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PRATARMĖ

Rytų Lietuva — įvairiakalbis žemdirbių kraštas; jo pramonė gana silpnai iš
vystyta. Rylų Lietuvai būdingos specifinės problemos, ypač gyventojų užimtumo,
dalies gyventojų politinio, ekonominio ir kultūrinio integravimosi į Lietuvos vals
tybę irpan. Jos aktualios ne tik Lietuvai, bet ir Latvijai, Baltarusijai, Lenkijai.
Padėt( apsunkina Ignalinos atominės elektrinės funkcionavimas, numatomas
jos uždarymas. Tai darys didelę įtaką krašto ekonominei ir socialinei raidai. To
kiomis aplinkybėmis artėjant link Europos Sąjungos, kraštui būtinas nuolatinis
tyrinėtojų dėmesys.
1998-2001 m. pagal Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute parengtą
mokslinio tyrimo programą buvo renkama medžiaga apie Rytų Lietuvos krašto
socialinę ir ekonominę raidą (gyventojų užimtumą, ekonomines ir kultūrines veik
los sąlygas ir vystymosi perspektyvas). Buvo atlikta Ignalinos, Molėtų, Šalčinin
kų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Utenos, Varėnos, Vilniaus, Zarasų rajonų ir Vi
sagino miesto gyventojų bei ekspertinė rajonų savivaldybių, seniūnijų vadovų ir
specialistų apklausa. Sociologinių tyrimų rezultatai aptarti respublikinėse moksli
nėse konferencijose - „Tautinės mažumos demokratinėje valstybėje" (Vilnius,
I999m. lapkričio 25-26d.) ir ^Rytų Lietuva: visuomenės ir socialinių grupių
raiška bei sąveika" (Vilnius, 2001 m. spalio 25-26 d.), taip pat tarptautinėje kon
ferencijoje „Žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygos padidintos rizikos zonoje"
(Daugpilis, I999m. vasario 5-6d).
Šiame leidinyje pateikiami straipsniai, parengti konferencijose perskaitytų ir
diskusijose aptartų pranešimų pagrindu.
Pirmoje straipsnių rinkinio dalyje aptariama etninių procesų problematika
globalizacijos sąlygomis. Siekiama įvertinti objektyvią ir subjektyviai suvokiamą
situaciją, atskleisti regiono politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo proble
mas Europos integracijos proceso požiūriu.
Antra straipsnių rinkinio dalis skirta šio krašto gyventojų gyvenimo ir veiklos
sąlygoms. Nagrinėjamas gyventojų užimtumas, gyvenimo lygis, migracijos proce
sai. Trečioje dalyje nagrinėjamos kraštui labai reikšmingos kultūros ir švietimo
problemos.
Straipsnių autoriai - Lietuvos mokslo įstaigų ir aukštųjų mokyklų mokslo dar
buotojai, dėstytojai.
Leidinys gali sudominti valstybinių institucijų, visuomeninių organizacijų ir
mokslo įstaigų darbuotojus.

ETNINIAI PROCESAI GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS
LIETUVIŲ PILIETINĖS IR TAUTINĖS SĄMONĖS
FORMAVIMOSI YPATUMAI (socioistorinis aspektas)

Romualdas Grigas
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Straipsnyje aptariama pilietinės visuomenės formavimosi XVH-XIXa.
Lietuvoje patirtis ir netektys, atskirą dėmesį kreipiant į bajorijos sluoksnį, ta
čiau be įžvalgos nepaliekant ir žemesniojo, t. y. valstietijos sluoksnio. Ben
droji pilietiškumo raiška analizuojama lietuvių tautinės savimonės ir etnišku
mo kontekste. Išryškinamas lietuvių bajorijos (aristokratijos) pilietinio/politi
nio sąmoningumo atotrūkis nuo etninio tautiškumo, davęs impulsą lietuvių
tautos susiskaldymui, taip pat Rytų Lietuvos lietuvių nutautėjimui. Šis atotrū
kis suformavo valstietiškos savimonės bei kultūros dominavimą, kuris nebu
vo (ir dabar nėra) adekvatus civilizaciniam vyksmui.
Raktaiodiiai: pilietiškumas, tautiškumas, etniškumas, pilietinė visuome
nė, bajorija, valstietijja, lietuvių tauta.

Preambulė
Savo socioistorinei apžvalgai sąmoningai pasirinkome XVIl-XIXa. Lietu
vą. Būtent tada, iki rusų okupacijos, vyko palyginti spartus pilietinės visuo
menės (bajorų) formavimasis, kartu itin ryški etninės lietuvių tautos poliari
zacija. Nepavykę sukilimai prieš Rusiją tarsi galutinai įtvirtino lietuvių aukš
tesniojo sluoksnio siekį šlietis prie lenkų kultūros ir joje asimiliuotis. Todėl
lietuviai į nepriklausomybės kelią išėjo praradę (per aukštesnįjį luomą) su
kauptą ne tik valstybės tvarkymo, bet ir pilietinės visuomenės tapsmo patirtį.
Tas praradimas po šiai dienai persekioja lietuvius. Iš vienos pusės, mato
me valdantįjį sluoksnį dar kartą nutolstant nuo etninės tautos ir jos interesų, o
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iš kitos pusės - labai silpnus, gležnučius pilietinės visuomenės daigus, pa
grindinės daugumos žmonių nesugebėjimą susiorientuoti naujomis sąlygomis
ir imtis labiau organizuotos iniciatyvos. Abi suminėtos priežastys lemia nepa
kankamą valstybės integralumą, tiesiog nedovanotiną tautos, nacijos ir vals
tybės struktūrų tarpusavio nutolimą (netgi susipriešinimą). Esant tokiai padė
čiai nesunkiai plinta ir įsitvirtina įvairiausio pobūdžio destrukcijos, taip pat ir
nacionalinio orumo stygius, kuris ypač išryškėjo paspartėjus Lietuvos integ
racijai į Europos Sąjungą ir priiminėjant ne visada strategiškai apgalvotus
sprendimus.
Koks čia dėstomos medžiagos ryšys su Rytų Lietuva - paklaus ne vienas
skaitytojas. Atsakau: ryšys beveik tiesioginis, nenuginčijamas. Kodėl taip
tvirtinu? Todėl, kad iki pat XIX a. vidurio Vilniaus kraštas buvo lietuviškas,
ir kas buvo tipiška Lietuvai, buvo būdinga ir šiam kraštui. Tokį teiginį pagrį
siu pasitelkdamas grafo Konstantino Tiškevičiaus (žinomo dar ir kaip archeo
logo, hidrologo, etnografo) įspūdžiu, kurįjisai užrašė dar 1857m. savo ekspe
dicijos Nerimi metu. Anot jo, Lietuva prasideda nuo dešiniojo Ašmenos (Ne
ries intako) kranto, nes nuo tos „natūralios sienos jau ima aiškiai ryškėti visi
šios tautos bruožai. Tiek kalba, kurią girdime čia vartojant, tiek žmonių, o
ypač moterų, rasė - viskas skiriasi nuo kaimynų krivičių genties. Čia moterys
aukšto ūgio, daugumas šviesiaplaukės" (1:156-158)... Šis tyrinėtojas pateikia
ir daugiau skiriamųjų detalių, taip pat tai, kad lietuvius vadina orios laikyse
nos žmonėmis.
Bemaž tą patį tvirtina ir kitas, jau šiuolaikinis šių Žemių tyrinėtojas lenkas
Piotras Eberhardt'as. Anot jo, „nuo XIX a. vidurio lietuvių-lenkų-baltarusių
paribyje išryškėjo nauji etniniai procesai, lemiantys kaimo žmonių poloniza
ciją. Lietuvių kilmės žmonės, perėję, prie baltarusių kalbos, pradėjo identifi
kuotis su lenkais. Romos katalikai, kalbantys baltarusių kalbos tarmėmis, vis
labiau linko prie lenkų..." (2:306).
Sakoma: istorija mus moko... Tačiau kažin ar mes, lietuviai, prarandantys tau
tinę savivoką ir nacionalinį orumą, esame bepajėgus išjos ko nors pasimokyti...

Tautiškumo ir pilietiškumo patirtis ir netektys Lietuvoje
Dar XVI a. Lietuvos Statutai įteisino bajorijos ir kitų kilmingųjų - tuome
tinės valstybės piliečių - tautos teises ir laisves. Jos buvo tokios plačios, kad,
anot teisinės minties Lietuvoje tyrėjo ir filosofo prof. A.Vaišvilos, valdovui
jas pažeidus, ,jo valdžia netekdavo legitimiškumo, o „piliečiai" įgydavo teisę
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ne tik nepaklusti Valdovui, bet ir jį nušalinti" (3:170). Bene įspūdingiausias
to laikotarpio autorius buvo lietuvis Andrius Volanas. Tai būta iš tiesų neeili
nės asmenybės, apie ką byloja ir jo sekretoriavimas net trims iš eilės unijinės
Lietuvos ir Lenkijos karaliams. Šis autorius jau XVI a., dar iki išgarsinto Johno Locke'o traktato „Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tiks
lą", dėjo teorinius pamatus pilietinės visuomenės modeliui. Anot Andriaus
Volano, laisvės paneigimas, būdamas sunkiausias „iš visų blogybių", yra to
lygus žmogaus eliminavimui iš „savarankiškos kūrybos" (4:119). Pabrėžda
mas demokratinį pilietinį valstybės tvarkymosi pradą, šis iškilus mąstytojas
rašė: „Mūsų krašte karališkoji valdžia yra suvaržyta stipriais lyg žąslai varž
tais ir ji negali, be viso tautos sutikimo, nei leisti kokius nors įstatymus, nei
<...> išleistus kaip nors keisti" (4:127). Žinoma, taip kalbėta įsivaizduojant
tautą tik kaip aukštesniųjų Lietuvos bei Lenkijos sluoksnių: aristokratijos
(magnatų) ir bajorijos, sąjungą (eliminuojant iš to meto tautos supratimo etni
nės tautos pagrindą — valstiečius).
Žvelgiant iš šiuolaikinės politikos mokslo standartų, tuometinėje unijinėje
valstybėje formavosi pažangus pilietinės tautos modelis, kuris jungė ne tik
lenkų bei lietuvių, bet ir ukrainiečių, gudų, taip pat kitų etninių mažumų: to
torių, karaimų, didžiarusių, aukštuomenę. Bet mes dabar gerai žinome, kad
po anuometinio pilietiškumo priedanga lengvai skverbėsi polonizacija, lenkų
kultūros dominavimas. Lygiai kaip ir sovietiniais metais po socialistinės so
vietinės visuomenės priedanga - į Sąjungą įėjusių tautų rusifikavimas.
A. Volanas, formuluodamas šiai pilietiškumu grindžiamai ir įsivaizduoja
mai tautai teorinius pagrindus, vis dėlto nepripažino ir absoliučios laisvės,
kurios siekė nemaža bajorijos dalis. „Tie, kurie siekia nevaržomos laisvės, rašė A. Volanas, - pelnytai gali didžiuotis ne garbinga laisve, o iškreiptu jos
pavidalu - savivale" (4:29). Įdomu taip pat pastebėti, kad doroviniam asme
nybės pradui jis skyrė didelį dėmesį, to meto sąlygomis akcentuodamas kito
kią nei įprasta kilmingumo sampratą. Jo nuomone, asmuo turi būti žymus ir
visuomenėje pastebimas ne dėl savo prigimtinės, t. y. paveldėtos padėties bei
kilmingumo, bet dėl savo prasmingo gyvenimo. Garbės reikią siekti ne savo
luomine padėtimi, o „šaunumu, garbingais darbais" (4:135-137); „geriau yra
garsėti savo paties darbais nei remtis geru senolių vardu" (4:138). A. Volanas
įrodinėjo, kad kilmingais tampama, o ne gimstama ir kad tai iš asmens reika
lauja nuolatinio savo fizinių bei dvasinių galių tobulinimo.
To meto unijinė valstybė buvo suskirstyta į provincijas: Didžiąją Lenkiją,
Mažąją Lenkiją ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštyste.. Provincijos dalijosi dar į
vaivadijas ir pavietus. Štai pastarieji ir buvo tapę pagrindiniais bajorų pilieti
nės raiškos, taip pat valstybinės organizacijos politiniais administraciniais
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vienetais. Būtent pavietuose rinkdavosi bajorų seimeliai, buvo renkami teis
mai, kiti pavietų pareigūnai ir atstovai į šalies Seimą. Seimo posėdžiuose pa
vietų atstovai privalėjo griežtai laikytis savo seimelių nurodymų. Ir seime
liuose, ir Seime ilgą laiką galiojo liberum veto principas, kuris buvo panai
kintas tik prieš pat paskutinį Lietuvos ir Lenkijos padalijimą, t.y. 1764m. Bet
tai jau nebeišgelbėjo valstybės.
Su kaupu pasitvirtino A. Volano nuogąstavimai dėl per didelės bajorų gi
namos laisvės. Liberum veto darė Respublikos Seimą nepajėgų priimti netgi
pačius reikšmingiausius sprendimus. Sunkiausiu unijinės valstybės laikotar
piu, 1648-1696 metais, anot M. Jučo, iširo 16 Seimų. Ši tradicija pragaištingai
tęsėsi ir toliau. „XVIIIa. daugumajų išsiskirstė nieko nenuveikę, - teigia pro
fesorius. - Augusto III laikais (1733-1763) jau nė vienas Seimas nebuvo re
zultatyvus" (5:625). Visa vietos savivalda, skrupulingai kontroliuojama bajo
rijos, buvo nepavaldi centrinei valdžiai. „Bajorijos teisės ir laisvės buvo iš
pūstos iki kraštutinumo, - teigia M.Jučas. - Mokesčių nemokėjimas, tėvoni
jos neliečiamybė ir, žinoma, liberum veto teisė neleido keisti valstybės valdy
mo formos" (5:628).
Tuo metu, kai kaimyninėse valstybėse klestėjo ne tik autoritarizmas, di
nastinės valdžios tradicija, bet ir ekspansinės orientacijos, jungtinėje Lietuvos
ir Lenkijos respublikoje įtvirtintos bajorų pilietinės laisvės, pilietinės tautos
bei visuomenės modelis vedė į neišvengiamą unijinės valstybės katastrofą.
Jos artėjimą spartino ir daugiatautė bei įvairiakultūrinė valstybės sudėtis, taip
pat tai, kad iš tos visuomenės gyvenimo buvo eliminuotas etninės tautos pa
grindas - valstietija.
1772m. pirmasis Respublikos padalijimas turėjo sukrėsti šią visuomenę.
Tačiau įsisukusį ardos smagratį sustabdyti buvo nepaprastai sunku, o gal ir iš
viso neįmanoma. Tik prieš pat paskutinius Lietuvos ir Lenkijos padalijimus,
1791 m. gegužės 3 dieną priimta Konstitucija buvo bandyta taisyti padėtį sustiprinti valstybės centralizaciją. Buvo įtvirtintas liberum veto teisės panai
kinimas; uždraustas bendros seimelių konfederacijos (kuriomis bajorija ypač
veiksmingai naudodavosi gindama savus interesus); nustatytas įstatymų lei
džiamosios, vykdomosios ir teisinės valdžios padalijimas. Lietuva turėjo tapti
jau vieningos, nacionaline lenkų kultūra grindžiamos valstybės provincija ir
galutinai prarasti iki tol saugotus Didžiosios Kunigaikštystės, kaip valstybės
darinio, atributus. Ši konstitucija žvelgė į valstiečius jau kaip į „įpilietintus"
valstybės gyventojus. Jos tekste randame net savotišką panegiriką valstie
čiams, arba artojų liaudžiai, „iš kurios rankų teka gausingiausias krašto turtų
šaltinis, kuri sudaro gausingiausią gyventojų dalį tautoje" (6:97). Naujoji
Konstitucija numatė ir kai kuriuos valstiečių savivaldos elementus.
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Deja, įvykiai ir toliau nepalankiai klostėsi, dabar jau į centralizuotą mode
lį aiškiai orientuotai valstybei. Ir neabejotina, kad galutinę jos agoniją priarti
no būtent anarchija, kuri iki tol buvo dangstoma bajorų demokratijos vardu. Ir
vis dėlto esama pagrindo tvirtinti: unijinėje Lietuvoje, gerokai anksčiau negu
kitose Europos, taip pat Vakarų Europos šalyse, buvo dedami pilietinės vi
suomenės, netgi demokratinės santvarkos pamatai, formuojamas jų modelis.
Ir kad, anot prof. A.Vaišvilos, „Vakarai iš Lietuvos (žinoma, ir iš Lenkijos R. G.) galėjo mokytis pradinių teisinės demokratijos elementų". Neabejotina,
kad ne tik Didžioji Prancūzijos revoliucija, bet ir JAV, dedamos savo valsty
bingumo pamatus, nemažai iŠ tos patirties pasisėmė. Neatsitiktinai šiose šaly
se, ypač Prancūzijoje, Lietuvos ir Lenkijos sukilėliai emigrantai buvo priima
mi su derama pagarba. Ir kad, pasak to paties autoriaus, tik užsitęsusios istori
nės negandos ir ypač pastarųjų laikų užsitęsusi sovietinė okupacija, privertė
mokytoją virsti savo mokinio mokiniu (3:169).
Taigi pilietiškumo mokykla gyvavo, bet gyvavo tik kilmingiesiems, kurie
ne tik niekino žemesnįjį sluoksnį - valstietiją, laikomą baudžiavoje. Jie dar
laikėsi ir populiariai skambančio principo: gente lituanus, natione polonus...
Iš tikrųjų tai reiškė to principo išpažinėjų savanorišką atsisakymą kultivuoti
savąją etninę (prigimtinę) kultūrą ir užtikrinti nuolatinėmis pastangomis mo
dernizuojamą jos tęstinumą. Tai taip pat reiškia, kad ir pačios pilietinės vi
suomenės formavimasis suko nevisaverte kryptimi dėl tos priežasties, kad jos
integralumas, organiškumas ir funkcionavimo kryptingumas bei prasmin
gumas nebuvo sustiprinamas etnokultūriniu, etnopsichologiniu, t. y. tautinės
savimonės veiksniu.
Įžymusis mūsų istorikas Z. Ivinskis, apmąstydamas lietuvių elito elgseną,
yra pastebėj^s, jog patys lietuviai prisidėjo prie tuometinių kultūros židinių dvarų nutautėjimo. Jo nuomone, „ne lenkų buvo tiesioginė kaltė, kad tuometi
nė Lietuvos visuomenė (kilmingieji) nesinaudojo respublikos teikiamomis
lengvatomis, įgalinančiomis kelti savo kalbą ir kultūrą" (7:415). (Ši savano
riška atsisakymo nuo savo tautiškumo tradicija pasireikš ir vėliau, jau mūsų
gyvenamuoju laikotarpiu, menkindama ne tik mūsų nacionalinį orumą, bet ir
nulemdama daugelio grynai praktinių sprendimų, priimamų valstybės lygme
niu, ydingumą).
O kaip elgėsi patys lenkai? Jų diduomenė, jų karaliai dar XIII-XIVa. „su
gebėjo išstumti vokiečių kalbą iŠ centrinių bei periferinių dvarų ir Bažnyčios,
- teigia istorikas A. Dubonis, - o tai padėjo konsoliduoti visą tautą ir ateities
iššūkius realizuoti tautinėmis lenkiškomis formomis" (5:163). Taip elgėsi ne
vien lenkai, bet vos ne visos aukštesnę kultūrinę bei civilizacinę brandą pa
siekusios Europos šalys.
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Tik mes, lietuviai, neturėjome aiškesnių nacionalinių ambicijų. (O šian
dien, atrodo, visai jų ir nebereikia).

Lietuvių valstietijos pilietinės organizacijos elementai
Pačiais bendriausiais bruožais apžvelgėme aukštesniojo luomo - bajorijos
- pilietinę organizaciją ir jos vaidmenį unijinėje Lietuvos valstybėje. Manau,
kad tikrai tikslinga būtų mesti nors trumpą analitinį žvilgsnį ir į lietuvių tau
tos pagrindą, arba įjos etninę daugumą, - valstiečius. Savaime įdomu sužino
ti, ar apžvelgtajame istoriniame (feodalizmo) laikotarpyje esama kokių nors
išskirtinių Šio žemutinio luomo pilietinės organizacijos formų, elementų?
[žvalgą pradėsime nuo vieno gana įdomaus fakto...
LDK raštininkas ir referentorius Povilas Bžostovskis, 1769 m. parašęs sa
vo valdoms nuostatus (o 1791 m. esmingai juos papildęs), paskelbė Povilavos
respubliką (kituose šaltiniuose įvardinamą dar kaip Pavlovo respubliką- pa
vadinimas kildinamas nuo magnato vardo). P. Bžostovskis, užsikrėtęs tuome
tinėmis populiariomis Apšvietos idėjomis ir suvokimu, kad tautą turi sudaryti
aukštesniojo ir žemesniojo luomų sąjunga, savuose Merkinės ir Turgelių dva
ruose panaikino lažą, dvaro arimus išdalijo valstiečiams už činšą ir paskelbė
juos esant laisvus žmones. Pagal jo surašytus nuostatus, teismas ir administ
ravimas perleidžiamas valstiečių bendrijos dispozicijon. Šiai bendrijai lei
džiama turėti savo ginkluotą miliciją, iždą, savišalpos kasą ir mokyklą. Pats
P. Bžostovskis sau pasilieka respublikos prezidento titulą su teise skirti guber
natorių, burmistrą, raštininką, tijūną, eigulį, dešimtininkus ir milicijos komen
dantą (8:141; 5:160-161).
Prisiminsime tą faktą, kad šis gana įdomus pilietinės visuomenės modelio
eksperimentas, t. y. jo perkėlimas iŠ bajorų sluoksnio į valstiečių gyvenimą,
įvyko dar iki garsiosios Paryžiaus komunos ir Rusijos įsiveržimo į Lietuvą.
Tai nebuvo išskirtinis faktas. Vilniaus universiteto teologijos profesoriai My
kolas Karpavičius, Vilhelmas Kalinskis garsėjo savo pamokslais (beje, saky
tais ir lietuvių kalba), kuriuose skleidė švietimo idėjas, stojo į žmoniškumo ir
pamintų teisių atgaivinimo kelią, gynė pažiūras, paremtas žmogaus prigimti
ne teise būti laisvam; smerkė tironiją ir savanaudišką dvarininko elgesį su
valstiečiais (8:152-153).
Jau mūsų minėta 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija buvo išties drąsus
žingsnis demokratizuojant valstybės santvarką. Ji ne tik Lenkijos ir Lietuvos
miestiečiams suteikė pilietines teises, bet ir paskelbė, jog artojų liaudžiai „ku-
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ri sudaro didžiausią gyventojų dalį tautoje ir drauge veiksmingi aus iąją krašto
pajėgą <...> suteikiama teisė ir krašto valdžios globa" (8:156). Tai reiškė, kad
dvarininkų ir valstiečių santykiai bus reguliuojami ne prievarta, o abipusiais
įsipareigojimais ir sutartimis. Pabrėžtina ir tai, kad tautos sąvoka apėmė jau ir
valstietiją.
Nors pagal Konstituciją Lietuva turėjo tapti Lenkijos karalystės provinci
ja, vis dėlto šis pamatinis dokumentas buvo išverstas į lietuvių kalbą. Tai bu
vo nauja ir demokratiška, nes priartino pagrindinį valstybės įstatymą prie lie
tuvių etninės tautos. Tačiau išversto teksto nebuvo spėta atspausdinti. Anot
prof. J.Jurginio, negirdėta Lietuvos istorijoje buvo ir tai, kad 1794m. sukilė
lių vadovybė pasivadino Lietuvos Vyriausiąja Tautine Taryba ir į krašto gy
ventojus kreipėsi lietuvių, t. y. valstiečių kalba.
Kaip matome, formavosi kita, demokratiškesnė, labiau į pilietinę organi
zaciją ir net etninę tautą orientuota šalies valstybinio tvarkymosi atmosfera.
Neatsitiktinis buvo ir tas faktas, kad valstiečiai, įtikėję baudžiavos panaikini
mu ir tuo, kad įjuos prakalbo jų pačių kalba, gana masiškai dalyvavo 1794 m.
sukilime.
Demokratinės idėjos negeso ir užgniaužus sukilimą. Antai 1817m. gruo
džio 13 dieną Vilniuje gubernijos Seimas buvo pradėtas tuo, kad pirmuoju
kalbėjęs Upytės pavieto bajorų maršalka Simonas Zaviša ragino baudžiavą
panaikinti. Taip, kaip buvo numatyta 1791 m. priimtoje Konstitucijoje, kurios
nespėta įgyvendinti. Maža to, 1818 m. vasarą dvarininkai kažkieno iniciatyva
buvo apklausti: kiek jie turį baudžiauninkų ir ar sutinkąjuos paleisti į laisvę.
Apklausa parodė, kad 1469 dvarininkai (kuriems priklausė 116,6 tūkstančių
revizinių žmonių) pasisakė už baudžiavos panaikinimą, o prieš - tik 80 dvari
ninkų (kurie turėjo vos 6032 revizinius žmones) (8:186-187).
Savaime įdomus ir tas faktas, kad tai bus bene pirmas dokumentais fik
suotas Lietuvoje atliktas masinis sociologinis tyrimas.
Kaip ir kiekviena į ekspansiją ir kitų tautų pavergimą orientuota imperija,
carinė Rusija Lietuvoje plintančioms demokratinėms idėjoms bei nuostatoms
buvo priešiška, jas slopino, tuo palaikydama dar ir reakcingai nusiteikusių
dvarininkų pozicijas. Apie tai byloja kad ir toks faktas, kurį čia pateiksime.
Kaip žinia, valstiečių gyvenimui visada buvo būdingas bendruomenišku
mas. Savo bruožais jis savotiškai atspindi lokalinį pilietiškumą. Nežinia, ar
tai buvo tęstinė tradicija, ar kokios valdžios inicijuota, Lietuvos valstiečiai
praktikavo savanoriškai sudedamas bendras grūdų atsargas (vadinamas maga
zinais), kurios buvo skiriamos bado ar nederliaus atvejams. Buvo taip pat
praktikuojamos ir vadinamosios valstiečių kasos, dažniausiai formuojamos
visada paklausą turinčių prekinių linų pavidalu. Kai Rusija užgrobė Lietuvą,

16

ROMUALDAS GRJGAS

reakcingi dvarininkai suįžūlėjo ir, kaip teigia akad. J.Jurginis, gana dažnai ir
nebaudžiami tas savų valstiečių-baudžiauninkų supiltas grudų ir linų atsargas
pasisavindavo, išparceliuodavo (8:191-192).
Carinės valdžios palaikė ne tik ekonominį dvarininkų konservatyvizmą.
Sustiprėjusios jų pozicijos skatino ir kitą konservatyvizmo atmainą - tolesnį
lietuvybės slopinimą. Dar iki valstybės padalijimo spėjusiame išsiplėsti mokyk
lų tinkle tik pirmokėliams ar antrokėliams buvo leidžiama mokytis lietuvių kalba
ir mokykloje lietuviškai tarpusavyje susikalbėti. O toliau - tik lenkiškai!
Šios ir panašios priežastys lėmė tai, kad 1830-1831 m. sukilime, kuriame
aiškiai vyravo jau lenkišku unitarizmu alsuojanti lenkiška dvasia, Lietuvos
kaimiečiai, lyginant su 1794m. sukilimu, menkai tedalyvavo. Ir tai neretai
prievartaujami pačių dvarininkų ir jų kontroliuojamos sukilėlių policijos. Vė
liau, numalšinus 1830-1831 m. sukilimą, Telšių apskrities sukilėlių kariuome
nės vadas Anupras Jacevičius savo atsiminimuose rašė, kad ne kartą buvo
siūlęs dvarininkams paskelbti baudžiavos panaikinimą, kaip vieną iš sukilimo
tikslų. Tačiau mintis, kad išsivadavę iš carinio jungo valstiečiai gali pasidary
ti žemės savininkais, dvarininkams tada buvojau visai svetima (8:203).
1863 m. sukilimas vėl, kaip ir ano amžiaus pabaigoje, tapo masinis, t. y.
jame labai aktyviai dalyvavo valstiečiai. Gal dėl to, kad baudžiavos panaiki
nimas jų sąmonėje persipynė su laisvės nuo Rusijos ir net nuo Lenkijos sie
kiu. Tas faktas, kad sukilime dalyvavo daugiau lietuvių valstiečių negu lenkų,
daug ką pasako. Manoma, kad sukilėlių būrių tuometinėje Lietuvoje būta apie
47, o juose dalyvavo nuo 10 000 iki 77 000 vyrų (9:245).
Nors ir skirtingo pobūdžio, visi trys sukilimai reikšmingi tuo, kad pade
monstravo brandžią tuometinę valstiečių tautinę ir net valstybinę savimonę,
peraugusią į kraštutinę plietinio veiksmo formą - ginkluotą kovą. Tačiau pas
kutinio sukilimo pralaimėjimas, jo grubiausias užgniaužimas (ne tik sukilėliai
buvo baudžiami mirties bausme, bet į neapgyvendintus Rusijos plotus buvo
tremiami ištisi kaimai) nesutvirtino valstietijos ir bajorijos sąjungos. Atvirkš
čiai, pastarieji, praradę viltį atkurti Lietuvos valstybingumą, dar masiškiau ir
patikliau puolė į polonizacijos glėbį, tą viltį palikdami žemesniajam, nuo eu
ropinės kultūros ir civilizacijos vyksmo nustumtam sluoksniui.
Šioje istorinėje apžvalgėlėje pateikėme tik keletą faktų. Bet ir iš jų galima
daryti kai kurias hipotetines prielaidas. Visų pirma, carinė Rusija, ko gero,
daugiau negu šimtmetį prislopino prasidėjusį ir paskutiniu unijinės valstybės
laikotarpiu palaikomą Lietuvos valstiečių pilietinį sąmonėjimą, jų saviorganizuotumą. Antra, Rusijos politinis režimas įvarė tvirtą pleištą tarp dvarininkų
ir valstiečių. Švelnesni, glaudesni jų santykiai turėjo išreikšti dar ir brandesnį
ne tik pilietinės, bet ir etninės lietuvių tautos tapsmą. Tačiau to neįvyko...
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Trečia, buvo dar labiau įtvirtinta pagrindinės lietuvių tautos dalies ir valsty
bės supriešinimo tradicija, ilgainiui pavirtusi tuo nelemtuoju socialiniu gene
tiniu kodu, kuris tautą persekioja iki pat šių dienų...

Istorinės painokos: vertinimai ir apibendrinimai
Savo istoriniam ekskursui sąmoningai pasirinkome labiau nuo mūsų nuto
lusį Lietuvos gyvenimo laikotarpį. Artimesnis visada geriau, lengviau suvo
kiamas. Bet ne vien Čia glūdi pasirinkimo esmė. Tautos būties istorinis kon
tekstas visada daugiasluoksnis. Ir būtų neteisinga manyti, kad viską arba be
veik viską lemia mūsų dabarčiai artimesni sluoksniai. Toli gražu ne vien pati
istorija mus domina. Mes nuolat ir nuolat priversti kreipti žvilgsnį į savo pra
eitį, vėl iš naujo interpretuoti jau interpretuotus faktus ir įvykius. Su tuo per
vertinimu yra susijusi ir visų mūsų sąmonėjimo pastanga.
Ir, žinoma - siekis ilgesniam laikui išsaugoti šiandien labai lengvai pa
plaunamas ir net sąmoningai išraunamas savo šaknis. Šiuo atveju nenusišalin
kime ir nuo įdomaus, mums svarbaus vieno iš įtakingiausių šiuolaikinės poli
tinės filosofijos atstovų - Johno Rawlso - teiginio, jog „pastarųjų dviejų
šimtmečių demokratinės minties istorija rodo, kad iki šiol nesama sutarimo
dėl to, kaip turi būti konstruojamos demokratinės visuomenės institucijos,
kad tenkintų laisvų ir lygių piliečių sąžiningo bendradarbiavimo sąlygas"
(10:60). Išsiaiškinti tas sąlygas, taip pat ir istorijon nuėjusias, bet palikusias
aiškiausią šleifą, ir yra mūsų pirmaeilis uždavinys.
Ką galėtume sau pasakyti glaustai apibendrindami irgi gana lakoniškai
pateiktąją istorinę apžvalgėlę (šalia to, kas jau buvo pasakyta)?
Visų pirma turime aiškų pagrindą teigti, jog lietuvių bajorijos bei aristok
ratijos mentaliteto dvilypumas, ypač jos arogantiškas elgesys tautos daugu
mos - valstietijos - atžvilgu, taip pat daugiatautė tuometinės Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės sudėtis padėjo pamatą reikštis ydingai tradicijai valdančiojo sluoksnio tautiniam indiferentiškumui. Žinoma, tokį teiginį Čia
pat būtina patikslinti - indiferentiškumą būtent etniniam, bet ne politiniam
tautiškumui. Ta proga dera pabrėžti, kad tokia yda tikrai nepasižymėjo arti
miausi mūsų kaimynai: nei vokiečiai, nei rusai, nei lenkai, nei netgi Lietuvoje
gyvenę žydai - litvakai. Pastarųjų bendruomenė buvo ypač integruota etno
kultūriniu tautiniu atžvilgiu. Ir tą integruotumą stiprino jų vidinis pilietinis
savioorganizuotumas. Žydų bendruomenė gyveno Lietuvos valstybėje gana
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savarankišką, savaip izoliuotą, savivaldos pagrindais organizuotą gyvenimą.
Žinoma, kartu atlikdama ir būtiniausias priedermes tuometinei valstybei.
Visos mūsų suminėtos tautos, kitaip nei lietuviai, savo tautiškumo ugdy
mui bei konsolidacijai buvo pajungusios ne tik valstybines pasaulietines
struktūras, bet ir religines, t. y. bažnytines konfesijas.
Lietuvių tautiškumo atskirtį nuo pilietiškumo valstybės mastu sustiprino
Lietuvos miestai. Kadangi LDK lietuvių kalba niekada taip ir nebuvo vartoja
ma kaip valstybinė (o pirmiausia aukštesnieji sluoksniai jos nevartojo arba
vengė vartoti), nesunku įsivaizduoti, kokias pozicijas Lietuvos miestuose bu
vo užėmę svetimtaučiai: žydai, vokiečiai, rusai, lenkai ir jų kultūra... Betgi
neabejotina, kad to meto šalies miestuose, kuriuose galiojo vadinamoji Mag
deburgo teisė, gana sėkmingai skleidėsi savivaldybės dvasia ir ją kultivavusi
pilietinė organizacija: amatininkų cechai, pirklių gildijos, religinio pobūdžio
brolijos ir kiti įvairūs sambūriai. Tačiau visi jie reiškėsi kaip pilietinės kultū
ros židiniai, mažiausiai susiję su lietuvių autochtoniška kultūra ir dvasia. Tai
buvo panašu į „kitos", lietuvių valstietijai „svetimos" kultūros anklavus. Jie
buvo sukaupę (kaip ir kitose šalyse) pilietinės organizacijos ir kultūros patirtį,
bet ta patirtis visai netiko lietuviams žemdirbiams ne tik dėl to, kad buvo
miestietiška, bet dar ir „kitoniška". Ir tas kitoniškumas stūmė lietuvių valstietį
nuo miesto, tapusio civilizacijos ir Vakarų Europos kultūros tarpininku.
Lietuvos aukštesniųjų sluoksnio (aristokratijos, bajorijos) nutolimas nuo
liaudies, nuo tautos etnokultūrinio pagrindo, taip pat Katalikų Bažnyčios tuo
metinė polonizacinė misija, carinės Rusijos sustabdytas valstietijos švietimas
vertė ją užimti ne tik gynybos nuo asimiliacijos pozicijas, bet - kas mums
ypač svarbu pabrėžti — kaustė labiau civilizuotas bendrosios lietuvių tautos
kūrybinių galių plėtojimo ir modemizavimosi sąlygas. Bajorijai buvo būdinga
ne tiek etnokultūrinė, bet pilietinė ir valstybinė savimonė, o valstietijai tokios
savimonės ypač stigo. Taigi bendrosios evoliucionavimo sąlygos buvo visai
nepanašios į tas, kurias turėjo ir to meto Vakar Europos šalys, ir artimiausi
mūsų kaimynai lenkai arba, kad ir estai. Pastarieji, patekę į švedų įtaką, jau
nuo XVIIa. galėjo džiaugtis privalomu pradiniu mokslu. Lietuvių tautos pa
grindo - valstietijos - civilizacinis pralaimėjimas tapo dar akivaizdesnis įsi
tvirtinus polonizuotai Katalikų Bažnyčiai ir pralaimėjus reformacijai*^.
*) Sekdami to meto Vakarų Europos šalių reformatais, jų bendratikiai Lietuvoje irgi buvo kur
kas aktyvesni švietėjai negu katalikų tikėjimo pasekėjai. Antai E.Valavičius (kurį laiką ėjęs
LDK kanclerio pareigas) 1583 m. Naujamiestyje (Upytės paviete) - mano gimtinėje - buvo
įkūręs mokyklą ir surašęs jai gana įdomius nuostatus. Pagal juos valstiečiai privaloma tvarka
turėjo leisti savo vaikus (nuo 8 ar 9 metų ir ne vyresnius kaip 15 metų) į mokyklą. Nuostatuose
buvo įrašyta: jei vaikaineturės namie kuo misti, tada tokiems maistas turi būti duodamas iŠ
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Kalbant apie bendrosios pilietinės sąmonės organizacijos raiškos sąlygas,
dera atsižvelgti ir į tą faktą, jog unijinėje Lietuvoje baudžiava buvo įgijusi
sunkesnes formas, negu to meto kituose Vakarų Europos kraštuose.
Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimas ir Rusijos okupacinė invazija
palaidojo ne vien (ir šiaip buvusį deformuotą) lietuvių tautos valstybingumą.
Ir sudavė ne tik nepataisomą smūgį reikštis tautos savitesnėms (identiteto)
galioms. Įvedus konservatyvų reakcinį politinį režimą buvo smūgiuota ir be
užsimezganti valstietijos laisvesnė pilietinė savimonė ir savi organizuotumas.
Na, o laipsniškai praradus dar ir savąjį tautos elitą - aristokratiją bei bajoriją,
kartu ir aristokratizmo tradiciją, iš esmės prarado, teisingiau, nesugebėjo per
imti ir tos pilietinės raiškos bei valstybinės sąmonės patirties, kultūros, kuri
buvo sukaupta Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Maža to... Dėl aukščiau
išdėstytų priežasčių toji patirtis nesunkiai pavirto svetima, nesuprantama ir
tarsi nereikalinga atkūrus Lietuvos valstybę ir valstiečių luomo atstovams už
ėmus dominuojančias pozicijas valdžios struktūrose.
Taigi trumpą istorinį metą pasaulio akiratyje šmėkštelėjusi tarpukario Lie
tuva buvo nepajėgi įveikti per šimtmečius susiformavusio tautos ir valstybės
tarpusavio atotrūkio. Tik šiuo atveju lazda buvo perlenkta į kitą pusę... Etni
nio tautiškumo pagrindu atkurta valstybė tapo paženklinta viena itin reikš
minga yda - lietuvių tautiškumas buvo grindžiamas ne tik valstietiška etno
kultūra, bet ir vienaip ar kitaip buvo slopinamas dar ir labiau modernizuotą
valstybingumą įtvirtinantis šaltinis - pilietiškumas, pilietinė savi organizacija.
Apie šią atkurtos lietuvių valstybės ydą akivaizdžiai byloja tuomet įsitvirtinęs
tautininkų partijos režimas, atvirai kultivavęs valdžios autoritarizmą; nuolat
pratęsiama nepaprastoji padėtis, kausčiusi laisvesnę mintį bei pilietines akci
jas ir pan. Net ir krikščionių partija, buvusi tautininkų sąjungininkė, ir ta buvo
nušalinta nuo valdžios. Tautininkų režimas, į pirmą vietą kėlęs valstybę, pi
lietį laikė mažu varžteliu, o ne aktyviu politinio gyvenimo dalyviu.
Nepakankamas valstietiškos tautos kultūrinis ir ypač politinis raštingu
mas, iškentėtos istorinės neteisybės bei kančios buvo palanki dirva autorita
rizmui ir tuomet aktyvinamai katalikiško klerikalizmo dvasiai. Tai savo ruož
tu slopino spartesnį pilietinės visuomenės brendimą, t. y. tautos ir valstybės
organiškesnės, modernųjį pasaulį atitinkančios sąjungos tapsmą.
Tokios sąjungos stygius ypač išryškėjo pirmosios sovietų invazijos metu.
Dėt to stygiaus jau pokario metais prieš okupantus kilo ginkluota ir negin-

mano dvaro ligi to laiko, kol išmoks. Ir kad tą nutarimą valdiniai įvykdytų ir per žiemą savo
vaikus leistų į mokyklą, grasinant kapos grašių bauda — la bauda turės būti isieškoia špitolei iš
nepaklusniųjų..." (8: 85). (Špitole - praktikuota parapijinė neįgaliųjų prieglauda - R. G.).
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kluota kova, kuri, kaip dabar žinome, buvo labiau gaivališkumu prasiveržusi
tautos savigyna, o ne strategiškai, t. y. valstybiškai apgalvotas veiksmas.
Sovietinio laikotarpio ir to meto valstybinių institucijų ryšio neanalizuosi
me. Jis pakankamai įvairių autorių ir pačiais įvairiausiais rakursais išanali
zuotas. Tik pastebėsime, kad tas keletą dešimtmečių užtrukęs laikotarpis pasi
žymėjo ne tik esmingiausiomis tarpukaryje spėjusios atsigauti lietuviškos
kultūros*1, apskritai - socialinės organizacijos deformacijomis. Sovietinis lai
kotarpis ženklintinas ir kai kuriais ryškiais bendro modernėjimo, ypač krašto
industrializavimo, mokslo ir švietimo laimėjimais. Ir, žinoma, jau naujomis
sąlygomis susiformavusios savigynos bruožais, bendru tautos susitelkimu at
laikyti to meto istorijos jai mestus iššūkius. Tam susitelkimui nebuvo abejin
ga ir nemaža tuometinio valdančiojo bei partinio sluoksnio dalis.
Ir vis dėlto sovietiniu laikotarpiu gaivalingai prasiveržusi savigyna, davu
si neabejotinus kultūros ir ekonomikos pliūpsnius, kaip žinome, nebuvo visa
vertė, neišreiškė nuoseklaus tautos ir jos savasties evoliucionavimo.
Apibendrintai tariant, iki pat 1990-jų įvykių lietuvių tauta, jos narių tauti
nė savimonė formavosi veikiama penkių esminių veiksnių:
•tradicinės etnokultūros, kurios pagrindą sudarė valstietiška kultūra;
•istorinės (tam tikra dalimi mitologizuotos) praeities;
•ginties nuo svetimųjų įtakos^
•katalikybės ir bendrojo modernizacijos vyksmo.
Esminiai etnokultūros elementai buvo: susakralintas tradicinis lietuvių ry
šys su gamta, savaip mitologizuoti ženklai bei vaizdiniai, tautosakos lobynas,
specifinės darbų (ypač žemės ūkio) technologijos, buities bei elgsenos ele
mentai, kiek vėliau - lietuvybės dvasią įgijęs katalikybės substratas ir, žino
ma, gausingų formų archajinė kalba. Lietuvių tautiniam sąmonėjimui bei sa
vivokai didžiulės įtakos turėjo gintis nuo germanizacijos, polonizacijos, rusi
fikacijos ir sovietizacijos. Stipresniųjų, labiau organizuotų kaimynų veikiami
lietuviai išgyveno tokias netektis, kurios vertėjuos išskirtinį dėmesį skirti ne
urbanizuotos ir ne pilietinės kultūros (būdingos Vakarų Europos šalims) įsisa
vinimui, bet gynybinėms pozicijoms. Tai yra ir toliau buvo kultivuojamos etnocentristinės orientacijos ir praeities mitologizavimas. Kaip jau buvo minėta,

} Nepaisant ne itin palankaus, nedemokratiško pilietinio režimo, tarpukario Lietuvoje įvairiau
siomis formomis bei pavidalais nesulaikomai, gaivalingai veržėsi lietuvių tautos kūrybinės ga
lios, formavusios pamatus jos tolesniam atgimimui, visaverčio evoliucionavimo bei modernėji
mo prielaidas. Ir jeigu ne sovietinė invazija, Lietuva tikrai būtų Europoje tapusi valstybe su sa
vita kultūra ir nepažeidžiamais nacionalinio orumo bruožais.
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taip atsitiko dėl tos svarbiausios priežasties, kad lietuvių tautą nuo XIX-XX a.
sandūros ėmė reprezentuoti būtent valstiečių luomas, iš jo kilusi šviesuomenė.
Kaip žinia, aukštuomenės sluoksnis, aristokratija kiekvienos tautos gyve
nime atlikdavo dar ir ypatingai svarbų ryšio su pasauliu, atvirumo ir modemizavimosi, valstybingumo sergėjimo, jo tęstinumo vaidmenį. Deja, kelis de
šimtmečius užsitęsęs lietuvių aristokratijos, aukštesniojo luomo nutautėjimas,
nutolimas nuo etninės tautos reiškė valdančiųjų bei valdomųjų nutolimą, poli
tinėje kultūroje įsitvirtinusią tokio nutolimo tradiciją, nepataisomai smūgia
vusią (ir tebesmugiuojančią) lietuvių tautos egzistenciją, jos tęstinumą.
Kritiniu žvilgsniu vertindami mūsų istoriją, turime pagrindą teigti: Lietu
va, ne tik kaip valstybė, bet, ko gero, ir kaip tauta, niekada nepasižymėjo vi
diniu integralumu. Jo stygius menkino Lietuvos kultūrinį ir civilizacinį pajė
gumą. Lietuva neišsiskyrė tomis socialinės organizacijos kokybėmis, kurio
mis vienokiu ar kitokiu, bet vis dėlto didesniu laipsniu galėjo didžiuotis jos
kaimynės. Lietuvoje niekada etninis tautiškumas ir europinį demokratiškumą
atspindintis pilietiškumas nebuvo įgavę organiškesnės sąjungos ar darnos pa
vidalo. Galbūt neužteko nei socialinio laiko, nei ryškesnių pastangų tokiam
darnos pavidalui puoselėti.
Šiandien, lietuvių tautai ir jos valstybei atsidūrus priešais naujus istorinius
išbandymus, minėtą darną puoselėjančių pastangų ypač pasigendama. Kodėl
mes, lietuviai, atkūrę savo valstybę, turime jai įrodinėti savo teisę į tęstinu
mą? Kas atsitiko?...
Kelių pastarųjų Šimtmečių išbandymus lietuvių tauta atlaikė. Bet atlaikė
didelių praradimų kaina. Ji prarado galimybę būti lygiaverte Vakarų Europos
šalims. Ji prarado nemažą dalį savo etninių žemių ir demografinio potencialo.
Tie praradimai ir šiandien skaudžiu ženklu ženklina Rytų Lietuvos arba Vil
nijos kraštą... Dabartinė lietuvių tauta į atvirą demokratinį pasaulį įsiliejo su aiš
kiai deformuota savo prigimtimi, su civilizaciniams iššūkiams neadekvačia socia
line, ypač pilietine organizacija, su aiškiomis civilizacinėmis negaliomis. Pastaro
sios yra pavirtusios jos pačios kūną iš vidaus smelkiančiais skauduliais.
Mums, mąstantiems apie savo tautos ir jos valstybės likimą, privalu svars
tyti ir tai, kad palyginti per trumpą istorinį laikotarpį esmingai, netgi neatpa
žįstamai pasikeitė lietuvių tautos gyvensena, jos narių elgsena. Nedaug ben
drų bruožų, be gimtosios kalbos, pastebėsime tarp vyresniosios, jau į nebūtį
nueinančios, ir jaunesniosios kartų, juolab - tarp pastarosios ir tų, kurie jau
iškeliavo, kurie užsispyrę, netgi fanatiškai grūmėsi už tautos likimą.
Esmingai pasikeitęs ir išorinis pasaulis. Pokyčių greitis intensyvėja. Visa
tai verčia kitaip, kitu pasaulėžiūriniu bei sociologiniu žvilgsniu žvelgti į visu
minį lietuvių tautos saviteigos mechanizmą. Juo labiau tai pabrėžtina, nes
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toks mechanizmas šiandien turi būti grindžiamas atvirumu geointegracijai. O
tai savo ruožtu aktualizuoja saviteigos modernizavimą ir labiau sutelktą, stra
tegiškai apmąstytą gintį nuo naujųjų grėsmių, besikėsinančių į lietuvių tauti
nės bendruomenės išlikimą.
Viena aišku: ta bendruomenė, kuri Šiandien palengva, bet aiškiai vaduoja
si iŠ etninio aptvaro, negali, kaip kad dabar yra, būti palikta atvira naujausios
istorijos skersvėjams ir erozijai.
Bene vienas iš akivaizdžiausių tokios erozijos pavyzdžių - dabartinė Rytų
Lietuvos (Vilnijos krašto) būklė...
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FEATURES OF THE FORMING OF LITHUANIAN CIVIC
AND NATIONAL CONSCIOUSNESS (Sociohistorical aspect)
Romualdas Grigas
Institute for Sočiai Research
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Summary
After sketching the present realities of Lithuania's sočiai and political situation, this article emphasizes the necessity to review thoroughly and critically some tums in Lithuanian history. The issues examined refer to the 1719c. The major focus is on national consciousness and, specifically, on the
emergence of civil society of the nobility. The increasing distancing of the civic-political consciousness of the higher layers from the ethnic nation is analysed: this distancing is seen as the beginning of the unfortunate tradition of
opposing the statė with the nation.
The article also reviews some aspects of political organization of the Lit
huanian peasantry, its emerging national and civic consciousness that developed through the sequencing uprisings. East Lithuania (Vilnius region) is characterized by the most evident break-up of civic and national elements of
consciousness, which therefore appears as a certain loss (and that has not been a case in the nearest neighbouring nations).
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RYTŲ LIETUVOS RAIDOS PRIVALUMAI IR GALIMYBĖS
Elena Vitkienė
Klaipėdos universitetas
H. Manto 84, LT-5808 Klaipėda

Kiekvienas regionas, centras ar periferija turi savus raidos ypatumus. Tad
ir Rytų Lietuva nėra išimtis. Šio straipsnio tikslas - aptarti Rytų Lietuvos re
giono raidos vizijos planavimo galimybes, modelį teoriniame kontekste, va
dovaujantis aprašomojo, situacijos vertinimo, analizės metodais. Siekiant už
sibrėžto tikslo, tai yra regiono raidos planavimo modelio, akcentuotini šie re
gioną apibūdinantys veiksniai: regiono įvaizdis, kultūros ir aplinkos pokyčiai,
socializacija, centro ir periferijos koncepcija, integruota regiono vystymo
(valdymo) strategija.
Raktažodžiai: įvaizdis, centro-periferijos koncepcija, integruotas valdy
mas, strategija, vizija.

