip, kaip reikalavo bažnyčia, bet iš tikrųjų stengėsi gyventi kaip norėjo
patys (todėl jiems prireikė kaukių)". Šio miesto charakteristikų apmąstymas
leidžia įžvelgti prieštaravimą tarp „savų^ ir „svetimų": „Dabar daug pajamų
miestas pelno iš turistų, nors, kaip teko pastebėti, tų turistų jie nemėgsta, o
gal net nekenčia. Turbūt venecijiečiai supranta, kad jie savo siaurutėse gat-
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vėlėse ir kanaluose niekada negalės gyventi vieni sau patys, savarankiškai,
nepriklausomi, be jokių svetimšalių. Dauguma gyventojų yra vyresnio ir pen
sinio amžiaus (jaunuomenė išvyksta į didesnius Italijos miestus, kur labiau
išvystyta pramonė ir komercija)'*. Respondentas suteikia svečiai šaliai prana
šumą kaip socialinės gerovės valstybei, tačiau akcentuoja gimto miesto, gai
vaus ir besivystančio, stipraus ypač jaunimo traukos centro privalumus: „Ve
necija tampa konservacine erdve, miestu - muziejumi. Vilnius daug univer
salesnis, įvairesnis miestas. Drįsčiau teigti, jog tai vienas gražiausių, gyviau
sių ir socialiai spalvingų Europos miestų. Žinoma, jam būdingas visai kitoks
dvasingumas negu Venecijai, kurios gyventojai yra daug impulsyvesni. Vil
niaus senamiestis turi nemažiau įspūdingų vietų kaip Venecija. Vilniečiai yra
daug sėslesni, šis miestas, kaip kultūros, mokslo, meno, gamybos, prekybos
centras, patrauklus Lietuvos jaunuoliams, kurie čia stengiasi įsikurti kuo il
gesniam ar visam laikui". Pasakotojas pabrėžia miesto atvirumą, slypinčią jo
neužbaigtumo jėgą, nenusakomas jo transformavimosi galimybes: „Galbūt ne
stabili politinė ir ekonominė situacija per 50 metų sugadino žmones ir jie ne
moka savo miesto mylėti ir džiaugtis gyvenimu (ar tai emociškai išreikšti)
kaip venecijiečiai, tačiau ir vilnietis, ir miesto svečias Lietuvos sostinėje kas
dien gali tikėtis kažko naujo".
Lietuvos apsigyvenimo modelyje nedaug galima užtikti tikro multikultūriškumo bruožų, todėl toks reiškinys sukelia nusistebėjimą. Studijuojantis vai
kinas pasakoja: „Teko pabuvoti Anglijoje, Londono priemiestyje. Aš ten mo
kiausi, tad bendravau su bendraamžiais - Anglijos studentais ir ta šeima, kur
buvau apsistojęs. Lyginant anglų tautybės žmonių kultūrą ir elgseną su lietu
vių, yra akivaizdus skirtumas. Anglijoje, o ypač dideliame Londono mieste
yra susipynę daug kultūrų, Čia daug įvairių tautybių žmonių. Anglai nėra taip
kaip lietuviai sukaustyti materialiniu požiūriu, tad jiems lieka daugiau laiko
dvasiniam gyvenimui". Ėjimas į Europą reikštų abipusį suartėjimą, šalių vie
na kitos pažinimą. Deja, tai dar tik siektinas uždavinys. Respondentas apie
tai pateikia savo duomenis: „Kartą pagal dėstytojos užduotį apklausėme Lon
dono gyventojus, ką jie žino apie mūsų šalį. Deja, teko nusivilti, nes tik po
ra iš daugelio apklaustųjų žinojo apie Lietuvos egzistavimą, manydami, jog
mūsų šalis yra dar Rusijos sudėtyje".