Regiono įvaizdis. įvaizdžio sąvoka apibudinama kaip grupės ar individo
sąmonėje susidarytas realybės atitikmuo. Kitaip tariant, įvaizdis yra mūsų su
pratimo apie esamą situaciją ar tam tikrą fenomeną modelis. Regiono požiū
riu įvaizdis - tai tikslingai sukurta ar stichiškai atsiradusi forma, kuri žmonių
(gyventojų) sąmonėje atspindi tam tikrą objektą, tai yra regiono centrą ar pe
riferiją. Regiono įvaizdį formuoja keletas veiksnių, kurie pateikti 1 paveiksle.
Kadangi įvaizdis yra žmonių suvokiamumo rezultatas, tad tų pačių žmonių
supratimas, jų gyvenimo stilius, veikla, aktyvumas, interesai bei nuostatos,
požiūriai, motyvai, tradicijos, įpročiai ir yra pagrindiniai regiono įvaizdžio
formavimo veiksniai.
Be žmogaus esminių savybių bei psichografinės charakteristikos veiksnių,
regiono įvaizdžio formavimąsi lemia aplinkos kultūrinės, istorinės, etninės,
ekonominės, socialinės, ekologinės, geografinės bei kitos sąlygos.
Įvaizdžio vaidmuo pasireiškia bent keliais aspektais. Pirma, susiformavęs
įvaizdis toliau veikia gyventojų psichologinę vaizduotę, lūkesčius. Teigiamas
įvaizdis nuteikia optimistiškai, neigiamas turi negatyvių pasekmių. Nežino-
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mas įvaizdis žalos nedaro, tačiau neskatina efektyvios veiklos. Antra^ įvaizdis
yra tarsi filtras, veikiantis žmonių savimonę. Trečia, įvaizdis atspindi žmonių
elgseną, jų gyvenimo stilių. Ketvirta, įvaizdis yra svarbus regiono situacijos
valdymui, jos prognozavimui, kartais leidžia išvengti neigiamų pasekmių.
Realųjį regiono (centro-periferijos) įvaizdį atspindi bendroji kultūra.
1 pav. Regiono (centro-periferijos) įvaizdį formuojantys veiksniai

Bendroji kultūra. Bendroji kultūra - tai bendra koncepcija, kuri aiškina,
kodėl žmonės daro būtent tuos veiksmus, mąsto viena kryptimi, turi tuos pa
čius tikslus, laikosi bendros tvarkos tik todėl, kad yra vienos tautos, vienos et
ninės grupės, ar todėl, kad_//{ elgesys grindžiamas pagrindinėmis vertybėmis,
santykiais — atitinkamo laikotarpio bei aplinkos gyvenimo būdo filosofija.
Kultūros pokyčių atsiranda, kai pasikeičia pagrindiniai tiek vidinės, tiek
išorinės aplinkos veiksniai, jėgos, galinčios lemti bendrąją kultūrą. Aplinkos
pokyčiai modifikuoja kultūrą, kartu žmonių santykius. Bendrosios kultūros ir
aplinkos pokyčių schema pateikta 2 paveiksle.
Tarkime, kad vienu metu t] regione A (centre-periferijoje) vyrauja ar vy
ravo A kultūra. Tai reiškia, kad šiame regione veikimo būdai atitinka ar atiti
ko pagrindines bendrąsias vertybes. Pasikeitus išorinei aplinkai (t3, reikia kitų
veiklos būdų, kad būtų galima prisitaikyti prie B aplinkos ir jos B vertybių
norint sėkmingai veikti. Daugeliu atvejų veikimo būdai gali būti tie patys ar
ba panašūs (viena kitą dengiančioje srityje), jeigu bus laikomasi bendrųjų
vertybių, tradicijų, papročių, etikos normų.
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2 pav. Kultūros ir aplinkos pokyčiai

A

\ ^>y /

\vi/>( /
\pagr /

Bendrosios kultūros perimamumas. Kultūros perimamumas vyksta socializacijos metu. Socializacija - tai nuolatinis procesas, vykstantis visais
žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniais supančioje mikrosistemos bei makrosistemos lygmenų aplinkoje, pasireiškiantis žmogaus praktinėje veikloje priklau
somai nuo žmogaus asmeninių savybių, individualios charakteristikos ypatu
mų, jo demografinių, psichografinių faktorių. Kultūros perimamumas socializacijos proceso metu pavaizduotas 3 paveiksle.
3 pav. Centro-periferijos kultūros perimamumas sočiaiizacijos procese
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Sočiai i zacijos proceso metu žmogus, tiesiogiai veikiamas aplinkos ir pats
įsitraukdamas į įvairiarūšę veiklą^ perima tautai, visuomenei (civilizacijai)
būdingą kultūrą, atsirenka vienus ar kitus jos elementus, „internalizuoja su
pančios jį kultūros arba vadinamosios antikultūros etalonus, įvaizdžius, elge
sio normas, nes socializacija iš esmės reiškia dar ir visuomenėje priimtų nor
mų, kultūros stereotipų pažinimą" (2:144-145).
Centro ir periferijos koncepcija. Manome, kad centro ir periferijos, taip
pat Rytų Lietuvos, šiandieniniam susiklostymui turėjo įtakos šie veiksniai:
l)politinė institucinė aplinka Lietuvos kaime, planinė ekonomika, siekianti
paprasčiausiu būdu įgyvendinti kolektyviškumo principą kaimo bendruome
nėje, dirbtinis socialistinio ūkio centralizuoto valdymo diktatas, iš esmės kei
čiantis ūkininko ir šeimininko įvaizdį kaime; 2) politinės institucinės doktri
nos veiksniai tiesiogiai darė poveikį susiklosčiusiai nuo seno Lietuvos kaime
bendruomenės kultūrai, tapusiai tradicijomis, papročiais, įpročiais - būti tei
singais, principingais, darbščiais žmonėmis, gebančiais gyventi savo pačių
darbo vaisiais, negailint jų ir miestui; 3)politiniai, kultūriniai, ekonominiai
pokyčiai Lietuvos kaime neigiamai paveikė kaimo gyventojų struktūrą, ku
rios disproporcijos dar labiau sunkino ir taip jau nelengvą kaimo žmonių naš
tą: darbo dienomis - darbas kolektyviniame ūkyje, likęs nuo darbo ūkyje lai
kas - darbas savo 60 arų žemės „ūkyje", priduriant šeštadienius, sekmadie
nius bei šventadienius; 4) žmogus tapo tarsi įsuktas į nesibaigiantį laiko defi
cito darbų verpetą, nebereikėjo, o ir nebuvo kada net galvoti - viskas buvo
organizuota, net savaip mąstyti nebereikėjo; 5) miesto ir kaimo poliarizacijos
skirtumų mažinimas, siekiant dirbtinai kaimą pritraukti prie miesto ar miestą
prie kaimo, sukėlė veržlius gyventojų srautus į didelius miestus. Šių veiksnių
suponuotomis aplinkybėmis tiek mieste, tiek kaime buvo mėginama kurti
„modernioji kultūra", „naujos visapusiškai harmoningai išsivysčiusios asme
nybės" samprata.
Tačiau nuo seno buvo manoma, kad kaimas, būdamas pagrindinė etnokul
tūrinė sistema, yra miesto kultūros ištakų branduolys, viltis: smunkant miestų
kultūrai, kaimas lieka vienintelė vieta, kurioje gali nesuirti istorinės tautos
kultūros elementai. Žinoma, jei apie tai bus be paliovos kalbama, stengiamasi
suvokti ir įsisąmoninti. Kaimo kultūra gali suteikti naujų jėgų ir miesto kultū
rai, bet kaimas neturėtų imituoti miesto gyvenimo formų.
Centro įtakos periferijai ir atvirkščiai, kaimo įtakos miestui ar miesto —
kaimui schemą sudaro 7 pakopos (1:105): pirmoji - eopolis, antroji - polis.
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trečioji - metropolis, ketvirtoji - megalopolis, penktoji - parazitopolis, šeštoji
- patolopolis, septintoji - nekropolis .
Ši schema pradedama eopolio analize, kur eopolis apibūdinamas kaip
miestas-aušra, kuris yra ne kas kita, kaip „agrokultūrinis kaimas" - miesto
pamatas. Vaizdumo dėlei miesto vystymosi schema pateikiama 4 paveiksle.
Nedidelis miestas dar turi nemaža kaimo bruožų, nes jis iš esmės yra kai
miško ūkininkavimo papildinys ir atvirkščiai - kaimas yra jo papildinys.
Polio ir metropolio gyventojus dar sieja bendras jausmas, sveikas gyveni
mo vertybių pojūtis, bendra pasaulio vizija. O megalopolio (dabartinio technopolio) gyventojai savo visuomenę traktuoja nominaliai - kaip mechanišką
individų sumą, kurioje reiškiasi susvetimėjimas. Manoma, kad jei miesto rai
da pasiekia megalopolio fazę, kurioje siekiama valdžios galios didumo, tai
kyla parazitopolio bei patolopolio apraiškos, po jų seka galutinio, absoliutaus
bejėgiškumo bei žlugimo pakopa - miesto mirtis.
Jei tarp kaimo ir miesto yra glaudus ryšys, tai smukdamas miestas naikina
ir kaimą. Žmogus tampa masės dalimi, smunkančia, izoliuota ir atskirta nuo
papročių, tradicijų, nebežinanti kas yra Tėvynė. Tai žino ir supranta tik kultū
ringas žmogus. Žmonės trokšta tik duonos ir reginių.
Tačiau būtina atkreipti dėmesį. į tai, kad tarp Lietuvos kaimo ir miesto
(centro ir periferijos) yra savitas, istoriškai susiformavęs genetinis ir ontinis
ryšys. Tai individualizuoto ir kolektyvinio, istorinio ir politinio žmogaus, gy
venančio kaimo ir miesto aplinkoje, ryšys. Lewinso Mumfordo teigimu,
miestas, jo istorinė, kultūrinė gyvenimiškoji erdvė yra ontokultūrinis kaimo
paveldas. O kaimas yra visų kultūrų ontinės ištakos. Jo gyvenimo formos su
brandina miestą, sukuria pagrindą miesto civilizacijai ir visiems istoriniams
jos kitimams, kaimo aruodai išmaitina miestą istorijos raidoje ne tik tiesiogi
ne prasme, bet ir aksionormatyviniu bei ontiniu požiūriais.
Ne prekyvietė, o agrokultūrinis kaimas yra miesto prototipas. Kaime su
leistos storiausios Šaknys. Aukuras tampa šventykla, augalų sodinimo ir der
liaus ritualai virsta drama ir teatru, aruodas ir rūsys tampa bibliotekos, archy
vo, muziejaus kaimiškais prototipais.
Agrokultūrinis kaimas išlieka miesto pamatas ir pasaulinio miesto civili
zacijos, šiandieninės globalizacijos, kiekvienos kultūros branduolys. Smun1 Eopolis - gr. eos - aušros deivė, aušra; Potis - gr. polis - antikinio pasaulio miestas; Metropolis
- gr. metropolis - didžiausias provincijos arba valstybės miestas, svarbiausias kultūros, ekono
mikos centras; Megalopolis - gr. megas, megalu - didelis didmiestis, daugelio miestų ir gy
venviečių junginys; Parazitopolis - gr. parasitos - veltėdis, dykaduonis; dykaduonių miestas;
Patolopolis - gr. pathos - liguistas, sergantis miesus; Nekropolis - gr. nekros - senovinių lai
dojimo statinių kompleksas; kapinynas; miręs ar mirštantis miestas.
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kant miestų kultūrai, kaimas lieka vienintele vieta, kurioje gali nesuirti tautos
istorinės kultūros elementai.
Šią atsakomybę turi prisiimti kiekvienas šalies regionas, taip pat Rytų
Lietuva. Tam tikslui būtina, kad kiekvienas regionas (centras ar periferija) tu
rėtų parengtą ateities regiono vizijos modelį, kuriame būtų numatyti siekiai
bei tikslai 10-15 ar daugiau metų, ir būtų pasirengęs imtis veiksmų, kad pa
siektų užsibrėžtų tikslų.
Integruota regiono raidos strategija. Integruota regiono raidos strategija
gali būti įgyvendinta įvairiai. Regiono vizija, regiono raida turėtų būti grin
džiama ne tik psichologine individualia vaizduote, bet ir socialiniu solidaru
mu, psichologiniu suderinamumu, bendrosiomis kultūros vertybėmis. Integ
ruotas regiono modelis pateikiamas 5 paveiksle.
4 pav. Miesto vystymosi pakopos

EOPOLIS
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5 pav. Integruota regiono raidos strategija
Visuomenė

Pokyčiai
Integruota regiono raidos strategija būtų neįmanoma be žmonių, jų intere
sų, veiklos ir aktyvumo, be jų tam tikro gyvenimo stiliaus, įpročių, patirties
bei papročių. Strategijai įgyvendinti būtini regiono ištekliai vienokio ar kito
kio pobūdžio veiklai vystyti.
Regiono ištekliai bei veiktos galimybės. Laiko tėkmėje kiekvienas regio
nas yra vienaip ar kitaip istoriškai susiformavęs: turi susiklosčiusią kultūrą,
gamtos turtus. Rytų Lietuvos regionas pasižymi dideliais gamtos ir kultūros
klodais, kurie pastaruoju metu gal kiek naujai panaudojami ūkinėje veikloje,
(žr. 1, 2 lentelių duomenis). Šis regionas turi įdomią, turtingą istorinę praeitį,
vertingą kultūrą, architektūrą, kraštovaizdį.
Neatsitiktinai šie Rytų Lietuvos regiono privalumai ir pranašumai pritai
komi turizmo versle (Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajonuose). Šis regionas pa
trauklus parkais: Dieveniškių istoriniu regioniniu (Šalčininkų raj.), Širvėtos
(Švenčionių raj.), Neries regioniniu parku (Vilniaus raj.)^ Čepkelių (Varėnos
raj.), Kernavės istorijos ir kultūros (Širvintų raj.) rezervatais ir kt.
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1 lentelė. Apskritys, rajonai ir gamtos/kultūros ištekliai
Apskritys
Alytaus

Iš viso
430 Alytaus
100
Kauno
720 Kauno
150
Klaipėdos
950 Klaipėdos
200
Marijampolės 320 Marijampolės
50
^aulių

900

Taura^ės

500

Telšių

800

Utenos

900

Vilniaus

880

Iš viso

150
Šiaulių
100
Tauragės
130
Telšių
300
Utenos
200
Vilniaus
150

^azdjjii
!50
Caišiadorių
.00
Šilutės
50
Sakių
200

Rajonai,r paminklai
Varėnos
180
Raseinių Kėdainių Jonavos
Prienų
120
150
200
Kretingos Skuodo
400
200
Vilkaviškio
70

40
Radviliškio
200
Šilalės
250
Plungės
350
gnalinos
150
Šalčininkų
30

!00
Kelmės
200
Jurbarko
120
Mažeikių
150
Molėtų
150
Trakų
200

200
100
Akmenės Joniškio
60
140

Anykščių
250
Širvintų
100

Pakruojo
200

Zarasų
150
Ukmergės Švenčionių
150
150

7090

2 lentelė. Apskritys, rajonai ir kaimo turizmo paslaugos (1997, 1999, 2000)
Apskritys

a ^iso

4 lytaus

3;8;11

Kauno

8;4;5

Klaipėdos

20;8;ll

Marija mpolės 2;-;l
Panevėžio
Šiaulių
Tauragė^
Telšių
Ulenos
Vilniaus

Alytaus
3;8:11
Kauno
-;2;2
Klaipėdos
6;4;5
Marijampo
lės

Panevėžio
-; -;'
Šiaulių
4;5;8
-;4;4
Tauragės
-;-;7
-; -;i
Telšių
-;ll;10
-;4;2
13;15;35 Utenos
2;2;7
-;3;4

13;11;16 Vilniaus

Lazdijų
-;l;3
Kaišiadorių
-; -;i
Šilutės
14;3;4
Šakių
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Vilkaviškio

2i.-> EJiržų
•;2;1
^adviliškio <.elmės
3;1;4
Šilalės
Jurbarko
-, -;6
Plungės
Mažeikių
-^7;8
Ignalinos
Molėtų
-;4;12
-;i;7
Šalčininkų Trakų
-^-įl
^asvalio

-;-; 1
Iš viso

Rajonai ir paminklai
Varėnos
3;3;5
-;4;3
Raseinių Kėdainių Jonavos
Prienų
5;1; 2;1;2
-; -; Kretingos Skuodo
-;1;2

I3;9;12

^okiškio ^upiškio
Akmenės JoniSkio
i;-; -

^akruojo

Anykščių Zarasų
2;3;2
9;5;7
Širvintų Ukmergė Svenčion
ų
-;i;-;i;2
S-:l

6 pav. Regiono raidos planavimo modelis

Ko mes norime?
Region
misijos
esamos stuacos
įvertinimas,
siekių, tikslų
apibrėžimas,
ryžtas siekiant
vizijos

Kur dabar esame?

Kur norime patekti?

Kaip mums ten patekti?

Kur mes patekome?

Rytų Lietuva, kaip bet kuris kitas regionas, joje išsidėstę rajonai su savais
ypatumais privalo turėti regiono raidos planavimo modelį. Norint numatyti
raidą, būtina atsakyti į keletą klausimų: Ko mes norime? Kur dabar esame?
Kur norime patekti? Kaip mums ten patekti? Kur mes patekome?
Norint atsakyti į šiuos klausimus, būtina numatyti Rytų Lietuvos regiono,
jame esančių rajonų ateities viziją, apibrėžti tikslus ir uždavinius, remiantis
tikslia, patikima ir laiku gaunama informacija apie esamą padėtį, susiklosčiu
sią situaciją, veiksnius, lemiančius esamą situaciją, pasirinkti galimas alterna-
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tyvas, nusistačius prioritetus priklausomai nuo tradiciškai susiklosčiusių gali
mybių bei galimos rizikos atvejų.

Išvados
Rytų Lietuvos regiono raidos vizija naujų veiklos ir ūkininkavimo formų
rinkos sąlygomis reikalauja strateginio ateities modelio. Siekiant numatyti
Rytų Lietuvos regiono viziją, jo raidos modelį, būtina: iš esmės ištirti ir api
būdinti regiono įvaizdį ir jį formuojančius veiksnius; nustatyti centro ir peri
ferijos sąveikos pokyčius; įvertinti dabartinę regione funkcionuojančių sekto
rių (ūkinės, kultūrinės, švietimo) veiklos, visuomenės ir socialinių grupių
raiškos sąveiką, šios sąveikos rezultatus ir pasekmes, tai yra situaciją, išski
riant privalumus, trūkumus bei neišnaudojamas palankias galimybes visapu
siškai visuomenės raiškai regione.
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EAST LITHUANIA EVOLUTION:

QUALITIES AND OPPORTUNITIES
Elena Vitkienė
Klaipėda University
H.Manto 84, LT-5808 Klaipėda

Summary
Every region, or metropolitan, or periphery have their own peculiarities of
evolution. East Lithuania is not an exception.
The aim of this article is to discuss and plan a vision evolution model of
East Lithuania in the theoretical and methodical context. An attempt is made
to examine the problem by using Severai methods: descriptive method, causal
relationship, situational analysis, estimate of the situation. The basic factors
characterizing the regions - regionai image, cultural and environmental changes, succession of culture-socialization, metropolitan and periphery conception, integrated strategic regionai management - are discussed. It is indicated
that the elaboration of regionai strategy mušt take into consideration natūrai
and cultural resources, all the regionai peculiarities and qualities.
Key words: image, vision, mission, attractiveness, metropolitan and peri
phery conception, integrated management, marketing research.
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KINTANTIS TAUTINIŲ GRUPIŲ DISKURSAS
IR ROMŲ TAUTINĖ MAŽUMA
Vylius Leonavičius
Vytauto Didžiojo universitetas
S- Daukanto 28, LT-3000 Kaunas

Straipsnyje, pasinaudojant tautinės mažumos diskurso samprata, mėgina
ma pažvelgti į romų mažumos padėtį. Teigiama, kad romą mažuma, skirtin
gai nuo kitų tautinių grupių, dėl savo ypatingai savito gyvenimo būdo turėtų
kitaip integruotis į visuomenės viešąjį diskursą. Istorinis šios mažumos paty
rimas rodo, kad prievartinis integracijos būdas negali būti šios tautinės grupės
integravimo į visuomenę sąlyga. Tautinių grupių ir viešasis diskursas, kuria
me galėtų dalyvauti romų mažuma, turėtų būti konstruojamas atsižvelgiant ne
tik į didžiųjų tautinių grupių gyvenimo būdus ir interesus. Galima būtų saky
ti, kad romų mažumos istorinis patyrimas, prievartinės šimtus metų siekian
čios pastangos pakeisti romus rodo, kad integravimas turėtų vykti ne iš esmės
keičiant romų gyvenimo būdą, bet keičiant viešąjį ir tautinių grupių diskursą,
kuriame atsirastų galimybė dalyvauti ir romams. Tai, kad kintanti romų tapa
tybė šiai mažumai tapo neišvengiama būtinybė, leidžia manyti, kad jie ir da
bar prisitaikytų prie naujų socialinių ir ekonominių sąlygų, išsaugodami savi
tą kultūrą ir tapatyb^.
Raktažodžiai: viešasis diskursas, etninės ar tautinės grupės interesai, tauti
nė tapatybė, romai.

Įvadas
Straipsnio tikslas - aptarti romų mažumos padėtį Lietuvoje ir palyginti ją
su kitomis tautinėmis mažumomis. Straipsnio uždaviniai - nustatyti romų
bendruomenės kai kuriuos kultūrinius ypatumus, sąlygojančius socialinę ir
kultūrinę šios tautinės grupės izoliaciją, aptarti kultūrines ir socialines nišas,
kurias, keičiantis politinėms ir socialinėms sąlygoms, siekia užimti romų mažu
ma. Straipsnyje naudosimės kai kuriomis M. Foucault diskurso teorijos idėjomis.
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Panašiai kaip ir daugelyje Europos valstybių, romų mažuma, matyt, yra
pati egzotiškiausią ir mažiausiai integruota tautinė grupė į Lietuvos ekonomi
nį, politinį ir socialinį gyvenimą. Straipsnyje naudosime romų etnonimą, ku
ris neutralesnis nei čigonai.

Viešasis ir tautinių mažumų diskursas
Pradžioje norėčiau aptarti keletą pagrindinių sąvokų, kuriomis remsimės
straipsnyje. Viena iš svarbesnių - viešojo diskurso sąvoka. Diskursas straips
nyje suprantamas kaip tai, kas turi savo paties veikimo taisykles ir tam tikrą
empirinę išraišką. Jis yra analizuojamas kartu su kitais socialinio gyvenimo
aspektais: politika, kultūra, ekonomika bei socialiniais institutais, todėl dis
kursas yra priemonė, kuria kreipiamas dėmesys į tai, kaip analizuoti specia
lias socialines praktikas, tiksliau - diskursines praktikas (4:130).
M. Foucault diskurso samprata gana prieštaringa: pirmiausia diskursas yra
visiškai atskirtas nuo realybės ir tradicinės žmogaus subjektyvumo sampra
tos, todėl jis yra tarsi ir anoniminis, nepriklausantis nei nuo žmogaus interesų,
nei nuo istorinio konteksto. Kita vertus, pats M. Foucault tokios teorinės pozi
cijos nesilaikė. M. Foucault atliekama genealogija - tai tarsi tekstų istorinės
sociologijos analizė, o diskursines praktikos susiejamos su istoriniais įvy
kiais. Todėl sociologai mano, kad M. Foucault idėjas būtų galima interpretuo
ti sociologiškai, t. y. žinojimo diskursas ir jo santykis su galia gali būti aiški
namas grupių ar institucijų interesų atžvilgiu (8:599).
Viešojo diskurso sąvoka - tarsi konkretus atskiro diskurso atvejis. Viešo
jo diskurso sąvoka susijusi su viešąja nuomone, kartu viešasis diskursas yra
giluminė viešosios nuomonės veikimo taisyklių visuma. Galima būtų sakyti,
kad viešasis diskursas susijęs su galia ir jo utilitariškumą atspindi viešajame
gyvenime dalyvaujančios įvairios grupės.
Viešojo diskurso sąvoką vartojame norėdami pabrėžti, kad viešoji politi
nė, socialinė, kultūrinė erdvė yra daugiau nei vyraujančios tautinės grupės so
cialinė, politinė ir kultūrinė aplinka. Viešasis diskursas apima įvairias moder
nios visuomenės gyvenimo sritis, tad vyraujančios tautinės grupės kultūrinės,
politinės, ekonominės bei kitos praktikos nėra tapačios viešojo diskurso iš
raiškai. Pvz., demokratinė arba bet kuri kita politinio valdymo forma, kaip
tam tikrų žinojimo taisyklių visuma, tampa viešojo diskurso dalimi tada, kai
įvairios visuomenės grupės naudojasi politiniu žinojimu ir savo elgesį kon
struoja atsižvelgdamos į galimybę naudotis politinio valdymo forma savo in-
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teresų patenkinimui. Taigi siekimas dalyvauti ir naudotis politinio valdymo
forma bei reikšti savo interesus yra ne kokios nors vienos tautinės ar bet ku
rios kitos visuomenės grupės, o visų grupių, kurios pasiruošusios jame daly
vauti, diskurso dalis.
Viešasis diskursas atspindi tokį žinojimą, kuris nėra tik dominuojančios
grupės galios išraiška, o yra bet kurios visuomenės grupės tam tikros galios
raiškos būdas, nes jis pagal apibrėžimą yra viešasis. Viešasis diskursas nėra
socialiai nusavinamas kokios nors vienos grupės. Kad ir ką sakytume apie so
cialinės stratifikacijos ir kitų socialinių atstumų atskyrimo ar izoliavimo įtaką
švietimui, vykdančiam svarbiausią vaidmenį konstruojant viešąjį diskursą, vis
dėlto viešasis diskursas egzistuoja kaip bendras konstruktas (1:30). Galėtume
sakyti, kad viešojo diskurso žinojimą formuoja įvairių galių sąveika, jei leisi
me sau plačiau interpretuoti Foucault.
Analitiškai atskirdami viešąjį diskursą nuo vyraujančios tautinės grupės
diskurso, galime daryti prielaidą, kad įvairios tautinės grupės, dalyvaudamos
viešajame visuomenės gyvenime, kartu gali naudotis viešojo diskurso gali
mybėmis ir veikti tiek viešai priimamus sprendimus, tiek sprendimų priėmi
mo būdus. Tokiu būdu viešasis diskursas yra ta sąlyga, kuri kiekvienai tauti
nei grupei leidžia save apibrėžti ir įvertinti savo grupės interesą bei jį reikšti
visos visuomenės atžvilgiu. Todėl galime kalbėti apie viešajame diskurse
esantį Lietuvos tautinių grupių diskursą, kuris yra dalis viešojo diskurso ir
kuris formuojasi sąveikaujant dominuojančiai tautinei grupei su kitomis tauti
nėmis grupėmis. Akivaizdu, kad Lietuvos tautinių grupių diskursas pirmiau
sia formuojasi labiau reiškiantis didžiosioms tautinėms grupėms, todėl jis pa
lankesnis būtent didžiosioms tautinėms mažumoms ir toms, kurių gyvenimo
būdas panašus. Tos tautinės grupės, kurios nesinaudoja institucinėmis veiklos
formomis, yra atskirtos nuo viešojo diskurso, arba, kaip sako M. Foucault,
viešajame diskurse nustatomos įtraukimo į žaidimą sąlygos, primetamos tam
tikros taisyklės juos išsakantiems individams ir sykiu neprileidžiamas prie jų
kiekvienas norintis. Šiuo atveju siekiama praretinti kalbančiuosius subjektus:
diskurso tvarka bus neprieinama tam, kas netenkina reikalavimų arba iš pat
pradžių nėra diskursui tinkamas (1:25). Tą patį galima pasakyti ir apie tauti
nių grupių diskursą- tai žinojimas, kuris leidžia tautinėms grupėms dalyvauti
visuomenėje ir patenkinti savo interesą. Tos tautinės grupės, kurios dalyvauja
tautiniame diskurse, sykiu dalyvauja ir viešajame diskurse.
Tautinės grupės interesų raiškos galimybę galėtume apibrėžti pagal tauti
nės grupės galimybę naudotis viešuoju diskursu. Kitaip tariant, šiuolaikinėje
demokratinėje valstybėje tautinės grupės integracijos kriterijumi į pilietinę vi
suomenę galėtų būti jos sugebėjimas naudotis viešojo diskurso empirinėmis
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raiškomis, idėjomis, modeliais, kuriais paprastai save išreiškia ir vyraujanti
tautinė grupė. Pvz., šiandien žydų tautinė mažuma galėtų būti laikoma klasi
kiniu tokio prisitaikymo atveju. Gyvendami tautinėje „apsuptyje" žydai sėk
mingai perima ir naudojasi viešosios kultūros standartais. Būtent - remda
miesi visuotinai pripažįstama jų teise į nacių nusavintą nuosavybę, žydai daro
spaudimą siekdami atgauti prarastą nuosavybę. Tokio reikalavimo reiškimas
įvairių veiksmų ir pareiškimų būdu yra viešo diskurso dalis. Panašiai elgiasi
Lietuvos rusai, lenkai ar kitos tautinės mažumos, siekdamos savo interesų, ta
čiau kiekviena tautinė mažuma turi ne tik universalius visoms tautinėms gru
pėms, bet ir specifinius interesus, kuriuos taip pat reiškia viešajame diskurse.
Tokiu būdu viešasis diskursas tampa ta erdve, kurioje, išlaikydamos didesnį
ar mažesnį savitumą bei tapatumą, reiškiasi skirtingos tautinės grupės. Pvz.,
reiškia teisę turėti mokyklas gimtąja kalba arba folklorines grupes.
Kita vertus, įsijungimas į viešąjį diskursą tautinei grupei nėra vienareikš
mis. Įsijungdami į viešąjį diskursą arba juo naudodamiesi, mažumų atstovai
tampa bendro diskurso dalimi. Jie naudojasi viešuoju diskursu ne tik kad iš
reikštų savo specifinį tautinės mažumos interesą (surengti tautinę vakaronę,
išreikšti tautinės diskriminacijos protestą ir 1.1.), kuris susijęs su tos grupės
palaikymu, bet taip pat toks tautinės grupės dalyvavimas leidžia reikšti ir in
dividų universalius žmogiškus interesus. Kuo plačiau tautinės grupės atstovai
dalyvauja viešajame diskurse, tuo labiau nebūtinas tautinės grupės buvimas
išreikšti įvairiems žmogiškiems poreikiams (nebūtina mobilizuoti tautinę gru
pę), nes viešuoju diskursu patenkinami bendri visai visuomenei individų po
reikiai. Tai reiškia, kad viešasis diskursas nėra nusavinamas kokios nors vie
nos grupės, o tautinių grupių atstovai nėra nuo jo atskiriami. Todėl šiuo atve
ju tampa nebūtinas papildomas tautinės grupės mobilizavimas - individai jau
yra įtraukti į viešąjį diskursą kaip eiliniai visuomenės atstovai. Visa švietimo
sistema, profesinė veikla kuria tokį žinojimą, kuris gali būti nusavinamas tik
dalyvaujant visuomenės gyvenime. Todėl individams nebūtina dalyvauti pa
pildomoje tautinės grupės mobilizacijoje ir nereikia skirti papildomo laiko ir
jėgų tautinei mažumai palaikyti. Tautinė grupė šiuo atveju nereikalinga tam,
kad būtų patenkinta dauguma bedrų žmogaus poreikių. Tik įvairiais būdais
supriešinant tautinę grupę su aplinka ir ideologiškai motyvuojant grupės izo
liaciją, galima pasiekti, kad tautinės grupės atstovai nenorėtų savo poreikių
tenkinti dalyvaudami viešajame diskurse kaip paprasti visumos dalyviai, o
siektų savais būdais patenkinti poreikius. Kitaip tariant, dalyvaudami viešaja
me diskurse kaip mobilizuota tautinė grupė individai reikalaus patenkinti jų
poreikius.
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Vadinasi, tautinės mažumos integracija į bendrąją kultūrą yra gana ambivalentiška. Ji priversta integruotis ir dalyvauti viešajame diskurse, jei nori
naudotis tokiomis pat piliečių teisėmis kaip ir kiti valstybės gyventojai. Kita
vertus, integruodami esi į bendrąją kultūrą, tautinės mažumos atstovai turi su
rasti savo tapatybės palaikymo ir išlaikymo būdus, kad neasimiliuotųsi. Natū
ralu, kad kiekviena tautinė mažuma, turėdama daugiau ar mažiau skirtingą is
torinį patyrimą, nevienodai elgiasi stengdamasi išlaikyti savo tapatybę. Pvz.,
viena iš karaimų tautinės grupės sunykimo priežasčių yra laikomas karaimų
elito siekis integruotis į profesionaliąją ar aukštąją Rusijos ir Europos kultūrą
(9:135).

Politinė kaita: tautinės grupės interesas ir konfliktas
Sovietiniais laikais tautiniai santykiai, sykiu tautinių mažumų klausimai,
nekėlė didelių problemų, nes jų kelti neleido totalitarinis režimas. Kadangi
sovietinei valstybei tautiniai santykiai buvo esminis klausimas, tai jis ir nega
lėjo būti atvirai diskutuojamas. Atviros diskusijos būtų kėlusios grėsmę pa
čiai TSRS egzistencijai. Neokonflikto teorijos požiūriu galima būtų sakyti,
kad sovietinė nacionalinė pusiausvyra buvo pasiekta ne dėl kokio nors skir
tingų interesų ar konfliktuojančių grupių konsensuso, o eliminuojant bet kokį
galimą konfliktą šiuo klausimu. Nors tautinės grupės buvo sulygintos politi
nių ir kitų teisių atžvilgiu, bet sovietinis tautinių santykių diskursas tiek tole
ravo tautinius interesus, kiek jie atitiko nedalomos sovietinės valstybės inte
resus. Todėl šiuo atveju galima kalbėti tik apie slaptą tautinį interesą ir apie
slaptą tautinį konfliktą.
Natūralu, kad atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę turėjo pasikeisti
čia gyvenančių tautinių grupių padėtis ir jų tarpusavio santykiai, nes Lietuvos
politinė nepriklausomybė sykiu atvirai pripažino ir garantavo įvairių tautinių
grupių specifinius interesus, pripažino tautinių mažumų teises (6). Keletą pir
mų nepriklausomybės metų ir būtų galima laikyti tautinių grupių interesų, pir
miausia rusų, lenkų, ir vyraujančios tautinės grupės interesų derinimo laikotarpiu.
Atrodo, kad toks derinimas gali būti analizuojamas vartojant viešojo dis
kurso ir tautinių grupių diskurso sąvokas. Dalykas tas, kad viešasis diskursas
nėra tapatus vyraujančios tautinės grupės diskursui, nors ir turi nemažai jo
elementų. Viešasis diskursas turi daug universalių elementų, kurie jungia ne
tik visos bendruomenės įvairias socialines grupes, bet ir susieja jas su tos vi
suomenės kitomis tautinėmis grupėmis. Viešasis diskursas suteikia tam tikrą
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erdv^, kurioje remiantis tam tikromis taisyklėmis galima pateikti ir diskutuoti
savąjį interesą. Galima sakyti, kad TSRS nebuvo tautinio diskurso, kuris būtų
atsiradęs iš tarpusavio grupių sąveikos, arba tai, ką būtų galima pavadinti so
vietiniu tautinių grupių diskursu, buvo įvardijama kaip lenininė nacionalinių
santykių politika arba vadinamasis internacionalizmas: sovietinės valstybės ir
„tarybinės liaudies" interesų prioritetas bet kokių dalinių nacionalinių intere
sų atžvilgiu.
Sociologinių tyrimų duomenys leidžia daryti prielaidą, kad šiandien Lie
tuvoje tiek didžiosios (rusų, lenkų), tiek mažosios (estų, latvių, žydų) tautinės
grupės dalyvauja viešajame diskurse ir sėkmingai tenkina savo poreikius, sy
kiu daugiau ar mažiau pripažįsta esamą tautinių mažumų statusą kaip paten
kinamą (5; 7; 11; ir kt). Netgi galima teigti, kad dalyvaudamos viešajame dis
kurse tautinės grupės leidžia aplinkiniams identifikuoti grupių interesus, inte
resų tenkinimo būdus, jiems pritarti arba juos atmesti.