Buvimas svečioje šalyje patikrina pačio keliautojo prisirišimą prie gimti
nės, jos charakterio, formuoja jo nuostatatų į gyvenimo stilių ir vietą apibrėž
tumą. Tai didina ir žmogaus individualizacijos lygmenį, kurį, anot T.Ziehe, ga
lima apibūdinti kaip gilesnį savęs apmąstymą, savo pasirinkimų apgynimą, at
sirandantį įspūdį, jog viską (ir savo biografiją) galima suformuoti savo paties
jėgomis (21:12). Ir nors daugelį Europa traukia susiformavusios gerovės ly
giu, rinkos ekonomikos galimybėmis, sena civilizacija ir kultūros vertybėmis,
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pasitraukimas nuo jos gali būti sąlygotas psichologinio nesuderinamumo ir kul
tūrinio kitoniškumo. Jaunuolė pasakoja: „10 dienų praleidau Ispanijoje. Tai man
buvo visai svetima šalis (miestai, parkai, muziejai). Ši nauja socialinė erdvė
mane slėgė, nes aš pajutau, jog papuoliau visai į kitą (negu aš esu užaugusi)
kultūrą. Tai labai karšta šalis, ir žmonės ten labai karšto būdo, temperamentin
gi. Jų gyvenimo tempas atrodo žymiai greitesnis, emocingesnis negu mūsų. Pir
mas mano jutimas, užplūdęs mane, - aš esu svetimšalė, kuri, vedama didelio
smalsumo, vogčiomis žvilgčioja pro atidarytų kambarių langus, kaišioja nosį į
privačius gyventojų kiemus, bandydama atspėti tos svetimos tautos gyvense
nos paslaptis, suprasti, kodėl apie šią šalį tiek daug kalbama ir net svajojama.
(Žinoma, kaip ir kiekvienas atvykusis, pirmiausia aš aplaksčiau žymiausias vie
tas, muziejus, miestus, o tik po to pradėjau ieškoti individualesnių šalies spal
vų). Šiame krašte aš pasijaučiau visiškai svetima, nes mano prigimčiai ir degi
nantis gamtos karštis, ir architektūra, ir barai pasirodė esą visai nepriimtini,
prieštaringi. Nors Ispanijos žmonės gražūs, emocingi, nuolat besišypsantys, ta
čiau jų vertybės man pasirodė svetimos, nepriimtinos (pvz., aistringas, tapatus
tautiniam garbės jausmui koridos garbinimas)".
Lietuvos keliautojai - studentai sugeba įsijausti į Europos šalių charakte
rį, žmonių mentalitetą, pamatyti jų ir savos šalies skirtumus, jaunų žmonių
perspektyvas. Respondentas pasakoja: „Norvegija - nuostabi fiordų ir kalnų
šalis. Žmonės gerbia savo šalį, jos istoriją, kultūrines normas. 90 proc. gy
ventojų - evangelikai; ypač religingi yra vyresnio amžiaus žmonės. Tai sa
varankiška, nepriklausoma (atsiskyrusi nuo Danijos) šalis, kuriai būdinga aukš
tas pragyvenimo lygis. Oslo miesto kraštovaizdyje pastebėjau labai mažai aso
cialių žmonių; ir didelių, ir mažesnių miestų gyventojams būdingas aukštas
kultūrinis lygis. Manau, jog Lietuvoje, kur nemažą gyventojų dalį yra apė
musi skurdo epidemija, žmonės yra prastesnio išsiauklėjimo, ne tokie man
dagūs ar mokantys bendrauti kaip Norvegijoje. Žmonių intelektas ten, ma
nau, yra ne toks aukštas kaip Lietuvoje, tačiau bet kokiai veiklai vystytis Nor
vegijos sąlygos yra palankesnės: gera technika ir aprūpinimas, malonus ben
dravimas kolektyve, pasitikėjimas savo valstybe. Bendras panašumas -jau
nimo migracija į didmiesčius, kur sukaupta daugiau informacijos apie tech
nikos ar kultūros laimėjimus (tačiau mažų miestų gyventojams būdingi tokie,
kaip atvirumas ir nuoširdumas). Lietuvos jaunimas stengiasi mokytis, yra smal
sus, nori pabuvoti kitose šalyse. Kai kurie iš jų dėl prasto pragyvenimo ly
gio savo šalyje nori pasilikti kitur visam laikui". Kaip matome, buvojimas
svečioje šalyje suteikia įtikėjimą jos ekonominiu ir kultūriniu pirmumu, pa
lyginus su savu kraštu.