Viešasis diskursas ir romų mažuma
Savitą romų padėtį sąlygoja labai specifinis jų gyvenimo būdas - lemtin
gas veiksnys jiems integruojantis į visuomenės viešąjį diskursą. Jį dalinai nu
savindami romai galėtų dalyvauti ir kaip visos visuomenės, ir kaip tautinės
grupės atstovai. Tačiau problema kyla dėl to, kad romai minimaliai dalyvauja
viešojoje kultūroje arba viešame valstybės gyvenime. Įdomu tai, kad sovieti
nis laikotarpis, siekęs unifikuoti visų socialinių grupių gyvenimo sąlygas, ne
sugebėjo minimalizuoti arba tik nežymiai susilpnino romų mažumos atskiru
mą. Sovietiniais laikais, lyginant su kitomis tautinėmis grupėmis, romai, ma
tyt, buvo labiausiai verčiami atsisakyti savo gyvenimo būdo ir buvo labiausiai
prievartaujami integruotis į viešąjį diskursą. Šia prasme sovietinė politika sie
kė suteikti romų tautinei grupei svarbiausias priemones (išsilavinimą, darbą,
gydymą, gyvenamą vietą), per kurias jie galėjo tapti viešojo diskurso daly
viais. Tačiau tokia prievarta pasirodė visiškai neveiksminga, nes ir po 50 me
tų, žlugus sovietinei sistemai, didelė romų tautinės grupės dalis pasirodė ne
pajėgi dalyvauti viešajame diskurse ir atsidūrė visuomenės pakraštyje. Tyri
mai rodo, kad šiandien nemaža romų dalis neraštinga, nemoka valstybinės
kalbos, neturi oficialaus pragyvenimo šaltinio (10). Šiuo metu tai svarbiausi
parametrai, kurie apriboja romų integracijos galimybes. Iš čia seka ir kitos
problemos, kurias lemia integracijos sunkumai. Nėra tikrai žinoma, iŠ kokių
materialinių šaltinių šiandien gyvena romų mažuma. Spėjama, kad siekdama
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užsitikrinti pragyvenimą didesnė romų tautinės grupės dalis užsiima nelegalia
veikla. Tai savo ruožtu ir toliau palaiko aplinkinių neigiamą požiūrį į romų
tautinę grupę.
Nors atsiribodami nuo viešojo diskurso jie išlaiko savo kultūros vidinį
funkcionalumą, bet praranda galimybę dalyvauti viešajame visuomenės gyve
nime. Romai nenaudoja viešojo diskurso, kad apibrėžtų ir išreikštų tiek savo
grupės interesus, tiek bendrus žmogaus interesus, kuriuos kitos tautinės gru
pės tenkina jau be papildomos tautinės mobilizacijos. Ši mažuma vengia vie
šumos, todėi visuomenė beveik nieko apie ją nežino. Romai nedalyvauja vie
šajame diskurse ir sunku pasakyti, kokie tie tikrieji jų interesai. Ataskaitoje
apie tautines mažumas rašoma, kad viena vieta palikta romų atstovui Tautinių
mažumų taryboje - tai patariamąjį statusą turinti įstaiga prie vyriausybinio
Mažumų departamento. Tačiau paaiškėjo, kad Ši konsultacijas ir veiksmingą
atstovavimą užtikrinanti priemonė romų daugeliu atvejų netenkina (10:9).
Neatsitiktinai vyriausybės pastangos pastaraisiais metais vykdyti romų in
tegraciją susidūrė su tam tikru romų grupės pasipriešinimu ir, atrodo, neatsi
tiktinai vyriausybė tam tikra prasme nepasitiki romų mažumos atstovais. Vyrausybė susidūrė su tuo, kad neįmanoma tiksliai identifikuoti romų tautinės
mažumos interesų, ir pasiskubino pati sumodeliuoti tai, ko romų mažumai la
biausiai reikėtų. Nors jau ne vieni metai egzistuoja ne viena romų NVO, bet
atrodo, kad vyriausybei lieka neaišku, kiek ir kaip jos atstovauja romų tauti
nei grupei. IŠ Čia kyla neapibrėžtumas bei nepasitikėjimas.
Iš tiesų atsiranda abipusis atstūmimas: tiek romai negali dalyvauti viešaja
me visuomenės gyvenime, tiek visuomenė negali identifikuoti romų grupės
tikrųjų poreikių ir jais nepasitiki. Nesunku šiuo atveju pastebėti tiek išorinius,
tiek vidinius apribojimus, neleidžiančius romų mažumai įžengti į viešojo gy
venimo sritį.
Mėginant suprasti tiek ankstesnių istorinių laikotarpių, tiek šiuolaikinių
romų mažumos ir visuomenės sąveikos ypatumus, būtų galima remtis dviem
svarbiomis prielaidomis. Pirma, jau nuo pat savo ištakų romai visuomet buvo
nomadai. Net tada, kai apsigyvendavo sėsliai ir teikdavo gyventojams įvairias
specializuotas prekes bei paslaugas, jie turėjo keliauti nedidelėmis grupėmis.
Užėmę laisvą, bet labai siaurą ekonominę nišą, romai negalėjo sau leisti už
tvindyti rinkos ir turėjo ieškoti plataus klientų rato. Šis modelis išlieka per vi
są romų migracijos istoriją. Tad nomadiškas gyvenimo būdas - esminis visos
romų kultūros elementas. Todėl pastangos integruoti šią mažumą į diskursą,
kuriame nėra esminių šiai mažumai elementų, yra sunkiai įmanomos. Kita
vertus, gana stipri endogamija, grindžiama grynumo ir suteptumo ideologija,
matyt, išlikusi dar iš indiškojo periodo, padeda išlaikyti stiprius vidinius gru42
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pės ryšius ir išsaugo sunkiai peržengiamą ribą, atskiriančią nuo kitų bendruo
menių (2:51-52).
Mėginant išsiaiškinti, koks turėtų būti romų tautinės grupės integracijos ir
dalyvavimo viešajame diskurse kelias, reikėtų atsižvelgti į keletą svarbių da
lykų. Neabejotina, kad romai turėtą būti pilnateisiai viešojo diskurso dalyviai,
galintys siekti savo tautinių interesų. Tačiau tūkstančius metų besitęsianti nomadiško gyvenimo istorija konstruoja savitą santykį su viešuoju diskursu.
Netekus indiškų šaknų ir laikantis nomadiško gyvenimo būdo, kintanti romų
tapatybė šiai mažumai tapo neišvengiama būtinybe, tačiau sykiu jų tapatybė,
jų kultūra ^ nepaisant visų permainų - juos aiškiai išskyrė iš aplinkinių gadze
(neromų), nuo kurių jie buvo ekonomiškai priklausomi (2:220-236).
Galima klausti, ar romai gali turėti kokį nors savitą integracijos kelią, ku
riame suderintų savitumą ir dalyvavimą viešajame visuomenės gyvenime. At
sakymą norėčiau šiek tiek performuluoti. Tikslas, matyt, būtų universalus vi
soms tautinėms mažumoms - nėra kitos alternatyvos, kaip tik integruotis į vi
suomenę, naudojantis viešojo diskurso žinojimu, tačiau kelias, matyt, turėtų
būti skirtingas, nes nė viena tautinė grupė neturi tokio savito gyvenimo būdo.
Galima būtų sakyti, kad romų mažumos istorinis patyrimas, prievartinės šim
tus metų siekiančios pastangos pakeisti romus rodo, kad integravimas turėtų
vykti ne iš esmės keičiant romų gyvenimo būdą, bet keičiant viešąjį ir tauti
nių grupių diskursą, kuriame atsirastų galimybė dalyvauti ir romams. Nepai
sant tradiciškumu pasižyminčio „lietuviškai tautiško" diskurso, kurį dar la
biau sustiprino sovietiniais laikais užimta tautos ginties pozicija (3:327-328),
tarsi užkonservavusi tradicinius požiūrius į „svetimus", ir sovietiškai supap
rastinto modernistinio diskurso, išblukinančio pilkus atspalvius ir pabrėžian
čio juodumo bei baltumo priešpriešą, pastarųjų metų didėjantis visuomenės
atvirumas įvairioms įtakoms akivaizdžiai praplėtė viešąjį diskursą, atverda
mas naujas erdves diskusijoms apie visuomenės heterogeniškumą ir kultūrinį
pliuralizmą. Tai, kad kintanti romų tapatybė šiai mažumai tapo neišvengiama
būtinybe, leidžia manyti, kad jie ir dabar prisitaikys prie naujų socialinių ir
ekonominių sąlygų, bet sykiu išlaikys savitą kultūrą ir tapatybę.

Išvados
Atsiribodami romai išlaiko savo kultūros vidinį funkcionalumą, bet pra
randa galimybę dalyvauti viešajame visuomenės gyvenime. Romai nenaudoja
viešojo diskurso, kad apibrėžtų ir išreikštų tiek savo grupės interesą, tiek ben-
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drus žmogaus interesus, kuriuos kitos tautinės grupės patenkina jau kaip visos
visuomenės atstovai.
Mėginant suprasti romų mažumos sąveikos su visuomene ypatumus, būtų
galima remtis dviem svarbiomis istorinėmis prielaidomis: pirma, nomadiškas
romų gyvenimo būdas sąlygoja savitą ekonominės nišos paiešką; antra, stipri
endogamija ne tik padeda palaikyti vidinius ryšius, bet ir išsaugo sunkiai per
žengiamą ribą, skiriančią nuo kitų bendruomenių.
Tautinių grupių ir viešasis diskursas, kuriame rastų vietos ir savita romų
mažuma, turėtų būti konstruojamas atsižvelgiant ne tik į didžiųjų tautinių gru
pių gyvenimo būdus ir interesus. Galima būtų sakyti, kad romų mažumos is
torinis patyrimas, prievartinės šimtus metų siekiančios pastangos juos pakeis
ti rodo, kad integravimas turėtų vykti ne iš esmės keičiant romų gyvenimo
būdą, bet keičiant viešąjį ir tautinių grupių diskursą, kuriame atsirastų gali
mybė dalyvauti ir romams. Tai, kad kintanti romų tapatybė šiai mažumai tapo
neišvengiama būtinybe, leidžia manyti, kad jie ir dabar prisitaikytų prie naujų
socialinių ir ekonominių sąlygų, bet sykiu išlaikytų savitą kultūrą ir tapatybę.
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THE CHANGES OF THE DISCOURSE OF ETHNIC GROUPS
AND ROMA MINORITY
Vylius Leonavičius
Vytautas the Great University
S. Daukanto 28, LT-300O Kaunas
Summary
In the report we use several general concepts: conception of public discourse, interest of ethnic or national group and ethnic or national identity.
The concept of public discourse we borrow from Foucault. Discourse is
susceptible to analysis in relation to other aspects of sočiai life: politics, culture, economics, and sočiai institutions. Generally speaking it is the means by
which we focus attention on the analysis of specific sočiai practices, namely
discursive practices. We agree that it is difficult to differ the discourse from
the sočiai life. Public discourse has all the meanings of political, sočiai and
cultural life and it is more than the culture, politics and sočiai relations of the
dominant national group. The public discourse of contemporary society consists of very different elements and the elements of culture, political power,
sočiai factors of dominant ethnic group are only part of this discourse. For
example the democratic political form of statė obligate the dominant national
group to care eąually about all citizens of statė disregard ethnic group. Democracy is the political form for all ethnic groups of statė. Different ethnic
groups can satisfy their interests and keep their ethnic identity due to public
discourse. Public discourse is the means for different groups to achieve their
aims. Using the possibilities of public discourse ethnic groups can satisfy
their interests. The concept of interest of ethnic group describes the needs for
some means to satisfy the special needs of ethnic group. The common modes
of behaviour are characteristic of interest groups. Interest groups are the
groups in the strict sense of sociological term and they can be real agents of
group conflicts. They have some structure, form of organization, the programme or goal, and members. In addition the interest ethnic group have a
special interest to save the ethnic group. The lašt concept is ethnic identity
and it means the self-identification of a person with any ethnic group. At the
šame time the concept of ethnic identification involve ethical obligation as
well.
The participation of the group in public discourse with its special ideas is
the most important condition to satisfy the group interests. The possibility to
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participate and express itself in public discourse is an important criterion of
describing the situation of ethnic group.
Every ethnic minority can be described by these three concepts and the
changes in one sector immediately influence other sectors. From the other side, to be involved in public discourse do not mean that the group wil) satisfy
the interest and save the identity. Even more, the participation in public dis
course may hide some threat for ethnic group. If the members of ethnic mino
rity satisfy their interest likę ordinary citizens of society they no longer have
a special wish to take part in additional activities to oppose their group to the
others. Ethnic group is not the aim of itself. There are many interests that can
be satisfied directly by participation in public discourse. In this case there is
no need for ethnic group. Of course ethnic group have many interests (religious, psychological, emotional), which can be satisfied only directly in the
ethnic group. So the integration of ethnic minority is more or less contradictory.
It is elementary truth that it has become a great obstacle for the Roma mi
nority to satisfy their ethnic group interests. Therefore it is important to discuss the peculiarities of integration of the Roma minority.
The national question was essential for the Soviet Union because the national interests of different national groups were extremely different. At the
šame time the national relations of ethnic minorities were not great issues.
This paradox related to the conditions of totalitarian regime, which did not allow discussing national relations in public discourse. The „balance" between
national groups was reached not due to the consensus of conflict groups, but
by the elimination of any special national interest. The national groups had
the šame political rights in the statė, but these rights expressed the interests of
the Soviet Union. In this case we can talk about hidden national interests and
hidden conflict groups.
Naturally the status and relations of national group changed after the reestablishing of independent Lithuania. The Lithuania statė declared the rights
of ethnic minorities. The interests of ethnic groups mostly Russian and Poles
were conformed with dominant national group interest several years after independence.
The concept of public discourse can be helpful to understand this process
of co-ordination. Public discourse has many elements of the discourse of do
minant national group, but it is not equal to the discourse of dominant natio
nal group. Public discourse has many universal elements, which integrate do
minant national group and join it with other ethnic group. Every interest et
hnic group expresses its needs and can become the conflict group.

46

VYLIUS LEONAVIČIUS

The largest and the smallest national groups of Lithuania participate in
public discourse and more or less successfully satisfy their interests and recognize their status today. The Roma minority is an exception. Today the Ro
ma minority becomes the conflict group because it can't be the interest group.
The peculiar situation of the Roma is related to very special way of life of
this minority - the way of life becomes great obstacle for the Roma to be involved in public discourse.
Despite the fact that soviet power tried to give for the Roma the rights of
education, work, health service, living ąuarters, but it was done drastic
enough and was not effective. The Roma were pressed to leave their peculiar
way of life, but after 50 years of soviet regime the Roma minority still is
unable to participate in public discourse and continue to be the marginai
group in independent Lithuania. According to the data, the largest part of the
minority is illiterate, doesn't know Lithuanian and is unemployed. There are
more problems directly related with mentioned above. The Roma can't use
public discourse to express their interests and become conflict.
Naturally that the Lithuanian government doesn't involve the initiative of
the Roma when they try to integrate it into public discourse. Today it is difficult to describe the initiative of the Roma and to use the institutions, which
can represent the Roma minority in public discourse. Only several years ago
these institutions were founded and they are still weak. The government has
no sufficient information about the inside structure of the Roma minority. I
think that it is the most important reason why it is difficult for the govern
ment to trust in self-government of the Roma minority. In addition the traditional negative stereotypes about the Roma influence the trust of administration.
During 50 year the soviet regime was not able to minimize the isolation of
the Roma minority. The violence provoked the resilience. The Roma minori
ty took the defense position, tried to avoid outsiders and keep their traditional
way of life. It is very closely related to the special conception of pollution.
The Roma minority has no appropriate means and can't participate in the
public discourse. The government doesn't trust in the Roma and doesn't try
to involve and allow them to initiate the programs of their integration by
themselves. Bilateral avoidance characterizes the situation.
The integration of the Roma minority is specific enough in every country.
There are no universal and exceptional principles, which would influence the
living way of the Roma. The problem is how to make the Roma communicate
in public discourse and express their interests. It is the most important condition to allow the Roma minority to find its own way of life.
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OCOBEHHOCTH ^BbIKOBOM CPE^bl H 3THHHECKOH
HHTErPAUHH B BOCTOHHOM JIATBHH
TIeūnuHR Onbza
^^ayraBnHJiccKHH ne^arorn^ecKHH yHHBepcHTeT
Vienibas icla 13, LV-5400 Daugavpils, Latvija

Latgalos regiono unikalumą lemia įvairialypė tautinė sudėtis ir kalbų įvai
rovė. Gausiausią tautinę grupę sudaro rusai. Tautinis ir pilietinis tapatumas
siejamas su latvių kalbos, kaip valstybinės, mokėjimu, kuris Latgaloje atsilie
ka nuo bendrų Latvijos rodiklių. Straipsnyje aptariamas Latgalos kalbinės pa
dėtie savitumas. Nagrinėjami ją lemiantys veiksniai: tautinė sudėtis, vyrau
janti žiniasklaidos kalba, etninių grupių bendravimas ir savitarpio santykiai,
nuostatos mokėti latvių kalbą. Grėsmė prarasti tapatumą siejama pirmiausia
su latvių kalbos nunykimu. Tuo remdamasi, autorė siūlo socialinės ir regioni
nės integracijos kryptis.
Raktažodžiai: etninis tapatumas, kalbinė padėtis, latvių kalba, etninių gru
pių santykiai, informacinė erdvė.

MHoroHamiOHajibHbiH cocraB h j^^biKOBoe MHoroo6pa3ne JTaTrajibCKoro
perHOHa co3^^aK>T CBoeo6pa3He h yHHKa^tHocrt 3Toro tepąs, no o^muHanbHIJM CTaTHCTH^eCKHM ^^aHHHM, JiaTblUIH B perHOHe COCTaBJISHOT OT 14,4% (B
^^ayraBiTHJice) j\o 74,2% (b BajiBCKOM paftoHe). CaMaa hhcjichho 6ojitinaa
rpynna - pyccKHe (ot 58,6 % n.o 22,5 % cooTBeTCTBeHHo).
UeHHOCTHtie OpHeHTaUHH ^CHTtneH JlaTraJTHH B OCO3HaHHH CBOeH HaUHOHajlbHOH H rpa^CaaHCKOH H^eHTHHHOCTH 33BHC^T OT ypOBHS HX ana^eHHfl
jiaTbinicKHM ^3MK0M KaK rocyaapCTBeHHbiM, Tein caMbiM onpeflen^ioT h
ypOBeHt HHTerpauHH b JlaTBHHCKOe rocy^apCTBo. 3HaHHe rocy^apcTBeHHoro a3biKa b ^oJitmoR Mepe onpe^eji^eT cBo6o^y JiHHrBHCTHMecKOH komMyHHKaUHH KaK Ha Me^OlHUH0CTH0M ypOBHe, T^K H Ha 06meCTBeHH0M
MeatHHCTHTyUHOHaJlbHOM ypOBHC

204060

J64.9

^ 74,2

J 55,8

Phc. 1. ^^ohh ^aTbiuieH h pyccKHx b 3thhmcckoh CTpyKType HacejieHH^
JlaTBHH h JlaTrajiHH, b %.
Hctokhhk: Latvijas demografijas gadagramata 2000. - LR CSP.- R.:
2000, c.37, 44-45.
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YpOBeHL 3H3HHH JiaTbiuicKoro H3LiKa b Jla-rrajiHH, no pe3yjibxaTaM
HecKOJibKHx Hccjie^oBaHHH1, npoBO^^HMbix b pecnySjiHKe, oTJiHiaeTCfl ot
aHajiorH4HbTx cpe,nHepecny6jiHKaHCKHx noKa3aTe/ieH. IIo ^aHHbiM onpoca
^3biK, npoBe^eHHOro Baltijas Datų nams b 1999 r., b JlairajiHH jiaT^iiucKHH fl3WK 3HatOT Ha BbICOKOM H CpeAHeM ypOBH5IX OKOJ1O 38% peCnOH^^eHtob, jų^ KOTOpwx pojihoh a3biK - pyccKHH (b ^pyrHx perHOHax - 43-47%).
C flpyrOH CTOpOHbl, OKOJIO 96% pecnOH^^CHTOB, JSJI^ KOTOpbIX pO^HOH fl3WK JiaTblIlICKHH, 3HaK)T pyCCKHH 3WK H3 BbICOKOM H CpeflHeM ypOBHSX {B
JlaTBHH b cpeflneM - 55%). B ilaira^HH caMoe 6o;ibiuoe hhcjio pecnoH^eHtob, KOTOpbie coBceM He 3HaioT JiaTbiuiCKoro a3biKa (okojio 13%).
PiccneAOBaHHe „CeĮa uz pilsonisku sabiedrTbu" noKa3ano, ^to crraTyc
rpa^KflaHCTBa b JlaTBHH aBJi^eTcs CH^bHUM CTHMy^oM jui^ OBJia^eHHH rocyflapcrBeHHbiM fl3biK0M na .uojdkhom ypOBHe. FIo caMOOueHKe pecnoH^eHTOB,
h b 1997, h b 2000 ro;ia^ ypoBeHb 3H3hhh JiaTbimcKoro ^^3MKa Bbiiue y rpaac^^an pyccKHX, neM y Herpa^maH pyccKHx h ^^pyrnx HauHOHajibHOCTeH.
Ta6jiHua 1

Hb 3HaHa jraTbitucKoro h pyccKoro H3biKOB c
aH h HerpaamaH JlaTBHH (%)

He 3uaiom ^uk na 6cex mpex ypc&HRX (nmeiiue, penb nucbMo), %
jiambiiucKuū
PVCCKUŪ
1997
2000
2000
1997
pyccKHC
jiaruuiCKHe
3
4
2
2
rpaacaaHe
rpa>KjaHe
pyccKHe
pyccKHe
16
16
0,3
HerpaiKaaHe
rpaaciiaHe
Herpa^maHC
Heqjaw^aHC
21
17
1
0,3
apyrofi
^pyrofi
HauHOHaJibHOCTH
ffcmoHHUK: CeĮa uz pilsonisku sabiedrTbu. Orier o couHOJiorn^ecKOM
HccjicaoaaHHH. - R., 2001., c. 92-93.
^ljiH jiaTbimeH h pyccKHx hx po^HOH fl3HK b 6oJibnieH Mepe cootbctctByer hx 3THHHecKOH npHHaaJie^cHOCTH: ^na 96% JiaTbimeH rpaa^iaH po^-

1 Abtop b CBoefi craT^e ccu-iaeTCH na jiaHHbie cjie,iyiomHX HccneaoBaHMfi: a) „Ce|a uz pilso
nisku sabiedrTbu", 2000, Ballijas Socialo Zinat^u institūts, LR Natūralizacijas parvalde;
6) „Valoda", 1990, Baltijas Datų nams.

HbIM H3bIKOM HBJIfleTCfl JiaTfelUICKHH, JŲISi OCTajlbHbIX - pyCCKHH, 0, 11^ 93%
pyccKHx rpa^K^aH po^Hofl 3wk - pyccKHH, ajih ocTanbHtix - JiaTbimcKHH.
I"Io-npe>KHeMy b JlaTBHH ypoBeHb 3H3hhh pyccKoro H3biica cpe^H HacejieHH b Ka^ecTBe BTOporo n^bma Bume, ^eM ypOBeHb 3h8hhh jiaTbiiucKoro
ji3biKa b tom ce craTyce, 2% jiaTbiiueH He 3HaroT pyccKoro 3biKa, a
jiaTbiuicKHH a3biK He 3HaioT 3% rpa^cj^aH h 16% Herpaa^iaH pyccKHX (1:7).
Kaac^^biH TperHH H3 HerpaauĮaH npH3HaėTca, mo na pbiHKe rpy^a hm rpy^^HO
HafiTH cooTBeTCTByiomyK) pa6oTy, Tpe6yK>myK> 3H3hhh JiaTbiuicKoro fl3UKa.
B 3toh rpynne HeceueHHH MezuieHHO pacTer ^hcjio Tex, kto b ziocTaTo^HOH
creneHH oBJia^e-n jiaTbiuiCKHM 3i>ikom: ^hc^o He3HaiomHX JiaTbiuicKHH a3biK
cpejw hhx 3a nocjie^nHe rpH ro^a yMeHbiiiH^oct TOJibKo Ha HecKOJibKO
npoueHTOB.
Ha OCHOBaHHH 3THX AaHHbIX MOJKHO C^eJiaTb BblBO^, HTO ^^JIH pyCCKHX H
jiaTbiuiefi rpa>K^^aH hx poflHoii s3biK cooTBeTCTByeT hx 3thhhcckoh
npHHa^ne^cHOCTH. BoJibiueH nacTbK) Herpa^^ĮaH (88%) (1:107) b KaHecTBe
pO^HOrO fl3bIKa npHHflT pyCCKHH S31JK, a He 3THH^CCKHH H3MK. PyCCKHH
SI3bIK JUI^ 3TOH įpynnbl CJiyJKHT OCHOBHblM Cpe^^CTBOM KOMMyHHKaUHH B 06meHKH c naTbimaMH.
B co3aaHHH no^^o6HOH cBoeo6pa3HOH H3biKOBoft cHTyauHH 6ojibiuyio
poJib Hrpaer counanbHaa cpe^a, KOTopas hjih npe^ocTaBJiaeT o6i>eKTHBHb]e
ycJiOBHs jų^ Hcnojib3OBaHHH rocyjiapCTBeHHoro ^3biKa b nojiHOM o6^eMe,
hjih orpaHH^HBaeT TaKHe bo3mo3khocth.
Hmchho b npouecce mc)kjihhhocthi>ix KOMMyHHKauHH BHe ^OMa h ceMbH
eCTb BO3MOaCH0CTb H yCBOHTb naTblUICKHH S3MK, H 3aKpenHTl> npaKTHieCKHe
HaBbiKH BJia^eHHH hm h nonoJiHHTb hx: Ha yjiHue, Ha pa6oTe ^ KOJiJieKTHse, b
6wTy. B ceMbe (ecnH 3to He sthhmcckh cMeuiaHHa^ ceMbH, b Koropon o^ihh
h3 napTHepoB JiaTbiui) bo3MO>khocth ycBOHTb jiaTbiuiCKHH s3biK eme MeHtlue H3-3a Toro, tto Ha pa/iHo, TejieBH^eHHH, b npecce co3jiaj^ocb CHJibnoe
HHi^)opMauHOHHoe none Ha pyccKOM H3biKe, h nepe^a^H Ha ^aTHtiiCKOM 3biKe 3a4acTyio npOHrpbiBaiOT He TOJibKo b KOJiH^ecTBeHHOM SKBHBajieHTe, ho h
b KanecTBe co^ep^caHHfl. Oco6chhocth fl3biKOBofi cpe^bi b JlaTrajiHH
cymecTBeHHo CHH^caiOT nojioacHrejibHyH) MOTHBauHio ycBoeHHa jiaTbiuicKOro 3biKa: 3/iecb MeHbme bo3mo^(hocth cjibiuiaTb h Hcnojib3OBaTb jiaTbiuicKHH H3WK B 6bITy, Ha yHHUe, B o6u{eHHH C ^^pyrHMH JIIO^^bMH. ITo ^^aHHbIM
onpocoB, b JlaTranHH nocTO^HHO cjibiinaT jiaTbiiiiCKyio penb b 6biTy 35%
pecnoH^eHTOB (b JlaTBHH - 70%), Hapa6oTe - 38% (b JTaTBHH- 58%).
Ho 3th (JjaKTbi He CBHnexejn.cTByiOT o tom, hto b perHOHe npeBajinpoBajio 6h HeraTHBHoe OTHOiueHHe k jiaTbimcKOMy H3HKy, ito ycHJiHBajio
6bi HeraTHBHyro MOTHBauHio Ha HejKejiaHHe ero ycBOHTb b ^ocTaTOHHoft crre-
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neHH. PecnoH^eHTM oco3HaiOT Heo6xo,n HMocTb BJia^eHHsi jiaTbiuicKHM
ji3i>ikom Ha bucokom ypoBHe, ^to paccMaTpHBaeTc^ hmh KaK BayKHePiuiee
yCJIOBHe paCUJHpeHHa KOMMyHHKaUHOHHbIX BO3MO)KHOCTeH, nOBtimeHHa
KanecTBeHHOro noTeHUHana hx KaK pa6oieH crnibi Ha p^iHice Tpyjia.
Cjie^^OBaTejibHO, 3to ojiho H3 yarioBHH yBejiHMeHHH HejiOBenecKoro KanHTaJia, KOHKypeHTOCnOCo6HOCTH, 3H3UHT, 3TO OflHO H3 yCJIOBHH COUHajlbHO3KOHOMH4ecKoro pa3BHTH Bcero JlaTra^tcKoro perKOHa. Okojio 70% pecnoHjieHTOB BtiCKa3ajiH a<ejiaHHe ynymuHTb cboh 3HaHH ^aTbiuicKoro H3biKa
H CBO6O^^HO BJia^eTb 3THM fl3WKOM.
HecMOTps Ha to, ^to oTHomeHHe HaceneHHSi k JiaTtiincKOMy ^uicy
nojio>KHTe.n feHoe, ycTaHOBKa Ha npaK-ranecKyio 3HaHHM0CTi. 3HaHHH JiaTbiiucKoro a3biKa jum HejiaTLimeH JTairajiMH He sbjuctcs ^oMHHHpyromeH b coBpeMeHHOH H3bIKOBOH CHTyaUHH. B MKJIHHHOCTHblX, Mea^KyjIbTypHbIX
KOMMyHHKauHsx ^ame HcnoJib3yeTca pyccKHH h3hk, KOTOpbifi 3aMacTyio hcnojib3yK)T h jiaT^iuiH b KOMMyHHKauHH c jno^^MH ^pyrHX HauHOHanbHOCTeH.
Pe3yjibTaTbi Hccjie^oBaHHfl noKa3WBaiOT, tto y MHorm Herpa^c^aH HeJiaTLIUieH TeCHbie KOHTaKTbl C JiaTblUiaMH Cpe^H 6JIH3KHX pOflCTBeHHHKOB H
Rpy3eii: 22% Herpa^^aaH coctoht b 6paKe c jiarbiuiaMH. Oco6chho mhofo
TaKoro THna 6paKOB y jihtobucb (50%) h yKpaHHueB (34%), MeHbme y
pyccKHx (18%) (1:108). Ho b ivtcne opyrnx 6ojree 6jih3khx h 6o^ee
^aj]bHHx po^cTBeHHHKOB 3to 3THH^ecKoe CMeuieHHe eme Sojibiiie Bbipa^Keho: cpeztH 6jih3khx po^cTBeHHHKOB ecTb jiaTbiuiH y 55% pyccKHx rpamaH,
cpe^^H a,anhni\x po^^CTBeHHHKOB - y 64 % (1:109).
Eme umpe 3th KOHTaicrbi cpe^H ^^py3efi h KOJįJier no paSoTe. Cpe,n n
rpa^fcnaH ^py^^ecKMe KOHTaKTbi c jiaTBiuiaMH ycTaHOBHjiHCb y 95 % pecnoHiieHTOB, c pyccKHMH - 77%. 3to co3flaeT ecTecTBeHHUH 6jiaronpH3THbiH no^htoh ^na npaKTHiecKoro Hcnojib3OBaHH^ jiaTbiuicKoro ^3biKa b SoJibmeM
o6^eMe. Ho 3th bo3mojkhocth He HcnoJib3yKTCfl nojiHOCTbio, Bce ^ce b noBce^HeBHOM oSmeHHH b ^thhhcckh cMemaHHbix rpynnax 3aiacTyK) ncnojib3yeTC pyccKHH H3HK. 3th ecTecTBenHbie ycjiOBHS MoryT cnocoScTBOBaTt h
b cTparerHH npeo^OJieHHH Tpy^^HocieH, CBH3aHHbix c He3HaHHeM jiaTbiuickofo a3biKa Ha HHCTHTyuHOHanbHOM ypOBHe: (ĮjopMHpoBaHHe ^thhhcckh
cMemaHHbix kojijickthbob, npHOpHTerHbi^^ npneM Ha pa6ory paooTHHKOB co
3HaHHeM JiaTbiuicKoro 3biKa, ycBoeHHe jiaTbimcKoro fl3biKa Ha pa3JiH4Hbix
Kypcax.
Pa3HOo6pa3Hbie Me^oiHHHOCTHbie Konraicrbi b noBcejiHeBHbix oTHOiueHHSX, 3THHMeCKH CMemaHHbie 6paKH, pO^^CTBeHHbie CBJI3H, pa6OMHe KOJlJieK-

O6ecnoKoe

thbe.1, Kpyr ^py3efi - Bce 3to cnoco6cTByeT cHH^ceHmo bo3MO>khoh Me>K3THH^ecKOH Hanpn^ceHHOCTH h ynyiiiieHHio 3thhhcckhx oTHOiueHHH.
no oueHKe HacejieHHfl JlaTBHM, STHH^ecKHe OTHOiueHHa b 2000 r. yjryHuiHJiHCb, 3to cBHzieTejibCTByeT o 6oJiee TOJiepaHTHOM noJio^HTejibHOM otHomeHHH k ^pyruM 3thhhcckhm rpynnaM. Bce >Ke, HecMOTpa Ha to, hto b
JlaTBHH pean^Hbi TecHbie Meac^THH^ecKHe KOHTaicnj, 6% onpomeHHbix
rpataaH h 10% Herpa^KaaH MejKHauHOHajibHbie OTHomeHHS b JlaTBHH ouehhjih KaK njioxHe. Ho no cpaBHeHHK) c 1997 r. 3Ta HeraTHBHaa oueHKa
yMeHbiuHnacb, BO3poc;ia nojio^KHTejiLHajt oueHKa, a 6ojibiue nojioBHHbi onpoiueHHwx oacH^aiOT, ^to b 6jiH^caHiiiHe naTb jieT MeacHauHOHajibHBie otHOiueHHfl b JlaTBHH yjryHiuaTca.
PaccMOTpeHHtie Btiuie TeH,a eH^HH nocJie^HHx jieT He CHHMaiOT 6ecnoKOHCTBa 3a yTpaTy STHHHecKofi HJieHTHHHocTH, h b nepByio o^epe^tb sto
CBfl3biBaeTca c coxpaHeHHeM h BbiacHBaHHeM HauHOHa^tHoro a3WKa. MaTepHaJibi onpocoB noKa3ajiH, ^to yrpo3y noTepn CBoe^ H^^eHTHHHOCTH
6onbiue nyBCTByiOT jiaTbiuiH (18%), b MeHbmeH cTeneHH - pyccicne (7%).
CH^tHee no cpaBHeHHK) c 1997 roaoM Btipa^ceHa TpeBora no noBO^y BO3mojkhocth nonHoro (j)yHKUHOHHpoBaHHfl jiaTbiuiCKOro 3biKa, neM TpeBora
no noBo^y yTep^ ^thhhcckoh HjieH
Ta6jiHua 2. 3M0UH0HajibHbie oTHomeHHJi HCHTejieft JlaTBHH k H
h JiaTbiincKOMy fl3biKy (%)
OdecnoKoeHbt n o noeody
2000 a.
1997 ^.

zpaotcdane
44
40

Heipaotcdane
7
7

udCH
zpaMcdan e
16
25

noeody '""•>"
ne paMrdane
17
12

Hh3khh ypOBeHt. 3HaHHH JiaTbiuiCKOro a3biKa ycHJTHBaeT opneHTaųHK)
nacTH He^aTbiiuen Ha Boctok, Pocchio, SbiBuryio JTaTBHHCKyio CCP. OpneHTauHfl Ha npHHa^Jie^cHocT^ k JlaTBHŽcKOMy rocy^apcTBy 6o.nee BHpaiKeHa y
jiHjfleH c 6onee bmcokhm ypoBHeM BJia^eHHa jiaTbiiucKHM jbmkom. Cpean
HHX 60JIbUie TaKHX, KOTOptie CBOeH pO^^HHOH C^HTaiOT JlaTBHK), BbIpa^atOT
6o^ee nojio^aiTejibHoe OTHomeHHe k cbohm o6H3aHHoCTHM no OTHOiueHHro k
JlaTBHHCKOMy rocy^apcTBy.
Bot no3TOMy o^Ha H3 ochobhmx HacreH nporpaMMbi HHTerpaiiH^^
oGmecTBa b JIaTBHH - coųHanbHaa h peraoHajibHaa HHTerpauH^. OHa mo^ceT 6biTb ocymecTBjieHa:
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1)nepe3 cHCTCMy o6pa3OBaHHa: 6HJiHHrBajibHoe o6pa3OBaHHe, cHcreMy
HaUHOHailbHbIX UIKOJI, 6JIOK COUHaJIbHUX 3H3HHH (H3y^eHHe HCTOpHH,
oco6eHHO HOBeimiefi, ochob jxpym\ coųHanbHtix HayK), BoenHTanHe rpa^c^aHCKoro caM0C03H3HH, HyBCTBa npHHa^me^CHOCTH poaHOMy Kpaio, pa^^OHy, rocy^apCTBy;
2)nepe3 Me^cKyjibTypHLie cb3h: pa3BHTHe jiaTbinicKoft Kyjit,Typw, ee
UeHHOCTeH (HX KOHKypeHTOCnOCoSHOCTH), COXpaHeHHe H pa3BHTHe HaUHOHanbHbix Kyjibryp, hto 6y^eT rapaHTOM coxpaHeHHH 3THn^ecKOH npHHa^JIOKHOCTH H CaMOH 3THHlieCKOH oGlUHOCTH.
Hto >Ke 6ojibiue pas^enaeT jiaTBHHCKoe o6mecTBo: 3THHHecKaa npHHa^jie^cHocTb hjih couHa^bHoe paccnoeHiie (6e^HOCTb, OTBepHceHHocTt h Ap-)?
,^le.n aeM Bbrao^^, hto coųHani.Hbie npo6^eMM 6o;iee ocTpbi, neM 3THHnecKHe.
B JlaTBHH npoSneMbi 6eflHocrH h co^HajibHoro paccnoeHHfl b o^HHaKOBOH
Mepe KacaiOTCa KaK jiaTbimeH, Ta^ h ^cHTejie^^ ,apyrnx HauHOHanbHocTeH.
npHHHHbi couHa^tHoro HepaBeHCTBa, mh tcm caMHM jiHiuaeM ocBaHHH 3KCTpanojiHpoBaTb npoTHBopeMHfl b 3TOH o6jiacTH Ha ctĮ>epy MeacHHHeCKHX OTHOIUeHHH.
O^hh H3 KaHanoB, cnoco6cTByromHX 6ojiee ycneuiHOH HHTerpauHH, yCTb o6^>eKTHBHOH HH(įopMauHH juul Bcex cjioeB HacejieHHH. JXnx
JIIO^^eH C JiyKIIIHM 3HaHHeM a3I>IKOB OTKpbITbl 6oJiee UIHpOKHe KOMMyHHKaųHOHHbie KaHanbi juia noJiHoro noHHMaHu^ npoHcxoA5imHx npoueccoB.
Cpe^CTBa MaCCOBOH KOMMyHHKaUHH KaK HCTO^HHK HHlį)OpMaUHH Bbl^HpaiOT
b 3aBHcnMocTH ot poj^Horo sBbitca, TaKHM o6pa3OM y HHTaiomHx Ha pyccKOM
H JiaTLIIUCKOM fl3^KaX C(Į)OpMHpOBajIHCb pa3J!HHHbie HH(])OpMaUHOHHbie
nona, KOTopbie ^acTo b ocBemeHHH o^^HHx m Tex ^ce npoueccoB pa^jiH^aioTca. Co3flaHne o6mero HHtį)opMauHOHHoro npocTpaHCTBa - oflHH H3 (į)ahTOpOB, cnoco6cTByiomHX ycneuiHOH Me^cKyjibTypHofi MeacHauHOHa^LHOH komMyHHKaUHH H HHTerpaiJHH.
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Natūralizacijas parvalde, 2001g.
2.Seminars „Integracijas novados". LTgalne, 2000 gada 10-1 lmarts. EDSO misija Latvija.
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THE PECUUARITIES OF LINGUISTIC SITUATION AND
ETHNIC INTEGRATION IN EAST LATVIA
Olga Peipi^a
Daugavpils Pedagogical University
Vienibas iela 13, LV-5400 Daugavpils, Lalvija

Summary
Latgale is a unique region due to its national composition and linguistic
variety. The Russians form the most plentiful ethnic group. National and civic identity is linked with a good knowledge of Latvian as the statė language,
which is weak in Latgale in comparison with Latvian level. Latgale linguistic
situation is discussed in the article. The factors determining it (nationai com
position, the dominant language of mass media, intercommunication and interrelationship of ethnic groups, attitudes towards the knowledge of Latvian)
are examined. The author evaluates extinction of the Latvian language as a
threat to identity and suggests the directions of sočiai and regionai integration.
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KAIMO BENDRUOMENĖ: GYVENSENOS BRUOŽAI
Anelė Vosyliūtė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Remiantis bendruomenės koncepcija, straipsnyje nagrinėjami įvairūs Rytų
Lietuvos vietovių aspektai (ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo
bruožai), atskleidžiama įvairių socialinių grupių situacija. Siekiant sustiprinti
įspūdį ir atskleisti vidinius respondentų išgyvenimus, susijusius su sociali
niais pokyčiais (kartais pasireiškiančiais tam tikro pobūdžio socialinėmis psi
chologinėmis traumomis), remiamasi žmonių pasakojimais apie susiklosčiu
sią būklę, naujus jų vaidmenis. Straipsnyje taip pat atsispindi fizinės aplinkos
ir žmogaus ryšiai, gyvensenos skirtumai, kultūros ir religinio gyvenimo bruo
žai, vartojimo kultūra, šeimų rūpesčiai. Vietovės bendruomenės apmąstymas,
įvairių vidinių jos ryšių atskleidimas yra svarbi visuomenės, kaip visumos,
analizės dalis.
Raktažodžiai: bendruomenė, fizinė aplinka, socialinė grupė, kaimo kultū
ra, vartojimas.

Įvadas
Bendruomenių gyvenimo aspektais, jų formavimosi ir raiškos veiksniais
nuo seno domėjosi sociologai; F.Tonnies'as dar XIXa. pabaigoje išskyrė du
idealius žmonių organizacijos būdus - visuomenę ir bendruomenę, pasižy
minčią betarpiškų santykių pobūdžiu, narių tarpusavio bendradarbiavimu,
glaudesniais ir emocingesniais negu visuomenėje asmeniniais ir socialiniais
saitais (1:244). Ši dichotomija buvo ir kitų sociologinių koncepcijų pagrindas
(E.Durkheimo, iš dalies T.Parsonso). Lietuvos socialinio gyvenimo tyrinėto
jai yra paskelbę savo raštuose pastebėjimų ir įžvalgų apie kaimų bendruome
nių bruožus, ypač kaimų gyventojų socialinius saitus, bendrą sugyvenimą
(pvz., V.Kudirka, 2:76-103). Šiuolaikinių bendruomenių ypatumus, jų savi
kūros bruožus analizuoja ir Lietuvos sociologai R.Grigas, A.Vosyliūtė
(3:744-786; 4:546-592), I.Luobikienė, V.ŠIapkauskas, A. Karalius (5) ir kt.
Bendruomenės problemoms (jų vystymuisi, organizacijai, įvairioms for-
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moms, struktūroms, įsitraukimo į jas įvertinimui) skiriamas nemažas pasaulio
sociologų dėmesys (6). Natūralių (kaip kaimas, miestelis) bendruomenių tyri
mai susiję su materialiniu ir socialiniu vystymusi, dvasinės kultūros plėtra.
Kaimų, miestelių istorija, jų etnografiniai bruožai, socialinio gyvenimo frag
mentai yra analizuojami „Versmės" leidyklos vietovių monografijose (vien
2001 m. spaudoje pasirodė „Veliuona", „Raguva", „Lygumai. Stačiūnai"),
kurios tęsia ankstesnių amžių etnografų ir visuomenotyrininkų tradicijas.
Straipsnyje siekiama išnagrinėti, remiantis kai kurių Rytų Lietuvos apy
linkių gyventojų sociologine apklausa (neformalių interviu metodu gautais at
sakymais, žmonių gyvenimo istorijų fragmentais, užrašytais „Versmės" lei
dyklos ekspedicijų metu), per nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį susifor
mavusios gyvensenos kaime bruožus, naujas žmonių bendrumo formas. So
cialinės permainos iš dalies pakeitė ankstesnes socialines kaimo gyventojų
sąlygas, ūkio veiklos būdų formas, tačiau ar sudarė prielaidas kurtis naujo ti
po struktūroms, kasdieniam bendrabūviui, formuotis naujiems grupių uždavi
niams ir tikslams? Ekonominį ir socialinį vystymąsi, suprantamą kaip kolek
tyvinių ir individualių veiksmų rezultatą, galima analizuoti pagal verslinin
kystės atstovų sluoksnio susidarymą kaimo struktūroje, taip pat iš žinių apie
egzistuojančio socialinio bendruomenių kapitalo galią. Galima mąstyti apie
kaimiečių gyvenimo būdo pokyčius, naujo tipo bendruomenės tapsmą. Kaip
kaimo žmonės apibrėžia juos supančią aplinką, pokyčių procesų rezultatus,
besiformuojančius ekonominius, kultūrinius, socialinius darinius? Kaip jie
įveikia naujus ūkinių, kultūrinių permainų iššūkius, kurie verčia juos prisiimti
naujus vaidmenis, kaip keičiasi vertybinės orientacijos, atsakomybės formos?
Autorė siekia parodyti individulius ir apibendrintus žmonių požiūrius, at
sispindinčius jų gyvenimo istorijose, kurios atskleidžia ir bendruomenės po
kyčius, aplinkos įtaką žmogui, socialinę, kultūrinę ir egzistencinę įvairaus
statuso visuomenės narių vertę. Žmonių pasakojimuose išryškėja vietovių
reikšmės, žmonių gyvenamų vietų pokyčiai, tų vietų simbolinė galia. Gyveni
mo permąstymas visada yra svarbi ateities numatymo sąlyga. Gyvenimo isto
rijose atsispindi, kaip žmogus prisistato pats, pateikia savo artimuosius, aplin
kos žmones, institucijas ir jų atstovus. Išsakomos ir kančios, sunkūs išgyveni
mai, dažniausiai susiję su santvarkų kaita, pokario įvykiais ar asmeninio gy
venimo peripetijomis. Respondentams būdingas savęs apmąstymas, dvasinis
aktyvumas, religinių jausmų raiška.
Sugebėjimas papasakoti savo gyvenimo istoriją susijęs su žmogaus savi
voka, savęs įprasminimu visuomenėje. Straipsnio autorei svarbu parodyti, kas
respondentams buvo reikšminga, kaip į tuos pačius dalykus žvelgiama iš skir
tingo amžiaus, vyro ir moters, įvairaus statuso žmonių pozicijų. Gyvenimo is-
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torijos - priemonė, sujungianti skirtingų laikotarpių patirtis ir prieštaringu
mus. Tokie pasakojimai - svarbi visuomenės kultūros dalis, taip pat pagrįsta
medžiaga sociologijos ir etnografijos mokslams (7). Gyvenimo istorijos gali
būti etnosociologinės perspektyvos dalis; socialinius reiškinius studijuoti ga
lima būtent remiantis jomis. Kai pažymi D.Bertaux, Šios istorijos - tinkama
priemonė kaupti žmonių gyvenimo patirtis; jų gyvenimo įvykiai įkūnyti tam
tikrame socialiniame kontekste, o veiksmai (ypač praeities) atskleidžia normų
ir tarpusavio bendravimo taisykles, tai struktūruoja jų elgesį. Žmonių liudiji
mai orientuoja tyrinėtojus aprašyti jų patirtis, tai informuoja apie socialinį
kontekstą (8:36).