Europos tautas ir šalis galima suskirstyti pagal įvairius kriterijus: gerovės
rodiklius, kraštovaizdžio bruožus, žmonių mentalitetą, kultūros pasiekimus, po-
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žiūrį į svetimtaučius ir pan. Šalies patrauklumas priklauso ir nuo to, kaip jos
gyventojai linkę integruoti (laikinai ar pastovesniam gyvenimui) migrantus,
bendrauti su kitataučiais. Vakarų šalyse esantis materialinis perteklius (o se
nų nenaudojamų daiktų, įvairios įrangos, netgi norima atsikratyti) atitenka posocialistinių šalių žmonėms (dažniausiai per labdarą, padėvėtų drabužių par
duotuves). Galima įžvelgti nuomonių, jog ši labdara yra viena iš vakariečių
(ypač vokiečių) atpildo už karo nuostolius baltijiečiams formų, sudaranti prie
laidas įvairialypiams santykiams ir nuostatoms susiformuoti. Tai galima ver
tinti kaip globą, kuri yra daugiaprasmis socialinis saitas. Viena vertus, tai reiš
kia geraširdiškumą, kita vertus, tuo pripažįstama duodančiųjų viršenybė, kuri
verčia priimančiąją pusę nuolankiai suvokti bejėgiškumą, formuoja pasyvią jos
nuostatą. Tuo tarpu vakariečiams gyvenimas pertekliuje didina pasitikėjimą,
skatina savarankiškumą ir sukelia pirmavimo tarp kitų pojūtį. V.Kavolis pa
teikia tyrimų rezultatus, kurie parodo materialinės gerovės įtaką nepriklauso
mybės jausmo susiformavimui, bet ir iniciatyvos mažėjimui. Pertekliaus visuo
menės pasižymi didele trauka: čia žmogus gali patirti daug naujų įspūdžių, iš
bandyti savo galimybes (automobilio, jachtos vairavimas), ugdyti sugebėjimus,
užmegzti naujus socialinius saitus (kviestis vis naujus svečius į prabangaus na
mo erdvę). Prestižinių dalykų (daiktų, drabužių) vartojimas dažnai susijęs su
tam tikru demonstraciniu elgesiu, pripažinimo siekimu. Tai tam tikra aukštes
nių visuomenės sluoksnių simbolinio kapitalo, anot P.Bourdieu, atmaina. Ver
tingų ir unikalių daiktų turėjimas ir vartojimas individui padeda pasijusti la
biau vertinamam, brangintinam, toliau konstruoti save kaip „gero skonio" at
stovą, atlikti elitinių vertybių sergėtojo vaidmenį. Švelnios realybės (didelio
kiekio vartojimų daiktų ir paslaugų egzistavimas, gera jų kokybė) susikūrimas
dabartiniu metu Vakarų šalyse yra svarbus žmonių migracijos iš šiurkščios re
alybės visuomenių (Rytų Europos valstybių) motyvas. Kaip rodo sociologinių
apklausų rezultatai (autorės duomenys), būtent gerovės valstybės traukia ir iš
nestabilios padėties šalių (kur vyksta kitaminčių persekiojimas - Irano, Afga
nistano, ar genčių karai - Somalio) išvykusius gyventojus, tapusiais migran
tais Lietuvoje. Mūsų Šalis jiems yra tik tranzitinė, nes čia, jų nuomone, nesta
bili ir prasta ekonominė situacija, o trokštama pakliūti į Vokietiją, Angliją,
Belgiją. Lietuvių išvykimas uždarbiauti į Vakarus taip pat susijęs su švelnios
realybės trauka, noru būti saugiam. Tokiu būdu ekonomiškai išsivysčiusios ša
lys taikos metu nukariauja nestabilias visuomenes, kurių gyventojų dalis pa
tys išvyksta pasiduoti kitiems. Pralaimėjimo taikos metu forma yra savo iden
titeto praradimas, nes bet kur veikiantis įsipareigojimo procesui principas rei
kalauja atsidavimo naujai realybei. Tautiškumas emigracijoj lengviau išsaugo
mas ten, kur jau anksčiau yra įsikūrusios tos tautos bendrijos, ir atvykėliai įsi