Bendruomenių formavimasis ir raiška
Kaimuose egzistuoja įvairių lygmenų bendruomenės - klasikinės, natūra
lios (seniai gyvuojantys kaimai), susidarančios administracinio vieneto pa
grindu, mokyklų, laisvalaikio, religinės, darbo bendrovės ar kitos didelės gru
pės, kurias telkia bendri požiūriai ir tikslai. Žmones vienija bendrijų reikalai,
kur susikoncentruoja gyventojų poreikiai, jų lūkesčiai ir viltys. Visuomeninio
gyvenimo plėtra po industriniame posocialistiniame laikotarpyje ypač susijusi
su bendruomenės vystymusi; jos veiklumas stiprina kiekvieno nario sąmonę
ir atsakomybę, motyvuoja veiklą. Pastaraisiais metais visuomenės raidoje iš
ryškėjo dvi priešingos tendencijos - tai individualėjimas (susijęs su asmeny
bės profesiniais ar vertybiniais pokyčiais, poreikiais iŠ naujo formuoti savo
identitetą) ir socialinių saitų stiprinimo, bendruomeniškumo tapsmas. Nuo
bendrijos gyvenimo kokybės, jos materialinių, dvasinių parametrų vystymosi
priklauso ir jos narių gerovė, galimybė įsitraukti į ekonominio, kultūrinio gy
venimo darinius. Kaimų bendruomenės Lietuvoje vystosi įvairiai: ir natūra
liai, koncentruodamos šimtmečiais kauptą istorinę patirtį, ir integruodamos
įvairių politinių lūžių pasekmes, savo, kaip periferijos, pastangomis taisyda
mos „centro" socialines klaidas, vis naujai atkurdamos materialinio ir dvasi
nio gyvenimo pamatus.
Bendruomenių plėtotė ypač susijusi su savivaldybių, seniūnijų veikla, jų
savarankiškumo stiprinimu, kaimo lyderių išryškėjimu, jų pasiaukojamais
darbais, žmonių iniciatyvomis. Kaimo, seniūnijos vystymo idėjas pateikia
veikliausia gyventojų dalis - tai kiekvienoje vietovėje besiformuojantis val
džios, kūrybinių darbuotojų, religijos, verslo, politinis elitas. Tarnautoja pasa
koja apie savo profesinį kelią, seniūnijoj sprendžiamus uždavinius: „Baigiau
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vidurinę, mokinausi Kauno PI, baigiau; dirbau 3 metus Šiauliuose pagat pa
skyrimą. Grįžau į Tauragnus, tada dirbau trikotažo fabrike (Utenoj); kai atėjo
atgimimas 1991, aš buvau dekrete, po to dirbau dar kelis metus, ir etatų mano
panaikino - likau bedarbe. Vyras išlaikė, nieko, vaikai maži - reikia prižiūrėt.
Aišku, skaudu buvo, kad reikia namie sėdėt, bet pripratau greit. Tada čia, nuo
1998 m. Tauragnuose, atsirado vieta, pusė etato apskaitininkės, pradėjau
dirbt. Tais metais tai buvo labai gerai - pinigai buvo gaunami labai lengvai,
bet laist nelaidom - seniūnas buvo griežtas. Išlaidom 10 tūkstančių viešajam
ūkiui - mum prižiūrėt gatves raikia, aplinka tvarkyt. Šiemet Utenoj už šiukš
les sąvartyne mokestį įvedė, tai iŠ ten veža pas mus. Mes apsivertėm šiukšlėm
labai, tai nežinom ką daryt. Pasamdėm žmogų tas šiukšles tvarkyt - jis su
traktorium jas sustumdo, nes žmonės atveža ir supila ant kelio. Gal ir mum
reikės mokestį už šiukšles imt". Šis pasakojimas atspindi teigiamų aplinkos
saugojimo nuostatų sustiprėjimą kaime, jų atšvaitą seniūnijų sprendimuose.
Kaip nurodo P.Rannikko (9), konfliktai dėl aplinkos švaros palaikymo dažni
ir Suomijoje; tai susiję su gyventojų gamtosauginės sąmonės išsivystymu, sa
vo vietovės gintimi. Aplinkos fizinės ir kultūrinės reikšmės darosi vis svar
besnės žmonių identitetui, todėl ir neturtingų bendruomenių ar vietovių (o
prie tokių, kaip rodo net Amerikos pavyzdžiai (10), dažnai bandoma suversti
šiukšles ir gamybines atliekas) žmonės jų vis labiau paiso. Tarnautoja tęsia
pasakojimą apie aplinkos tvarkymą: „1995 m. mes atidengėm lentų ant sienos
partizanams žuvusiems. To mitingo metu sutarėm, kad pastatysma paminklų,
rinksim lėšas (reikia 25 tūkstančių). Daugiausiai paaukojo ^Trikotažas" Ute
nos, kiti. Dar trūksta arti 6 tūkstančių. Pernai seniūnija negavo lėšų, kiek rei
kia, šiemet dar kiek skirta ir neišnaudojom. Viešieji darbai labai vyksta, 6
tūkstančiai skirta, gal visų ir neišnaudosim. Žmonės pakeles tvarko, senas ka
pines, miestelio aikštę, poilsiavietę, dirba sąvartyne".
Nors yra vietos savivaldos funkcijas, bendruomenių vaidmenį reglamen
tuojančių normų, bet kiekvienoje teritorinėje bendrijoje susiklosto savos veik
los tradicijos, visuomeninės tvarkos samprata. Didesnę bendruomenės gerovę
galima kurti įvairiomis pastangomis. Seniūnijos darbuotoja kalba: „Anksčiau
už drabužių pardavinėjimą miestelio turguje imdavom po 3 litus, tai per Kalė
das galėjom vaikams už tas lėšas nupirkti saldainių, kokiam nors šimtamečiui
senoliui juostų nupirkt pasveikinimui ar pasiremontuot ką miestelyje galėda
vom. Dabar tos lėšos eina savivaldybėn, tai nesuinteresuoti ir rinkti tas lėšas.
Jei iš tų lėšų bent 10 procentų ir mums skirtų, tai būtų neblogai. Viešiesiems
darbams visą laiką būdavo po 4 tūkstančius, Šiemet padidinta iki 6 tūkstančių.
Dabar mums svarbu miestelio aikštę sutvarkyt. Tauragnų miestely galėtų būti
kokia įmonė; Anykščių ar Svėdasų miestelis ne kuo didesnis už Tauragnų, o
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ten yra dešrų gamyba. Aš ir sakau - o ko gi čia negalima įrengti ką nors tokio
(nors paprasčiausius ledus čia reiktų gaminti, keliais centais parduotų pigiau
ir pirktų žmonės). Tai čia tiktai reiktų organizuoti, ir savivaldybė paremtų.
Yra čia įmonė - vienas verslininkas čia gamina kūrenimui briketus iš medžio,
mums dar iŠ medžio ir suolus daro. Turim žolės pjovimo mašinų nusipirkę, aš
siūlau padaryti tokią paslaugą gyventojams (čia daugiausiai pensijinio am
žiaus moteriškės vienos gyvena): kiemuose padėti nupjauti žolę. Aš paskai
čiuočiau, kiek vienas kvadratas kainuoja, tai būtų ir seniūnijai bent kiek paja
mų, ir joms paslauga. Moterys tikrai norėtų; dar pirksim gyvatvorei karpyti
mašinėlą, gal irgi padarytume tokią paslaugą žmonėms. Mes seniūnijoj turi
me gaisrininkus (net aštuonis); dabar lyja, tai pigiau kainuoja. Net ir Leliū
nuos kai degė bažnyčia, važiavo jie".
Kaimuose plintant rinkos santykiams, įvairius gyventojų poreikius gali
patenkinti patys vietos gyventojai. Moteris pasakoja: „Čia daug traktoristų;
kai kolūkiai išsiskyrė, tai žmonės gavo traktorių, turi. Ar grūdams nuimti, ar
aparti, tai bėdos nėra čia. Mano tėvai turi ūkį, tai paprašo laiku, atvažiuoja,
viską sutvarko. O seniau, būdavo prie kolūkių, tai paprašo, nuvažiuojam tal
kon, laukia laukia ilgai, o tą dieną ir neatvažiuoja. Tėtė šiemet pjovė šieną, tai
buvo pigiau negu prieš kelerius metus, mat kitas darbuotojas paėmė mažiau
už hektarą". Tačiau ne visos paslaugos gali gyvuoti, nes žmonių pajamos per
menkos kai kuriems verslams įkurti ir išlaikyti. Gyventoja pasakoja: „Kavi
nės čia nėra - buvo, bet neišsilaikė. Buvo čia alaus baras, yra tokių gėrovų,
bet irgi turėjo užsidaryt. Gedulingi pietūs rengiami arba klebono patalpose,
arba mokyklos valgyklose. Yra čia nedidelis šarvojimo kambarėlis, bet dau
giausiai tai šarvoja namuose. Turiu giminių mažame Latvijos miestely, tai ten
prie kapinių pastatyta nedidelė koplyčia (jos pastatas taip įspūdingai šauna į
viršų), ten yra dvi salės, labai šaltos. Ateina kunigas į tą koplytėlę, atlaiko pa
maldas, giminės dar gali melstis iš ryto per specialias mišias bažnyčioje, o
mirusiojo (lavono) tai netampo; tai atrodo kultūringiau. Žmonės ta paslauga
naudojasi, jie labai patenkinti".
Vietos valdymo struktūrų atstovai geriausiai žino, kokia bendruomenės
padėtis, gali įvertinti materialinius ir žmogiškuosius vietovės išteklius, sutelk
ti savo narių pastangas socialiniam ir kultūriniam kapitalui sukurti. Respon
dentas seniūnas išdėsto miestelio bėdas ir jų sprendimo būdus: „Reikia socia
linę sferą gerint žmonėms. Išryškėja problemos, bėdos, su kuriom anksčiau
nesusidurdavom - paprasčiausi vandentiekio gedimai, elektros reikalų sutvar
kymas. Su kanalizacija atsirado bėdos - kur gyventojams padėt? Iškvietimas
iš Utenos kainuotų kiekvienam po 100 litų, o tai dabartinėm sąlygom nepro
tingai brangu, neįmanoma būtų susimokėt, niekas to negali. Yra šansų, kad iš
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užsienio finansuojamų programų gal pavyks Tauragnų ir Sudeikių seniūni
joms gaut pinigų šiokiems tokiems valymo įrenginukams nuotekoms sutvar
kyt. O šiaip tai svarbiausia yra bedarbystė. Seniūnija ir darbo birža pusiau
skiria pinigus kokiems tai mūsų užplanuotiems viešiesiems darbams atlikti;
mes samdom tam 1-2 mėnesiams žmones. Tvarkėm aplinką- aikštę prieš pa
minklo pastatymą, skyrėm dėmesį kapinių, piliakalnių, poilsio aikštelių prie
žiūrai. Kai kuriems žmonėms toks sezoninis darbas, pašalpos padeda nors
trumpai šeimyną išlaikyti, yra svarbus pajamų šaltinis. Pagal išgales rūpina
mės socialiniais žmonių reikalais, esam rajono tarybos vykdomoji valdžia.
Atliekam kai kurias funkcijas: gimimų, mirimų registraciją, ir kita".
Seniūnijos, suteikdamos dėmesį ne tik į gyventojų aptarnavimo, biuro
kratines funkcijas, bet ir į čia gyvenančių įvairių socialinių grupių iniciatyvos
skatinimą, rūpinimąsi užimtumu, padėtų pagerinti jų gyvenimą, sustiprintų
pasitikėjimą bendruomene ir valstybe. Demokratinės visuomenės kūrimasis
yra galimas, jei valdžios (taip pat vietinio lygmens) ir žmonių (dažnai susibū
rusių į organizacijas, interesų grupes) santykiai grindžiami sutartimi ir tarpu
savio pasitikėjimu. Anot A.Raipos, „Viešųjų institucijų veiklos demokra
tizavimo procesų plėtrai itin'svarbus viešojo administravimo struktūrų veik
los skaidrumas, viešumas, jų sugebėjimas atstovauti ir sprąsti piliečių intere
sus ne savavališkai, o pagal numatytas taisykles, nepažeidžiant pagrindinių
demokratinės visuomenės principų bei žmogaus teisių ir laisvių. Žinoma, tai
nereiškia, kad vien tik procedūromis galima įtvirtinti teisinės valstybės ir pi
lietinės visuomenės formavimą. Visuomenės reglamentai ir taisyklės bei
veiklos elgsenos standartai ir normos turi būti suderinti su esminiais demo
kratijos principais bei atitikti pokyčius demokratinių vertybių sistemoje.
Šiuolaikinėje visuomenėje įsigali samprata, kad net ir tobuliausiai formali
zuotos demokratinės vertybės procedūrine išraiška ne visada įkūnija demo
kratines nuostatas ar tarnauja demokratinių principų įtvirtinimui, kadangi bet
koks demokratinis mechanizmas ar biurokratizuota veikla ne visada yra suderina
ma su demokratinėmis piliečių laisvės ir dalyvavimo organizacijų valdyme nuo
statomis, ypač galiojant griežtiems hierarchiniams santykiams" (11:56).
Einant link demokratinės pilietinės visuomenės, svarbu mokytis pliuraliz
mo, daugiapartiškumo dermės. Įvairių nuostatų, orientacijų žmonės turi kaip
lygiaverčiai kurti bendruomeniškumą, taip laiduodami vietovės socialinio ka
pitalo didėjimą (t.y. pasitikėjimo, socialinių saitų, bendravimo visumą). Ne
vyriausybinių organizacijų, draugijų, įstaigų sukuriami socialiniai ryšiai didi
na kiekvieno visuomenės nario galimybes (tai ypač svarbu dabar, esant ribo
tiems finansiniams ištekliams).

SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS

61

Lietuvoje gyvuoja įvairių krypčių interesų grupės, kurioms būdinga vi
suomeninio ir politinio dalyvavimo forma, o jų stabilumą ir veiksmingumą
laiduoja jų tinklų (socialinių santykių) visuma. Tam tikra jų forma - nevy
riausybinės organizacijos, kurių 2000m. buvo priskaičiuojama iki 1888
(1990m. įregistruotos 146). Ir kiekvienoje vietovėje susikūrusios interesų
grupės pasižymi skirtingu narių (veikėjų) skaičiumi, jų aktyvumu, kurį apibū
dina išteklių dydis, bendradarbiavimo intensyvumas, galios turėjimas visuo
menėje ar politinėje veikloje, tikslų siekimo stiprumas.
Vietovių valstybinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, egzistuojan
čios partijos, jaunimo, moterų, religinės ir kitos socialinių tinklų gausą lai
duojančios formalios ir neformalios struktūros, institucijos, jų mobilizaciniai
pajėgumai bei ištekliai, profesionalumas suintensyvina bendruomenės gyve
nimą, sudaro prielaidas sprąsti įvairias jos narių problemas. Interesų grupės,
diegdamos savo pozicijas, darydamos įtaką sprendimams, sueina į mainų, de
rybų^ abipusio priklausymo santykius, kartu išjudina, paskatina veiklai (kar
tais turinčiai atsako į iššūkius formą) ir kitus bendruomenės narius. Susidaro
skirtingas pakraipas, veiklos strategijas turinčių grupių, veikėjų būrys, kurio
žmonės savo galiomis, drąsa, sprendimų priėmimo galimybėmis užima toje
vietovėje svarbiausias pozicijas, tvarko išteklius, tampa lyderiais. Taip neju
čiom kuriasi vietos autoritetai, atskiri individai įgyja statusą, bendruomenės
narių pripažinimą. Taip vyksta valdžios dalybos, o konkurencijos būdu iškilę
socialiniai bei politiniai konfliktai sprendžiami kompromisais, taikiomis prie
monėmis. Tokia situacija reiškia perėjimą iš sovietinės monopolinės valdžios
į palaipsnę demokratinę tvarką, valdymo decentralizaciją. Vienvaldiškumo iš
nykimas susijęs su įvairių interesų grupių, politinių jėgų stiprėjančia galia, jų
turimais ištekliais (materialiniais, socialiniais, simboliniais), statuso visuome
nėje (ir bendruomenių lygmeniu) įtvirtinimu. Vietovėse įsikuria įvairios kryp
ties partijos, kaip organizuotos grupės, siekiančios visuomeninės ir politinės
valdžios, kitos formalios ir neformalios grupės. Respondente kalba: „Partijos
čia pašneka daugiausiai tik ypač prieš rinkimus, viską žada. Prieš rinkimus į
Seimą, čia pirmieji darė susitikimą „Naujoji sąjunga" — jaudinosi, ruošė
A. Paulausko susitikimą su žmonėmis, viską numatė - ir mineralinio, ir kavos
atsivežė. Jie tiek to mineralinio atsivežė, kad liko ir kitų partijų susitikimams
su gyventojais. Žmonės domisi tokiais susitikimais, ateina". Nors kaimo
žmones daugiau domina įvairios ekonominės, technologinės permainos, bet
randa čia atgarsį ir politinė veikla (manoma, kad jos paskirtis - kontroliuoti
žmonių santykius su daiktais), kaip tam tikras socialinės veiklos aspektas.
Lietuvos provincijos visais laikais pasižymėjo žmonių (ypač vyrų) dėmesiu
politiniams įvykiams. Vyriškis pasakoja: „Politika yra jau gerokai žmonėms
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nusibodusi, bet neišvengiamai vėl prie jos grįžta, ginčijasi. Dar senais kolūkių
laikais, pamenu mokinukas buvau, tai mano senelis amžiną atsilsį susitik^s su
kuo nors šneka (čia buvo toks Šviesuolis seniukas tais laikais, mėgdavo šne
kučiuotis, šachmatais kirsdavo puikiausiai) vis apie politiką. Senesniems
žmonėms politikavimas (ypač vyrams), žinių išklausymas, dalinimasis nuo
monėmis buvo čia įprastas dalykas". Seniūnijos atstovas pasakoja apie dabar
tinę vietovės situaciją: „Kolūkių laikais visi galai sueidavo į partinį valdymą,
o kai dabar pradėjo vystytis demokratija su posūkiais, tai renkame savus, tai
pirmoje rajono taryboje buvo net du iš Tauragnų. Čia krikščionių demokratų
partija yra skaitlingiausia, gal net veikliausia. Yra ir konservatorių, socialde
mokratų. Iš mūsų krašto iškilesnių politikų tarsi ir nėra. Prie seniūnijos buvo
ir taryba. Mokosi visi daugiapartiškumo suvokimo, demokratijos, nėra jokių
ekscesų ar agresyvumo (nors pakeikia privačiai kalbant ir buvusius kolūkio
pirmininkus, tai natūralu, nes būdamas viršininku, negali būti visiems geras,
kitas pagaliau ir Dievą keikia). Vietoj partijų sąrašai nėra afišuojami - tik per
rinkimus susigaudom, kas kam priklauso (stebėtojas būna koks deleguotas
nuo tos partijos ar sąrašo ar kai paskelbia savo kandidatų sąrašą). Yra iš ko
rinkti, yra rimtų, pasirengusių valdyti ar tvarkytis bendruomenėje žmonių.
Kitą kartą atrodo apmaudu (žiūrint jau iŠ savų pozicijų), kodėl jis ne toj, bet
kitoj partijoj. Dabar čia kaip ir visur - skaitlingiausios partijos, kaip ir visame
pasaulyje vadovauja ir vadovaus. Renkam prezidentą, renkam rajono tarybą,
tai tais pačiais rinkimais būtų gerai, kad žmonės išrinktų ir seniūną. Tada ne
būtų jokių priešpriešų (juokaujant - patys išsirinkot, tai ir neburbkit). O da
bar skiria meras".
Iširus kaimuose kolūkiams, iŠ šių institucijų varžtų žmonėms išsiskirsčius
į individualius ūkius, susilpnėjo žmonių tarpusavio priežiūra ir išorinė socia
linė kontrolė, tačiau savo ruožtu turėtų stiprėti savikontrolė - vidinė elgesio
savireguliacija. Tai sukuria patrauklią socialinę aplinką kūrybingiems ir ver
sliems žmonėms, sužadina jų iniciatyvą. Kita vertus, tai sudarė prielaidas
bendruomenėje įsigalėti silpnų socialinių ryšių (I. Watto terminas) atmosferai,
kuri neskatina entuziazmo, nesuteikia galimybių rodyti ištikimybę arba išgy
venimus. Tačiau būtent Šių ryšių pagrindu ir atsiranda pilietinė visuomenė,
kuriai būdinga ir santūresnis, skeptiškesnis valdžios ir piliečių bendravimo
pobūdis. Tam reikia, kad ir neaktyvūs bendrijų nariai įsitrauktų į naujas ini
ciatyvas, susitarimų ir pasitikėjimo pagrindu kurtų naujus socialinius saitus.
Požiūriai į valdžią, valdžios autoritetingumas Šiais laikais aptarinėjami ir kai
me, kartais jaučiamos atsainios nuostatos. Vyresnio amžiaus, turintis gyveni
mišką patirtį žmogus samprotauja: „Nemėgstu neapykantos, to ilgo piktumo,
geriau gražiai, nes gyvenimas yra vienas, geriau gražumu. Lietuvoj turėk ir
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sveikatos, turėk ir proto, vis tiek tave užgoš, užgniauš visi didesni. Jei ką da
rai, tai vienam nepatinka, tai kitam. Įstatymai čia labai blogi dabar - nusikal
tėlis nusikaltėlį gina ir teisia. Kinijoj, žiūrėk kaip - pora dešimčių prie sienos
pastatė - ir tvarka". Žmonių aktyvumą turėtų skatinti ne direktyvos „iš vir
šaus", bet jų pačiu sužadintas noras varžytis, užimti savarankiškas pozicijas
įvairialypiame komunikaciniame lauke, kurti savo šeimos ir ūkininkavimo
„mažąjį pasakojimą". Tačiau ne visi turi reikiamų įgūdžių. Respondentas
mąsto: „Žiūrint į kaimo visuomenę, kyla mintis, kad mes nemokam gyventi
patys, kovot už save; tik vienetai tą sugeba. Iki šiol beveik visi dar aimanuoja
- ai, prie ruso buvo geriau, darbu aprūpindavo. Taigi kaip ir iki tol nesirūpin
davo, taip ir toliau tęsiasi, iš inercijos". Vis dėlto kaime pamažu formuojasi pa
garba tokių žmonių elgesiui ir jų savybėms, kurios atspindi Šio laikotarpio kultū
rinius idealus bei vertybes; respondentas sako: „O šiaip žmonės tai juda; aš tai
gerbiu tokius, kurie veiklūs ir nenuleidžia rankų bet kokiai nesėkmei ištikus".
Vietovių aplinkos vertinimą lemia įvairūs motyvai - infrastruktūros, dar
bo vietų, pragyvenimo šaltinių, įvairių įstaigų, paslaugų tinklo buvimas. Mo
teris pasakoja apie Zybalus: „Šio miestelio puošmena yra bažnyčia, didelis
pieninės pastatas, mokykla, gyvenvietė (yra 143 kiemai). Anksčiau čia buvo
Šešuolėlių tarybinis ūkis, mažas miestelis, paskui išaugo, kai po melioracijos
žmonės atsikėlė iš aplinkinių kaimų. Tvarkė kapines, aplinką. Turėjo plėstis,
bet stovi tik kadais pradėtų statyti namų pamatai. Vienas ūkininkas turi 25 ha,
kiti po 3 ha (ir dažnai po karvutę). Tai daugiausiai pensininkų šeimos, yra tik
keletas jaunų šeimų. Visus domina, kas bus įrengta atstatomoje privatizuotoje
pieninėje. Daugelis gyvena varganai, trūksta darbo vietų; yra ir prakutusių vienas mašinas remontuoja, kiti superka gyvulius. Miestely yra ir tuščių na
mų, negyvenamų sodybų. Mūrinis namas čia kainuoja apie 20 tūkstančių Lt.
Su ta valanda gyvename, nežinome, kas bus".
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu įvairiose vietovėse įvyko svarbūs
pokyčiai visuomenės struktūroje, atsirado naujas politinis, intelektualinis,
verslininkų elitas, kuris užėmė ankstesnių autoritetų vietą. Nors būta tam tik
ros pereinamojo laikotarpio anemijos būklės, daugelyje gyvenimo sričių kuria
si nauji požiūriai ir veiklos formos, socialinių ir kultūrinių tapatumų pavidalai.
Tradicinėje visuomenėje autoritetas būna įkūnytas socialinėse funkcijose,
kultūroje. Pliuralistinėje visuomenėje yra mažai lemiamų autoritetų. A.Giddenso nuomone, brandžios modernybės sąlygomis daugelyje socialinio gyve
nimo sričių nėra lemiamų autoritetų, užtat gausybė pretendentų (kartais tarpu
savyje konkuruojančių) į autoritetus (12:250). Išlikusios kai kurios tradicinio
autoriteto formos (pvz., religija) dabar papildomos naujomis - ypač eksperti
zių galimybėmis. įsitraukdami į rutiniškos veiklos formas, įsipareigodami ap-
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linkai, dalyvaudami tam tikruose gyvenimo stiliaus užsiėmimuose dauguma
žmonių sugeba įveikti abejones. Bet tam tikrais momentais ieškoma tvirto au
toriteto paramos, autoriteto, kuris kaip visažinis, charizminis asmuo ar išmin
čius (atstovaujantis ir ginantis tautos vertybes), lyderis ar ekspertas padeda iš
spręsti individo problemas psichologinio parėmimo, paguodos, tarpininkavi
mo, paramos ar ekspertinės konsultacijos būdu. Autoriteto vaidmens pripaži
nimas visuomenėje sukuria prielaidas skirstyti žmones į nelygias grupes:
tuos, kurie dėl savo fizinių, socialinių ar kultūrinių savybių (kartais ir pajė
gesni finansiškai) gali daryti poveikį ar valdyti, būti daugiau ar mažiau kom
petentingi, ir tuos, kurie negali. Turintieji autoritetą priklauso elito sluoksniui,
t. y. negausiai visuomenės grupei, sudarančiai socialinio vyksmo avangardą.

Aplinkos reikšmės
Į vietovę mes žvelgiame ir kaip į tam tikrų erdvių, vietų visumą, kuri vei
kia žmogaus sąmonę, sudaro jam pagrindą tas erdves vertinti funkciškai ar
estetiškai. Žmogaus ir erdvės santykių fenomenologiją ypač giliai yra atsklei
dęs G. Bachelard'as (13). Rytų Lietuvos aplinka kupina įvairių simbolių ir
prasmių. Vietovę supantys ežerai yra archesimboliai, nes vanduo - tai sietis
su chaosu, nuolatiniu kintamumu, sąmonėje ir vaizduotėje atspindi apsišvari
nimo, neribotų galimybių motyvus, dvasios ir kūno atgimimą. Kalva ir ežeras
žmogui gali padėti suvokti dangiškojo ir giliojo prado sąryšį, vilties ir per
spektyvos esamybę, amžinybės bei kitas reikšmes. Erdvės siunčiami signalai
ir simboliai suteikia žmogui magišką būties jėgą, susilietimą su istoriniais
vietovės klodais.
Erdvės vietų daugiareikšmiškumas - ypatingas žmogaus sąmonės būsenų
žadintojas. Ilgesnis buvojimas vienoje ar kitoje vietoje formuoja individualu
mo bruožus, identiteto kryptingumą. Paauglys tauragiškis yra jau pajutęs eže
rų teikiamą laisvę, moka čia pailsėti, dalyvauja įvairioje veikloje: „Ežerai yra,
maudytis galima, žvejot, kada nori, nueini. Gera Čionais ilsėtis. Ryte einu
žvejot - geriau kimba, arba vakare vėliau. Pasiimu sudedamą savo meškerę,
prisikasu sliekų dažniausiai, kartais cipų prisirenku (jų yra daug). Ežere ge
riausiai kuojos, rudės kimba, iš kranto žvejoju. ICai saulė, karšta, nelabai kas
kimba; geriau kai oras šiek tiek blogesnis. Ir Šiaip ne visada vienodai. Einu su
draugais, vienam nuobodu. Kai sugaunu, tai verdam žuvienę. Maudausi - Šo
kinėju nuo tiltelio, įsisiūbuoju su virve, šoku nuo kokio 5 metrų aukščio. Eže
ras labai gilus, moku gerai plaukti, perplaukiu per visą ežerą. Mano draugai
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visi moka gerai plaukti. Negirdėjau, kad kas paskęstų. Ant kranto būna įvai
rios šventės, pvz., Joninės. Vaikai per Šventą bėgioja, laksto, šokinėja, šneka
si, ledus valgo, limonadą geria. Ir mokykla Šventes organizuoja, bet man ne
patinka - nesąmonė. Per daug ten disciplinos, tvarkos. Grybaut nemėgstu.
Trūksta parduotuvių čia vaikams, be to, vietos, kur galima būtų praleisti lais
valaikį. Žaidžiam krepšinį mokykloje. Tėveliai mano dirba, gaunu ir pinigų,
jei reikia ledams. Važiuoju ir į netolimus kaimus su tėvais. Dideliam mieste
neblogai - vaikštinėju visur, yr kas veikt, kompiuterinės visokios yr. Mokyk
loj mus moko per informatiką visokių dalykų. Aš namuose turiu kompiuterį
žaidimų, bet geras, per dieną prie jo sėdžiu kokią valandą. Norėčiau, kad čia
įrengtų krepšinio aikštelę. Su dviračiu moku važiuoti, o mašinos dar nevai
ruoju. Nesiveržiu kur į užsienius, čia gyvensiu, norėčiau būti krepšininku".
Vidutinio amžiaus vyriškis pasakoja apie žvejybą kaip užsiėmimą ir laisvalai
kį: „Mano didžiausia lydeka pagauta - tai 4 kg su trupučiu. Apie žvejybą pa
sakodami, žmonės dažnai meluoja: pagauna sieksniais ir dar didesnes. Kiti
pasakoja: blizgė nutrūko, o lydeka buvo sieksnio, o man vis kelmuos ar šako
se kur žuvis lieka. Va dabar tuoj prieis laikas - ešeriai labai gerai gaudysis.
Dabar labai daug ravėjimui reikia laiko, o šiaip tai žvejoju, verdam žuvienę
dažnai".
Senyva moteris aplinką vertina iš grožio pozicijų, ji prisimena: „Kai aš at
važiavau, tai man buvo čia labai gražu prie ežero. Man atrodė, kad visi me
džiai tarsi vandeny stovi kaip pasakoj". Vietovės aplinkos elementai jaučiami
esą svarbūs jaunimo elgesio orientyrai, jų patyrimą ir sąmonę lemiantys
veiksniai. Fizinė aplinka gali pasireikšti kaip strategija, reguliuojanti žmonių
išgyvenimus ir emocijas; vaikystės ir jaunystės metais prisirišimo prie malo
nių vietų jausmas gali padėti ir vėliau iškęsti kasdienę rutiną, skatinti gerovės,
taikingumo pajautimą. Pozityvus santykis su erdve stiprina fizinę ir psichinę
sveikatą, padeda kurti individualybę. Mergina pasakoja apie savo patyrimą:
„Vandeny labai gražu - plauki su valtim Luobe iki Bliūdelio (kitas ežeras
yra), ten yra mokyklos padaryta stovyklavietė ant kalniuko, ten ir pavėsinės,
būna laužavietė. Plaukiam su drauge, kur ant kranto sustojam, dar pasėdim.
Upė nėra labai gili, ir apvirtusios buvom Luobėj, bet nebijau. Plauki valtyje,
matai, kaip bebrų išrausti yra urvai, jų nugraužti medžiai, yra nemažai van
dens lelijų. Ežere plaukiojant, ypač naktį (trise keturiese) labai tylu, ramu, jei
ir pliaukšteli kas, tai visai nebaisu. Į nieką neiškeisčiau tokius pojūčius, jei
kur ir išvažiuočiau, tai vis tiek sugrįžčiau. Ir rudenį dar maudomės, net spalį.
Jei kas pasiima žvejoti, tai plaukiu". Merginos tapatumą gimtam kraštui ypač
veikia gamta; ji pasakoja: „Aš buvau Vokietijoj, man buvo galimybė ten pasi
likti, bet aš pagalvojau, kad savam krašte gyventi daug maloniau. Nenorėčiau
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ištekėti už užsieniečio ir kad mano vaikai kalbėtų jau nelietuviškai. Su tuo ne
sutikčiau niekada, nors galėjau taip padaryt, bet nedariau. Man patinka šis
kraštas, čia yra ežerai, graži aplinka. Čia mano senelių ir prosenelių vietovė,
čia stovi jų nameliai. Čia man gimtas kraštas, į nieką neiškeisčiau. Čia man
artimi jauni žmonės, visi labai draugiški, savi, kaip šeima. Žiūrim, kaip ber
niukai stadione futbolą žaidžia, visi žaidžiam tinklinį, būnam kartu prie ežero.
Čia „mūsų" ežeras. Prie Luobės ežero padarytas tramplynas, šokinėt galima
(daugiausiai berniukai) nuo labai seno medžio (o dabar bus naujas tramplynas
5-6 metrų, dar aukštesnis, seniūnas pažadėjo geriau įrengti ir poilsiavietę).
Astrachanėj, Lenkijoj, Maskvoj net 2 kartus, Vokietijoj buvau (vėl norėčiau
nuvažiuot, nes ten labai gražu). Vokietijoj labai viskas sutvarkyta, net ma
žiausi kaimeliai; jie turi daugiau lėšų. Bet pasilikti ten nenorėčiau".
Ežerai - svarbi gyventojų laisvalaikio vieta; čia nuo seno vyksta įvairios
šventės. Kultūros darbuotoja pasakoja: „Miestelyje tapo tradicija švęsti Joni
nes; darom paežery, be pinigų, gal jau 8 metai, ateina noriai. Pirmais metais
buvo didžiulis susidomėjimas, dabar šiek tiek atslūgo. Šiemet sukrapštėm pi
nigų (visad apsieidavom su įrašais) ir nusisamdėm estradinį orkestrėlį; visi
buvo labai patenkinti. Šventėje kas ką norėjo, tas tą rado — žmonės atėjo su
Šeimom, draugais, pasitiesia kilimėlį ant žolės, užkandžiauja. Plukdė vainikė
lius, ieškojo paparčio žiedo. Prie laužo (kūrenosi ilgai, plaikstėsi į visas pu
ses) iki prašvintant šoko, dainavo. Žmonės nori išeiti, dalyvauti, tačiau moka
miems kultūriniams renginiams neturi pinigų".
Svarbi kraštovaizdžio dalis - miškai. Anot filosofo A. Maceinos, mes esa
me miško tauta; miškas teikė ir pastogę, ir maistą, jo erdvė buvo laikoma
šventa. Įvairia veikla su mišku susijęs ir šiuolaikinis žmogus, puoselėjantis
ankstesnių kartų patyrimą. Pasakoja medžiotojas: „Galima, aišku, mus kaltin
ti iŠ „žaliųjų" pozicijų, bet pasižiūrėjus į mūsų plotus, matyti ir šėryklos, ir
aikštelės, tai žiemą mes labai faunai naudingi esame. Mes trukdome Šiuo me
tu labai išplitusį brakonieriavimą. Jei mes kurį laiką nepabūname vienur ki
tur, tai, žiūrėk, jau ir pokšteli jų Šūviai, stirna nušauta. Užtenka vienur kur pa
medžioti, tai ir kilpas nurenki, spąstus suimi, jau toj vietoj jie kurį laiką ir ap
rimsta. Šiais laikais Šautuvų mat daug kas turi, valgyt reikia, mėsos reikia,
vien dėl to brakonieriauja. Tad stengiamės gaspadoriaut savuose plotuose, o
ne tik kad žvėrį nušaut. Susirinkę kalbamės apie žvėris: tas tą pamatė, tas aną,
toks žvėris buvo priėjęs prie pat. Medžiotojui svarbūs tokie įvykiai: kai pirmą
kartą žvėrį nušauni ir kai žvėrį gali nušauti, bet nešauni. Antrą atvejį savo gy
venime aš prisimenu džiugiau ir geriau negu pirmą. Buvo labai gera ant dū
šios -jaunas buvo žvėris, stirninas, galima buvo šaut, ir reikėjo, ten ir licenzi
ją pildyt, ir pan. Bet gaila buvo - tegul dar gyvena, tegul užaugina geresnius
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ragus, gal tik kitais metais nušaus kažkas. Dabar ir naujom taisyklėm pasipil
do medžioklė, yra kursai selekcininko statusui įsigyti, o neturintiems tokios
kvalifikacijos yra mažesnės galimybės, apribojimai, ne kiekvieną žvėrį jie ga
li nušaut. Kiekvienas žvėris vienokią ar kitokią žalą padaro, netgi ir stima,
kurias šaunam tik iš reikalo. Jos didelės žalos nepadaro, gal kiek želmenis
apėda truputį^ bet jaunuolynuose gerokai apėda eglučių ūgliukus. Briedžiai,
elniai pridaro daug nuostolių miškų ūkiui, grauždami žievę (pvz., uosio žievę
gružteli kelis kartus dantimis, susidaro žaizda, tada įsimeta visoki puviniai, ir
jau mediena netinkama tampa kai kuriems dirbiniams. Ūkininkams tai dau
giausiai šernai žalos pridaro: bulvių, kviečių, žirnių, avižų derliai nukenčia.
Ūkininkai vis skundžiasi, o šėmai veisiasi: šiemet viena kiaulė vedžiojasi de
vynis paršiukus, kita septynis, trečia - penkis. Taigi jau būreliai, o jei toks
būrelis sueina į kelių arų sklypelį, tai per naktį nelabai kas žmogui ir lieka.
Bet jei iššaudysim visus, tai nuostolių nebebus, bet ir žvėrių nebebus".
Identifikacija su vietovės gamtine aplinka reiškia pasiryžimą Čia ir toliau
gyventi, stiprina prisirišimą prie gyvenamosios vietos. Tarnautojas apsako sa
vo požiūrį į gimtas vietas, aiškina aplinkos įtaką jo pasirinkimui: „Save pri
skiriu prie „gamtos vaikų", kalbant poetiškai. Nuo mažų dienų čia po miškus
vaikščiojau, dažnai su šunimi. Kai mokiausi vidurinėj, išvažiuodavau tik
trumpam iš čia (kur nors į ekskursiją), o išvažiavus į Kauną, kai teko likti jau
parengiamuosiuose kursuose, pasirodė keista, kad nebe namie būnu, nakvoju
kitur. Teko priprasti po truputį kitoj vietoj, gyventi mieste, kur toks užterštas
oras, gerti pirktinį pieną ir visa kita, kur dėsies. Gimęs augęs Tauragnuose.
Dirbau, baigęs Veterinarijos akademiją Kaune, po to grįžau vėl į gimtą kraš
tą. Buvo gerų pasiūlymų dirbti ir šen, ir ten (buvau beveik susigundęs), bet
namai lieka namais. Tėvų nesinorėjo palikti, gimtų vietų. Brolis Vilniuj dirba
ir gyvena, o jei ir aš išvažiuočiau, tai liktų tušti tėviškės namai". Jo saitai su
gimtine stiprūs, pagrįsti pozityviu ankstesnių kartų patyrimu, protėvių gyve
nimo pėdsakais.
Anot H.Lefebvre'o, kiekviena socialinė sistema formuoja savo erdvę. Ur
banizacijos ir sovietizacijos pasekmės Lietuvai išryškėjo ir svarbiais akcen
tais bei pokyčiais erdvėje - miestuose iškilo milžiniški įmonių kompleksai, o
kaimuose - fermos, žemės ūkio mašinų tvarkymo vietos. Dabartinis kaimo
peizažas atspindi kintančią socialinę, ekonominę ir ideologinę situaciją, senų
struktūrų griuvimą, būtinumą atsinaujinti. Moteris prisimena visai kitokią, dar
prieš 60 metų buvusią gimtinę, senąjį peizažą: „Netoli namų buvo raistas, po
melioracijos atsirado pievos - 300 ha. Vaikystėj aš ganydavau raiste; ten bū
davo briedžių, vilkų, ančių (jų kiaušinius sosiedai susirinkdavo), gyvatynų.
Paprasti išmokyti šunys iš balos ištraukdavo ančiukus, tada prisikabini prie
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diržo ir parsineši. Iš raisto apsirupindavom malkomis - buvo daug alksnių.
Ten buvo vietų, kur gyvuliai įklimpdavo, juos reikėdavo iš ten traukti. Vieną
kartą nuo galvijų atlikau, kokius 2 km po raistą klajojau. Išsigandau, pradėjau
šaukti, paskui žiūriu - jau ir malūnas". Kita moteris pasakoja apie dabartinę
ją supančią aplinką: „Koks tai žmogus iŠ Širvintų nusipirko fermos pastatus,
o „bašnia" ta didelė, juoda, kur pašarus (silosą) gamino, paliko. Nuo tų laikų
dar stovi liekanos supuvę tos; išeisi vakarais, tai negali būt lauke dėl kvapo.
Apteršė aplinkų, nieko nebetaiso, nežiūri, niekas nebeatvažiuoja. Kai vėjas
pučia, tai smirda, gyvent negalima; geležgalių primėtyta pieva, kai karvutę
laikiau, tai labai „obida" būdavo. Apgriuvę fermos šalia; tai mum skausmas
bežiūrint - dirbom visus metelius ten, visą jaunystę pralaidom, o likom be
nieko dabar. Kai buvo kolūkis, tai statė namus tiems, kurie atvažiavo iš kur
kitur, davė darbininkams - namus geriausius, o mūsų, vietinių, sulūžę liko,
nieko mum nepadėjo, jaučiuosi nuskriausta. Mano trioba sulūžus dabar, baisu
pažiūrėti. Labai daug dirbom, dabar vargstu. Apgriautos fermos - labai jau
šiurpu. Geriau, kad išnaikintų, kad žymės nebūtų, gal užsėtų kokiais javais. O
dabar nuvertė bokštą, tai apdžiūvo, bet vis tiek skleidžia kvapą, kvėpuot nėra
kuo. Mano sulig šia diena gyvenimas".
Moteris atsiriboja nuo griūvančios ir į neviltį varančios aplinkos (namo,
siloso bokšto) dėmesį kreipdama į romantišką pusę: „Myliu labai tą kaimą,
miela viskas; pas mane tvarte kregždutės susikrovė lizdelį, tai atsisėdu ir žiū
riu". Senyva moteris žvelgia į savo gyvenimą, kaip ir į aplinką, pesimistiškai,
ji suvokia žmogaus darbų ir gyvenimo trapumą, neišvengiamą baigtinumą.
Ekonominių ir politinių lūžių metu gamtą, kaip ir žmogų, persmelkia chaoso,
netvarkos būsena. Jos „dvasia" ir kūnas yra suteršti. Jiems išvalyti reikia nau
jai įsipareigojusio žmogaus pastangų. Tačiau neaišku, kada pats žmogus susi
kaups naujiems tikslams, suformuluos naujus savo veiklos uždavinius. Kas jį
pastūmės - ar romantiškas gailestis žemei, ar noras būti naujų laikų didvyriu,
ar protėvių gyvenimo ir darbų tąsos ilgesys, ar pragmatiniai interesai?
Nugriuvęs siloso bokštas simbolizuoja ir pokarinės epochos, pasireišku
sios kolektyviškumą diegusia kolūkine santvarka, baigtį, žlugimą, jos pakeiti
mą individualizmo žymėmis, kiekvieno žmogaus planų, atsakomybės įsisą
moninimo būtinumu. Užleisti laukai (sulūžę drenažo įrenginiai, užžėlę krū
mynai ir piktžolės) atspindi ir racionalios mąstysenos suvoktą natūros - kul
tūros atskirtį.
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Socialinės grupės: gyvensenos skirtumai
Kaimo bendruomenėje galima išskirti įvairias amžiaus, socialinės padė
ties, išsimokslinimo, kultūrinio lygio grupes ir sluoksnius, besiskiriančius sa
vo gyvensena, socialinės tikrovės bruožais, vaidmenimis, socialiniu mobilu
mu, svoriu bendrijoje, gyvenimo perspektyvom ir kitais parametrais. Respon
dentų atsakymai leidžia išryškinti kai kurių šių grupių charakteristikas. Tar
nautojas pasakoja apie kaimo žmonių gyvenseną, išskirdamas kelias skirtin
gas pragyvenimo ir amžiaus požiūriu grupes: „Žmones čia pažįstu, žinau iš
ko jie gyvena, kaip gyvena, kokie jų pragyvenimo šaltiniai. Kaime ar tais ko
lūkių laikais (kai pinigų vis tiek mažai uždirbdavo) ar šiais laikais, kai didžio
ji dalis niekur nedirba (tik savo ūky), pragyvenimo šaltinis yra žemės ūkis.
Sunku yra, nes tie žemės ploteliai yra maži prie namų, miestelio žmonių tė
viškės buvusios yra toli nuo namų (kilometrais yra skaičiuojami). Anksčiau
kuras buvo pigesnis, tai vis mašinomis įjuos važinėdavo, o dabar kas arkliu
ku, kas dviračiu, o kas nebegali, tai visai nebevažiuoja, nebeina. Pagrindinis
pinigų Šaltinis ir iki šiol dar yra (kad ir kaip sunku) pienas. Gyvulius mažina
žmonės, uždirbt neišeina. Vienas ūkininkas sako: „Dirbam plušam, nešam tą
pieną, to betrūko, kad už tą pieną dar primokam". Suvedus tuos galus aritmetiškai, nieko gero nebeišeina. Jie aria dirba, nes tų grynų piningų tai reikia.
Tie, kurie jau pensiją gauna ir yra dar fiziškai stiprūs, pajėgūs, tai tiems kai
me piniginiu požiūriu gyvent yra geriausia. Vaikai jų jau yra užaugę, patys
sugeba savim jau pasirūpinti, o tėvų sąnaudos yra minimalios, poreikis išleisti
pinigus nedidelis. Sunkiausia gyventi kaime yra jauniems žmonėms, kurie dar
augina vaikus. Jų perspektyvos menkos: nevilties apimti jie pasigeria ir prasi
geria, sunku įjuos žiūrėti". Taigi kaime kultivuojami tradiciniai verslai ir už
siėmimai: „Visos viltys yra nukreiptos į pieną, melžiamas karves (nors dėl
oro sąlygų yra sunku kartais ir šieną sukaupti). Žmonės gyvulius sparčiai ma
žina vis dėlto, nes jie įdeda daugiau juos išauginant negu gauna naudos".
Žmonės, matyt, mąsto apie būtinus savo gyvenimo strategijų pokyčius ir ino
vacijas, bet naujovių paieškos yra vidinės, dar neįgijusios formos, tai reika
lauja laiko. Respondento pasakojimas atspindi galimas pokyčių kaime kryptis
ir jų priežastis: „Prieštaringos valstiečių nuomonės yra ir dėl Europos Sąjun
gos - kiek ji duos gero, kiek žalos (gal iš ten užvers visokiais maisto produk
tais). Aišku, pas mus kaime gyvena santykinai didesnis skaičius žmonių negu
tose išsivysčiusiose šalyse, tad kaimas turi keistis. Tai vyks natūraliai - tik
vargas išmokina; sunku, tai žmonės priversti galvoti, vienas tuo, kitas kitkuo
pabando užsiimti. Išsirutulios, bet tai yra skausminga. Ir iš miesto žmonės čia
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gyvent atvažiuoja: darbo nebus, pinigų nebus, bet žmogus kaime nors iš bado
nemirs, sugebės savimi pasirūpinti". Tad galima manyti, jog dabar kaime vy
rauja beveik natūrinis ūkis, kai valstiečiai daugiausia vartoja savo pagamintus
maisto produktus, o likusius atiduoda mainais už kitas gėrybes šeimos na
riams (vaikams), giminaičiams ar parduoda.
Kaimo žmones galima apibūdinti ir lyginant su miestiečiais; vyriškis sam
protauja: „Kaimo žmonės yra įvairūs - ir darbingesni, ir apsileidę, veiklūs ar
tiesiog likimo aukos. Jie yra geresnės dūšios, jautresni, ramesni negu miestie
čiai (nors dabar Čia jaunimas aktyvesnis, agresyvesnis negu prieš 30 metų gal,
tai natūralu). Čia geriau - nėra čia tokių stambių nusikaltimų kaip mieste, Čia
viens kitą geriau pažįsta". Kaime yra mažiau anonimiškumo; respondentas
pasakoja apie nuo seno dar poveikį turinčias bendrabūvio normas: „Jei kas
čia pavogė vištą ar kokią niekšybę padarė, tai ir po metų tai išryškėja, žmonės
išsiaiškina, prasitaria. Kaip senelis pasakojo, prie Smetonos tai nedrįsk, ne
bandyk kitam ką blogo padaryt, nes smerks visa ta bendruomenė, kol tu būsi
gyvas, ir dar tavo vaikams šita dėmė liks. Ir šiais laikais yra išlikęs tų normų
poveikis, jų pėdsakai. Aišku, tarybiniai metai gal sumaišė žmones - buvo tų
perėjūnų, kolūkiai prašydavo tų specialistų, darbininkų iš kitur, kurie eidavo,
keisdavosi. Tačiau blogų žmonių, netikusių, negali pasakyti, kad būtų".
Žmonės vadovaujasi vertinimais, gautais patyrus savo ūkinės veiklos re
zultatus, išbandę įvairias (bent kelias) iš kitų nusižiūrėtas arba savo vizijose
sukurtas pragyvenimo formas, savo poreikius dabar priderina prie išorinių ap
linkybių spaudimo. Žmonės ieško tokios gyvenimiškos padėties, kuri sude
rintųjų galimybes su potroškiais (arba juos numaldytų). Turėdami laisvę pa
sirinkti, dalis dabartinio kaimo žmonių siekia vidinio saugumo atsisakydami
neproduktyvaus darbo, tvarkydamiesi susiaurintoje daiktinėj aplinkoj; res
pondentas pasakoja: „Karvytes žmonės naikina - savo šeimynai mažiau var
go tada. Perka kai kas ožkas (už šimtą ar du šimtus, o jei labai geros veislės ir 800 Lt). Ožkiuko ir mėsa gera; iš triušio kaip ir iš kirvio sriubą gali virti
(jei nieko daugiau nepridėsi, tai neskanu). Ožka sveria gal apie 50 kg, pienas
- tai vaistas mažam, senam. Kai aš buvau mažas, turėjom ožką, tai beveik 6
litrus pieno duodavo, išbuvo kokius 8 metus (paskui jau papjovė). Jos mėsa tai delikatesas. Žiemai jai reikia vežimo šieno, teoriškai 400 kg (ir burokų
tiek pat), šmotelio šakelių (svarbu kaip ir vištai žvyras). A karvei reikia šieno
gerų 10 vežimų. Anksčiau karvė pati išsilaiko ir dar šeimyną išlaikydavo, o
dabar iš jos nėra naudos, kai toks apmokėjimas už pienų. Jei gerai ją nuo pat
mažens ketvertą - penketą mėnesių prižiūrėsi, tai duos 5-6 litrus. Kaip ir ko
lūkio teliukas, jei jis užaugdavo nuskriaustas, jam atgalia ranka ko duodavo
ar ne, tai tada ir išaugusi karvė duodavo mažai pieno. Žmogus jau savo teliu-
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ką žiuri -jis apvalus, gražus, kaip nupieštas, tada išjojau užaugs ir gera kar
vė". Ypač vyresni žmonės susirikiuoja savo ir šeimos gyvenimą sulig kukliais
poreikiais ir siekimais, laikydamiesi tam tikros tvarkos, klausydamiesi vidi
nio sąžinės balso, atsiliepdami į harmonijos bei suvoktą teisingumo jausmą.
Respondentas mąsto: „Taip ir ein visos dienelytės, nesijaučia. Gyvenimas bu
vo nuo 25 iki 35 metų kaip ir apstojęs, o dabar lekia taip, kad nepajauti tos
dienos - maža ir maža. Ačiū Dievui, sveikatos užtenka, pritrūksti dienos dar tą, dar tą. Tokių planų didelių nėra - kad ožkytės užaugtų, kad savo pieną
turėtume, teisingai gražiai gyventi norisi. Svarbu, kad kitam žmogui nesi li
k^s kaip ant jo nervų našta; gyvenk kaip tas vabaliukas - skersai tako atbėga,
tai perženk jį, kad niekam nepadarytum skriaudos. Kad nugyventum gražiai,
kultūringai". Galima sakyti, kad čia atsispindi išgyventa žmogaus patirtis, ku
ri tampa jam reikšminga, suteikia supratimą apie jo galimybes, padeda jam
numatyti ateities gyvenimo formas. Atsikratęs iliuzijų, atsisakęs ir nutolęs
nuo antraeilių dalykų, žmogus suvokia, kas jam iš tikrųjų vertinga, ieško prie
monių tuos dalykus integruoti į savo būties kasdienybę.
Į socialinį reiškinį galima žvelgti kaip į dviejų skirtingų veiksnių - kokios
nors socialinės struktūros ir individo - tarpusavio sąveiką. Vienos ar kitos so
cialinės grupės padėtį gali nulemti šalies ekonominio ar politinio, sociokultū
rinio gyvenimo pokyčiai. Pvz., laukiama žemdirbių sluoksnio būklės pasikei
timų įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą, o tai savo ruožtu gali sudaryti sąly
gas esminei kaimo pertvarkai bei nulemti įvairių demografinių grupių (vyrų,
moterų, jaunimo) gyvensenos pobūdį, jų vertybių sistemą.
Galima manyti, kad kolūkių, kaip kaimo socialinės organizacijos formos,
iširimas pakeitė ne tik jo gyventojų pragyvenimo šaltinio pobūdį. Pasikeitė
darbo bei poilsio režimo parametrai, žmogus tapo autonomiškesnis, jo darbo
pobūdis bei ritmas tapo priklausomi ne nuo institucijos poreikių, o nuo asme
niško ūkininkavimo ypatumų, jo gyvenimo būdo strategijos. Tšnyko buvusi
priklausomybė tarp kolūkių ekonominio lygio ir atskiro žemdirbio gyvenimo
kokybės, o pastarasis rodiklis atspindi jo darbo našumą, sugebėjimą užsiimti
verslu, konkuruoti rinkoje, užsiimti mainais, veiksmingai dalyvauti interesų
grupėje ir pan. Posocialistinėje erdvėje atsiradę naujo tipo socialiniai dariniai
susaisto žmogų naujais ryšiais ir įsipareigojimais. Kaimo žmogus (kolūkietis)
išsivadavo iš tokios socialinės sąveikos formos kaip nuolatinis paklusimas
darbo sferoje, dabar jis gali (ir turi) dalyvauti kaip ūkio šeimininkas savo pa
ties ir šeimos narių interesų reglamentuojamoje ūkinėje veikloje, reprezentuo
ti savo gyvensenos formas ir gyvenimo kokybę.
Kaimo žmonių socialinį mobilumą (svarbius socialinės padėties, gyveni
mo būdo pasikeitimus) nusako jų santykis su darbu (daugiausia žemės ūkio),
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turimu turtu, gyvensena. Dabartinių ūkininkų užsiėmimai primena jų tėvų
darbus žemės ūkyje (dažnai kolūkyje), taigi vaikai seka tėvų pėdomis; skiriasi
tik jų santykis su žeme (dabar ^ privati nuosavybė). Turtas daugumą valstie
čių susieja su jų senelių ikikarinėje Lietuvoje būsena. Daugeliui kaimiečių
būdingas priskiriamas statusas, kuris nuo jo paties mažai priklauso, mat grin
džiamas tėvų ar protėvių turėta žeme, jos plotu. Tačiau plinta ir įgytas statu
sas, kai žmogus savo padėtį gerina sugebėjimais, pastangomis, valia. Respon
dento pasakojime atsispindi jo socialinio mobilumo vingiai, atsiradę kaip pro
fesinių siekių, pomėgių, šeimos interesų integracija: „Baigiau Veterinarijos
akademiją, buvau surištas su gyvūnais, su gamta. Buvau išsiųstas į Akademi
ją iš Kuktiškių kolūkio, tai ten po to turėjau atidirbti (dar atlikau karinę prie
volę). Dirbau dar Veterinarijos ligoninėj, kuri teikė paslaugas apylinkių kolū
kių gyvuliams prižiūrėti (pusiau pagalba, pusiau priežiūra). Kai ją panaikino,
tada Utenoj, veterinarijos stoty dirbau, o kai įsikūrė apskritys - veterinarijos
inspektorium. Kai vyko privatizacija, prie privačios veterinarijos vaistinės įsi
steigė gydykla su 4 veterinarijos gydytojų etatais, tai susigundžiau ten padir
bėti. Tikrai buvo įdomi ta praktika: gydžiau įvairius gyvūnus - pradedant di
džiaisiais arkliais ir jaučiais, baigiant kanarėlėm ir vėžliais. Apie pusę paslau
gų teikdavau ūkininkams, dar pusę - miestiečiams. Darbas buvo labai įdo
mus, gailėjausi, kad išėjau (savo noru), bet buvau labai apkrautas darbu — ne
turėjau laiko nei namams, nei vaikams, nei pomėgiams. Galima būtų buvę tą
visa (ypač prarastą laiką) aukoti dėl didelių pinigų, jei galėjęs būčiau juos su
kaupti per tuos darbo metus, ir paskuijau sau naudot, bet to nebuvo. Jau nuo
mokyklos laikų nesinori kuo nors vienu užsiimt (tai saviveikla, tai drama, tai
medžioklė), tad atsiprašydamas iš to darbo išėjau (sakiau, kad gyvenu, ne kad
dirbčiau, bet tik dirbu, kad gyvenčiau)".
Labiausiai pagarbos nusipelno herojiškos, kovingos laikysenos žmonės,
tikri šių laikų kultūriniai didvyriai, kurie kuria save ir aplinką, nenuleidžia
rankų ištikus nesėkmei. Tai kiekvienoje bendruomenėje esanti „kūrybinė ma
žuma" (kultūrologo A. J. Toynbee terminas), kuri įkūnija kūrybinį polėkį, pri
ima aplinkinio pasaulio iššūkius. Tai žmonės, išsiskiriantys iniciatyva, kūry
biškumu, gyvybiškumu. Turimos jų galios dažnai yra prigimtinės kilmės, o
tai ir padeda jiems per tam tikrą laiką įsigyti socialinį statusą ir prestižą tarp
bendruomenės narių. Respondentas pasakoja apie šio krašto verslininko pa
ieškų kelią: „Kai jau čia žemę gražino, įtikėjo, kad gyvens, pradėjo kalbėti
apie ūkininkavimą dar pačioj pradžioj, tai jis gal 14 veislinių telyčių įsigijo,
gal kreditus ėmė, nusipirko, žemę nuomuot pradėjo. Bet viskas blogyn blo
gyn, smaugt pradėjo, nebeišeina. Tada prasidėjo tas vadinamas putpelių va
jus. Čia reklamavo, kalbėjo - tik auginkit, kiaušiniams rinka didžiausia, nau-
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da. Jis viską sugeba - ir tevizorius moka taisyt, ir traktoriaus variklius, tai
pats pasidarė inkubatorius, putpelyną. Pradėjo kiaušiniais prekiaut tai vienur,
tai kitur į parduotuves vežė. Paskui - jau jų niekas nebeperka, bankrotas. Ta
da juos Šimtais dalino („tik imkit, žmonės, kad nereiktų išmest"). Taigi viskas
nuėjo, liaudiškai sakant, velniop. Kas daryt? Nenuleido rankų žmogus - pasi
darė gaterį lentoms, rąstams iš medžio išpjauti Lukošiūnų kaime - maža rin
ka, nieko. Tada kolūkio dirbtuvėse išsipirko va staigiai įmonę, ir vienintelė
tokia įmonė čia, gamina betoninius žiedus Šuliniams, pjuvenų betono bloke
lius statyboms. Ne viskas jam visada sekasi, bet jis niekad nenuleis rankų,
presus ten specialius daro, bando, gamina, iš pjuvenų blokelius, briketus kū
rent. Rinka yr į Vakarus, laukia išsižioję, tik duokit, pirks, nes pigesni. Jei rei
kia kokias lentas iŠpjaut, prašom, pas jį, važiuokit visada. Galima tiesiai iš
miško su medžiais važiuot, padarys. Taigi jau pas tokį žmogų dirba gal koki 4
žmonės, jie užsidirba sau ir šeimai pragyvenimui. Tai ne kažką iš užsienio
pirko, perpardavė, o čia tikrą darbą atliko. Tai vertas pagarbos žmogus, nes
nors ir nesiseka vienoj antroj vietoj, stveriasi kito verslo, vis tiek juda kruta.
Jis ten pats už traktoriaus vairo, ir basas, ir apiplyšęs, ir, žiūrėk, jau su kostiu
mu lekia per įstaigas visokias, ir vėl aria, kruta. Ačiū Dievui, dar tokių žmo
nių yra".
Užsiėmimo pokyčius nuo pokario iki dabartinių laikų apsako vyriškis:
„Kai man buvo 27 metai, tai atvažiavę iŠ rajono ieškojo apylinkei sekreto
riaus. 1958 metais apsivedžiau, pasistatėm namą; rąstus pirkau iš kolūkio.
Dirbau apylinkės sekretoriumi, 3 metus -jos pirmininku, ūkvedžiu. Tada ge
rai gyvenau; viskas buvo pigu - už 5 rublius galėjai ir buteliuką išgerti ir ge
ros mėsos gabalą restorane pavalgyti. Prie Brežnevo buvo laisvė - galėjai ir
karvę, ir teliuką iki 6 mėnesių laikyti. Mūsų tarybinio ūkio fermos gavo trak
torių, turėjom šoferį, ten žmonės uždirbdavo 200 rublių, o laukininkai — tik
po 50 rublių. Jei sandėlininkas leisdavo, tai žmonės iš sandėlių po 10-15 kg
grūdų namo išsinešdavo. Gyventojų namai pastatyti tik melioracijos dėka.
Mano vaikai išsimokslinę, yra su aukštaisiais, moka užsienio kalbas. Vienas
sūnus - informatikas, turi namą, dirba su kompjuteriu, kitas sūnus - elektri
kas. Aš pats su žmona esam ūkininkai ^ laikom 20-27 karves, 25 buliukus,
turim 34 ha savos ir 32 ha nuomuojamos žemės, šešis traktorius, kombainą.
Reikia daug dirbti, pvz., karves rankom melžiam, nes karvėms geriau. Būtų
gerai gyventi, jei produktus galėtume parduoti ir kainos būtų didesnės. Turė
jom 15 kiaulių, dabar mažinam, daugiau nelaikysim, neapsimoka. Daugiau
siai uždirbam iš pieno".
Ūkininkų gyvenimas priklauso nuo įvairių veiksnių - ypač nuo oro sąly
gų, žmonių darbingumo. Vyriškis pasakoja: „Jei geras derlius, tai gal ir lieka