traukia į jų būrį, patirdami materialinę, darbo paieškos, apsigyvenimo pagal-
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bą (pvz., Anglijoj, Amerikoj). Kiekviename krašte egzistuoja savotiški „kitų"
įtraukimo/išstūmimo į visuomenę mechanizmai. Žmonių nuoširdumas, malo
nus bendravimas -jų solidarumo su kitais prielaida, tai tarsi tolesnio ryšio už
m^zgimo pažadas. Respondente, jauna studentė pasakoja: „Vasarą aš buvau
Italijoje. Tai ne pirma mano kelionė į užsienį, tačiau pati įdomiausia ir nuo
stabiausia. Nuvykti į Italiją buvo mano svajonė (ir tai išsipildė). Tačiau aš vėl
svajoju ne apie kokią nors kitą Šalį, bet dar kartą norėčiau ten nuvykti (net ne
žinau, kodėl). Pora savaičių yra, matyt, per mažas laiko tarpas tvirtinti, jog ta
šalis man tokia artima kaip ir Tėvynė. Italija ir jos žmonės labai skiriasi nuo
mūsų šalies. Italai yra draugiški, jie visad šypsosi, sveikinasi net ir su nepa
žįstamais, o pas mus visi labai susirūpinę, net pikti. Vykdamas į kitą šalį žmo
gus nori pamatyti kažką naujo, įdomaus, pailsėti, smagiai praleisti laiką. Ke
lionės tikslas yra ne tik grožėtis miestų architektūra, bet ir pabendrauti su to
krašto žmonėmis. Italija yra būtent ta šalis, kur gali laisvai bendrauti su ša
lies gyventojais, nors ir nemoki jų kalbos".
Europa reiškia įvairių kultūrinių klodų sankaupą, skirtumų tarp „aukštos"
kultūros ir masinės, įvairių estetinių skonių buvimo (ir, anot P.Bourdieu, jų
kovos (22), būtino ir demonstratyvaus vartojimo vieta. Lietuvaitė pasakoja
apie savo darbą ir adaptaciją Danijoje, senų aristokratiškų tradicijų šeimoje:
„Aš čia kartais užsiiminėju menais - pradėjau labai sėkmingai tapyt (akvare
le ir pastele) savo šeimininkų šeimos narių portretus (nutapiau jų neįgalaus
sūnaus su šunimi portretą). Visi buvo sužavėti, sakė, kad aš turėčiau rimtai
užsiimti tapyba, dirbti pagal privačius užsakymus. Šeimininkės tėvas buvo gar
sus tapytojas, namuose kabo daug jo darbų. Abu šeimininkai - parodų, auk
cionų mecenatai, muziejų rėmėjai ir 1.1. Laisvo laiko kaip ir nėra. Darbų iki kaklo. Nežinau kada aš dirbu, kada ne, nes griežtų valandų nėra. Birželio
mėnesį įvyko nuostabios katalikiškos šeimininkų dukters vestuvės (buvo 300
žmonių, straipsniai spaudoje ir 1.1.). Kai baigiau danų kalbos kursus, ta pro
ga buvo fiesta, gėrėm vyną, šampaną, valgėm mano pyragą, fotografavomės.
Mokyklon atėjo ir mano šeimininkė. Buvo labai linksma ir gera. Liepos mė
nesį su šeimininke vykom į Vokietiją. Nakvynės apsistojom renesansinėje pi
lyje pas jos seserį Valstafe netoli Kylio - Hamburgo. Kitą dieną pasitikom
atvykusius iš Lietuvos mano tėvelius ir su jais grįžom Danijon. Pas mane jie
praleido 4 dienas; buvo labai smagu - aplankėme kelias pilis, padarėme tur
nė laivu aplink Kopenhagą. Nors tėvai nekalba jokia užsienio kalba, jokių
nesklandumų nebuvo - su mano šeimininkais susikalbėjo rankomis ir „sielo
mis". Liepos 21 dieną su šeimininke buvom pasakiškame A.Vivaldžio, J.S.Ba
cho klasikinės muzikos kūrinių kūrinių koncerte, tačiau...po koncerto važiuo
jant namo su mašina vos neužsimušėm: į mūsų mašiną vos neįsirėžė žaibiš
ku greičiu iš priekio lekiantis automobilis, bet laimingai praskriejo pro šoną.