74

ANELĖ VOSYLIŪTĖ

pelno. AŠ negaliu pilnai dirbti abiem rankom, nervai buvo numušti, buvau in
validu. Jėgų dar yra, nors žmoną kamuoja druskų nusėdimas. Prieš 2 metus
buvau sanatorijoj. Žmonai reikėtų į sanatoriją^ bet siuntimo negavo, o vykti
savo lėšomis neišgali. Vaikai mūsų išvažinėje į kitus rajonus, anūkų yra tik
du. Nežinau, kaip vaikai sugebės verstis, gal taip ir gyvens. Būtų gerai, kad
kurtų bendroves, kooperatyvus. Buvę viršininkai neblogai gyvena, pas juos
liko technika. Pernai prašiau nukulti, nesulaukiau, visas derlius dingo. Šiemet
palikau dirvonuojančią žemę, gal vėliau sėsiu viename hektare rugius, savo
duonos nors išsikepsiu. Pats sėsiu rankiniu būdu, kainuos 100 ar 150 litų.
Kaip pragyvenam? - Valgom lašinius, agurkus, pomidorus, sviestą, žuvį, pie
no produktus. Drabužius turim iš senobinio pirkimo, iš skuduryno, iš labdarų
(kur panašesnius). Išeiginių rūbų turim iŠ anksčiau, avalynę nešiojam iš lab
darų. Žmonės pajamų neturi, o kai kurie ir pensijos negauna. Gyventojai turė
jo po 3-4 karves, tai dabar parduoda - pieno neturi kur dėti. Mat, jei piene
baltymų mažiau, tai turi beveik veltui atiduoti, pigus, valstybė mažiau priima.
Žmonės pasilieka tik po vieną karvę, dabar už 400 ar 500 litų gali karvę nusi
pirkti (anksčiau kainuodavo po 1,5 tūkstančio Lt), ir tai niekas neperka. Be
to, pievos nepriželi, šiemet pašaro truks. Vištas šeškas išpjovė".
Kaime yra ir amatininkų, samdomų darbininkų, kurių padėtis ypač pri
klauso nuo darbdavio. Vyriškis pasakoja: „Dabar niekas to darbininko ubagė
lio negina; jei dirbi ir nuolaidžiauji, tai dirbsi. Bet jei pasakysi teisybę į akis,
tai sekančią dieną būsi laisvas. Niekas neužstos - nei profsąjunga, nei kas,
niekam nepasiskųsi. Dabar kaip nori taip rangykis. Jei tau negerai, tai darbda
vys - išeik, vietoj tavęs dešimt laukia. Ir man taip pasakė, tai aš: „Gerai, vy
rai, nors jūs ir negražiai šnekat, per pusę amžiaus už mane jaunesni". Buvo
valdiška statyba, bet vykdoma bendrovės. Jei apie mūrininko darbą, tai pra
džioj žmonės dar turėjo pinigų, tai ir 20 centų plytos padėjimas kainavo, o da
bar prastai - nukrito ir ant 13,10 centų. Geras mūrininkas per dieną sumūrino
pora kubų - šešetą šimtų plytų. Tai čia pas žmogų, o bendrovėj - tik keletą
šimtelių, ir tai vėlavimas vyksta atsiskaitant, neaišku, ar bus užmokėta. Staty
bų mažėja, nes žmonės nebeturi pinigų, nes už pienelį moka kapeikas. Anais
laikais statyboj dar gaudavau apie 200 rublių, bet kainos produktų buvo ma
žos, tai ir nepravalgysi tiek, o dabar reikia skaičiuoti, kad suvestum galą su
galu - butas brangus, dabar viskas turi savo vertę. Čia mūsų namas su mama,
kainuoja vanduo, elektra, dujos, o žmonos butas - Utenoj. Ten elektros, van
dens kainon ir bendrabučio nuostolius surašo, tai brangu. Pora ožkyčių nusi
pirkau, tai dabar šienais rūpinuos, daržą raviu, žmona savo darbą turi trikota
žo fabrike".

SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS

75

Vyresnio amžiaus kaimo žmonės labiausiai jaučia atotrūkį tarp praeities ir
ateities. Tai susiję ne tik su socialiniais pokyčiais, bet ir su senatvės sunku
mais - nepajėgumu, ligom, psichologinio susitaikymo su naujovėm (kurias
galima prilyginti savotiškoms socialinėms kultūrinėms traumoms) būtinumu.
Permąstomas visas gyvenimas; moteris pasakoja: „Mes buvom visi žvalūs,
gyvenimas ėjo. Būdavo, išeinam į laukus - 16-17 dalgių kerta javus (rugius).
Kai susitvėrė kolūkis, buvo labai sunku. Pavasarį nebuvo kuom šert arklius,
tai nuo stogo rovė šiaudus, kad kaip nors išsišert. Bet visi jauni, dirbom, tad
buvo smagu. Paskui atsirado visa technika, taigi sodybos visos sugriautos.
Atvažiavo traktoriai - griovė, mokėjo žmonėms, kad keltųsi; Vindeikiuose
padarė gyvenvietę. Fermą ir patys statėm, nešiojom plytas, galvojom bus gy
venimas, o dabar nuėjo vėl visai kitu keliu. Triskart mūsų gyvenimas griuvo
- kai karas buvo, kai į kolūkius sujungė, ir dabar. Dar kad kunigų nekeistų;
čia buvo vienas kunigas susigyvenęs, tai jis pasamdydavo tokį autobusiuką
seniams, kad jie galėdavo nuvažiuot į bažnyčią. O dabar jį paėmė, perkėlė
prie Žaslių kur tai, kitas jau neorganizuoja".
Senieji kaimo žmonės yra gyvenę įvairiais laikais; kito jų socialinis statu
sas, materialinė būklė ir jausena. Pokyčiai jiems susiję su įvairaus turinio
traumomis, kurias reikėjo iškentėti. Moteris pasakoja: „Gyvenimas pasikeitė
labai. Kai tik mumi suvarė į kolūkius, tai biednai iš karto gyvenom, o prie
Brežnevo - jau gerai, tai jau galima prisimint visą amžį: ir nusipirkt turėjom
už ką, ir rublį. O dabar tą pensijytę gaunam ir dar yra pas mum kaime, katrie
nieko neturi — nei karvytės, vien tik šuliny vanduo. Mes, pensininkai, vieni
nuperkam jiems vieną bakanėlį duonos vieną dieną, kitą - kiti, dar ir silkės
kokios; mes susidedam, išlaikom du žmones (jiems apie penkiasdešimt me
tų)^ jų namai sudegė prieš 3 metus, neturi kur prisiglaust, nei gyvenimo netu
ri, vaikų neturi. Pas mum nėra parduotuvės kaime, tai atvažiuoja „lavkė" ant
radienį ir penktadienį, ima brangiau dvigubai ir trigubai. Čia vertė fermas, su
vertė, tai kiti liko žmonės be darbo; čia daug yra bedarbių". Tad bendruome
nės narių solidarumas pasireiškia labai paprastu ir konkrečiu būdu - materia
line pagalba ir atjauta. Senoji žmonių karta jaučia nuoskaudą, vilčių neišsipil
dymą, skriaudą; moteris pasakoja: „Rankiniu būdu kolūky dirbom, gal 28
metus, ir vyras dirbo (dabar jau kape guli). Tada buvom gerbiama darbe, da
bar likau be nieko. Fermoj praradau sveikatą, ir amžius jau nemažas. Auginau
mažus teliulcus, ir didesnius, reikėjo iki 200 ir 300 kg juos „padaryt". Ir na
melį paskui su vyru pasistatėm. Mašinai neužteko pinigų. Sergu cukralige,
dabar vargstu. Pašarą ant savį nešėm, reikėjo paskui su „tačka" pavažiuot,
paskui gyvuliui paduot - nešiojimo darbas buvo, sunkus. Daug moterų karves
melžė. Atlyginimas buvo neblogas, ir į ekskursijas nuveždavo; dabar tai čia
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sėdim; bent kas atvažiuotų, koncertėlį kokį parodytų. Planavom, planavom
daug, ant galo nuplanavom, kad išeit gyvent į miestą (rodėsi, kad mieste žmo
nės lengviau gyvena). Buvom ten jau nusipirkę pusę naujo namo, paskui vy
ras apsirgo. Pinigus padėjom į banką, viskas žlugo, visas darbas žlugo. Buvo
padėta 36 tūkstančiai rublių. Visas mūsų gyvenimo turtas, ką mes dirbom,
nuėjo niekais. Taip visų amžių nuvargom, nugyvenom, santaupas paėmė vi
sas, sumelavo, neatidavė, (tik kokius 6 tūkstančius grąžino, tai Čia tik lašas
vandeny). Iš tėvų palikimo gavom 5 ha, gal vaikai ūkininkaus, bet nelabai kas
nori žemę dirbti, nėra naudos. Kuras dabar brangus, neapsimoka. Kas moka
dabar verstis, tai tas dar kruta, o kiti tik gyvena su šia diena, ir viskas. Dabar
kad ne toji pensijytė, tai nežinia, kas būtų".
Kaip žinia, kaimuose gyvena daug senų žmonių, kurių svarbiausia bėda pašlijusi sveikata; moteris pasakoja: „Dabar nė miškan nenueinu - kojos neti
kę. Kojose - druskos, buvau sanatorijoj, biškį padėjo. Kad ne sanatorija, neži
nau kaip būtų. Svarbu sveikata, tai didžiausias turtas. Jei sveikas, tai ir turtin
gas. Jei nėr sveikatos, nieks nemiela, jos ir už auksą nenupirksi. Kai tiek metų
dirbta, ir iš kur sveikata. Sunkiai dirbom - kūlėm, vežimus kraudavom, o da
bar — technika. [ senatvę gyvenimas nepalengvėjo, vis tiek turime dirbti - tu
rim vieną karvę, teliuką, du paršiukus. Gerai, kad pensiją gaunu. Ant 3 ha
daug gyvulių neišlaikysi. Bet aš nesiskundžiu - man ir tada buvo gerai, ir dabar".
Atkurtos nepriklausomybės dešimtmetį žmonės kuria naujas gyvenimo
strategijas ir ieško naujo savo tapatumo. Vyriškis pasakoja: ^Stengiamės gy
venti, kaip tėvai gyveno. Atsiėmėm tėvų žemę - aš 3 ha, kitas brolis gavo
kompensaciją. Dar nedirbam ją pilnai, bet turiu tris vaikus, gal susigalvos.
Technika ir kuras brangus, tai sunku dirbti. Kai kolūkiai pasibaigė, valdiško
darbo neturime. Kolūky buvo geriau ^ žmogus buvo priverstas dirbti, o dabar
- laisvas, tad dažnai pritingi. Būdavo, jei trūksta pašaro, o dirbi sąžiningai, tai
į tave atsižvelgia - išmeta miežių; jei reikia traktoriaus žemę iškultivuoti prašom. Dabar sunku sulaukti pagalbos - kurie turi kombainą, pas tave neva
žiuos, kol savo neiškuls; trąšos brangios. Tada už tokius darbus iŠ atlyginimo
išskaitydavo, o dabar - Šimtai (300 Lt reikia iškulti vienam ha javų).
Žmonių gyvenimo formos priklauso nuo visuomenės išsivystymo, vieti
nių tradicijų, santykių tarp sluoksnių. Žmonės nevienodai būdavo įsitraukę į
visuomeninius procesus, savo veikla jie sukurdavo skirtingas socialines erdves.
Ankstesniais laikotarpiais Rytų Lietuvos socialinei erdvei buvo būdingi
dvarai kaip tam tikra ūkininkavimo ir aplinkinių kaimų žmonių sutelkimo bei
gyvensenos forma, savotiška socialinė ekonominė bendrija. Dvaruose susifor
muodavo tam tikras jiems priklausančių žmonių profesinis ir socialinis susi
skirstymas, ypatingi tarpusavio santykiai - dvariškių, dvaro darbininkų pri-
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klausomybė, prisirišimas prie ponų, o pastarųjų priedermė rūpintis savo dar
bininkais. Subrendusio amžiaus samdiniai kurdavo savarankišką gyvenimą,
keisdavosi jų priklausomybės saitai: išnykdavo ilgalaikiai dvarininko ir sam
dinio ryšiai, kurie būdavo grindžiami ne tik materialiniais saitais, bet ir mora
line atsakomybe, įsipareigojimais, prisirišimu prie darbo turinio ir ritmo. Ma
nytume, kad šių santykių, elgesio modeliai, žmonių lūkesčiai būdavo perke
liami ir į vėlesnius laikus.
Dalyvaudami nors ir painiose, ne visad nuspėjamose socialinėse struktū
rose, lygindami vienas valdymo formas su kitom, prisitaikydami prie jų, žmo
nės kurdavo savo asmeninį gyvenimą, prasimanydavo pragyvenimo priemo
nių. Išoriniai veiksniai - valdymas, prievarta, gamyba - čia jungėsi su žmo
gaus privataus gyvenimo raiškos būtinybe, objektyvios realybės santykiai ėjo
kartu su žmogaus pastangomis, išradingumu, lūkesčiais.
Rytų Lietuvos žmonių (ypač senų) gyvenimo istorijose atsispindi praeities
fragmentai, lyginami įvairūs laikotarpiai. Nepriteklius, politiniai persekioji
mai, baimė buvo dažnos traumos pokaryje; moteris pasakoja: „Tėvas mirė,
kai buvo du metai. Mama viena augino, tad neprivalgiau, neapsirengdavau
kaip reikiant. Ėjau pas turtingus kaimynus, padėdavau jiems kulti, linus bruk
ti, taip ir išsimaitinau. Kai sovietai mamą paėmė į kalėjimą, tą vasarą, kol ma
ma sugrįžo, buvau pas tetą. Mamą suėmė, nes užeidavo miškiniai, o kiti pa
skundė. Už tai ir seserį 7 metams nuteisė, 6 metus tremties davė (dabar Aly
tuje gyvena). Vieną kartą skrebai užėjo, sako man: „Vesk į Giedraičių kelią".
Tai aš parodžiau ir greit bėgau atgal. Tais laikais visų reikėdavo bijoti. Ėjau į
mokyklą, bet reikėjo eiti užsidirbti ir į kolūkį; mama buvo serganti". Tad pa
sakojimuose dažnai atskleidžiamos sovietiniais metais nutylėtos istorijos, pa
tirtos traumos, išgyventos baimės ir grėsmės.
Gyvenimo strategijos būdavo konstruojamos, atsižvelgiant į socialinių
institutų veiklą, jų normas. Pokario kaime kolūkiai ir tarybiniai ūkiai buvo
bendrijos jėgas telkiantys centrai, neribota galia organizuojantys savo narius
darbui ir visuomeninei (kartais dirbtinei, neadekvačiai nacionalinėms verty
bėms) veiklai. Moteris prisimena savo gyvenimo priklausomybę nuo ūkio:
„37 metus ten išdirbau, keturis vaikus išauginau. Dirbau laukininkystėje, fer
mose, valiau dirbtuves, vėliau paskyrė į valgyklą. Kol vaikai maži, tai tai
kiausi. Turiu dabar 3 ha, o gautus iš senelių 3 ha aprašiau dukrai. Vyras kal
vėj dirbo, kolūkyje fermos vedėju, dirbtuvių vedėju. Aš daugiau už kitus už
dirbdavau, nes gyvulių priesvoriai buvo geri - aš miltų namo nesinešdavau.
Savo mašiną turėjom; kai dirbau fermoj, gaudavau po 200 rublių, susitaupėm,
gavom paskyrą. Vyras ir žentas vairuodavo. Paskui pats žentas girtas žuvo -
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važiavo su draugu ir jo drauge. Būdavo, parašom įgaliojimą, ir važiuoja. Tada
dėjo eglėsna. Vienas jo vaikas liko".

Kultūros formų kaita
Vietovių kultūros samprata, kultūros apibrėžties sudedamosios dalys kinta
ypač ideologinių ir ūkinių lūžių laikotarpiais. Sovietiniais laikais kultūros po
būdis ir funkcijos buvo labiau susiję su valstybės kišimusi, renginių organiza
vimu, netgi fasadiškumu. Dabartiniu metu kai kurie to laikotarpio kultūros
elementai nyksta, kuriasi nauji bendruomenių kultūros dariniai, kylantys iš
naujų poreikių, naujai suprastos gyvensenos. Vietovių kultūra kuriasi kaip jų
socialinio ir simbolinio kapitalo išraiška, susijusi su praeities istorinio patyri
mo įamžinimu, harmoningos bendruomenių plėtros klausimais. Sunku visa
pusiškai įvertinti kultūros situaciją, numatyti kultūros politikos (deja, dar ne
visai išryškėjusios) kryptis, žmonių požiūrį į įvairias kultūros plėtros tenden
cijas, jų poreikius — apžvelgsime tik turima tyrimo medžiaga pagrįstus tvirti
nimus (taikoma atskirų atvejų analizės strategija).
Demokratijos sąlygomis įvairios gyventojų grupės gali daryti įtaką kultū
ros situacijai ir vystymuisi savo gyvensenos išraiška, elgesiu, įsitraukimu į
įvairias jos formas. Ateities kultūros modeliai demokratėjančioje, pagrįstoje
gyventojų poreikių, vizijų ir interesų analize visuomenėje turėtų būti lankstūs,
atitikti vietos ypatumus, tautinės kultūros tąsos tendencijas, kartu Europos bei
pasaulio kultūros laimėjimų integraciją. Įvairių socialinių ir kultūros progra
mų kūrimas ir jų įdiegimas turėtų padėti pagyvinti žmonių gyvenseną, nedi
delių vietovių gyventojams sudaryti sąlygas nevirsti „kultūros provincijom".
Kultūros situaciją bendruomenėje apibrėžia, kaip tolygiai kultūra yra plėtoja
ma, kokią kultūros vietą, prioritetą tarp kitų socialinės sferos veiklos sričių
savivaldybė, seniūnija pripažįsta.
Taip pat svarbu įvertinti kultūros, kaip įvairiapusio, sudėtingos struktūros
reiškinio, sudedamųjų dalių santykį, lyginamąjį svorį, jo pokyčių tendencijas.
Svarbus socialinių ir kultūrinių pokyčių rodiklis - socialinis pritarimas.
Dabartiniu metu, kai dėl vienų ar kitų priežasčių susilpnėja kai kurių kultūri
nių institucijų (pvz., kultūros namų) bei kultūros veiklos krypčių reikšmė
bendruomenės gyvenime, atsiranda niša, kur pripažinimą įgyja naujo turinio
bei veiklos grupės. Vyriškis pasakoja apie medžiotojų, kaip kultūrinės gru
pės, prestižo ir įtakos sustiprėjimą bendruomenėj: „Anksčiau tuos būrelius
jungdavo, skaidydavo, kaip būdavo liepta iŠ aukščiau, o kai tapo laisva, gali-
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ma, tai iš trijų medžiotojų būrelių, kurie priklausė šiai teritorijai, tai mes, vie
tiniai su dalimi vilniškių, uteniškių, sukūrėm grynai savo - tauragniškių atski
rą vienetą, taip ir tvarkomės. Santykiai su Vilniaus medžiotojais išliko geri,
draugiški. Yra klubo valdyba, dalyvavo apie 30 žmonių renkant. Iš visų narių
rinkom į ją penkis, demokratiškai. Mirė mūsų senasis klubo vadovas, išsirin
kom naują. Laidojant padėjom visi kiek galėjom, ir pinigų skyrėm, ir daug
darbų laidotuvių metu atlikom. Yra nerašyta taisyklė - jei miršta kas nors iš
medžiotojų, tai organizuotai nuvažiuojam, pagerbiam. Gaila tik, kad neturim
uniformų (mat vis su tais pinigais striuka), bet svajojam ir neprarandam vil
ties ateity įsitaisyti. Išlydint iš šio pasaulio savo klubo narį norėtume ir šūvių
salve gražiai palydėt pagerbt. Ir dabar tą troskom padaryt, bet pagalvojom,
dabar - vienas su švarku, kitas su megztiniu - netinka, ginklas irgi reikalauja
pagarbaus elgesio (jei uniformuoti, tai taip), aplinkos tinkamos. Mūsų drau
gas turėjo šeimą, giminių, vaikus, darbo draugus, bet laidojant jo priklausy
mas mūsų draugijai buvo ypatingai išryškintas. Jei jau klebonas {suprantantis
visuomeninį susiskirstymą, tradicijas) mums pasiūlė šūvių salve pagerbti ve
lionį, tai reiškia, jog bendruomenės nuomonėje (kaip aš iš Šalies pasižiūrėjau)
gal ir nesam kokia pakopa aukščiau už kitus, bet mes, medžiotojai, turim jau
tam tikrą prestižą žmonių akyse. Tai vyrų bendrija (yra tik viena moteris), su
daryta iš vietinių (gal dešimties), kilusių nuo šio krašto uteniškių, vilniškių.
Puoselėjame savo šventes, tradicijas. Būna didžiojo medžioklės sezono atida
rymas - šventė prie laužo (dar neįtraukiame viso miestelio, kaip tai būna,
pvz., Vokietijoje). Tai man teko patirti, buvojant užsienyje medžiotojų vado
vų kursuose. Švenčiam Kalėdas, sezono uždarymą. Organizuojam ir me
džioklės trofėjų parodas kultūros namuose. Rajone to niekas nedaro, o mes
sunešam ir sukabinam, užkraunam visa, ką turim: ragus, kailius, iškamšas, il
tis. Viskas su užrašais; prisikviečiam svečių, ateina visi su šeimom, vaikais.
Nors išlaidų turime, bet padarom įdomią šventę. Skelbimai būna ir rajoninia
me laikraštyje, atvažiuoja iš kitur irgi pasižiūrėt, kasmet vis daugiau ir dau
giau. Turim atsiliepimų knygą, albumus vedam". Medžiotojai panašėja savo
gyvenimo būdu, rūpesčiais, vartojimu. Respondentas tęsia: „Tai ir azartas, ir
pomėgis, ir poilsis. Tai lieka brangus malonumas. Mes turime nušauti limi
tuojamus (kuriems reikalingos licencijos) žvėris. Jaunas stirnas ir briedžius
mes parduodame į Panevėžio žvėrienos perdirbimo fabriką, o gautus pinigus
naudojame klubo reikmėms: medžioklės plotų nuomai, licenzijų įsigijimui.
Kailių paklausa yra labai kritusi; yra taip, kad lapė atbėga, o medžiotojas net
nešauna. Yra, aišku, kailių mugių, vienas mūsų tuo verslu net užsiėmė, turėjo
savo žvėrelių fermą, buvo pertraukęs, o dabar vėl atgaivino tą darbą. Kailių
rinkoje jis yra mūsų arbitras. Čia yra vietinis kailių dirbėjas; šiek tiek tuos
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kailius medžiotojai parduoda už vieną kitą dešimtį litų, kitas gal žmonai po
truputį kailiniams tiį kailių prirenka ar kaimynui atiduoda. Visos mūsų šeimos
valgo mėsą (šernieną), mėsą tikrinam patys (keli esam veterinarijos gydyto
jai), tvarkomės, bėdų nebuvo". Savo veikla, tradicijomis, perimtomis iš se
nesnių laikų ir papildytomis dabar kuriamomis, jie patrauklūs ir kitiems, turi
ir auklėjamąją įtaką: „Žmonos, be abejo, yra nepatenkintos, kad mes dalį po
ilsio laiko skiriam už namų ribų - medžioklei. Tačiau jų (ir dar kaimynų) vai
kai ateina į medžioklę kartu su vyrais. Kol dar kiškius medžiojam ir sniego
dar nedaug, tai ir pirmokėlis koks ateina, o Šiaip stengiamės imtis kuo vyres
nius. Juos aprengiam oranžinėm liemenėm, kad matytųsi, tai kiek džiaugsmo
vaikams. O jei dar po medžioklės prie laužo iššaut duodam, tai ten mokykloj
jis kitiems visą savaitę ten pasakoja, kur tau. Tai beveik vieni berniukai būna;
kartais koks tėvas ir dukterį studentę atsiveda dėl egzotikos. Kai jau būna
sunki žiema ir daug sniego, tai jau neimam jųjų. Bet ne visi iš tų vaikų tampa
medžiotojais - pašaukimo jei nėra, tai žmogaus nepriprašysi. Va, vienas iŠ
medžiotojų vis tempdavo tempdavo sūnų, bet niekas neišėjo. Mano brolį tėtis
irgi vesdavosi, bet tai jis užmiega, tai jam neįdomu, tai jam meškeriot ge
riau". Ši istorija atskleidžia, kaip priklausymas grupei, jos vertybių paisymas
sustiprina jos narių vertingumą, sukelia bendruomenės pagarbą.
Svarbi problema yra materialinė kaimo kultūros padėtis. Kultūros darbuo
toja sako: „Mūsų kultūros namai, ačiū Dievui, nepriklausė kolūkiui, nes dabar
tokie jau daug kur stovi uždaryti, ar privatizuoti. Pvz., Juknėnuose, toki na
mai stovi dabar be langų. Radeikiai - ten tik pavydėt reikėdavo - visa įranga,
scenos, viskas buvo, o dabar atrodo, nekūrenami. Mes stengiamės žiemą nors
kiek prakurti, nes žmonės, susirinkę į repeticijas, nori, kad būtų šitta, malonu
užeiti". Žmonių ekonominė padėtis neskatina kultūros renginių lankymo:
„Žmonės jau ir karves parduoda. Mes iš tokios moters perkame pieną, tai ji
jau į pieninę ir neneša, padaro sūrių, parduoda už 6 Lt, ji gali už tai jau duo
nos nusipirkti. Vienas jos sūnus Vilniuje, o kitas čia dirba, bet už pusę metų
tikriausiai algos negavęs. Be to, padaugėjo ožkų, nes ganyklos toli, ypač ru
denį, tamsu, prilyta, o žmonės mina tą dviratį, vargsta važiuoti pas tą karvę.
Jau tų vilčių kaip ir nėra. Būdavo, ateina žmonės į kultūros namus, klausia,
kada čia tie ar kiti atvažiuos, tai pakvieskit, o dabar - jau ne. Žmonės neturi
pinigų: jei eiti į koncertą keturiems šeimos nariams, 6 Lt už vieną bilietą- tai
jau 24 Lt, jau geriau pavalgyt už tuos pinigus".
Kaime vyksta įvairaus pobūdžio kultūriniai poslinkiai, susiję su kultūrą
kuriančių grupių, individų, pagaliau ideologinių nuostatų pokyčiais. Nauji
kultūrinės veiklos aspektai atspindi pasikeitusią tikrovę, socialinių santykių
tinklą. Žmonės yra kultūros kūrėjai ir vartotojai; jų anksčiau susiformavę po-
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reikiai, veikiami kintančių sąlygų tarsi dyla, o naujos kultūrinės reikmės (ati
tinkančios naują jų gyvenimo būdą) dar tik ryškėja. Tarnautojas apibūdina
Rytų Lietuvos vietovės kultūros reikalų situaciją: „Aišku savaime, kiekvienas
žiūri savo kiemą, savų reikalų, iš ko pragyventi, bet kultūrinis gyvenimas ir
seniau, ir dabar (palyginus su kitom vietovėm) tai neblogai vyksta. Ir kultūros
namus dar nuo T.Tilvyčio laikų turim nemažus, ten dar dirba ilgamečiai dar
buotojai, jie suburia žmones. Dar iŠ Utenos atvažiuoja choreografė ir chorve
dė; yra ansamblis, žmonės dainuoja, šoka, yra suaugusių ir vaikų dramos bū
reliai. Didelę dalį žmonių subūrė ir sutraukė bažnyčios choras; kai kurie iš jų
dainuoja ir kultūros namų ansamblyje. Vargonininkė moka organizuoti ir pa
ruošti choristus, ji pastatė ir vaidinimą su giesmėm „Tauragniškių vestuvės",
važinėja su juo ir į kitas vietoves". Apie pasikeitimus kultūros srityje mąsto
kultūros darbuotoja: „Dirbu čia jau nuo 1974 metų, anksčiau renginiais susi
domėjimas buvo labai didelis (gal kad pavėžėdavo iš tolimų kaimų). Būdavo,
mūsų salė visų ir nesutalpindavo (yra 260 sėdimų vietą). Tad švęsdavom
įvairias šventes: pabaigtuves, Žemdirbio dieną, Moters dieną, ir kiekviena
proga rengdavom vakarones. Kolūkio autobusai iš visų pusių žmones suvežiodavo, visi labai norėdavo tų švenčių, laukdavo labai. Kokį žaidimą bepra
dedi, jie eina, šoka; atvažiuodavo beveik po pora kolektyvų per savaitę iš to
liau. Net ir Vilniaus teatrai (Akademinis, Jaunimo) - o kokio pasisekimo su
laukdavo, lūždavo salė. Ateidavo specialistai, moksleiviai, eiliniai kolūkie
čiai. Visi norėdavo važiuoti ir į miestus, į teatrus. Važiuodavo ir į Karpatus,
Gruziją ekskursijos. Vėliau, kai iširo kolūkiai, ateidavo vis mažiau. Siūlosi
dabar ir Filharmonijos, ir kiti kolektyvai, bet mes negalime priimti, nes žmo
nės nebeišgali. Jie tą vieną karvutę gal turi, ir moka jiems mažai. Organizuo
jam tuos renginius, bet jau rečiau - tai valstybines šventes, tai Motinos die
nai, bet neateina taip gausiai, ir tokių smagių vakarojimų jau nebėr. Čia mažai
jau ir tarnautojų - tik seniūnijoj, kultūros namuose, ambulatorijoj". Kultūros
įstaigos tam tikra prasme varžosi su kitomis organizacijomis; kultūros dar
buotoja pasakoja: „Buvusioje kolūkio kontoroje klebonas organizuoja katali
kišką stovyklą iš visos Lietuvos, jis gauna labdarą, gal nelabai ji čia populiari,
gal vaikams nusibosta per dieną ilgai melstis? Su kultūros namais jis nelabai
bendrauja dar nuo anų laikų. Mes su vyru neinam čia į bažnyčią, nekeliaklupsčiaujam. Aš jau seniai esu kultūros darbuotoja, tada mum nebuvo leista,
mus persekiojo. Aš jau taip nedarysiu, kaip kiti (ir mokytojai) padarė: kai tik
viskas pasikeitė, tai jie tuoj bėgte į bažnyčią. Aplinkinių vietovių kunigai yra
labai malonūs, bendraujam su jais, kai nuvykstam su spektakliais (turim stip
rų dramos kolektyvą), koncertais".
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Keičiantis kultūros vartojimui kaime, kultūrinių poreikių pobūdžiui, kul
tūros darbuotojų, kaip sluoksnio, padėtis tampa nestabili, neaiški: „Ir kultūros
namuose dirba tie, kurie čia yra dar iš seno; atlyginimas mano nedidelis - į
rankas gaunu tik 580 litų. O jeigu laikysiu ūkelį, tai aš čia neatiduosiu savo
jėgų pilnai. Yra neįmanoma suderinti ūkį ir kultūrinį darbą. Aš jau pensinin
kė, jau seniai išeičiau, bet kadangi mano pensija - 265 litai, tai neaišku, kaip
pragyvent. Jau mano sūnus suaugęs, baigęs literatūrą, jam nereikia padėti.
Mes, kultūros darbuotojai, tik porą metų buvom pajutę, kad mumis rūpinasi,
o per atgimimą puolė mažinti etatus, lyg tai iš tų 40 žmonių sumažiną 10 ra
jone ką nors išloš". Nedarbo grėsmė jaučiama visą laiką: „Visą laikąjauti ne
rimą ^ ar jau reikia kitur ieškoti darbo. Choreografė ir chorvedė (labai geros
specialistės, iš jaunesnės kartos) važinėja iš Utenos, tai ir jos visą laiką klau
sinėja - ar mažins, ar ne, ar buvo atvažiavę komisijos nariai? Choreografė
dirba ir pradinėj mokykloj, bet nėra užtikrinta ateitimi, nes ir tėvai diskutuoja:
o gal anglų vaikams geriau? Tėvai nepagalvoja, nežiūri, kad tas vaikas susi
kūprinęs eina. Mes jau matom iš eisenos, kuris vaikas yra jau šokęs, kažką
lankė. Kultūrai perspektyvų nėra, tolyn - blogyn. Jauni specialistai nebeatei
na, niekas jų nepaskiria į rajoną. Kas, pvz., baigęs Klaipėdos fakultetus, eis į
kaimą? [sidarbina kitur daugiausiai".
Kultūros namai ir bendruomenė pamažu derina kultūrinius įvairių grupių
žmonių interesus su visuomenės pokyčiais, globalizacijos iššūkiais (Valenti
no diena), tradiciniais požiūriais, galimybėmis. Kultūros darbuotoja pasakoja
apie dabar susiklostančią kultūros renginių struktūrą: „Švenčia žmonės ir Mo
ters dieną (ir pakeiksnoja, kad atėmė tą Šventę iš moterų)- Kai kurios religinės
šventės nėra populiarios. Mes mėginam daryti vakarones per Velykas - bet
pirmoj dienoj nepriimtina, o antroj - visi išvažiuoja, ir prisivilioti sunku. Kar
tais net ir prisibijom - likusieji (jaunimėlis) ateina po švenčių jau labai pra
stoj formoj. Bažnyčia Velykas labai iškilmingai švenčia, ten yra jų choras,
aktyvas. Užgavėnes darom, Motinos dieną švenčiam, bet dalyvių mažėja. Įsi
tvirtino ir Valentino dienos šventimas - nuperkam prizelių, ateina jaunimas,
nors nėra veiklus. Švenčiam Vasario 16-tą. Vėlines švenčia giminėm, šei
mom - eina į bažnyčią, tvarko kapus".
Užuot dalyvavę kaimo kultūros renginiuose, žmonės dažnai laisvalaikiu
lieka namuose, žiūri televizorių. Moteris pasakoja: „Televizorius yra ir kon
kurentas kultūros namams, ir kartu žmogui padeda: bobutę žiūrinčią serialą ir
kitus atitraukia nuo blogų minčių, šiurkščios kasdienybės („esu biedna, nieko
neturiu", „ačiū Dievui, kad tuos filmus rodo, pamatau gražaus gyvenimo",
„gerai, kad tuos filmus dar rodo"). Tos senukės, savo daržus ravėdamos, sa
ko: „Oi, jau reikia daryti pertrauką, einu serialo žiūrėti". Tad televizijos regi-
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niai žmonėms leidžia bent vaizduote panirti į kitą, žymiai gražesnę, tobulesnę
erdvę, kuri pripildo jo sąmonę, mintis ir jausmus naujų kultūrinių ženklų, nu
kreipia individualybę į naujas kultūrines reikšmes.
Moteris pasakoja apie darbą bibliotekoje, apie šios kaimo kultūros institu
cijos padėtį: „Bibliotekininke dirbu jau 40 metų, dabar tik pusę etato. Kadais,
dar 1946 metais su tėvais atvykom iš Zarasų rajono. Tiek metų išgyvenus, čia
jau pripratau - žmonės labai nuoširdūs, nors kalba maišyta, netaisyklinga kal
ba. Knygų skaitymas keitėsi. 1989-1993 metais žmonės tarsi nežinojo, į kurią
pusę orientuotis, buvo pasimetę, paskui vėl atgijo, spauda tapo reikalingesnė.
Skaito ir knygas. Yra ir jaunimo - mokosi dešimtmetėje, po to Širvintų vidu
rinėje. X aukštąsias mokyklas įstoja sunkiau, daugiausiai - į buhalterinės ar
prekybos krypties aukštesniąsias. Likę kaime merginos išteka, berniukai iš
vyksta į Vilnių, kur įsitaiso dirbti statybose. Aš dalyvauju mokyklos įvykiuo
se. Biblioteka reikalinga kaip bendravimo, žmonių susitikimo vieta. Čia žmo
nės skaito laikraščius, knygas; naujų gauname nedaug - šiemet 38 egzemplio
rius, daugiausiai užsienio meilės romanų. Rimtesnių sponsorių neturim; čia
Baltušio giminaitė atidavė Grušo raštus, Baltrūno knygas, ir kt. Valdžia bib
liotekininkus nusmukdė, daug bibliotekų norėjo uždaryti. Vyko didelis karas,
centrinės direktorė ėjo kryžiaus kelius, tai kai ką laimėjo. Nors rajono biudže
tas nedidelis, bet pasistengė surasti lėšų ir beveik visose paliko po pusę ar tris
ketvirčius etatų. Jungiant klases, ir mokytojų daug turėjo būti atleista, bet su
rado ir tam lėšų. Mane paguodžia, jog esu reikalinga žmonėms. Ar kokios bė
dos kam, ar kurią sūnus skriaudžia, moterys guodžiasi, prašo padėti, patarti.
Užtariu tas moteris nabages. Ateina pas mane, nakvoja, skundžiasi, jog žentas
užgaulioja. O tas man grasina: sudeginsiu tave, primušiu. Bet mano durys
kaimynėms dieną naktį atviros. Ypač geria 38-45 metų vyrai, o vėliau ap
rimsta. Gal keturioms moterims laiks nuo laiko reikia prieglaudos. Kiek ga
liu, aš padedu joms. Man kartais vyrai grasina už tai. Aš jiems sakau, kai jie
išsiblaivo: „Jonai, tu mane keikei, bet ar ne tu kaltas?" Jis prisipažįsta kaltas,
aš jam patariu negerti, gydytis. Į biblioteką ateina ir pagyvenę moterys, skun
džiasi, kad vyrai ar žentai prageria pensiją, mušasi. Pasikalbėję jos vėl turi
grįžti namo ir melžti karves, tvarkytis".
Miestelių, kaimų gyvenimas pagyvinamas kultūriniais renginiais, išvyko
mis: „Vyksta didelė Lino šventė - iš namų atsinešam ratelius, stakles. Vyks
tam ir į rajonines šventes. Įdomios žmonėms būna Joninės, Rudens šventės.
Atvelykį šventėm, dalyvavo kunigas, mokyklos mokytojai su vaikais. Būna
šventės ir Vilniaus apskrity, atvažiuoja net Vidūnas. Širvintose vyksta Žem
dirbių ar Rudens šventės, tada ir mūsų ansambliai, mūsų gaspadinės su sū
riais, kumpiais nuvažiuoja".
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Vienas iš svarbių tradicinių renginių kaimo vietovėse -jaunimo šokių va
karų organizavimas. Kultūros darbuotoja pasakoja: „Anksčiau Čia į vakarus
atvažiuodavo visi vyresnio amžiaus, būdavo geri Šokiai; jeigu ten ir susistumdydavo, tai užrėkei ant jo, pasakyta baigt, pro duris ir viskas. Surenkam po
40-50 litų, taigi tie pinigai kliūva mūsų renginiams. Remonto jau nedaryta gal
14 metų; Čia nėra verslininkų. Jaunimas labai pasikeitė - tapo agresyvus, ge
ria, būna muštynės. Gal čia filmų poveikis. Turim muzikinį centrą, vyksta šo
kiai. Geram gėrimui jauni neturi pinigų, tai išgeria kažkokio pilstuko, ir tam
neturi saiko. Tėvai leidžia į diskoteką vaikus kartais ir nuo 12 metų; kiti nesi
domi net savo vaikais, net gina, nežinodami, ką jie veikia. Dabar leidžiama
šokti iki 2 valandų nakties; jie neiššoka, todėl paskui prasimano visokių daly
kų. O jau 10 valandą būna tamsu -jie eina, susiporuoja, vaikšto palei šiltna
mius, važinėja, laksto mašinomis. Tėvai gal iš paskutinių tą mašiną yra nupir
kę, nori pasirodyti. O mums tai siaubas - turiu būt su pagaliu, ilgai išbūt - ir
skirt juos, ir tampyt, ir užduot. Reikia būt tarsi policininku. Taigi jaunimėliui
yra perdaug tos laisvės. Dvidešimtmečių ateina pasišokt labai mažai, gal tik
po kokio pobūvio, per gimtadienį ar iš nostalgijos kultūros namams. Atvyksta
kraštiečiai, darom susitikimus, bet jie irgi neturi lėšų. Kuktiškėse, pvz., yra
ten gal bendrovė, tai kultūrininkai gali kiek nors išprašyti lėšų. Prieš tris me
tus, remiant Atviros Lietuvos fondui, šventėm 90 metų nuo pirmo spektaklio
Tauragnuose sukaktį. Buvom sukvietę penkis teatrinius kolektyvus iš kitur.
Rudenį buvo kita šventė - kultūros namų keturiasdešimtmetis. Mūsų rengi
nius yra parėmę šiek tiek mūsų parduotuvės, bet jos irgi neturi daug".
Atgavus nepriklausomybę, kultūros samprata išsiplėtė - buvo prisiminti
ankstesnių laikotarpių tautiniai simboliai, vietovių istoriniai įvykiai, atgaivin
ta sovietmečiu represuotų grupių (disidentų^ kovotojų už tautos laisvę) atmin
tis. Miesteliuose, kaimuose buvo statomi nauji ir atstatomi seni paminklai.
Pokario kovose, Sibiro žemėje žuvusių garbei, išnykusių kaimų, mirusių pri
siminimui pastatyta daug kryžių. Įvykių liudininkė pasakoja; „Nutarė pastaty
ti paminklą prieš karą Širvintose - Čia buvo labai daug žuvusių, kada su len
kais mušėsi. Galvojo, kaip tai įprasminti. Surado skulptorių, tai jis padarė vie
ną, kitą pavyzdį. Visi išsirinko tą, kur motina Tėvynė laiko žuvusį karį. Šiam
Birutės vardu vadinamam paminklui lėšos buvo renkamos iš žmonių, tai kas
kiek galėjo, tas tiek aukojo, dalį valstybė davė. Žinau tikrai, kad pulkininkas
Skorupskis irgi aukojo (labai su juo draugavom, jis labai tankiai pas tėvelį at
važiuodavo). Tai jiedu abu su tėveliu susidėjo ir 500 Lt tam paminklui davė.
Su skulptoriumi Antiniu dar buvo trys darbininkai atvažiavę. Mes davėm
jiems patalpas, jie pas mus gyveno visą savaitę, mes juos maitinom. Per Šven
tinimą buvo labai daug žmonių, buvo labai graži diena, buvo saulėta. Kas
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svarbiausia, dar paminklo nebuvo, o aplink tą vietą buvo tiek daug gėlių, vis
kas buvo gražiai paruošta. 1953 metais jį nuvertė, jis buvo visai likviduotas.
Aš manau, kad yra dar žmonių^ kurie darė Šį nešvarų darbą. Kai jį griovė, tai
iŠ karto nieko nepadarė, tada 3 galingus tuos traktorius atsivarė ir griovė naktį
su didžiausiais lenciūgais, su didžiausiais retežiais. Buvo tokių žmonių, kurie
tuo džiaugėsi, o buvo ir tokių, kurie visą laiką širdyje nešiojosi dėl to nuos
kaudą. Vėl šį paminklą atstatė 1994 metais. Buvo didelė šventė, buvo labai daug
žmonių, buvo daug ir mūsų, senų; atvažiavo tie, kuriems dar sveikata leido".
Elgesio kultūra atsiskleidžia vietovės erdvėje, tarpusavio santykiuose.
Kiekviena bendruomenė visais laikais susidurdavo su „kitais", t. y. nepriklau
sančiais jai, atvykėliais, svetimais. Tie „kiti" - tai dažnai poilsiautojai, lan
kantys rekreacines vietoves. Vietinė respondente išsako nuomonę apie vieną
šiuolaikinių poilsiautojų: „Dabar poilsiautojai pasikeitę - yra labai turtingų;
viena miestelėnė buvo čia įdarbinta viešųjų darbų, pakrantes tvarkė, tai ana
sakė, kad tokių butelių dar nebuvo regėjusi - po 100 litų užu gėrimus mokėta.
Ir pagal mašinas, kurios čia lekia, tai aišku, kad yra gerai gyvenančių. Vieti
niai tai ne, bet yra atvažiuojančių ir iš Panevėžio, ir iš Kauno, iš Vilniaus. Čia
prie Tauragnų ežero vieni iš Kauno yra įsirengę tėvų sodybą, tai priima turis
tus, net ir žiemų. Mes prašėm Gamtos apsaugos (departamento), kad mums
leistų įrengti poilsiavietę, kad seniūnijai irgi būtų naudos iš supančių ją ežerų.
Žmonių kultūra tai prasta - pernai įrengėm viskų prie ežero, tai sulaužė, šie
met vėl viskas įrengta. Nieks nepastovi. Nei sudrausi, nei sugausi tokius".
„Kiti" nuo seno yra ir kitos vietovės jaunuoliai, atvykstantys į pasilinksmini
mus. Skirtingų kaimų jaunuolių muštynės yra tarsi savo viršenybės demonst
ravimas, teritorijos ir savų merginų apgynimo ritualas, archajiškas elgesio bū
das. Tauragniškė pasakoja apie tokių tradicijų tašą dabartiniais laikais: „Yra
gero jaunimo, jie ateina ir į biblioteką, domisi kultūra. Jaunų čia nedaug, bet
kai kurie, taip sakant, spaigliai, jau jie čia kovoja - ypač su Utena, Vyturių
mikrorajonu. Kai tie čia atvažiavo, tai apdaužė tų mašiną, tada tie atvyko su
atsakomuoju vizitu - trankė kam papuolė. Viena mergaitė čia sukėlė mušty
nes šokiuose - neaišku ir dėl ko1*.

Religinės kultūros raiška
Pripažindami Šventybę kaip neišnykstančią, o vis pasikartojančią nepri
klausomą vertybę, galime įžvelgti ir patvirtinti žmogaus santykių su šventais
dalykais patirties svarbą. Šventumas gali būti siejamas su dieviškos sferos,
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dievybės apraiškų visuomenės sąmonėje reikšmingumu, o ir vertybe, galinčia
sutelkti, sujungti bendruomenės narius, nukreipti juos idealo link.
Šventumo raiška ir įsipareigojimas Šventumui įvairiais laikotarpiais Lietu
voje buvo nevienodas; ypač sovietiniais metais religinė veikla buvo nuvertin
ta, kai kurios Šventybės apraiškos visuomenėje buvo slopinamos, negalėjo
reikštis viešai. Tautinis pabudimas reiškė kultūrinį ir dvasinį aktyvumą, taip
pat asmeninį atsivertimą, dažnai sutapusį su religiniu atgimimu. Nacionalinis,
teisinis ir kultūrinis sąjūdis sukėlė tad ir religinio atsinaujinimo dvasią. Po
1990 m. prasidėję pokyčiai visuomenėje reiškė ir atviro, pliuralistinio pasau
lio formavimąsi, kur įsipareigojimas nevaržomai (po buvusio draudimo) daly
vauti religinėje veikloje tapo daug kam nauju (o vyresnei kartai atnaujintu)
potyriu, nauja tapatumo forma. Moteris apibūdina religinio gyvenimo įtaką
dabartiniam apylinkės žmonių dvasiniam aktyvumui: „Mokykla pasikeitė, kai
čia pradėjo mokyti tikybos. Vaikai dabar yra dvasingesni, mandagesni, atsa
kingesni. Vienas mokinys vyks į kunigų seminariją. Aš pati esu savotiška atsivertėlė — dabar ir į bažnyčią vaikštau, ir chore giedu, tad daug kas prikaišio
ja, kodėl anksčiau to nedariau. Nesupranta, kad darbas to neleido, tačiau mes
paslapčiom važiuodavom į Vilniaus bažnyčias. Mano tėvas kadais buvo var
gonininkas, o mama chore giedojo. Aš esu giedorių grupėj (esame penki),
giedam per laidotuves. Esu veikli, tad išrinko ir į Bažnyčios komitetą. Turim
2 bažnytinius namus, juos nuomuojam, gaunam lėšų. Bažnyčioje 30 metų ne
buvo remonto, trūksta kunigų. Tačiau ir Čia organizuojamės: vykome į Kry
žių kalną, Tytuvėnų vienuolyną, Šiluvą, Rumšiškių muziejų. Visiems tai su
teikia daug džiaugsmo".
Šiuolaikinė visuomenė, taip pat įvairūs religinės sferos komponentai nuo
lat formuojasi ir kinta. Šventybės pasaulio (apeigų, religinių simbolių ir jaus
mų) įsiskverbimas į kasdienybę, į socialinę realybę atsispindi įvairių religijos
komponentų raiška bei svarba visuomenėje, jų įtaka socialiniam gyvenimui.
Galima sutikti su šiuolaikinių religijos teoretikų pastebėjimais, jog „diskusi
joje dėl visuomenės tikslų tebegyvuoja religinių vertybių skverbimosi į viešą
ją sferą tendencija", „religiniai argumentai ...išlieka svarūs individualioje
plotmėje", „religines ištakas turinčios etinės nuostatos tebėra aktualios";
J.Habermaso ir R.N.Bellah nuomone, religijai turi įtakos racionalumas, gam
tos ir visuomenės mokslai, kurių veikiama religinė pasaulėžiūra tampa nebe
tokia reikšminga (14:111-112).
Apie integruojantį religijos vaidmenį ypač ankstesniais periodais rašė
E. Durkheimas, A. de Tocąueville' is; pastarojo nuomone: „Sunaikinus valsty
bėje religiją, į aukščiausius intelekto sluoksnius įsiskverbia abejonė ir pusiau
paraližuoja visą žmogaus protinę veiklą... Kai nebėra autoriteto nei religijos...
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žmonės netrukus ima baisėtis ta beribe nepriklausomybe. Tas amžinas visa ko
nepastovumas ir kaita kelia nerimą ir vargina" (15:20). Kaip rodo rašytojų
kūriniai ir etnologų darbai apie tradicinį Lietuvos kaimą, autoritetų buvimas
suteikia kaimo bendruomenei pastovumą, sukuria pasitikėjimo atmosferą; jų
praradimas gali sukelti abejones pasaulio vertingumu, gyvenimo prasmin
gumu. Autoritetų egzistavimas padeda bendruomenei būti taikingu, gerai
funkcionuojančiu socialiniu kūnu. Tradicinėje visuomenėje autoritetai (vienas
iš svarbiausių - dvasininkas) yra tarsi tarpininkai tarp formalios valdžios ir
bendruomenės, jų funkcijos - dvasinės gerovės kūrimas, reagavimas į ekstre
malias situacijas, iškylančius pavojus, socialinių bei kultūrinių normų saugo
jimas. Autoriteto funkcijos modernioje visuomenėje yra daryti žmonėms įta
ką, būti savotiškiems ekspertams (vertinti žmonių dalykinius pasiekimus, mo
ralines savybes), savaip (paskatinimo ar papeikimo būdais) kontroliuoti jų
veiksmus.
Religingumo situacija, bažnyčios autoritetas žmonių pasakojimuose daž
nai minimi. Įvairaus amžiaus, socialinės padėties grupės skirtingai apibrėžia
savo santykius su religijos institucijomis, tikėjimu. Mergina aiškina: „Bažny
čia reikalinga jaunimui, bet reikia, kad dvasininkas stengtųsi jaunimą supras
ti, būtų su juo draugiškas, atviras, ne griežtos nuostatos, bet gerumu siektų
supratimo".
Religinės normos, kaip religijos autoritetingumo išraiška, reguliuodavo
žmonių elgesį įvairiose situacijose, buvo giliai įsiskverbę į kultūrą. Moteris
pasakoja apie maisto vartojimo pokyčius prieš didžiąsias šventes prieškaryje
ir po karo: „Kai būdavo pasninkas, tai iš linų sėmenų padaro kokia 10 litrų
aliejaus, tai namuose virdavo kopūstus, dažydavome jį su svogūnais". Kitos
moters iš Širvintų apylinkių pasakojimas yra svarus argumentas, įrodantis re
ligijos autoriteto galią sovietiniais metais: „Pirmą kartą Šiluvon kunigas Ro
kas Puzinas su savo mašina rodė kelią. Važiuodavom kelios mašiniukės.
Mergaitės ėjo į mokyklą, ir jas veždavausi. Tai mokyklos direktorės pavaduo
toja priekaištaudavo, kam imuosi su savimi, leidžiu su kunigais (tada čia ku
nigas Grigas gyveno) draugauti, į šventas vietas vykti. Aš jos paklausiau: „Ar
aš padariau nusikaltimą?" Nuvažiavus į Kryžių kalną, nustebau, kiek ten kry
žių, jų ir nesuskaičiuotum". Senyvos moters pasakojimas primena apie oficia
laus požiūrio sovietiniais metais prieštaravimą religinėms vertybėms: „Viena
mokytoja man sakydavo: „Tai vedi vaikus į bažnyčią". Aš: „Vedu. Turiu pa
gyrimo rastus, kad gerai juos auklėju". Todėl dabar visi vaikai tiki. Ir visi
anūkai pakrikštyti. Viena sūnienė buvo prie partijos, bet vaikų ir pirma komunija, ir jų šliūbas buvo. Kiti anūkai jau dideli pakrikštyti".

ANELĖ VOSYLIŪTĖ

Rytų Lietuvoje kai kurios vietos nuo seno buvo ypatingos, susiję su senai
siais religiniais kultais, istorine atmintimi; vyriškis pasakoja: „Į Kernavę daug
žmonių atvykdavo iš Lietuvos, iš visur. Ir Rasos šventes žmonės ten švęsda
vo". Bažnyčia, kaip socialinė institucija, nors sovietmečiu buvo persekioja
ma, varžoma, tačiau ypač nesusijusiems su valdžia žmonėms buvo autorite
tas. Buvęs bažnyčios zakristijonas prisimena." „Sovietų laikais bažnyčia buvo
labai spaudžiama. Kunigai, kurie valdžios neklausydavo, iš tos vietos būdavo
ištremiami. Tarnautojai bažnyčios negalėjo lankyti, tad kai kurie vaikus
krikštindavo slaptai. Ūkininkai bažnyčią lankydavo viešai. Žmonės labai tikė
jo kunigais -jie patardavo, žmonėms kaip elgtis. Kunigas Juraitis iš Širvintų
turėjo pasišalinti, nes nepakluso valdžiai. Čia ir netoliese tarnavo kunigai
Gaidamavičius, Gobys, Puzonas, Balčius, Ažubalis ir kiti. Sovietų valdžia už
draudė kunigams kalėdoti, eiti į mokyklas pas jaunimą, apskritai suvaržė tikė
jimą. Bažnyčia turėjo slėpti pajamas, priklausė nuo finansų inspektorių". Ant
ros nepriklausomybės metais religinis gyvenimas vėl pagyvėjo. Moteris pasa
koja: „Kunigas atvažiuoja iš Musninkų, bažnyčia atremontuota, žmonės pa
tenkinti". Dabar miesteliuose ir kaimuose vėl atgimė religinės organizacijos,
kurios buria žmones religinei praktikai, suteikia prasmę dvasiniam žmonių
gyvenimui. Atgimimo metais įvyko svarbūs vietovių socialinių darinių poky
čiai. Tačiau seniems žmonėms atsiranda naujų kliūčių. Moteris pasakoja:
„Dabar sunku man net Širvintose į bažnyčią nueiti, nes autobusai retai važi
nėja, yra toli, o paeiti negaliu. Tad meldžiuosi namie: iš ryto prie šventų pa
veikslų sukalbu rožančių, sekmadieniais devintą valandą išklausau mišias iš
Varšuvos, vėliau - dar iš Vilniaus".
Religinės tradicijos yra gana stabilios elgsenos formos, kuriose pasireiškia
socialinių grupių ir bendrijų patyrimas ir mąstysena. Religinis asmens patyri
mas - kintantis, nuolat pasipildantis, gilėjantis ir apmąstomas įsitikinimų, ti
kėjimo praktikų rinkinys. Religinė tradicija tada veiksminga, kai jos raiška at
liepia dalyvaujančios religiniame gyvenime grupės, sambūrio giluminiams
siekiams ir poreikiams. Svarbi yra tradicijos integracinė funkcija, kuri įtrau
kia, suartina ir suvienija į bendrą veiklą ir tikėjimą tomis pačiomis vertybė
mis asmenis, grupes, bendrijas. Įvairiuose istoriniuose kultūriniuose regio
nuose susiklostančios tradicijos (pvz., šventės, piligrimystės keliai) išlieka il
gą laiką, o įvykus politiniams kultūriniams lūžiams patiria transformaciją.
Rytų Lietuvoje kito administraciniai centrai, atsirasdavo nauji ar atgydavo se
ni religiniai simboliniai centrai (šventos vietos), nuo senų laikų turėję didelę
traukos galią. Daug žmonių pasakojimų yra susiję su maldininkų kelionėmis.
Moteris prisimena: „Į Veprius eidavom 8 km iš vakaro, ypač prieš Sekmines,
nakvodavom kunigo klojime. Į Kalvarijas aš vedžiau ir savo šeimą. Po karo
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sunku būdavo ten nuvykti. Būdavo, nuvažiuoji Vilniuje ui turgaus su autobu
su, po to taksi. Vaikų į taksi į Kalvarijas neimdavo. Su kunigu Kalinausku
apie 1951 metus suorganizuodavom tikinčius pėsčiomis į Vilnių, į Širvintus.
Vilniuje, Kalvarijose nuo kalno, nuo upelio basi eidavom keliais, melsdavom
duoti sveikatos, kad vaikams Dievas duotų protą. {O dabar - pagyveno ir išsi
skyrė, o vaikams reikia ir tėvo, ir motinos). Vilniuje eidavom į Katedrą, Auš
ros Vartus (melsdavomės į šv. Panelę. Ir dabar čia einu kas sekmadienį į baž
nyčią, neseniai Čia buvo pamaldos už mirusius tėvus (aukojom 40 Lt), bet
dažnai klausau mišių jau per radiją. Kunigas mūsų geras - išremontavo baž
nyčią, išnuomavo kleboniją, meldžiasi gražiai. Iš 13 vaikų šeimos".
Vietovių simboliai dažnai turi pastovų statusą, jie yra reikšmingi visai
bendruomenei. Vyriškis pasakoja apie savo tėviškės šventovės gynybą ir aurinės kultūros (susidarančios religinių švenčių metu) reikšmę: „Kiauklių baž
nyčioje yra vertingų paveikslų. Mano motina pasakojo, kad praeitame amžiu
je šią bažnyčią norėjo iš mūsų atimti, tai net gubernatorius buvo iškviestas.
Jis pasakęs, kad kaip buvo, taip tegul ir būna. Dabar tvarko Širvintų klebonas.
Atstatymui daug pinigų sukišta: rinko aukas iš žmonių, aukojo amerikonas
Vaskela iš Buivydžių ir kiti. Prisimenu, kaip mažas su tėvais vykdavau į at
laidus į Širvintus, ten gyveno motinos pusseserė. Gražu būdavo, norėdavau
atlaide saldainių. Būdavom užprašyti ir kitur, tai tėvai su arkliu važiuodavo.
Želvoje tėvo tėviškė, ten Ignoto atlaidai, tai susėsdavom įvežimą, atvažiavę
arklį nukinkom, einam į bažnyčią. Kol pamaldos - poteriaudavom, po to sal
dainių nupirkdavo, kartais patiems kapeikas duodavo". Moteris pasakoja apie
šventų vietų lankymą: „Eidavau į Vilniaus Kalvarijas. Prie kolūkių mus, ke
turias moteris, klebonas nuvežė į Šiluvą. Girdėjau, kad sovietų laikais kai kur
drausdavo įvažiuoti į šventas vietas, būdavo išstatyti kareiviai arba ūkiai ne
duodavo mašinų. Vienur tai į šulinį, iš kurio ten žmonės gerdavo vandenį,
pripylė srutų, sumindė žvakes, net išpylė srutas ant žmonių iš malūnsparnio.
Vienas kolūkio pirmininkas pasileido raitas per žmonių minią, o ten pamatė ir
savo motiną, tai perstojo". Moteris savo pasakojime pabrėžia Vilniaus šventų
vietų reikšmę: „Vyro tėvai į Vilnių važiuodavo, nueidavo į Aušros Vartus, į
turgų, parduodavo kiaušinius. Iš vakaro išvažiuodavo į Vilnių, visko prisikro
vę. Mes, dar panos būdamos, pėsčios eidavom į Vilnių. Dažniausiai eidavom
į Kalvarijas. Valgyt įsidėdavom duonos, sūrio, lašinių. Vieną metą mes, dvy
lika panų per Sekmines dar be saulės išėjom į Kalvarijas. Ėjom per mišką,
Giedraičius aplenkėm. Atsimenu, pavalgėm mėsos su saldainiais, tai bloga
buvo. Vilniuje apsistojom pas tokią Kolesninkienę, Jarozoiimkoj ji gyveno. Ji
buvo iš Kiauklių parapijos, tai priimdavo žmones iš mūsų krašto; ji darydavo
pieminkus kaip Širdeles pardavimui. Tai ji paklojo mums ant grindų, o iš ryto
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pasikėlėm, rinkomės prie pirmos koplyčios. Ėjom į visas stacijas, į bažnyčią.
Eidavom ir į Veprius".
Kai kurios vietovės buvo prie valstybės sienų, ten žmonės nuolat susieida
vo su kitataučiais. Moteris pasakoja: „Žmonės čia pradėjo ženytis, kai rubežiaus nebuvo. Brolis nelabai lietuviškai, o aš sunkiau lenkiškai kalbėdavau.
Mūsų žemė buvo ir Lietuvoje, ir Lenkijoje (turėjom su nuotrauka „przepuskus"). Lenkai sakydavo, jog lietuviai netiki Dievu. Lenkas man sako, kad jo
teta nuvedė savo sūnų išpažinties, o aš sakau: „Aš irgi vakar buvau bažnyčio
je". Tai tas varšaviokas: „Tai ir jūs Dievą tikit?"
Religinės ceremonijos nuteikia bendruomenės narius susitikimui su šven
tumu, be to, žmones padaro artimesnius vieni kitiems. Ateidami iš profaniš
kos aplinkos, religinio kulto metu visuomenės nariai įsitraukia į bendras tra
dicijas ir tikėjimą, pasijunta dvasiškai stipresni, savarankiškesni, pakylėti
dvasiškai ir morališkai, mažiau priklausomi nuo materialinių bei fizinių
veiksnių. Dar E.Durkheimas rašė: „Kad bendruomenė suvoktų save ir išsau
gotų savimonę, jai reikia susiburti ir susitelkti. O toks susitelkimas lemia dva
sinio gyvenimo egzaltaciją, kuri pasireiškia idealių sampratų visuma ir joje
įsirašo tokiu būdu prikeltas naujas gyvenimas; jas atitinka psichinių jėgų ant
plūdis, ir šios jėgos prisijungia prie tų, kurias eikvojame plušėdami dėl duo
nos kasdieninės. Visuomenė, nekurdama idealo, negali savęs nei kurti, nei at
kurti. Šis kūrimas nėra koks papildomas veiksmas; tai veiksmas, kuriuo vi
suomenė formuojasi ir periodiškai persiformuoja" (16:466-467). Idealią aurą
sukuria švenčių aplinka. Šventės - tai nekasdieniškos veiklos formos, profa
niško laiko ir darbo veiklos pertrūkiai. Jau nuo Antikos festus, feriae buvo
dienos, pašvęstos dievams, kai būdavo nutraukiamas darbas ir teisėtumo vyk
dymas. Antikos šventės buvo pagrįstos religija, mitais, susietos su svarbiau
siais žemdirbystės įvykiais (sėjos pradžia, derliaus nuėmimas) (17). Šventė
paslepia skirtybes, sukuria bendrumą, per dalyvavimą ritualuose ugdo pagar
bumą; puošni aplinka, drabužiai, vaišės leidžia pajausti pertekliaus būseną.
Po sovietmečio Lietuvoje pastebimas švenčių depolitizavimas, o tai pagyvino
ir sureikšmino ankstesnių, prieškario laikų švenčių (ir ypač religinių, tautinių)
tradicijas. Mūsų amžiuje, suaktyvėjus masinių komunikacijos priemonių
veiklai, komunikacinė ar politinio demonstravimo Švenčių funkcija apmiršta,
o šventumo poreikis turi vis didesnes galimybes šventėje pasireikšti. Laisvės
ir demokratijos atmosfera skatina savanoriškų susibūrimų, bendrijų galią, jų
įtaką aplinkai.
Demokratinėje visuomenėje religija dažniausiai yra asmeninio apsispren
dimo ir pasirinkimo reikalas. Tačiau mūsų tradicinėse bendruomenėse pasukę
naujųjų sektų keliu žmonės nėra priimami palankiai (nors jų atžvilgiu kokių
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nors veiksmų ir nesiimama), dažnai jiems prilimpa tam tikrų „atskalūnų",
„kitų" etiketės, nors viešai taip nevadinami. Apie savo dvasinius pokyčius,
naujos religinės patirties įgijimą, išgyvenimus atsiskiriant nuo kaimo religi
nės krypties moteris pasakoja: „Eidavau bažnyčion labai. O paskiau Utenoj aš
sutikau vieną žmogų iš Jahovos liudytojų, gal kokia porą metų jis man žinias
perduodavo. Aš galvojau ilgai, turėjau rožančių, maldaknygę. Labai geras
žmogus, jis 7 metus kalėjime sėdėjo užu tikėjimų; dabar jau jis (Tadas) yra
numiręs. Paskiau aš persigalvojau, kad tikrai yra jo teisybė, o šitoj bažnyčioj
teisybės nėra. Ir aš perėjau į tų tikrų tikėjimų („Tiesa" vadinasi). Pas mus bro
liai ir seserys gerai gyvena tarp savęs, vieni kitiems padeda. Po nelaimės jie
lygia dalia (ar savo tikėjimo, ar ne) visiems padaro remontus, dirba labai
smarkiai. Utenoj tai yra jų, jau ratelis susidarė. Dabar aš nebegaliu dalyvauti,
nes mažai vaikštau. Buvo Kristaus metinių minėjimas, tai man vedžiojo sū
nus. Didžiausia šventė - tai Jo mirties metinių minėjimas".
Žmonės labai švenčia vardadienius, gimtadienius, o pas mus - ne. Tada
šiandien mano, rytoj -jūsų, o Dievui nelieka nieko. Mūsų Šeimos labai gra
žiai gyvena - nei keikias, nei girtuokliauja, yra pavyzdingi. Visi myli seną li
gotą žmogų, užjaučia. Jahovistai laidoja be kunigų, kryžiais netiki. Jei aš mir
čiau, tai atvažiuotų jaunimas, pasakytų kalbą. Aš skaitau „Sargybos bokštą",
kitus jų žurnalus. Aš labai Dievu tikiu, prieš užmiegant rūpi man ir pagiedoti.
Dabar žmonės labai užsiėmę, skuba, dirba, laiko neturi, turėtų draugiškiau,
meiliau gyventi. Tam turtui pasišventę, o turėtų skirti daugiau dvasiai dėme
sio. Susinaikina patys save per šitų savo klaidų. Žmonės yra netobuli. Kai
keičiau tikėjimą, labai pergyvenau. AŠ gi eidavau labai bažnyčion, buvo mi
šios, pamaldos - tai Švenčiausias dalykas. O kai man brolis viską apibūdino,
tai aš išnaikinau ir rožančių, maldaknyges (sudeginau), nes Dievas yr nema
tomas, tik reikia tikėjimo stipraus; taip yr surėdyta".
Ir kaimo bendruomenėse šiais laikais jaučiamas liberalumas, pažiūrų įvai
rovė. Vyriškis išsako savo religines nuostatas: „Nereikia per daug į šituos
naujus tikėjimus insijaust, pažiūrėsim dėl Dievo karalystės, šaltai, palikt rei
kia gyvenimui. Aš Dievui tikiu, bet negaliu pasakyt - aš prie tų ar prie tų, nes
matau daug neteisybės toj bažnyčioj (jei turtingas, tai ir kunigui savas). Dievu
tikiu; bet kol nesupranti, nereikia perdaug šokt (kaip čia vienas kunigas išsi
žadėjo Dievo, a paskiau mirdamas vėl jo šaukėsi). Nereikia būt persimetėliu,
kaip ir dabartinių partijų nariai (kur geresnis lovys, tai ir bėga į tą pusę)".
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Šeimų rūpesčiai. Tėvai ir vaikai
Kaip rodo šeimos, kaip socialinės institucijos, Lietuvoje analizė (paremta
reprezentacinių tyrimų duomenimis), paskutinio XX a. dešimtmečio laikotar
piu šeima, kaip vertybė, užima pirmą vietą tarp tokių gyvenimo vertybių kaip
darbas, religija, draugai, laisvalaikis, politika (18:67). Pilna šeima, kur yra
abu tėvai, auginantys vaikus, turi daugiau galimybių būti tvirta grupė, į kurią
gali atsiremti vienišiai, todėl iki šiol yra visuomenės idealas ir trokštamas bū
vis. Savo pasakojimuose žmonės pabrėždavo, jog yra nemaža gražiai gyve
nančių ir sutariančių Šeimų, kuriomis bendruomenė didžiuojasi. Moteris pasa
koja savo Šeimos ir gyvenamosios aplinkos kūrimo istoriją: „Mano vyras dir
bo kolūky dailininku, mes dar buvom nepažįstami. Jis jau tada pirko namus
Tauragnuose. Namas dar nepabaigtas įrengt. Turim didelį plotą, vaikai pade
da tvarkyt, tris turiu; vyriausiam 17, antram 14, o mažajam 9. Uošvė padėjo
augint, jinai išėjo pensijon tada. Nuosavybė mūsų abiejų, kai apsiženijom, tai
skolas dar ir aš padėjau mokėt. Jo namas buvo statytas pinigais skolintais iš
dėdžių, tetų. Jis pats architektas, tai nors statant man ir ne viskas iš pat pra
džių patiko, bet aš daugiau prie jo sumanymų turėjau taikytis, dabar jau sutin
ku. Pvz., mes langus visus Šiaurinėj pusėj užmūrijom, tai visi tada stebėjosi tamsu (o kitur stiklus trigubus dejom). Iš šiaurinės pusės mat vėjai dideli, tai
kūrent daugiau reikia. Dabar tas viskas pasiteisino. Ploto užtenka, turim kam
barių visiems. Sutariam, kartu su vyru viską tvarkome, skirstome lėšas. Rei
kia tai dažyt, tai langus tvarkyt. Atvyksta ir svečių; turiu draugę klasiokę iš
Kauno, sulaukiu vasarą pabūt pas mane, pailsėt. Būna ir klasės draugų susiti
kimai, tai vis aš organizuoju, einam tada mokyklon, suvažiuoja ir pas mane,
kiti apsistoja pas savo tėvus. Vyras uteniškis, tai ir aš taikaus, su jo draugais
daugiau susitinkam ypač per Šventes. Dėl drabužių labai nesistengiu, kiek tu
riu, ir gana. Aš iš didelės šeimos, nereikli; mano vaikai augo po seserų vaikų,
tai ir drabužių iš jų gaudavo. Manau, kad aš už jas geriau gyvenu, nes jos turi
tik butus, o aš namą, tačiau mes apie tai negalvojam, nėra tarp mūsųjokio pa
vydo ar ko; turtas nesvarbu, neturi reikšmės, to nepastebėjom. Kai kokios
šventės, ar darom mišias, tai susirenkam visi. Viena sesuo seselė, kita kultū
ros darbuotoja, kita irgi - chorvedė, brolis tai lakūnu buvo (dabar jau kitą dar
bą turi), kiti vėl pasimokę (su aukštuoju aš tik viena iš šeimos). Tėvelis nors
nedaug mokslo turėjo, tik keturis skyrius, ale buvo labai apsiskaitęs, skatino
mus. Tėvai darbštūs labai buvo, visas vasaras mes irgi turėjom dirbti laukuo
se, dar ir kolūkyje. Nei jie mūsų mokymą tikrindavo, nei ką, jie tik patys
daug dirbdavo, tai mum pavyzdžiu buvo".
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Tvirtų šeimų pagrindas - tarpusavio materialinės ir dvasinės paramos lai
das, stabilių ryšių su šeimos nariais kūrimas, aktyvus dalyvavimas bendruo
menės gyvenime. Tėvų ir vaikų santykiai yra patys artimiausi; nusisekusioje
šeimoje tarpusavio globa tęsiasi visą gyvenimą. Respondente pasakoja apie
gražius santykius su senyvais tėvais: „Tėvai mūsų pensininkai, tai susitaupo
patys, mum nereikia padėti. Jei jie karvę parduoda, tai dar mums vis tiek duo
da, nors mes nenorim imt pinigų (sako: „mes auginam ne dėl save gyvulius, o
dėl jūsų"). Jei kurio anūko gimtadienis, tai irgi pasveikina, dovaną nuperka
(neseniai vienam rankšluostį padovanojo). Pas vaikus jie nelabai važiuoja,
nėra mados lankyti, mes jau daugiau nuvykstam. Mūsų šeima čia vietoj gyve
nam, tai pas tėvus jau kartą per savaitę tikrai nueinam".
Jaunų žmonių požiūris į šeimos kūrimą, vyro ir moters santykius šeimoje
atspindi ateities bendruomenės kontūrus. Apie lyčių lygybės būtinumą, mate
rialinius ir dvasinius jaunimo poreikius mergina pasakoja; „Noriu išsjmokyt,
kad darbą normalų gaut, normaliai gyvent, turėt kur gyvent (namelį kokį su
trim kambariais, virtuve, vonia, tualetu). Šiais laikais ir išsimokius sunku dar
bą gaut, nėra šansų beveik. Miestely yra daugiau berniukų, tai čia geriau būti
mergaite. Aš vos nesusituokiau, bet kadangi toliau mokysiuos, tai galvojam
dar tik draugaut, nesiskirt; jis dabar dirba. Norisi dar būt jauna, laisva, padurniuot, į Šokius pavaikščiot. Kad vaikinas būtų man patrauklus, svarbu, kaip jis
su manim elgiasi, t. y. kad nesimuštų, negertų. Nors ir susipykstam, bet vis
tiek ieškom supratimo, bendros kalbos. Svarbu, kad būtų galima pasišnekėt,
kad būtų lygios teisės, jis nerodytų pranašumo, jėgas. Jei jis būtų viršesnės, o
aš žemiau, tai išeitų, kad moteris būtų niekas. Būti vyro valdžioj būtų gryna
nesąmonė. Kas būtų, jei šeimoj būdama, norėdama ką nors nuveikti, aš nesitarčiau su vyru, o jis nesitartų su žmona? Kiek vienas, kiek kitas uždirbtų, iš
to ir pragyventume, o ką pirkti, reikia susitarti - vieną kartą perkam kas rei
kalinga vienam, kitą kartą^ kas kitam".
Svarbus tėvų rūpestis - pragyvenimo lėšos. Kai kurios Šeimos išsilaiko
neblogai, kuria ir nemažai lėšų reikalaujančius planus ateičiai: „Aš dalyvauju
bažnyčios chore, tai buvo proga nuvažiuot į Italiją, mus ten kvietė giedot,
mums buvo sąlyga iškelta tik po 4 šimtus mokėt. Bet vienas, bene pagrindinis
choristas atsisakė, ir neišvykom. Mes galvojam net su šeima kada važiuot".
Kita moteris pasakoja apie kaimo žmonių padėtį: „Maistui žmonės daugiau
siai pinigų skiria, už pieną pajamos sumažėjo. Yra vargingų šeimų; klebonas
mūsų va, Šlapelis, vienais metais buvo čia suorganizavęs labdarų. Mes ne
šėm, o jis paskui vežiojo po kaimus šeimoms. O kad būtų kokia moterų ar ki
ta organizacija čia, tai nėr. Kad jau labai daug vargšų, skurdžių būt, tai taip
nėr - kur kokia gausi šeima tik". Pragyvenimo rūpesčiai sukelia pesimistines
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nuotaikas, o tai slopina žmonių pasitikėjimą ateitimi, pasireiškiantį ir šeimų
mažėjimu. Respondentas kalba: „Kaimų demografinė padėtis tai prasta - pas
mus keturi gimimai ir apie 20 su virš mirimų šiemet. Pagal 1923 m. duome
nis, tada Tauragnų valsčiaus kaimuose buvo daugiau gyventojų negu dabar. Ir
Tauragnuose tada buvo apie 990, o dabar tik apie 800. Atsikelia iŠ miestų
žmonės, bet daugiausia vienetai; daugiausia iš Utenos, kai ten pramonės ap
imtys mažėja ir žmogus praranda darbą. Tada grįžta į tėvų namus ir pavieniai,
ir su šeimom". Tėvai (ypač išsimokslinę) išgyvena lėšų trūkumą, kai reikia iš
kaimo baigusius mokyklą vaikus siųsti mokytis toliau. Moteris pasakoja:
„Nėra pinigų išleisti į mokslus. Mat reikia už kelionę, maistą mokėti. Namuo
se tai dar gali bet ko pavalgyti - ir sriubos, o ten gi jie neišsivirs. Kai dar vie
nas vaikas, tai kaip nors, o kai trys - tai jau sunku. Neįstojus į aukštąją, dar
galima bandyti ir į Utenos proftechninę. Jauni nelabai ryžtasi ir ženytis, jiems
ir pinigų trūksta, ir vėjai galvoje. Vasarą tai dar jauni kokių uogų priskina,
dar grybų prirenka, nuneša į punktus". Kita moteris aptaria pažįstamos gyve
nimo aplinkybes: „Vienos mūsų tarnautojos mergaitė baigė vidurinę, neblo
gai baigė, stojo į anglų kalbą. Išlaikė neblogai, bet neįstojo, tada perėjo į ap
mokamą grupę. Mergaitė labai nori mokytis, bet motina nežino, iš ko jie išsi
mokės (4 tūkstančiai per metus). Mat vyras (irgi su aukštuoju) dirba privačiai,
tačiau jam algą neišmoka po pusmetį^ ir ta alga tik minimumas (ir moters alga
tik po 600 per mėnesį). Dar turi vieną mergaitę, 5-os klasės mokinę, tai moti
na jaudinasi dėl vaikų, saujom vaistus ryja".
Vienas iš dabartinės visuomenės šeimos institucijos pokyčių - didėjantis
skyrybų skaičius; tai siejama ypač su moters statuso pasikeitimu, jos savaran
kiškumo ir galimybės apsispręsti didėjimu. Senyva moteris sako: „Dabar mo
terys yra laisvesnės, o anksčiau daugiau pavergtos buvo". Liberalėjant visuo
menei, kinta ir lyčių stereotipų suvokimas. Vyriškis kalba: „Natūraliai kaime
tie sunkieji darbai - arimas, ir kiti buvo vyrams skirti nuo amžių ir liko (gal
viena kita moteris, neturėdama stiprių vyriškų rankų, dirbo), bet tokio ypatin
go pasiskirstymo, kur vyriški ir „bobiški" užsiėmimai, griežtai gal ir nėra.
Štai ir medžiotojų būryje atsirado viena moteris - ir nieko baisaus". Anksčiau
ištuokų buvo daugiau dideliuose miestuose, o dabar jos dažnos ir kaimuose.
Moteris pasakoja: „Kaime dabar yra išsiskyrusių šeimų; būna, kad ir vyras
vienas lieka, jei moteris kitų susiranda ir išeina". Viešoji nuomonė, be abejo,
nėra palanki išsiskyrusiems, bet pamažu įsivyrauja tolerantiškas požiūris.
Moteris pasakoja: „Kaime dėl išsiskyrimų apkalbų būna visokių, bet vėliau
nurimsta žmonės. Į suaugusių vaikų gyvenimą tėvai nesikiša; va, seserį pali
ko vyras, tai tėvai nieko nedarė - nei kišos, nei važiavo. Ji Kėdainių rajone
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gyvena su sūnum, turi darbų, pati pragyvena, nesiskundžia. Jai pačiai gal ir
buvo depresija, bet tėvai nevažiavo, pati susitvarkė".
Šeimyniniai konfliktai ypač būdingi nedarnioms šeimoms. Respondente
pasakoja: „Šeimų yra visokių; yra ir geriančių. Čia viešuose darbuose įdarbinom vieną, tai atėjo pinigų atsiimti jo žmona, bet aš negaliu jai atiduoti. Ana
čia verkė verkė. Po kiek laiko ir ans atėjo, pasirašė, norėjau jai atiduoti, tai jie
čia susistumdė. Aš vis tiek jai padaviau, tai jis už durų ją primušė ir ataėmė
pinigus. Tai aš buvau pasibaisėjus, aš nė tokioj šeimoj augus, nei to mačius.
Bet pasirodo, kad anys jau išsiskyrį, tik gyvena kartu". Girtavimas yra svar
biausia bendruomenės pažangos, šeimos gerovės ir darnių santykių kliūtis.
Vyriškis pasakoja: „Čia ir jaunų tarpe, kaip ir kituose kaimuose yra prasige
riančių. Bet ir kitais laikais to sočiai buvo. Kolūkių metais, būdavo važiuoji
per kaimus ar vienkiemius, tai kur miškuose tų darbų nedaug — visi jauni vy
rai net mėlyni. Net nejauku. Tas pats ir dabar".
Vaikai, ypač suaugę, gali net pakeisti tėvų gyvenimą, jų nuostatas, suteik
ti ir džiaugsmo, ir liūdesio. Moteris pasakoja apie savo vaikus: „Užauginom
tris vaikus - sūnus Vilniuje, viena dukra Širvintose, kita - Prancūzijoje. Sun
ku buvo ją išleisti, labai išgyvenom, aš praverkiau visą naktį, sakėm: „Vaike
li, čia tau ne ekskursija, išvažiuosi iš Lietuvos visam laikui". Ji dirbo „Lietu
vos" viešbuty, kalbėdavo: „Jei ir koks atvykęs net 80-metis pakalbins ženytis,
tai vis tiek išvažiuosiu". Dabar jau pripratom, patys ten nuvykstame. Aš jau
buvau penkis kartus, o vyras - tris. Dabar ji jau augina tris vaikus, yra paten
kinta, neblogai gyvena, vyras geras, turi ir savo atskirą mašiną, savo pinigų.
Sūnus sakė: „Nors ir ant grindų gulėsiu, bet savo nuosavam bute". Sudėjom
jam iš santaupų. Dabar kai kurių moterų vaikai bedarbiai, tėvai juos išlaiko.
Gerai, kad pensininkai gauna iš valstybės. Jaučiuosi nepilnavertiškai: sveika
ta pablogėjo, du vaikai bedarbiai. Sūnus turguj stovi, arba mašinas iš užsienio
varinėja". Vaikų nelaimės gali labai skaudžiai prislėgti senyvus tėvus. Mote
ris pasakoja: „Sveikata žlugo nuo vaiko (žuvo sūnus, jam buvo 25 metai). Tu
rėjau insultą - aš tarsi nei stuburo, nei sąnarių neturiu. Jis buvo kariuomenėj
Murmanske, turėjo draugę, o ta su kitu susidraugavo. Tadajis baisiai nusivy
lė, vėliau su mašina žuvo prie Musninkų. Tik aprimau su sūnum, susirgo vy
ras, mirė. Liko dukters Šeima, turiu vieną anūką. Šitame dideliame name da
bar gyvenu viena, - jiems nepatinka, kad čia nėra patogumų".
Žmonių pasakojimuose atsispindi kai kurių socialinių sluoksnių aplaidu
mas, prievartos prieš vaikus padidėjimas, atsakomybės jų atžvilgiu nunyki
mas. Senyvas, tačiau dar turintis ūkininkavimo ambicijų Alionių gyventojas
pastebi kaime plintantį negatyvų reiškinį - įsipareigojimų vaikams nepaisy
mą, jų nepriežiūrą. Vaikais savanaudiškai naudojamasi socialinėms lengva96
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toms gauti, vaikų gimdymas paverčiamas verslu: „Didelė apgavystė dabar mes dirbame plušdami, o mano kaimynai gyvena iš pašalpų vaikams. Gauna
jų 600 Lt, turi keturis vaikus, išgėrinėja (kartais vasarą jie iš miško renka uo
gas, parduoda ant degtinės, o valstybė iŠ mano mokesčių turi jiems pašalpas
mokėti). Kai aš buvau mažas, tai mano motina mane pati į darbą nešiodavosi,
niekas jai nieko nedavė. O čia prie tarybinio ūkio privažiavo žmonių, jiems
davė butus, tokių yra trys namai po aštuonis butus".
Tarp senosios ir jaunosios kartos pastebimi ryškūs išsilavinimo, gyvenimo
būdo, pažiūrų skirtumai, todėl dažnai būna sunku vieniems kitus suprasti.
Mergina pasakoja: „Senos moterys (kurios eina į bažnyčią, tiki į Dievą) čia
prišneka tokių dalykų, kokių visai nėra. Ypač apie jaunimą: geria, valkiojasi,
atrodo, grynai meluoja, perpasakoja nebūtus dalykus. Pasisveikini su visais iš
eilės (liežuvis nenukris pagaliau), o po to išgirsti tokių kalbų, kad, girdi, nesisveikini, praeini. Nebežinai, kas daryt, ir taip, ir taip negerai. Vyrai nesikiša,
tik senyvos moterys taip prišneka visko. Ir mano močiutė man prikiša, kad
mano tėvas - atsieit lenkas, tad net nesinori eit, bet reikia eit ką padėt dirbt,
tai eini, dantis sukandus, skaudu. Bet už tai jaunimas čia šaunus".
IŠ daugelio Lietuvos vietovių jaunimas išvyksta laikinai ar nuolat gyventi
į užsienį. Žmonių nuomonės apie šį reiškinį prieštaringos. Moteris kalba:
„Vaikų vienų ten, užsienin, mokytis ar dirbt dar neleisčiau, vėliau gal ir taip,
tik jau anūkų svetimtaučių nenorėčiau". Moteris pasakoja apie savo vaikai
čius: „Daivutė buvo telefoniste baigusi, dirbo parduotuvėj. Apsiženino, bet
išsiskyrė, tai su šuniuku ir drauge išvažiavo į Angliją. O Albeituko sūnus
(mano anūkas) tai kalėjime buvo (gyveno iŠ mažens su patėviu, priprato vogt)
daug metų. Pernai grįžo, bet sesuo jį išsikvietė į Vokietiją, jis tį prisilipojo, iš
ten keltu per jūrą į Angliją išvyko. Daivutė sakė, kad negrįš į čia niekada, nes
čia labai sunki vieta, darbų nėra. Ji džiaugias, kad ten butų turi, anglų kalbą
mokosi". Vyriškis (pats savo gyvenime patyręs daug nuoskaudų) apie išvyki
mą į užsienį taip mąsto: „Kur žmogus gerai jautiesi, nereikia didelių turtų,
kur žmogus savo nuogumą esi tinkamai pridengęs, pavalgęs, esi gerbiamas
kultūringoj šaly - tai ir gyvenimas. Tai kam čia sugrįžt, kam bijot, kad iš ta
vęs kitas dar tavo vargą atims, kas tavo užvargta kam pražudyt. Kaip jiems
patiks, tegul gyvena. Tėvynė ten, kur duonos turi".