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Tai buvo geras dušas, niekam to nelinkiu". Iš pasakojimo jaučiame, kad bu
vusi studentė savo tapatumą formuoja perimdama Vakarų gyvenimo būdo
bruožus, derindama darbščios, nevengiančios fizinio darbo, gabios kūrybai,
piligrimiškos elgsenos merginos veiksmus. Ji tiki aristokratiško pasaulio ver
tybėmis ir prasmingumu, yra tikra tuo, jog tokio gyvenimo strategija turi ver
tę. Respondentės istorija fiksuoja savikūrą ir jos tapatumo konstravimo su
nauja aplinka tolesnius žingsnius: „Rugpjūtį 2 savaites namuose gyvenau be
šeimininkų, tik su dviem dideliais šunimis. Visi buvo išvykę Austrijon: mat
šeimininkui tuomet sukako 70 metų, o jis vietoj baliaus jau anksčiau šeimai
buvo nusprendęs suorganizuoti gražią kelionę į Austriją (buvo įtraukti ir 3
vakarai Zalcburgo operoje). Galvojau, kad gimtadienį teks praleisti vienai,
bet taip neatsitiko: tą rytą paskambino šeimininkė ir sudainavo „happy birthday", o vidudienį atėjo netikėti svečiai. Vakare kepiau „spageti^, šokoladi
nį pyragą ir dar šokoladinį mušą. Po dviejų dienų iš Zalcburgo grįžo šeimi
ninkė ir jos jaunesnysis sūnus. Atšventėm jos ir mano gimtadienius - buvo
labai gera ir smagu, jaučiausi kaip tikruos namuos ir tikroj šeimoj. Prasidė
jo naujas danų kalbos kursas...dar lankau ir vokiečių kalbos kursus...Rude
nį prasideda rudens paukščių medžioklė - man čia dar vienas papildomas
įdomus darbas". Šiuo atveju, lietuvaitės nueitą kelią svečioje šalyje galima
suvokti kaip ėjimą link dvasinio tobulėjimo, savęs išbandymo fizinių jėgų ir
kūrybiškumo įtampa, Europos aristokratiškų tradicijų perėmimu. Mergina yra
patenkinta tos erdvės, žmonių santykių laukų „įveikimu", o susilietimas su
fizine ir kultūrine aplinka, širdingas bendravimas su naujais žmonėmis yra
jos idealas, siekiamybė. Buvimas drauge su vietiniais, dalyvavimas jų gyve
nimo įvykiuose, lygiaverčio bendravimo siekimas (ypač mokant jų kalbą) jau
reiškia galimybę susilaukti dėmesio, būti pripažintai, dalyvauti sociume. Ta
čiau įsiliejimas į šios Europos tautos civilizacinį vyksmą tuo pat metu reiš
kia išsijungimą iš savosios bendrijos įvykių. Naujos aplinkos patrauklumas
ir jos nuostatos nustumia į užmarštį buvimą savoje tautoje, praeities gyveni
mo fragmentus ir įsipareigojimus. Būnant naujoje erdvėje reikia naujai ap
sibrėžti savižiną, paklusti aplinkos normoms, tradicijoms, analizuoti save iš
naujai susiformavusių įžvalgų. Gyvenant toli nuo savo etninės bendrijos, nuo
savo nacionalinių vertybių sergėtojų žvilgsnių, yra nutraukiamas dalyvavi
mas savo tautiškumo kūrime. Žmogus jau nejaučia stebimas artimųjų, jo ne
varžo anksčiau įgyti vaidmenys ir lūkesčiai. Jei naujasis pasaulis yra svetin
gas ir patrauklus, tai formuojasi mobilizuojantis tapatumas, kur žingsnis po
žingsnio įsisavinamos naujos prasmės.