Vartojimo problemos
Vartojimo kultūros vystymosi pažangą galima įvertinti apžvelgdami jos
laimėjimus (maistą dabar galime paruošti greičiau - elektrinėmis, dujinėmis
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viryklėmis ar mikrobangėmis krosnelėmis), o vartojimo pablogėjimą- paste
bėdami trūkumus {maisto produktų užterštumą, „greito ir prasto" maisto vietų
viešoje erdvėje išplitimą kaip reiškinį, nutolinantį šeimos narius, retinantį
progas susirinkti į namus pabendrauti). C.Campbell'o nuomone, esama dvie
jų skirtingų požiūrių į vartojimą: l)vartojimas suprantamas kaip būtinas, na
tūralus dalykas, susijęs su tikrais, neišgalvotais poreikiais, kasdienine rutina,
tam tikrais sprendimais, įpročiais ir veikla; 2) tai gali būti neribotais norais ir
troškimais motyvuotas gėrybių ir paslaugų, kurias galima pavadinti neesmi
nėmis, vartojimas (19:505). Vartojimo kultūra apima plačius ir įvairius žmo
nių poreikių, tapatinimosi su tam tikra veikla bei požiūriais aspektus: tai ir
švenčių vaišės, drabužių estetika, buto patogumai, atostogavimo būdai, daly
vavimas mugėse, pirkimo ir pardavimo reiškiniai, lietuviškų ar užsieninių
prekių pasirinkimo motyvų skirtumai ir pan. Didelės grupės ar šeimos, as
mens aktyvus dalyvavimas vartojimo veikloje kuria tam tikrą kultūrinį kapi
talą, yra jų reprezentacijos visuomenėje sudėtinė dalis. Sociologus domina, ar
vartojamos gėrybės tampa visuomenėje kultūriniais ženklais, ar įvairūs sko
niai yra atpažįstami ir sureikšminami, ar jie virsta socialinių skirtumų rodik
liais. Vartojimo kultūroje įkūnytos tautos tradicijos, kurių puoselėjimas pri
klauso ypač nuo moterų požiūrio.
Ir kaimo vietovėse per šį dešimtmetį ypač pakito vartojimo produktų
struktūra, globalizacija suteikia galimybę vartoti skirtingus ir kitose pasaulio
vietose pagamintus maisto produktus, išaugintus vaisius, naujų technologijų
namų įrengimo ir apyvokos daiktus. Patiriama įvairių^ net egzotiškiausių kul
tūrų įtaka, „kitoniškumas" tampa siektina vertybe. Per vartojamus daiktus ir
produktus, skonius žmonės ne tik atskleidžia subjektyvumą, keičia save, bet
ir reprezentuoja save ir aplinkos kultūrą.
Galėjimas įsigyti naujus daiktus suprantamas kaip gyvenimo kokybės ge
rėjimas. Bibliotekininkė pensininkė sako: „Perkamoji galia nedidėja. Norėtųsi
ir baldų naujų, skalbimo mašinos, ir naujo automobilio. Pats laikas įsigyti,
paskui jau bus vėlu. Bet nėra už ką, pinigai išeina vien tik maistui. Perkam
cukrų, duoną, mėsą, sviestą, o mūsų nušerto paršiuko mėsos užtenka tik trum
pam. Ir pas mus čia (Zybaluose) yra tokių, kur visai nesistengia, nedirba. Vie
na vis skolinasi — tai stiklinę aliejaus, tai litrą (o paskui ir tris) pieno. Sakau aš
jai: „Jeigu nedirbsi, tai iš ko gyvensi? Stok į darbo biržą". Reikia ir kaime
dirbti". Daiktų įsigijimas būna savęs išraiška, savo galios nukreipimas:
„Kiekvienas žmogus dabar užsidarę savyje, yra bejėgis. Jei bendrauja, tai
siauram rate, gal kad neturi pinigų. Išsigelbėjimas žmonėms tai yra ta labda
ra, kiekvienas pasirenka drabužį pagal save. Perka ir vaikams; dabar vaiką iš
ruošti į mokyklą reikia daug pinigų".
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Didėjanti gyvensenos modelių, vartojimo stilių diferenciacija kaip savo
tiška pasiūla (per reklamą, masinės komunikacijos priemonių teikiamus pa
vyzdžius, aplinkos stebėjimą) išplečia daiktų pasirinkimą, formuoja žmonių
poreikius ir interesus. Anot J.Baudrillard'o, reklamos tikslas - komercinius
santykius paversti asmeniniais, parodyti, kad daiktai yra nukreipti į individą,
kad jis yra mylimas, taigi ir reikšmingas. Liberalios visuomenės sklaida skati
na individualizaciją, o tai reiškia gilesnį savęs apmąstymą, savo galimybių
suvokimą. Tradicinės kultūros charakterį (kai būtis dažniausiai nereflektuoja
ma, o žmogui būdingas natūralus santykis su pasauliu), pamažu išstumia ra
cionalistiškai konstruojamo pasaulio vizija. Vartojimo visuomenėje žmogus
save apibrėžia ar tobulina būtent vartodamas, jo gyvenimo stilius dažnai or
ganizuojamas irgi priklausomai nuo vartojimo (20:118).
Kiekviena visuomenė savaip pertvarko erdvę. Urbanizacijos pasekmės
Lietuvai išryškėjo ir svarbiais akcentais bei pokyčiais erdvėje - miestuose iš
kilo milžiniški įmonių kompleksai, o kaimuose - fermos, žemės ūkio mašinų
tvarkymo vietos. Šiuolaikinės vartojimo visuomenės erdvę vis labiau užpildo
pardavimui skirtos vietos: milžiniški automobilių, buitinių priemonių, apran
gos daiktų turgūs, didžiulės vakarietiško tipo parduotuvės, gaminių parodos,
miestelių turguose išsidėstę sendaikčių, iš Europos atvežtų drabužių pardavi
mo labirintai. Vartojimo pakilimas sukelia žmonių susidomėjimą mugėmis,
parodomis, naujomis parduotuvėmis, milžiniškais turgais, skatina jų lankymą.
Šių erdvės vietų galią ir prasmes tyrinėja socialinės geografijos ir vartojimo
sociologijos atstovai (21). Pastaraisiais metais Lietuvos kaimų ir miestelių
erdvėje ypač populiarūs padėvėtų drabužių turgūs, tampantys tarsi diskursų
laukais, kur atsispindi ir žmonių požiūriai į prekes, pragyvenimo būdai, Čia
jie išsako savo „mažiuosius pasakojimus". Pasibaigus socialistinio asketizmo
laikotarpiui, miestelių ir miestų turgūs tampa svarbia judrumo ir laisvės, žmo
nių poreikių išsiskleidimo vieta. Žmonių santykiams čia būdingas anonimiš
kumas, jiejaučiasi minioje, čia išryškėja jų interesai, trumpam įvyksta solida
rumo destrukcija (22:115). Moteris pasakoja: „Į turgų susirenka daug žmonių
iš miestelio, ypač šeštadieniais, turgus labai reikalingas. Žmonės mažai siūdi
nasi, daugiausiai čia drabužius perka. Geresnius gal parduotuvėse perka, įvai
rūs sluoksniai taip elgiasi, algos gi nedidelės. Vaikai gal daugiau tamsius dra
bužius arba baltas bliuskutes, maikeles, aš, kaip vyresnė, tai ryškesnių, margų
nelabai mėgstu. Maikės jaunimui su užrašais tai gerai, bliuskutes margos ^ ir
gi baika, gerai perka. Mes ateinam čia kas šeštadienį, kai tik išeiginė diena,
išteidžiam po 20-30 Lt. Išskalbiu su milteliais skalbimo mašina, ne visus ly
ginu. Nepasitaikė kokia liga nuo jų apsikrėsti. Ar tinka toki drabužiai ir ma
žiems vaikams, nežinau. Būna ir visai naujų drabužių".

SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS

99

Miestelių aikštes užtvindančių prekiautojų funkcija - patenkinti vartojimo
visuomenės poreikius: kai kurie mažai uždirbantys sluoksniai nori apsirūpinti
aprangos prekėmis, kiti dažnai keičia drabužius, kad įdomiau atrodytų, tenki
na estetines reikmes. Pardavėja kalba apie savo užsiėmimą, prekiavimo metu
patirtus pirkimo įpročius, gyventojų skonių ypatumus: „Po vidurinės dirbau
daržely, ištekėjau, darbo nėra, tada ėmiausi šito verslo. Reikia prekes nupirk
ti, jas sutvarkyti. Iš Kupiškio, Panevėžio parsivežam po 100 -200 kilogramų,
susidedam į garažą, vežam parduoti - į Uteną (miestuose didesnės kainos,
daugiau pirkėjų). Kartą į savaitę atvykstam į Tauragnus, daugiausiai Šeštadie
niais. Jau 6 valandą čia būnam, nes reikia užsiimti vietą, nors pirkėjų dar ne
būna, čia yra kokios 6-7 vietos pardavėjams. Tarp pirkėjų daugiausiai vyres
nio amžiaus, iš miestelio. Žmonės derasi, tai nuleidi po kokį litą. Perka ir iš
tarnautojų tarpo. Kai kada reikia ir pataisyti; todėl prašo, kad kainą nuleisčiau, nes pas siuvėją dar reikės nešti. Būna gerų, madingų (kartais tik pernai
metų) dalykų, parduotuvėj tokių neįpirktų; galima su tokiais drabužiais ir į
svečius nueiti. Ir medžiagos gi geros - būna, pvz., angliškų. Kartais būna vi
sai geras drabužis, išmestas, nes mada praėjusi. Dabar žmonės daug drabužių
turi, vis perka, nes kaime daugiau sunešioja. Susinešioja, ir vėl perka. Žmo
nėms patinka keisti drabužius, kitaip neitų į turgų pirkti. Gali turėti daug, tai
kaip liga - traukia vėl pirkti. Jaunesnės, iki 30 metų merginos ir moterys gal
daugiausiai domisi. Ir šiandien ryte moksleivės iškart perbėgo, ieškojo gražių
madingų daiktų. Pereina kartais, tik pavarvina seilę - yra norimų, bet neturi
pinigų. O kurios atėjo kartu su mama, nusipirko. Mergaitės ir uogauna, ir grybauna - artėja nauji mokslo metai, reiks apsivilkt, ir apsiaut - ir batus perka.
Dabar nėra uniformų, dabar vienas per kitą stengiasi - kuo gražiau, kuo madingiau. Gaunam ir madingų kelnių, maikelių, jaunimas perka. Man atrodo,
šie turgūs Lietuvoje bus, kol tuos drabužius veš, kol leis įvežti. Drabužių
(nors ir ne čia gamintų) spalvos yra artimos lietuviams, jie renkasi ryškesnius
drabužius. Ieško geresnės kokybės drabužių, perka ir skudurus grindims plauti".
Kitos pardavėjos pasakojimas atskleidžia šio darbo ypatumus: „Jau norėjo
kažkokius pakeitimus padaryt, bet vėl tyla; nori muitus uždėt, kai tie drabu
žiai įvežami. Jau mum būtų dar blogiau: mum reikėtų daugiau mokėt ir bran
giau čia prašyt. Jeigu pasiseka gerai gaut prekes, tai smagu, aišku, ir gali už
dirbt didesnį litą. Mes kai perkame, tai maišuose, nieko nežinom apie prekes.
Jeigu jau pasiseka, tai pasiseka, o jei ne, tai būna, ir išmest pusę reikia. Čia
grynai kaip loterija — visi perka iš eilės, kam kliūna, tai kliūna, o kam ir ne.
Apsisuka tas ratas, išsimaišo, nebūna, kad vienam visada gerai, o kitam blo
gai. Čia reikia ir tam tikrų žinių, o tik pradedančiam tai tikrai sunku. Dabar
jau dirbu seniau, tai žinau, pvz., galiu nustatyti rūbų kainas - gerų rūbų neati-
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duoti pigiai, nes ir savų pinigų nesusirinktum. Kaina priklauso ir nuo medžia
gos, nuo mados, nuo viso drabužio stovio. Reikia ir gerai skaičiuoti pinigus,
kad grąžą teisingai atiduot. Bendraut reikia su visais gražiai, aišku. AŠ tai ne
sistengiu siūlyt, nesikišu, nes žmogus kitąkart ir bėga, jei įkyri. Jei pats jau ko
pasiklausia, tada tik. Per mėnesį atlyginimą vidutinį (400 Lt) užsidirbu, o kar
tais tik kokius 200. Dirbsim, kol matysim, kad niekas nevaržo. Prisivargsta,
vargina tas darbas. Oras kartais kenkia; jei prastas (lietus), tai ir žmogus į tur
gų neina. Mes dengiam, saugom daiktus, kad nesulytų. Daugiausiai prekiaujam vasarą, žiemą mažiau. Tada prekiaujam žieminiais drabužiais. Ryte rei
kia anksti keltis, sunku kiekvieną dieną; kartais padarom pertraukas (žiemą
dažniau, nes orai prastesni). Vieną vaiką auginam - dabar pas močiutę, o
šiaip į darželį leidžiam. Iš ryto išvedam, o sugrįžę parsivežam. Į turgų nesivežam, sakom, neturės ką veikt, pavargs. Jeigu kas pasikeistų, tada kitokį verslą
sugalvotume, o dabar neplanavome. Šitą darbą dabar pradeda tie, kurie tiktai
netenka darbo ir turi atliekamą litą; Lietuvoje tokių yra labai daug - tūkstan
čiai, Utenos rajone tikrai bus apie 100. Kuriems nesiseka, nieko neparduoda,
neužsidirba nieko ir meta paprekiavę. Drabužių pirkti mes važiuojam į Pane
vėžį, Kupišk^, ir Utenoj imam, o į ten atveža furgonais iš Vokietijos, Angli
jos, iš kitur. Ar ten už drabužius moka, nežinau, bet brangiai kainuoja atvežimas".
Svarbus vartojimo visuomenės bruožas - nuolatinis naujų poreikių ir var
tojimo norų kūrimasis, patenkinus ankstesnius. Nesulaikoma trauka „link
naujumo", „bėgimas pirmyn" yra būdingos postmodernistinei tikrovei būse
nos. Tokiu būdu atsiranda daug naujų daiktų, o senesnio modelio daiktai par
duodami pigiau (juos įsigyja nepasiturintys), kartais tiesiog išmetami. Galima
sakyti, jog tradicinėje visuomenėje žmogų supanti daiktų aplinka išlikdavo ta
pati beveik visą jo gyvenimą; vartojimo visuomenėje žmogus pergyvena ke
lias daiktų kartas. Daiktai yra tam tikros formos komunikacija, gerovės ar
vargingumo ženklas; Lietuvos miestuose ir kaimuose iš Europos atvežtų pa
dėvėtų drabužių pardavimas reiškia aukštesnės Vakarų kultūros vyravimo pa
raišką, mažą vietinių žmonių galią patiems konstruoti savo daiktinę aplinką.
Tokių drabužių vartotojai sudaro atskirų gyvenimo stilių (kurie, sekant
P.Bourdieu, yra sistemiški habituso produktai) grupes. Namų stiliaus kūri
mas, rūpinimasis šeimos narių apranga dažniausiai siejama su moters funkci
jom. Namai, nepaisant didėjančio gyventojų nomadizmo, yra pastovi vieta,
kur organizuojamas gyvenimas, ir, anot G.Simmel, „namai yra didžiausias
moterų nuopelnas kultūrai". Namų simboliai ir ženklai yra svarbūs kaimo
žmonių tapatumo formavimuisi, tai jų materialinio ir dvasinio stabilumo pa
grindas; tai intymi žmogaus vieta, jo sielos buveinė.
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Vartojimas yra reikšmingas žmonių socializacijos kodas, galintis išskirti
ir suvienodinti jų skonius; daiktų, drabužių spalvomis, ženklų, mitybos pro
duktų ir patiekalų pasirinkimu žmogus gali nevaržomai išreikšti savo identite
tą, priklausomybę socialinei grupei. Dabar jaučiama tendencija vartoti užsie
nines prekes suvienodina įvairių tautų skonius, daro juos panašius. Skoniai
taip pat gali būti svarbus priklausomybės vienam ar kitam socialiniam ar kul
tūriniam sluoksniui požymis. Skonių reprezentacija, nuolatinė jų tėkmė,
slinktis nuo vienų prie kitų, diskursai dėl „gero" skonio, kova dėl vieno ar ki
to stiliaus įteisinimo - toks nuolatinis daugiakultūrinės visuomenės būvis.
Vienų simbolių priešinimas kitiems skonių pasirinkimo procese žmonėms lei
džia ir varžytis dėl savo kultūrinės svarbos ir bendradarbiauti. Vienų stilių at
sisakymas, naujų įsisavinimas - svarbus socialinis vyksmas, kuriantis naujas
tapatybes; šį procesą veikia ir materialinės sąlygos, ir kultūriniai veiksniai, ir
globaliniai procesai.

Išvados
Straipsnyje nagrinėjami, remiantis kai kurių Rytų Lietuvos apylinkių gy
ventojų sociologine apklausa (neformaliais interviu, žmonių gyvenimo istori
jų fragmentais), per nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį susiformavę kaimo
žmonių gyvensenos bruožai, naujos bendrumo formos, fiksuojamos sociali
nės permainos.
Bendruomenių plėtra susijusi su naujo tipo socialinių santykių tinklo for
mavimusi, seniūnijų veikla, vietinio elito išryškėjimu. Kaimuose, miesteliuo
se vyksta infrastruktūros, aplinkos tvarkymo darbai, istorinės atminties atgai
vinimo procesai. Vietovių socialinėje erdvėje svarbą įgauna interesų grupių,
nevyriausybinių organizacijų, partijų gyvavimas.
Vietovė, kaip tam tikra fizinių erdvių, vietų (ežero, miško) visuma, for
muoja įvairias kultūrines ir socialines reikšmes, žmonių tautinį identitetą, pri
sirišimą prie tėviškės. Kaimų erdvėje likę praeitos sovietinės epochos simbo
liai - apgriuvę fermos ir siloso bokštai, piktžolėm užleisti laukai, sulūžę dre
nažo įrenginiai - atspindi perėjimo meto netvarką, naujiems darbams įsiparei
gojusių žmonių poreikį.
Kaimo bendruomenėje galima išskirti įvairias amžiaus, socialinės padė
ties, kultūrinio lygio grupes ir sluoksnius, besiskiriančius savo gyvensena,
vaidmenimis, socialiniu mobilumu, įtaka bendrijoje, gyvenimo perspektyvo
mis. Didžiąją dalį sudaro privačią nuosavybę atgavę vyresnio amžiaus ūki-
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ninkai, kurie dėl sveikatos ir mažo pelno kasmet siaurina darbų apimtį. Išny
kus priklausomybei nuo kolūkinės tvarkos, valstiečiai tampa autonomiškesni,
padidėja jų pasirinkimo laisvė, bet drauge ir atsakomybė. Bendruomenėse iš
ryškėja kūrybingi, iniciatyvūs žmonės, tačiau dėmesį reikia atkreipti ir į so
cialinių darbuotojų pagalbos reikalingus senus žmones. Kaimuose yra bedar
bių, padidėjo samdomų darbininkų priklausomybė nuo darbdavių.
Vietovių kultūros samprata, kultūros apibrėžties sudedamosios dalys kinta
ypač ideologinių ir ūkinių lūžių laikotarpiais. Sovietiniais laikais kultūros po
būdis ir jos funkcijos buvo labiau susiję su valstybės kišimusi, renginių orga
nizavimu, netgi fasadiškumu. Dabartiniu metu kai kurie to laikotarpio kultū
ros elementai nyksta, kuriasi nauji bendruomenių kultūros dariniai, kylantys
iš naujų poreikių, naujai suprastos gyvensenos. Viešajame gyvenime sustiprė
jo kai kurių grupių įtaka, dėmesio reikalauja kultūriniai jaunimo poreikiai,
kinta švenčių struktūra.
Nacionalinis ir kultūrinis sąjūdis Lietuvoje pažadino ir religinį atgimimą,
sukėlė religinio atsinaujinimo dvasią. Religinė žmonių praktika tapo sociali
nės realybės dalimi; religiniai argumentai išlieka svarūs individualioje plot
mėje ir visuomenei sekuliarizuojantis. Religinės idėjos, dvasininkų viešas au
toritetas ir modernioje visuomenėje išlieka svarus (nors ir kritiškai žmonių
svarstomas, aptariamas) socialinės tvarkos elementas. Šalia tradicinio tikėji
mo žmonių atsiranda ir priklausančių sektoms.
Šeima, kaip vertybė, užima svarbią vietą tarp kitų vertybių. Skyrybos
smerkiamos ne taip smarkiai kaip anksčiau. Išlaikyti vaikus, išleisti mokytis
(ypač į kitus miestus) tėvams yra nelengva finansinė našta, be to, sumažėjo
atsakomybė už vaikus. Žmonių požiūris į jaunimo emigraciją yra prieštaringas.
Per šį dešimtmetį pakito kaime vartojamų produktų struktūra; stiprėjant
globalizacijai, veikiant reklamai, padidėjo prekių pasirinkimo galimybės.
Nors ne visų kaimo žmonių perkamoji galia didelė, vystantis vartojimui, ku
riasi nauji gyvenimo stiliai, puoselėjami nauji pirkimo poreikiai. Dėvėtų dra
bužių prekyviečių lankytojų ir pardavėjų naratyvai atskleidžia, jog vartojimas
tampa svarbia žmonių tapatumo dalimi.
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VILLAGE COMMUNITY: THE FEATURES
OF THE WAY OF LIFE
Anelė Vosyliūtė
Institute for Sočiai Research
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Summary
In the article using the concept of community, features of the way of life
in East Lithuanian villages are analyzed. The authoress uses the information
of no formalized answers and life stoties of women and men from Lithuanian
villages and small towns. The life stories method is realized 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 and openness are
respected.
The development of communities is related with the formation of the new
type of relations, the activity of self-govemment and local authorities, political parties and non-govemmental organizations. The inhabitants of little towns
and villages pay more regard to the environment and historical memory.
The locality as a \vhole of the physical places (lake, forest) forms different cultural and sočiai meanings and national identity of people. In the space
we can see the symbols of the soviet past - destructed farms, weed-grown
fields. It reflects the disorder of the changing time.
In village communities we can accentuate new sočiai structurization: different groups of people according to age, sočiai position and sočiai mobility,
influence over community and strategies of life. For the most part they consist of aged peasants. Despite the troubles of the period of market economy
the members of communities are becoming more independent and autonomous; among them we can single out such types as the leaders, the unemployed, and the middle strata.
The structure of culture during this decade has changed; the role of statė
and official culture in the definition of the content of culture in villages has
decreased. In public life the role of some voluntary groups is increasing. The
new structure of statė, traditional, national and private feasts is established.
The communities mušt pay more attention to the cultural needs of youth.
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In the article some features of religion traditions in East Lithuania are
analyzed. The authoress concentrates on the rnain aspects of religious authority, its close relationship with public order, confidence, the negative consequences of the excluding of this authority at the soviet time. In contemporary
society the necessity of authority as a general analytical concept is related
with such categories as sočiai stability, socialization. Such meanings of the
participation in the religious events as transcendental experience, solidarity of
people, cultural representation of local culture, developments of religious tra
ditions are revealing.
The family as value stands high in the value scale of society. The investigation material shows that the inhabitants of villages have financial troubles
in sending their children to high schools. The problem of youth migration abroad is discussed too.
The authoress focuses her attention on description of the consumption
problems, the attitudes of people tovvards the markets, which are popular in
small towns of East Lithuania.
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SOCIALINIŲ BEI VALSTYBINIŲ TEISINIŲ GRUPIŲ SANTYKIS
Vladislavas PoškeviČius
Lietuvos teisės institutas, Lietuvos teisės universitetas
Gynėjų 6, LT-2600 Vilnius, Ateities 20, LT-2057 Vilnius

Straipsnyje keliamas teisės bei socialinės sferos vartojamų terminų tiksli
nimo būtinumas, susijęs su kompleksiniais tyrimais, kuriuose galėtų plačiau
bendradarbiauti ne tik teisininkai, sociologai, bet ir tiksliųjų mokslą atstovai
(matematikai, informatikai, inžinieriai ir kt.). Tai siejama su socialinių bei
valstybinių teisinių grupių turinio atskleidimu ir santykio nustatymu. Konsta
tuojama, kad teisinėje sferoje (pavyzdžiui, net įstatymuose) šie terminai var
tojami įvairiomis (net ir buitinėmis) prasmėmis. Dabar tokius terminus siūlo
ma tikslinti matematinių terminų pagrindu, kadangi tai duoda galimybę at
skleisti ir vidinę reiškinių struktūrą, ir išorines sąsajas. Problemos kyla identi
fikuojant socialinius teisinius reiškinius kaip matematinius elementus (ypač
inversinius), grupoidus, kvazigrupes, pusgrupius, pogrupius bei grupines ope
racijas ir jos rūšis (adicines, multiplikacines ir kt.). Kaip bendriausia teisinė
grupinė operacija įvardijama veika, o inversiniai elementai - teisės normos ir
teisinė informacija.
Socialinės ir teisinės terminijos matematinė interpretacija duos platesnes
galimybes kompleksiniams tyrimams ir pačią tyrimų aukštesnei kokybei juos
matematiškai modeliuojant ir kompiuterizuojant.
Raktažodžiai: socialinės grupės, teisinės grupės, terminai, matematiniai
terminai, matematinė interpretacija.

Socialinių grupių terminas sociologijos ir teisės sferoje - yra savaime su
prantamas dalykas. Formalių, neformalių ir kitokių1 sociologijos tiriamų gru
pių fone teisinėje sferoje pasitaikančias grupes, atrodo, reikėtų traktuoti kaip
formalias visuomenės grupes, kadangi teisiniai atributai paprastai formalizuo-

1 Pavyzdžiui, Broom L., Bonjean Ch. M., Broom D. H. pateikia perdaug bendrą grupės sampratą,
(„Grupė — žmonės, kuriuos vieną su kitu jungia bendri interesai ar tarpusavio priklausomumas
ir skiria nuo kitų" (1:349)), o Charles Horton Cooley dar išskiria pagrindines ir šalutines gru
pes (1:119-120). Mūsų nagrinėjamai bendrai grupių sampratai labai artimos ir įdomios socio
logijoje žinomos referentinės grupės (3: 194, 18:42).
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ja visuomeninius reiškinius. Iš tikrųjų yra grupių^ kurios įstatymuose apibrė
žiamos labai tiksliai. Pavyzdžiui, naujojo Lietuvos Respublikos Baudžiamojo
kodekso (toliau BK) 25 straipsnis, nusakydamas bendrininkavimo formas,
taip apibrėžia nusikalstamas grupes:
1.Bendrininkavimo formos yra bendrininkų grupė, organizuota grupė, nu
sikalstamas susivienijimas.
2.Bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijo
je du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti.
3.Organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijo
je du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų
ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikalti
mą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį.
4.Nusikalstamas susivienijimas yra tada, kai bendrai nusikalstamai veiklai
^ vienam ar keliems sunkiems ar labai sunkiems nusikaltimams daryti ^ susi
vienija trys ar daugiau asmenų, kuriuos sieja pastovūs tarpusavio ryšiai bei
vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas. Nusikalstamam susivienijimui prilygi
nama antikonstitucinė grupė ar organizacija. [7, 25 str.].
Tačiau BK neduoda bendro grupės apibrėžimo, ir kituose jo straipsniuose
vartojama buitinė grupės samprata. Pavyzdžiui, to paties BK 48 straipsnio 5
dalyje sakoma: „Teismas gali uždrausti: ... 2) bendrauti su tam tikrais asme
nimis ar asmenų grupėmis;".
Dar laisviau buitiniai grupės terminai naudojami naujajame Lietuvos Res
publikos Civiliniame kodekse [6, toliau - CK]. Pavyzdžiui, 2.152 straipsnyje
pateikiant prekybos agento sampratą, minima „tam tikra vartotojų grupė^;
2.164 straipsnyje apie konkurencijos draudimą minima „klientų grupė";
6.800 straipsnyje minima pirkėjų grupė; 3.259 straipsnyje apie vaiko globą
(rūpybą) šeimoje sakoma: „nėra asmenys ar asmenų grupė, išvardyti šio ko
dekso 3.269 straipsnyje" [šiame straipsnyje numatyta 8 atvejai, kuomet as
muo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju)].
Kitas „grupės" termino vartojimo atvejis - grupėmis yra pavadinamos
valstybinės institucijos ar socialiniai statusai. Pavyzdžiui, CK 6.1018 straips
nis pavadintas „Specialios draudimo šakos ir grupės", o 6.621 straipsnyje mi
nimi I ar II grupės invalidai. Šie „grupės" terminai, nors ir kilę iŠ buitinių, ta
čiau jau specializuoti atitinkamuose teisiniuose aktuose.
Tokiu būdu mes susiduriame su buitinių terminų įteisinimo reiškiniu, ku
ris, matyt, neišvengiamas, nors kartais būna ir nevykęs. Tokiu pavyzdžiu ga
lėtų būti to paties CK 6.353 straipsnis, kuriame nustatoma pardavėjo pareiga
informuoti pirkėją. Jame, be kita ko, parašyta: „Daikto standartinio vieneto
kaina gali būti nenurodoma: ...3) daiktams ar daiktų grupėms, kurių sąrašą
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tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija". Panašus atvejai, mūsų nuomo
ne, yra nevykusių buitinių terminų įteisinimas, kadangi „grupė daiktų", pagal
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyną", vartotina kalbant apie „keletą greta
esančių daiktų", o ši situacija neišplaukia iš straipsnio konteksto, todėl čia tu
rėtų būti kalbama apie daiktų sąrašą.
Šiuos atvejus paminėjome tam, kad parodytume, jog teisinėje sferoje
„grupės" terminas reikalingas, tačiau ne visuomet korektiškai vartojamas.
Tikriausiai panaši situacija yra ir sociologijos sferoje.
Įvairūs mokslai, kurdami ir tikslindami mokslines sąvokas, vartoja ir bui
tinius terminus, suteikdami jiems mokslinę prasmę. Gerai, jei toks tikslinimas
neiškraipo, o tik praturtina buitinių terminų prasmę. Tokio tikslinimo orienty
ras - buitinė kalba. Tačiau dabar, kuomet vyksta intensyvi mokslų integraci
ja, kuri negali nereikalauti aiškaus įvairių sričių specialistų susikalbėjimo,
buitinės kalbos orientyras yra nepakankamas.
Dabar nereikia įrodinėti, kad mokslo kalba yra matematika, kuri, tarp kit
ko, savo terminus irgi dalinai ima iš buitinės kalbos, tačiau juos nuolat tiksli
na ir derina tarpusavyje. Tokių terminų pavyzdžiai gali būti „elementas", „ti
kimybė", „aibė", „funkcija" ir kt. Todėl mokslų integracijos labui įvairūs
mokslai, taip pat teisės ir sociologijos, tikslindami savo terminus turėtų atsi
žvelgti į bendrą orientyrą - matematikos terminus. Neneigdami kitų mokslų
(taip pat matematikos, kaip, pavyzdžiui, tikimybių teorijos ir matematinės
statistikos) svarbos socialiniams mokslams ir praktikai, šiuo atveju mes nori
me pateikti kai kuriuos grupių teorijos terminus bei sampratas. Reikia pažy
mėti, kad matematinė grupių teorija dabar sparčiai vystosi, todėl jos termini
ja, ypač lietuviškoji^, dar nėra nusistovėjusi.
Paprasčiausią grupės sampratą pateikia žymus šios srities specialistas
A. G. Kurošas: „Netuščia aibė G su viena binarine algebrine operacija vadina
ma grupe, jeigu yra Šios sąlygos:
1)operacija aibėje G yra asociatyvi;
2)aibėje G yra galima atvirkštinė operacija.
Operacija grupėje G nebūtinai turi būti komutatyvi. Jeigu ji ir komutatyvi, tai
grupė G vadinama komutatyviąja arba Abelio' grupe" (16:23). Tiesa, jis to
liau pateikia aksiomatinį labai tikslų grupės apibrėžimą, kurio dėl palyginti
didesnio sudėtingumo nepateiksime.