Lietuviai dalyvauja ir piligrimų judėjime, kuris apima visą pasaulį. Kiek
viename religiniame centre yra sukoncentruota simbolinė galia, reprezentuo
janti ne tik šventumo sferą, bet ir nacionalumą, istoriškumą (23). Lietuvoje
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ištisais amžiais vyksta šventų vietų lankymas, o tai reškia sacrum vietų su
reikšminimą, jų garbinimą. Dalyvavimas religinėse apeigose, ėjimas į šven
tovę yra pasaulio sukūrimo mito pakartojimas, kosmogonija (M.Eliade). Tik
atkūrus Nepriklausomybę piligriminių kelionių metu galima pajusti ir kitų ka
talikiškų tautų šventų vietų religinį ir kultūrinį artumą. Jų aplankymas leidžia
suvokti, jog papročių, tikėjimo, istorinės atminties orientacijomis, kultūriniais
bruožais mūsų kraštas priklauso tai pačiai regioninei materialinei ir simboli
nei kultūrai. Studentė kelionėje į Fatimą giliau suvokia katalikų tikėjimo ver
tybes: „Vargšė Portugalija...Ko gero, viena iš vargšiškiausių Europos sąjun
gos šalių.Ją galėčiau lyginti su Graikija. Viena paskutinių įstojusi į Europos
Sąjungos šalių gretas. Vargšiška ekonominiu socialiniu aspektu, tačiau stipri
savo protėvių kultūra bei tikėjimu. Čia dar brangios tradicinės vertybės, Baž
nyčia, šeima, protėvių palikimas ir kultūrinė sankloda. Tik įvažiavus iš Ispa
nijos į Portugaliją, iš karto pastebi prastesnius kelius ir namus, bet pastebi ir
plačiau besišypsančius žmones bei šiltus praeivių žvilgsnius. Portugalija - ka
talikiška šalis, žmonių tikėjimas kupinas pietietiško charakterio ir charizmos.
Sunkios istorijos peripetijos, konfliktai su Ispanija įtvirtino šios tautos cha
rakteryje žymę išlikti ir nepasiduoti priešiškoms įtakoms. Portugalai saviti ir
karšti žmonės, be galo mylintys savo Tėvynę, Dievą ir šeimą.
Kalnų kelias vingiuoja į Fatimą. Pasak Bažnyčios tradicijos šioje vietoje
amžiaus pradžioje piemenėliams pasirodė švenčiausioji mergelė Marija. Šian
dien Fatimą gausiai lankoma piligrimų šventovė. Daugiausia šioje piligrimų
minioje yra kalbančių portugališkai ir ispaniškai. Žmonės tiki, kad aplankę
šią šventą vietą, ims gyventi Dievo palaimintą gyvenimą: ligoniai pasveiks,
vargšai praturtės, nelaimingi taps paguosti... Fatimos centre - bažnyčia, di
džiulė aikštė, vienuolynas, koplytėlė, pastatyta toje vietoje, kurioje pasirodė
švč. Mergelė Marija. Eilinė diena, tačiau daugybė žmonių nenutrūkstamu srau
tu plūsta į šventovės aikštę bei bažnyčią. Šalia aikštės vyksta aktyvi prekyba
suvenyrais, atvirukais bei įvairiomis devocionalijomis (kryželiais, medalikėliais). Nepaisant didžiulės minios jaučiu, kad ši vieta ypatinga. Atrodo, kad
net širdis čia plaka kitaip ir dangaus mėlynė aiškesnė. Rodos, kad čia, šioje
vietoje, pajauti amžinojo gyvenimo dvelksmą. Čia jungiasi dvasinio ir fizi
nio pradų pasauliai bei Dangus atrodo daug suprantamesnis kaip metafizinė
sąvoka. Ko gero, neišsivysčiusios šalys yra dvasingumo skleidėjos šiame pa
saulyje. Stebuklas ateina pas kenčiančius ir prispaustuosius. Dievas ateina pas
pavargusius bei istorijos vėjų mėtomus žmones. Ir tuo įsitikini pabuvojus Fatimoje. Tik čia supranti -jei žmonija nori valdyti savo likimą, jai reikia įveikti
globalinę dvasios krizę".
Didesnis keliavimo patyrimas leidžia palydinti ne tik šalis, bet ir regio
nus, susidaryti galimos reakcijos įvairiose Europos šalyse vaizdą. Responden-
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tas pasakoja: „Esu aplankęs buvusios Sovietų Sąjungos respublikose, be to,
buvau Lenkijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Olandijoje,
Belgijoje ir Prancūzijoje. Vis toliau važiuojant į pietus, jaučiasi žmonių šil
tumas, rodos, tai derintųsi su klimatu. Pvz., niekur nesu sutikęs tokių malo
nių ir Šiltai nusiteikusių žmonių kaip pietų Prancūzijoje. Jie labai svetingi ir
labai džiaugiasi turistais, maloniai bendrauja, nors ir silpnai mokėdami anglų
kalbą stengiasi padėti kaip įmanydami. Paryžiečiai visiškai kitokie galbūt dėl
nuolatinio besaikio turistų antplūdžio. Paryžiuje, norint sužinoti kelią ar kaip
nusigauti iki vienos ar kitos vietos, geriau teirautis juodaodžių arba turkų. Mat
paryžietis nusiteikęs su tavim bendrauti tik tuo atveju, jei kalbi prancūziškai.
Tačiau prancūzai, ko gero, yra viena liberaliausių bei tolerantiškiausių tautų;
to nepasakysi apie tikruosius vakariečius - vokiečius arba olandus". Keliau
jant po Europą, galima patirti požiūrį į savo šalį, dažnai jos prastą stereoti
pinį vertinimą kaip soclagerio šalies, nepelnytai besibraunačios į gerovės vals
tybių tarpą. Lietuvių mobilumas leidžia jiems priartėti (kartais apsipirkimo,
kartais smalsumo tikslais, išbandant savo identiškumo ribas ar tėkmės pasau
lio galimybes) visai prie Vakarų pasaulio žmogaus kiemo, įvertinti jo žvilgs
nį, dažnai tiriantį ir kažin ar palankų. Nors Lietuvos piliečiams atsivėrė Eu
ropos sienos ir pasaulis yra „be ribų", tačiau savo vaidmenimis jie dažniau
siai antrarūšiai, nes ima labdarą, perka senus, nunešiotus daiktus (automobi
lius, baldus, drabužius), ieško nekvalifikuoto darbo, migruoja kaip darbo no
madai, kartais dalyvauja nusikalstamose grupuotėse. Respondentas tęsia: „Vo
kietija yra labai didelė, ir įvairiuose jos regionuose jaučiasi skirtingi žmonių
požiūriai ir charakteriai. Pvz., į Austrijos pusę, tink Bavarijos ir Tirolio, tau
ta žymiai linksmesnė, masto kitaip. O vakarų bei vidurio vokiečiai man yra
patys nemaloniausi, tad manęs visai nestebina Antrojo Pasaulinio karo prie
žastys. Žmonės ten baikštūs, smerkiantys ir nemėgstantys buvusio soclagerio
piliečių. Kadangi ten pragyvenimo lygis aukštas, tai net į prastesne mašina
važiuojančius žmones (o ypač jei ne su vokiškais numeriais) žiūrima labai
nemaloniai. Sustoję kur nors, prie kokio nors namo pavartyti žemėlapį, gali
sulaukti ir policijos. Mat dėl savo turto besibaiminantis vokietis, pamatęs sve
timos šalies numerius, profilaktiškai ją iškvies. Tiesa, nemažai dėl to „nusi
pelnė" ir buvę sovietų žmonės, kurie, tik atsidarius sienoms, Vakarų šalyse
padidino nus^kalstamumą. Tad, norint Vokietijoje jaustis laisvai ir išvengti įta
rių žvilgsnių, reikia būti vokiečiu. Olandai labai panašūs". Taigi, nors Euro
poje sienos ir nyksta, tačiau bendraujant išlieka pasiskirstymas į Vakarus ir
Rytus. Jaunuolio nuomone, „lenkai, vengrai ir kiti, buvę paliesti komunizmo
rankos, yra žymiai malonesni. Jie niekados nevertins žmogaus pagal tavo ma
šiną ar drabužius, ar kiek pinigų tu turi. Deja, Vakarų pasaulyje žmonės yra
mažai matę skurdo, jie to nepažįsta, todėl bijo neturtingesnių žmonių, many-
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darni, jog šie kėsinasi į jų nuosavybę. Rytų Europoje žmonės žymiai malo
nesni. Kai užvažiuoji į kolonėlę net ir su sena gelda, operatorius tau šypsosi
taip pat nuoširdžiai kaip ir BMV šeimininkui".
Kelionių į Europą metu Lietuvos gyventojai susipažįsta su įvairiais jos kul
tūros aspektais (darbo ir gyvenimo ritmo ypatumais, istorija, tradicijomis, gy
venimo stiliais). Trumpos ir ilgesnės kelionės - naujai pakreipiančios žmogaus
tapatumą kultūrinės ir socialinės sąveikos. Tad sąlytis su Europa yra savos tau
tinės tapatybės praplėtimas, siekimas sudėtingesnio santykio su pasauliu, lais
vas pasirinkimas bendravimo su įvairiomis kultūrinėmis, religinėmis ir socia
linėmis grupėmis, naujų savo reprezentacijos formų ir įvaizdžio formavimas.
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Anelė Vosyliūtė
Lithuania and Europe: the vision of cities
S u m mary
The national rebirth and independency, the reformation of sočiai and
cultural structures in Lithuania include the change of the behavioral models,
meanings of people, growing plurality in the everyday life of towns. The urban
landscape is the scene of people expression, experience and discuorse. The
physical environment can be used as a strategy for regulating the people
behavior. The positive relationship with the space of cities plays a role in
the development and the sustenance of mental health, in the evolution and
shapping of self. The reformation of sočiai and cultural structures in Lithuania
include the change in the space division. We can see that distinct functional
zones of space are used for industry, production of market (postmodem
shopping malls) and commodities, universal cultural means, communication,
travel and s.o. As noted M.Lefebvre the space is ahvays socially constructed.
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In postmodem sociology the terms likę „locality", „landscapes", „places" are
very freąuent in both empirical and methodological studies. The very
accelaration in the flows of people, the physical movements, the tendencies
to globalisation has brought place into the focus of investigation. We have
the tendency to think of the world as a coherent place. whole-earth, where
the contours of place seem to be in flux.
The article is devoted to the analysis of the evaluation of space (villages
and cities) features. The life history approach is used to reveal how the people
(mostly young) evaluate Lūhuanian and European space and the way of life,
how they construct meanings about native space and European cities. This
method is realised in sociology as the recognition of competence of the
subject. It coincides with the changing situation in this science where the
existence of a plurality of perspectives and local, contextual studies versus
grand narratives, disorder, flux and openness are respected.
The thinking of respondents about the native environment reflects their
seeking for harmony in society, for spiritual and sočiai advancement. The
results of the research offer the opportunity to reflect the contemporary
situation of Lithuanian towns, the preferences and choices of their inhabitants
in the transitional period. The mobility and traveling constitutes the most
typical features of modernity; they are especially characteristic of modern
sočiai theorizing. „Strangerhood" and „homelessness" are core emblem of
postmodem times. Modern man (especially intellectual) as noted J.Shotter is
suffering from a deepened condition of homelessness, from a „metaphysical
loss of home", wich correlates to the „migratory" character of modern
experiences of society and self. The importance of cultural systems of Europe
space is recognized in various travels to Western countries. Domestic touristic
travels within native country help the people to form their national identity .
In the sphere of consumption in Lithuania new places as signs of other
cultures are emerging: Chinese, Japanese restaurants, Pizza huts. McDonalds
restaurants are, f.e., for many people as symbol of liberal democracy,
Western civilization and way of life.In such places food can be ordered and
consumed ąuickly. Fast food is a sign of new time, but at the šame time
it contradicts the traditional culture. Such places are the result of the
globalization process - the „McDonaldization" of the world. With the
Independence of Lithuania the process of people mobility, the liberation of
exchanges, images and information is increasing. The freedom of mobility,
the possibility for the people to be in the situation „vvithout frontiers
borders" are becoming the value, which is associated whith the
Independency of the country (because the soviet period was characterized
by prohibition to movė to the foreign lands). The possibilitiy to visit
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Western countries means for people a significant contested value and the
indicator of sočiai stratification. The Lithuanians are mobile people living
in surounding mobile world; some of them are becoming as „sedentary in
travel". Nomadism and mobility come to various people in different forms.
Some people (the new elites of politicians, mass media or business spheres)
are very mobile; they can choose the places of living or recreation.
Travelling patterns are changing: if in the soviet times tourism was
identified first of all with shopping tours, now this experience includes the
consumption of signs, symbols, culture. In the paper the experience of
young people's travels is analysed. Postsocialist tourists are similar to
Western tourists, who „are searching for authenticity in an increasingly
meaningless world" or live in such a sočiai environment, where „travel is
the marker of status" (Urry). For others travelling is a pleasure, a
compensation for everyday efforts, communication wilh other cultures. In
Western countries Lithuanians are making an acąuintance with cultural
heritage, symbols and signs.
For pilgrims the sacred destinations of their joumeys are more important
for their spiritual properties than any aesthetic ąualities. The distinction
betvveen secular and religious tourists is apparent: the centrai purposes of the
pilgrim's visit is to gain religious status, to worship and celebrate the heavenly,
experience the power of the divine.
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