2Lietuviškos grupių teorijos terminijos pagrindu imame G. Žilinsko monografiją (5).
3Abel Niels Henrik (1802-1829) - norvegų matematikas, amžininkas prancūzų matematiko Galois Evariste (1811-1832). kuris, būdamas 21 metų, žuvo dvikovoje. Galua laikomas matemati
nės grupių teorijos pradininku (11:206, 208).
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Vienas iš svarbiausių Šios sampratos elementų yra algebrinės operacijos
terminas, kuris dažnai akcentuojamas kaip grupinė operacija {10:37), kuri li
teratūroje įvardijama ir kitais terminais, pavyzdžiui, „daugyba" (10) ar ,Jcompozicija" (5:69), pabrėžiant, kad tai gali būti ir ^udėtis" bei „atimtis".
Grupinės operacijos asociatyvumas išreiškiamas formule:
a(bc) = (ab)c,

(\)

kur a, b, c yra bet kurie aibės G elementai (priminsime, kad aibė G sociologi
niu ar teisiniu požiūriu - tai Žmonių visuma^ aibė, arba buitine prasme - „gru
pė"). Tarkime, kad elementai a, b, c, ...yra asmenys, kurių vardai A,B,C...
Tuomet asociatyvumą galima interpretuoti taip: „Jei asmenys A ir B kartu
grupuojami su asmeniu C, tai ir asmuo A atskirai gali būti grupuojamas su as
menų B ir C bendra visuma".
Komutatyvumo savybė išreiškiama ir interpretuojama dar paprasčiau:

ab = ba

(2)

Analogiškai suprantant simbolius A ir B galima komutatyvumą interpretuo
ti taip: „Jei asmuo A bendrauja su asmeniu B, tai ir asmuo B bendrauja su A".
Šiuo pavyzdžiu mes jau įvardijome gana universalią socialinę operaciją
„bendravimas" kaip grupinę operaciją. Atrodo, tai labai trivialu. Tačiau gali
ma labai artima socialinė operacija „noras (ar pastangos) bendrauti". Šią situ
aciją galima išreikšti žodžiais: „Jei asmuo A nori bendrauti su B, tai B to gali
nenorėti ar net vengti". Todėl ši socialinė operacija yra nekomutatyvi ir iš
reiškiama formule:
a b nelygu b a(3)
Teisiniu tokios situacijos pavyzdžiu gali būti seksualinis priekabiavimas
[7,152 str.]. Sociologinis šios situacijos pavyzdys gali būti įkyri reklama,
meilė be atsako ir pan.
Aišku, kad nekomutatyvi socialinė operacija negali būti grupės pagrindas.
Matematiškai tokią situaciją galima nusakyti, akcentuojant tik binarinę opera
ciją ir nutylint komutatyvumo reikalavimą: „Aibę M su viena binarine algeb
rine operacija dabar priimta vadinti grupoidu" (16:15). Teisiniu ar sociologi
niu aspektu matematinis grupoidas, gali būti interpretuotas kaip sėkmingas ar
nesėkmingas bandymas sukurti „grupę".
Nors tokia interpretacija dvelkia laikinumu, tačiau teisinėje sferoje ji labai
svarbi, kadangi grupoido matematiniu modeliu galima reikšti, atrodo, visas
baudžiamas veikas, pavyzdžiui, nužudymą [BK 129 straipsnis], sveikatos su
trikdymus [BK 135-139 str.], vagystes [173 str.] ir 1.1.
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Todėl grupoidas yra matematinė konstrukcija, susijusi su grupe, bet ne
grupė. Yra ir daugiau panašių konstrukcijų, kurios įdomios ir socialiniams
mokslams bei praktikai. Taip „aibė su viena asociatyvine operacija" vadina
ma pusgrupiu (16:16,447). Tačiau prieš pateikiant akivaizdų pavyzdį, atitin
kamą matematinę operaciją reikia interpretuoti kaip ^ocialinę sąveiką" ir jos
teisinį atvejį - ^teisiną sąveiką". Tuomet esant teisinei sąveikai b (= „bendrapilietybė" 4) ir esant piliečiams A, B, C, ..., bendrapilietybės atžvilgiu ši ma
tematinė operacija bus asociatyvi:

(AB)C = A(BC)(4)
šią situaciją galima interpretuoti: „Jei yra bendrapiliečiai (AB) ir bendra
pilietis C, tai ir BC yra bendrapiliečiai su A".
Tačiau tai nereiškia, kad, esant Šiam santykiui, tarp bendrapiliečių turi bū
ti kokie nors kiti santykiai - darbo, bendravimo, netgi „pažinimo". (Bendrapi
lietis A gali net nepažinti bendrapiliečių B ar C). Todėl Čia aiškus teisinio
pusgrupio atvejis. (Neabejoju, kad ir sociologai turi tokių pavyzdžių). Prak
tiškai „pusgrupinė situacija" bus ir tuomet, kuomet socialinė sąveika gali bū
ti, bet ji neįrodyta ar šiuo atveju nesvarbi.
Priešingai, jeigu norima modeliuoti tik komutatyvią sąveiką, o asociatyvu
sis santykis neįrodytas ar nesvarbus, galima pasinaudoti matematine kvazigrūpės samprata. Kvazigrupė traktuojama kaip grupoidas, kurio binarinė ope
racija komutatyvi (16:1475). Teisiniu kvazigupės atveju galima modeliuoti,
pavyzdžiui, būtinosios ginties [BK, 28 str.] situacijas, kurios teisinėje prakti
koje dažnai būna labai painios.
Šiomis pastabomis mes atribojome „grupę" nuo panašių į grupę reiškinių,
kurie, kaip matėme, taip pat svarbūs teisės teorijai ir praktikai. Be to, šiomis
pastabomis buvo paryškinta pirmoji matematinių grupių egzistavimo sąlyga asociatyvine grupinė operacija. Nemažiau svarbi yra ir antroji matematinės
grupės sąlyga - kad aibėje G būtų atvirkštinė operacija. Ką tai reiškia mate
matiniu ir sociologiniu bei teisiniu aspektu?
Atvirkštinė operacija yra susijusi su dar vienu grupės elementu - vienetiniu
elementu, kurio A. G. Kurošas nepateikia savo grupės sampratoje, tačiau jo bu
vimą grupėje įrodo. Jam tai pavyksta, matyt, todėl, kad jis grupės sampratoje

4 Čia reikia skini „pilietybės" atvejį, kuris yrą sąveika, santykis tarp valstybės irasmens-pilicčio
' Kvazigrupės neminimos kai kuriuose leidiniuose apie matematines grupes. Matyt, jos neturi di
desnės matematinės reikšmės, iačiau teisininkams ir sociologams jos gali būti svarbios.
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akcentuoja atvirkštinę operaciją, o kiti, pavyzdžiui, E.Friedas (10:37), - vie
netinį elementą, ir kiekvieno grupės elemento - atvirkštinį elementą6.
Bet kuriuo atveju vienetinis elementas (kuris grupių teorijoje paprastai žy
mimas e) yra dviejų komponentų - pagrindinio ir atvirkštinio - sąveikos re
zultatas. Pavyzdžiui, jei multiplikacinės racionaliųjų teigiamųjų skaičių7 gru
pės pagrindiniai elementai yra: 1, 2, 3, ..., n, tai atitinkamų elementų atvirkš
tiniai elementai yra 1/1, 1/2, 1/3, ...,1/n.
Kadangi visuomenės mokslų atstovams interpretuoti vienetinį elementą
kartais nebus lengva, todėl jiems A.G.KuroŠo grupės samprata labiau priim
tina. Tačiau jeigu teisininkai grupę sietų su visos valstybės įvaizdžiu, tai vie
netinis elementas (1) tikrai turėtų būti valstybė8. Aksiomatizuodami valstybę
kaip vienetą mes suteikiame jai matematinį grupinį pagrindą. Šiuo atveju
įvairios valstybinės institucijos traktuotinos kaip grupės elementai, susiję su
tam tikromis, skirtingomis funkcijomis. Tai būtų elementari grupinė kon
strukcija („elementai susiję su funkcijomis"). Tačiau A.G.KuroŠo grupės
sampratos atveju - funkcijos kaip operacijos, susijusios su elementais. Prak
tinis šių aspektų skirtumas tik toks - ką preziumuoti (aksiomatizuoti) ir ką
įrodinėti.
Visais atvejais svarbus įvardijimas veiklos, kuri būtų teisiškai reglamen
tuota ir kurią būtų galima sutapatinti su grupinės operacijos samprata. Vienas
iŠ tokių terminų yra įvardintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str.
kaip „teisingumo vykdymas", tačiau šis terminas yra perdaug bendras ir ne
detalizuotas kituose įstatymuose9. Todėl svarbu bendresniu aspektu pagrįsti
valstybinius teisinius ir matematinius grupinius elementus.
Norėdami kaip grupes traktuoti valstybines institucijas, turime jų materia
linę bazę, tarnautojus, jų veiklą, teisinį statusą bei funkcijas traktuoti kaip tam

6Terminas „atvirkštinis" konkrečiame teisiniame kontekste gali turėti negatyvinę („grupinių in
teresų") prasmę, todė! gaibūt tikslinga vanoti terminą inversinis elementas.
7Multiplikacinė grupė - susijusi su daugybos operacija. Greta jų yra adicinės grupės - susietos
sudėties operacija, kurių atvirkštinis elementas yra nuiis. (Todė! grupių teorijoje bendru atveju
šis elementas žymimas ne 1 ar 0, bet raide e.
8Šiame kontekste sociologams reikėtų pagalvoti, kas yra „aiškesnis" vienetas — visa visuomenė
ar kokia nors smulkesnė jos dalis (grupė), pavyzdžiui, darbo kolektyvas ar šeima. Pastaruoju
atveju socialinę grupę reikėtų modeliuoti E. Friedo (10) grupės samprata.
brėžiami trivialiai, atmestinai. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos valstybinės tarnybos įstatymo
[Valstybės žinios, 1999, 66-2130] 2 str. pateikiant pagrindines sąvokas, valstybės tarnyba api
brėžiama kaip „teisinių santykių tarnyboje visuma, reglamentuojama valstybės teisės aktais,
nustatančiais valstybės tarnautojo statuso įgijimą, pasikeitimą ir praradimą". Čia nėra tarnybos,
kaip veiklos, darbo įvardijimo.
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tikros aibės G elementus, kurie yra numatyti atitinkamose teisės normose
(nuostatuose, statutuose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kt.). Šios normos ir yra
inversiniai elementai, kadangi aibės G elementų funkcionavimas būtent pagal
šias normas ir reiškia institucijų teisėtą veiklą ir jų tapsmą teisėtu valdžios
vienetu. Institucijų funkcijos, numatytos teisės normose, yra atvirkštinės
funkcijos arba, kitaip tariant, inversinės operacijos, kadangi tai ne pačios ope
racijos, ne pati veikla, o tik jų atspindys - inversija. Tik šiame kontekste gali
ma kalbėti apie valstybines teisines grupes. Todėl valstybinė teisinė grupė yra
aibė, kurios vienas iš būtinų elementų yra valstybinė institucija, pareigūnas,
pilietis, kitas — grupinė operacija, atitinkama veikla, kuri įvardinta teisinėse
normose. Baudžiamojoje teisėje veikimas ar neveikimas įvardijamas vienu
teisiniu terminu veika. Šis terminas plačiau taikytinas ir kitose teisės šakose,
kadangi tokios veikos rezultatas yra vienetinis grupės elementas e, kurio
reikšmė valstybės atžvilgiu yra 1, o atskirų institucijų atveju e, galėtų reikšti
ne tik institucijų tam tikrą autonomiją, bet svarbiausia jų veiklos teisėtumą ir
teisingumą^. Tuo galima užbaigti bendriausią valstybinės teisinės grupės
sampratą.
Šiomis pastabomis galima užbaigti valstybinių teisinių grupių konstrukci
jų aprašymą. Ši konstrukcija yra visuomeninė ta prasme, kad teisinė valstybė
yra ir turi būti pilietinės visuomenės dalis. Tačiau nesunku suvokti šios kon
strukcijos projekciją ir į visą visuomenę. Kad ši konstrukcija būtų priimtina
visuomenei, sociologai galėtų modifikuoti matematinės grupių teorijos termi
nus, suderinti juos su įprastais sociologiniais terminais". Įvairių mokslų atsto
vams turėtų būti labiausiai priimtina sistemų teorijos'2 terminologija, kuri yra
dalinai suderinta su filosofine ir matematine terminija.
Pagal L. von Bertalanffy, kuris laikomas šiuolaikinės sistemų teorijos pra
dininku, „sistema gali būti apibrėžiama kaip visuma elementų, esančių tam
tikruose tarpusavio santykiuose ir su aplinka" (12:29). Greta panašių žodinių
sistemos apibrėžimų pateikiamos matematinės sistemų išraiškos. Matematiš
kai sistemos dažniausiai apibrėžiamos ir interpretuojamos kaip aibės arba

umo kategoriją grupinėse konstrukcijose galėtų vartoti ir sociologai.
11 Iš tikrųjų tai liečia ir teisinius terminus, kadangi „grupinė" terminologija valstybinėje sferoje
asocijuojasi su „grupiniais interesais", turinčiais neigiamą prasme..
1^ Šiuolaikinės sistemų teorijos pradininku laikomas L. von Bertalanffy (12).
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kaip poaibiai. Pavyzdžiui, žymus šios srities specialistas M. Mesarovičius
taip apibrėžia abstrakčią sistemų rūšį:
XscX,(5)
Šią išraišką galima perskaityti taip: „S^ kuri sistema Xs yra poaibis kitos
sistemos X"; arba „Kiekviena Xs sistema turi savo viršsistemę X". (13:23).
Kartais sistemos išreiškiamos diferencinėmis lygtimis (pavyzdžiui, (14)).
Kyla klausimas, koks santykis tarp sisteminio ir matematinio grupinio
reiškinių aprašymo? Kad atsakytume, turime įsigilinti į aibių matematinę
sampratą. Ši samprata reikalinga pereinant nuo grupės kaip visumos įjos vi
dų - pogrupį, kurio netriviali prasmė atsiskleidžia tik aibės ir poaibio patiksli
nimo kontekste. Be to, aibės (G) ir jo poaibio sampratos paryškina ir pačios
grupės prasmę.
Abstrakti aibė - tai visuma bet kokių elementų (17:223). Abstrakčią aibę
galima apibrėžti tik įvardijant jos elementus, kurie talpinami figūriniuose
skliaustuose. Pavyzdžiui, {S , H}, kur S gali būti šio straipsnio skaitytojas, o
H - Hammurabio13 kodeksas, kurio vienintelis egzempliorius buvo iškaltas
ant akmens. Tarp šių elementų gali nebūti jokių ryšių - skaitytojas S, gali būti
neskaitąs, nematęs, ar nežinojęs to kodekso, aibė vis tiek bus korektiška. Ma
ža to, visai tuščia aibė gali būti korektiška. Konkreti aibė yra nusakoma pagal
kokius nors požymius, savybes. Konkrečių aibių pavyzdžiai gali būti ^gyven
tojai", „piliečiai", „balti daiktai" ir 1.1.
Jeigu aibės A kiekvienas elementas yra ir aibės B elementas, tai aibė A
yra aibės B poaibis. Šis santykis žymimas A cz B arba AcB. (Pavyzdžiui, A
- „teisėjai", B - „teisėsaugos darbuotojai").
Dabar atkreipsime dėmesį, kad A.G.Kurošo grupės sampratoje aibė G yra
netuščia. Tarkime, kad mūsų kontekste ji tegali būti konkreti aibė ir turinti
poaibius, nusakomus kokiais nors požymiais, kurie paprastai ir atsispindi ai
bės ar poaibio pavadinimuose.
Kyla klausimas, ar šioje situacijoje (A, B ir (A d B) = G) galima grupė
matematine prasme? Čia svarbu išsiaiškinti, kokie aibės elementai galėtų būti
grupės elementais? Kokia yra ar turėtų būti grupinės operacijos išraiška ir
prasmė? Ar šioje konstrukcijoje yra ar gali būti atvirkštiniai elementai (reika
lingi pagal A.G.Kurošo grupės sampratą), ar vienetinis elementas (pagal
E. Friedo ir kt. sampratą)? Kadangi yra Lietuvos Respublikos Teismų įstaty
mas [Valstybės žinios, 1994, Nr. 46-851], Lietuvos advokatūros statutas
13 Hanimurabi - Babilono karalius XVII a- prieš Kristaus g.
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[Valstybės žinios, 1999, 95-2753], Lietuvos Respublikos Policijos įstatymas
[Valstybės žinios, 1991, 2-22], Teisinių pareigybių sąrašas [Valstybės žinios,
1998, 62-1791] ir kt. teisiniai aktai, kurie, be kita ko, nustato teisėjų ir kitų
teisėsaugos darbuotojų statusą, šių įstatymų normos yra inversiniai elementai
teisėjų ir kitų teisėsaugos darbuotojų, kaip grupės elementų, atžvilgiu. Todėl
aibių A ir B elementai grupės konstrukcijai turėtų tikti.
Reikia pastebėti, kad automatiškai negalima poaibio sąvokos tapatinti su
pogrupio sąvoka, kadangi pogrupis yra tik toks poaibis, kuriame pasireiškia
ta pati grupinė operacija.
Be to, reikėtų pabrėžti, kad teisinėje literatūroje nederėtų piktnaudžiauti
grupine terminija, kadangi matematinę grupinę terminologiją už matematikos
sferos reikėtų diegti per sisteminio metodo platesnę ir gilesnę interpretaciją.
Iš tikrųjų grupės terminas valstybės ar visuomenės atžvilgiu neskamba. Todėl
tenka kalbėti apie valstybę ar visuomenę kaip apie sistemas, tikslinant jų
sampratas ne tik matematine aibių, bet ir matematine grupių teorija.
Iš tikrųjų teisinės terminijos srityje ši problema dar yra aktuali. Iliustraci
jai nereikia ieškoti tarybinio laikotarpio pavyzdžių, kuomet teisinėje literatū
roje ir normatyviniuose aktuose tiesiog klestėjo įvairiausi visuomeniniai ir
valstybiniai „organai". Deja, panašių „organų" apstu net naujausiame, mūsų
minėtame Civiliniame kodekse, kur greta tikrų žmogaus kūno organų patei
kiami, pavyzdžiui, juridinio asmens valdymo ar kitokie organai14. Tiesa, vie
toj tokių „organų" pastaruoju metu vis dažniau vartojamas įstaigų ar instituci
jų terminas.
Pažymėtina, kad naujame Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų
sąvokų žodyne (6:161) pateikiama apie 20 termino „institucija" vartojimo
įstatymuose atvejų, tačiau gaila, kad nepateikiama bendra institucijos sampra
ta. Be to, valstybės ar savivaldybių institucijos toliau sutapatinamos su termi
nu „valstybės ar savivaldybės įstaiga", nurodant, kad „valstybės ar savivaldy
bių įstaigos ir institucijos, apibrėžtos Valstybės tarnybos įstatyme [1999, 662130; 4, 452]". Minimo įstatymo 2 str. „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos"
atskirai išskaičiuojamos „Valstybės ar savivaldybių institucijos" (19 p.) ir
„Valstybės ar savivaldybės įstaigos" (20 p.). Tačiau bendros mokslinės teisi
nės institucijos sampratos nėra. Tiesa, to tikėtis iš normatyvinio akto ir nerei
kia, tačiau jų sudarytojai turėtų vadovautis mokslinėmis rekomendacijomis.
14 Pavyzdžiui, Civilinio kodekso [8], 2.25.5 ir 2.746 straipsniuose kalbama apie žmogaus kūno
organus, o 1.70.2; 2.47.1; 2.49.1; 2.66.1 ir kt. apie .Juridinius organus". To negalima prikišti
naujajam Baudžiamajam kodeksui [9], kurio, pavyzdžiui, 103 ir 129 str. kalbama apie žmo
gaus kūno organus, o 20, 25, 32 ir kt. - apie „savivaldybių", „valdžios", „vykdančias" ir pan. insti
tucijas.
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Poslinkis Šia linkine galėjo įvykti neseniai pasirodžius P.Kuconio ir
V.Nekrošiaus monografijai „Teisėsaugos institucijos", kurioje pateikiama
teisėsaugos institucijos apibrėžimas. Pagal šiuos autorius, „Teisėsaugos insti
tucijos - tai savarankiška valstybės aparato dalies ar nepriklausomų asmenų,
kuriems valstybė patikėjo vykdyti jai priklausančias tam tikras funkcijas,
veikla įgyvendinant specifines teisės apsaugos ir tinkamo jos įgyvendinimo
funkcijas" (7:13). Šis apibrėžimas daug kuo netinkamas. Pirmiausia jis neiš
plaukia iŠ bendros, nors ir netikslios valstybinės institucijos sampratos. Vien
dėl to labai abejotina, ar jis gali būti teoriškai ir praktiškai efektyvus.
Tuo tarpu valstybę sisteminiu požiūriu traktuojant kaip sistemą, visos
valstybės institucijos būtų valstybės posistemės, o visu valstybės institucijų
kaip sistemos viena iš posistemių būtų teisėsaugos institucijos. Iš ankstyvesnių
teiginių seka, kad šias sistemas modeliuoti, interpretuoti ir tobulinti galima įvai
riomis priemonėmis, taip pat ne tik aibių, bet grupių teorijos priemonėmis.
Aišku, kad valstybės institucijų mes nesiūlome tobulinti vien teisinėmis,
tuo labiau vien matematinėmis priemonėmis. Valstybės, kaip sistemos, viršsistemė yra visuomenė, kuri taip pat turi įvairių posistemių, institucijų, visuo
meninių aibių ir poaibių, kurių kai kurias savybes apibrėžia ne tik papročiai,
ekonomikos, ekologijos, medicinos, moralės bei kiti reikalavimai, bet ir teisės
normos15. Čia atsiveria platus įvairių specialybių atstovų bendradarbiavimo
laukas. Kompleksiniuose tyrimuose taikomas sisteminis metodas, o jų kalba
— matematika, ir ne vien, pavyzdžiui, matematinė statistika, bet pirmiausia ai
bių ir grupių teorija.
Tokio plataus ir gilaus metodologinio ir praktinio bendradarbiavimo mes
vis dar pasigendame Lietuvoje (o gal ir ne vien Lietuvoje?), nors jo poreikį
galima konstatuoti senesnės ir naujausios mokslinės literatūros pavyzdžiais.
Čia galima paminėti referentinės grupės (reference group, Collins16) ar kohor
tos terminą (15:7-84), kurie, atrodo, nebuvo interpretuoti iš sisteminių bei
matematinių pozicijų.
Naujausias tokio poreikio pavyzdys galėtų būti prof. R. Grigo monografija
„Tautinė savivoka", kurios pratarmėje, atskleidęs šio sisteminio reiškinio ne
abejotinai gilią prasmę, jis lyg ir abejoja — ar atsakys skaitytojui, „kas yra tau
tinė savivoka" (4:9-10). Remiantis sistemine matematine grupine samprata,
tai neabejotinai yra tautos, kaip vieneto, refleksinis elementas, kuris ne tik at
spindi, bet formuoja ir palaiko šio vieneto egzistenciją. Neabejotinai tai iš-

15 Pavyzdžiui, Šeimos santykius labai detaliai reglamentuoja CK - Trečioji knyga - Šeimos teisė (8).
l6,UcBHJi,Z^>KepnI ^^^cyjiHH ^^cepn, BoJibuioii counojiorHiecKHfi cnOBapfe, Coilins, 2, 159,
MocKBa, 1999.
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plaukia iš jo pateiktos koncepcijos: „Tautinė savivoka - daugiaplanis, daugiaveidis reiškinys. Visų pirma tai kultūrinė ir socialinės elgsenos tradicija, tau
tos socialinės organizacijos kokybė, jos susiorientavimą kintančiame pasauly
je reiškiantis bruožas. Aišku, kad ji nesuvedama į žmogaus protą ar jauseną.
Ji reiškiasi meno ir mokslo kūriniuose, materializuotuose ir idealiuose kultū
ros, istorijos paminkluose, mokymo bei studijų programose; religine bažnyti
ne, gamybine versline bei vadybine elgsena ir, žinoma politine veikla. Tat
sisteminis reiškinys, nesuvedamas į personalijas, individualybes. Todėl tauti
nės savivokos korekcijos įmanomos tik sistemų elgsenos lygiu" (4:9-10). Ši
citata, be kita ko, rodo socialinių reiškinių sisteminimo būtinumą bei kryptį į
kompaktiškumą matematiniu pagrindu.
Sisteminį metodą minimaliai taikė ir taiko teisės mokslų atstovai pabrėž
dami ryšį tarp visuomenės, valstybės ir teisės. Šį santykį dar prof. P.Leonas
iš esmės grindė sisteminiu metodu. Po įvadinių nuostatų į savo paskaitas, pir
miausia jis pateikė" savo visuomenės koncepciją, o tik toliau - valstybės ir
pagaliau teisės. Mes turėtume tai vertinti kaip jo koncepciją: viršsistemė sistema -posistemė, kuri nebuvo ir negalėjo tuomet būti aiškiai įvardinta dėl
daugelio priežasčių. Viena iš jų - ta ypatybė, kad pati sistemų teorija buvo
bandoma kurti ir interpretuoti pirmiausia aibių teorijos priemonėmis, ir todėl
joje negalėjo nepasireikšti net tik jos abstrakcijos jėga, bet ir minėti trūkumai
visuomenės reiškinių atžvilgiu.
Visuomenės ir valstybės kaip atitinkamos viršsistemės ir sistemos (mate
matiniu grupiniu aspektu) tyrimas ypač svarbus įstatymų ekonominiam pa
grįstumui, jų įgyvendinimo kitoms prielaidoms, teisinės sąmonės įvertimui,
teisės ir moralės santykio išryškinimui. Konstatavimas tokių ryšių tarp šių
reiškinių yra žinomas, tačiau jis elementarus ir nepakankamas.
Teisinės sąmonės, kaip inversinio elemento, formavimas - tai ne vien tei
sininkų, teisinės informatikos ar masinių komunikacijų darbuotojų uždavinys
Teisiniai sferai yra svarbios ne tik apibendrinančios, bet ir programuojančios
koncepcijos. Svarbus ne tiek žodinis funkcijų įvardijimas (kuris, be kita ko,
reikalauja tam tikrų ryšių, struktūrų ieškojimo), kiek jų matematinių reikšmių
nustatymas, leidžiantis jas ne tik analizuoti, sintezuoti, modeliuoti, bet ir rea
lizuoti kompiuterine technika.

17 Prof. Petras Leonas šią tyrimų kryptį vadino teisės enciklopedija. Pagal prof, P. Leoną, teisės
enciklopedija reiškia pagrindinius teisinius dėsnius. Jis rašė: „Teisės mokslo enciklopedijon
įeina, mano nuomone, ir bendras valstybės teisės mokslas, kuris apima valstybės gyvenimo su
dėtį, valstybinės valdžios funkcijų ir teisės santykį su valstybe" (2:11-12).
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Mano nuomone, šią tyrimų kryptį reikėtų įvardinti kaip „teisinę sistemati
ką", kad joje atsispindėtų šiuolaikinės mokslo tendencijos - sistemiškumas,
paremtas šiuolaikine sistemų, grupių ir informacijos teorijomis, šiuolaikine
teisės, sociologijos, valdymo teorijos, kriminologijos, politologijos ir kitų vi
suomeninių mokslų metodais ir duomenimis, kuriuos galima apdoroti ir ana
lizuoti kompiuterine technika. Tokie tyrimai išryškina naujus valstybės insti
tucijų, funkcijų, teisės institutų, ar net atskirų teisės normų ryšius, padeda at
skleisti ir padidinti jų efektyvumą.
Teisinės sistematikos rėmuose galima patikslinti ir modeliuoti daug teisi
nių reiškinių. Jos ženklinęs posistemės elementai būtų siejami su teisinėmis
esybėmis (institucijomis, pareigybėmis), jų sąveikomis ir normatyvais kaip inversiniais elementais. Teisinės terminijos elementai turėtų būti ne vien teisi
nės struktūros komponentai, bet ir teisinio Švietimo bei auklėjimo stereotipų
pagrindu formuojant visuomenės teisinę sąmonę.
Visuomenės, kaip valstybės viršsistėmės, tyrimas turėtų padidinti įvairių
teisės normų efektyvumą išplečiant sankcijų sampratą ir spektrą teigiamomis
sankcijomis. Tokios sankcijos yra žinomos pasaulinėje praktikoje, tačiau rei
kia nustatyti, kuriose posistemėse jos būtų efektyviausios. Teigiamos sankci
jos galėtų būti ir informacinio pobūdžio.
Sisteminis požiūris į valstybę, kaip valstybinių teisinių grupių visumą, ir į
teisę, kaip būtinus šios sistemos inversinius elementus, įgalina vystyti bendrą
teisinės informacijos sampratą. Informacinė visuomeninė susijusi su vertybė
mis, todėl teisinė informacija gali prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo.
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ON THE SOCIETY RELATIONSHIP WITH SOCIAL
AND STATE LEGAL GROUPS
Vladislovas Paškevičius
Law Institute of Lithuania, Law University of Lithuania
Gynėjų 6, LT-2600 Vilnius, Ateities 20, LT-2057 Vilnius
Summary
Science conceptions were created and revised in the time of developing
and specialization of sciences. Usually they were developed on the basis of
everyday Ianguage. At present time, according to the needs of complex research and cooperation among different science spheres, we need to develop
science conceptions based on mathematics terms.
This work offers to construct some sočiai and legal conceptions on the ba
sis of set, system and group theories. Problematic issues in this area are when
identifying legal phenomena as mathematical elements (especially inverse),
grupoids, ąuasi-groups, semi-groups, subgroups, group operations and its
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kinds (additive, commutative and other). Legal act can be intituled as the
main legal-group operation, and inverse elements become legal norms and le
gal information.
Mathematical interpretation of sočiai and legal conceptions gives us wider
possibilities to complex research and more qualified mathematical modelling
and computerization.
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KRAŠTO DEMOGRAFINĖ SITUACIJA. GYVENIMO LYGIS
IR GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS
VISAGINO MIESTO DEMOGRAFINIAI POKYČIAI
IR KAI KURIOS JŲ PRIEŽASTYS
Algirdas Kavaliauskas
Visagino miesto savivaldybė
Parko 14,4761 Visaginas

Vienos didžiausių pasaulyje Ignalinos atominės jėgainės saugos arealas
apima 18 Europos valstybių teritorijas, tad suprantama, kad ties ja telkiasi
tarptautiniai politiniai ir ekonominiai interesai. Daugiatautis Visaginas, kuria
me gyvena kone visi jėgainės darbuotojai, taip pat sulaukia ir tarptautinio, ir
mūsų valstybės dėmesio: neaiški jėgainės ateitis daro neaiškias ir miesto per
spektyvas. Didėjantis išvykstančių ir mažėjantis atvykstančių žmonių srautas
dvelkia demografine krize. Etniniai ir kultūriniai savitumai trukdo daliai
miesto gyventojų integruotis į Lietuvos valstybės gyvenimą.
Raktažodžiai: reemigracija, pilietinė identifikacija, valstybinė kalba, dvikalbystė, socialinis uždarumas.

Visagino miestas pastatytas Šalia vienos didžiausių pasaulyje Ignalinos
atominės jėgainės, saugos arealu apimančios net 18 Europos valstybių terito
rijas, kuriose puikuojasi 14 sostinių ir 12 milijoninių miestų. Todėl supranta
ma, jog atominė jėgainė akumuliuoja tam tikrus tarptautinius politinius ir
ekonominius interesus. Net septyniose Europos valstybėse vyksta politiniai
judėjimai, nukreipti prieš Ignalinos atominę jėgainę, kurią aptarnauja Visagi
no miestas. Per paskutinį dešimtmetį mieste gyveno 99,5-99,9% visų atomi
nės jėgainės darbuotojų. Gal todėl ne tik Ignalinos atominė jėgainė, bet ir Vi
sagino miestas nestokoja ne tik šalies, bet ir tarptautinio dėmesio. Gyventojų
kilmės, sudėties ypatybės ir vis didėjantis tarptautinis dėmesys lemia, kad į
Visaginą žiūrima ne tik kaip į daugiatautį, bet ir tarptautinės svarbos miestą.
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Miesto demografiniams pokyčiams buvo reikšmingi 1995 m., kai šalies
dienraščiuose prasidėjo publikacijos apie artėjantį Ignalinos atominės jėgai
nės uždarymo laiką, apie tai, jog atominę jėgainę „reikia uždaryti", ji „turi
būti uždaryta", jog pradedamas kaupti fondas Ignalinos atominės jėgainės už
darymui ir kt.
Su kiekvienais prabėgusiais metais žiniasklaidoje daugėjo nepalankių Ig
nalinos atominei jėgainei publikacijų. Užteko ir politinių spekuliacijų, susiju
sių su Lietuvos nuostata įstoti į Europos Sąjungą. Buvusio Lietuvos Respub
likos Vyriausybės premjero A.Kubiliaus padrąsinimas 2000m. vasario 21 d.
Visagino savivaldybės posėdžių salėje, jog miesto reikalai bus taip sutvarkyti,
kad Visaginui dar pavydės kitos šalies savivaldybės, kol kas nepasitvirtino.
Jau numatytas atominės jėgainės pirmojo bloko reaktoriaus sustabdymo lai
kas, o miestiečių socialinės garantijos dar neišnagrinėtos. O juk atominėje jė
gainėje dirba 39% miesto dirbančiųjų. Beveik visa miesto ekonominė veikla
susieta su atominės jėgainės ar jos darbuotojų aptarnavimu. Seime priimtas
atominės jėgainės ateitį lemiantis politinis sprendimas, o nenumatyta miesto
išlikimo programa. Tai iš esmės lemia neigiamus demografinius pokyčius
mieste.
1995 m. laikytini mažėjančių miesto demografinių rodiklių pradžia (žr. 1
lentelę).
/ lentelė. 1995-2000m. Visagino demografiniai pokyčiai
Metai

Santuokų
skaičius

Ištuokų
skaičius

skaičius

198
170
158
177
146
137

145
172
193
219
177
161

292
284
236
216
242
221

1995
1996
1997
199S
1999
2000

Mirusių.

Natūralus
gyventojų

148
159
156
160
173
167

144
125
80
56
69
54

2 lentelė. Visagino gyventojų skaičius 1998-2001 m.
Metai (sausio I d.)
1998
1999
2000
2001

Gyventojų skaičius
33770
33719
33653
33078
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Vyrai
16286
16221
16160
15888

Moterys
17484
17498
17493
17190

3 lentelė. Atvykusiųjų ir išvykusiųjų iš Visagino skaičius 1996-2000 m.
Melai
Atvyko į Visaginą
Išvyko iš Visagino
Migracijos saidas

1996
925
579
346

1997
782
600
182

1998
514
617
-103

1999
466
601
-135

2000
248
877
-629

Tiek žmonių mažėjantį atvykimą, tiek didėjantį išvykimą lemia neaiški
miesto perspektyva, susijusi su pasiruošimu uždaryti Ignalinos atominės jė
gainės pirmąjį reaktorių. Neaiškus atominės jėgainės likimas ir Visagino
miesto ateitį daro neaiškią. Nežinojimas verčia žmones apsispręsti išvykti.
Jeigu demografinių pokyčių linkmė išliks tokia pati bent kelerius metus, Vi
saginą gali ištikti demografinė krizė.
Didžiosios reemigracijos iš Visagino metu miestą paliko 5997 žmonės,
kurių dauguma išvyko iŠ Lietuvos. Per 1997-2000m. iŠ Visagino išsikėlė
2095 žmonės, kurių dauguma, išankstiniais duomenimis, taip pat paliko Lie
tuvą. Per pastaruosius dvejus metus beveik šimtu procentų padaugėjo besi
kreipiančių dėl laikino išvykimo iš Visagino į užsienį: 1999m. - 242, 2000m.
-483 žmonės. 1999m. pavasario sociologinių tyrimų duomenys rodo, jog už
darant atominę jėgainę iš Visagino išvyktų ir emigruotų net 26 % jo gyvento
jų. Iš esmės dėl ekonominių priežasčių palikdami mūsų miestą, žmonės nepa
silieka šalyje dėl jaučiamo dvasinio diskomforto. Tai aktualu ne visiems išvykusiesiems, bet didžiajai jų daliai.
Natūraliai kyla klausimas - kaip galėjo atsitikti, kad Lietuvoje keliolika ar
net keliasdešimt metų išgyvenę žmonės nesuaugo su šia žeme, ji netapo jiems
antrąja tėvyne, kurios nesiryžtų palikti. Manyčiau, kad priežasčių galėtų būti
daug. Pirmiausia - kita gyvenimo samprata iki atvykstant į Lietuvą. Juk kai
kurie žmonės Čia vyko „įsisavinti krašto", kaip kokios negyvenamos taigos,
Sibiro platybių, kaip į jų laukiančią savąją žemę. Tokia buvo klaidinanti „di
džiųjų statybų" komunistinės propagandos partinė-valstybinė nuostata. At
vykstantiems žmonėms nereikėjo informacijos apie naująjį kraštą, dauguma
jų nežinojo nei jo tradicijų, nei istorinės praeities. Gal patys atvykėliai to ne
jautė ar nesuprato, bet jiems buvo sudarytos palankios sąlygos įsikurti kaip
kolonistams. Todėl dabar jiems sunku suprasti, kodėl rusakalbiai Lietuvoje ir
kitose Pabaltijo valstybėse vadinami okupantais, nors atvykusieji į atominės
jėgainės statybą nieko nesiruošė okupuoti ir elgėsi pagal tuo metu galiojan
čius įstatymus. Įstatymus, kurie įteisino lietuvių ir kitų tautų genocidą, kurie
smaugė pačią rusų tautą. Atvykėliai nesąmoningai tapo okupacinio režimo
įkaitais ir partiniu internacionalizmu pridengtos rusifikacijos įrankiais. Vėliau
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dalis atvykusiųjų, išgirdę apie bolševikų ir jų parankinių vykdytą vietinių gy
ventoją naikinimą savo žemėje, masinius žmonių trėmimus į Sibirą ar Rusijos
šiaurę, patys tuo nuoširdžiai baisėjosi. O kai dalis rusakalbių visaginiečių pa
sisakė už tolesnį lietuvių tautos engimą - prieš nepriklausomos Lietuvos at
kūrimą, demokratiškai nusiteikę kiti Visagino rusai irirusakalbiai miesto gyven
tojai smerkė tokį buvusių tėvynainių apsisprendimą, dėl jų elgesio jautė gėdą.
Atvykusiems iš kitų respublikų žmonėms buvo nelengva suprasti Lietuvo
je įvykusias permainas, nes lietuviškai neskaitantys, mažai nacionalinės žiniasklaidos paslaugomis besinaudojantys gyventojai turėjo tenkintis (ir dabar
tenkinasi) epizodinėmis, neretai iš konteksto ištrauktomis nacionalinių įvykių
interpretacijomis. Pavyzdžiui, šalies spaudą, leidžiamą lietuvių kalba, skaito
tik 15% visaginiečių, t.y. beveik išimtinai lietuviai, o 52% naudojasi užsie
nio, dažniausiai Rusijos Federacijos, žiniasklaidos paslaugomis. Likusieji
naudojasi ir Lietuvos žiniasklaida, tik pateikiama rusų kalba (skaito „Litovskij kurjer" ir pan.). Atgimimo laikotarpiu iškilusi konfrontacija išnyko, ta
čiau migracinių srautų ypatybės, sudėtinga gyventojų politinė saviraiška,
mentaliteto skirtumai ir tai, ką vėliau išdėstysime, neleidžia tvirtinti, jog
mieste nebegali būti politinio nestabilumo apraiškų.
Prisiminkime, kad Visaginas pradėtas statyti tuo metu, kai Lietuvoje buvo
įgyvendinama rajoninio planavimo sistema, pasireiškusi vystomuose mies
tuose statomomis naujomis pramonės įmonėmis. Į miestus masiškai kėlėsi
kaimo gyventojai, taip išspręsdami įsikūrimo (apsirūpinimo butais) ir darbo
problemas. Jų akyse neregėtai sparčiais tempais, neatsižvelgiant į Šalies mies
tų formavimosi tradicijas, neadekvačiai Lietuvos poreikiams, augo naujas
gražuolis miestas, akumuliuojantis Lietuvos valstybei nebūdingus gyventojų
migravimo srautus. Naujasis miestas - ne tik skirtingu vystymosi koncepcijų,
bet ir Lietuvos bei buvusios TSRS interesų susidūrimo pasekmė. Atsiradęs
mažai antropogenizuotoje ir retai apgyvendintoje rekreacinėje zonoje Visagi
nas, ne taip^ kaip kiti Šalies miestai, nesuformavo apie save suburbanizacijos
zonos - ir liko nepatrauklus vietiniams regiono gyventojams. Statomos ato
minės jėgainės ir jos palydovo-miesto socialinės psichologinės traukos ir atgrasos arealai buvo skirtingai suprantami jų statytojų ir aplinkinių rajonų gy
ventojų. Anksčiau sovietinėje žiniasklaidoje didžioji statyba buvo apibūdina
ma kaip teigiamas sektinas ir net patriotiškas reiškinys, už kurį Lietuva turėtų
būti dėkinga Maskvai. Pasikeitus valstybių statusui atominė jėgainė buvo
įvardyta svetimkūniu Lietuvos žemėje. Gražuolis Visaginas neretai apibūdi
namas įvairiais neigiamais epitetais, pabrėžiančiais ir miesto gyventojų privi
legijas, išskirtinumą, įvairiausias lengvatas ir pan., kas sudarė neigiamą kon
trastą tokių privilegijų neturintiems regiono autochtonams. Įvardijamas di-
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džiosios statybos svetimumas iŠ esmės turėjo atskleisti nuolatinę didžiosios
statybos ir visos kitos Lietuvos teritorijos integralumo problemą, kuri Visagi
ne ne visų jo gyventojų visiškai suvokiama ^juk rusiškai susikalbame ir tarp
savęs mieste, ir su kitais Lietuvos gyventojais, o darbe galime nemokėti vals
tybinės kalbos, nes Visagine nėra precedento, kad dėl to kas nors būtų nete
kęs darbo.
Kita vertus, negalima nepastebėti, jog apie Visaginą labiau negu apie bet
kurį kitą Lietuvos miestą žiniasklaidoje pasitaiko su tiesa prasilenkiančių pra
nešimų, klaidingų samprotavimų dėl pateikiamų netikslių duomenų ar tų duo
menų šališko interpretavimo, neprofesionalių straipsnių. Per aptariamą laiko
tarpį dauguma miestiečių labai kritiškai vertino Jono Baltakio publikacijas
„Lietuvos aide". Redakcija dėl kritikuotinų žurnalisto rašinių kitokios nuo
monės ar straipsnių, ištaisančių žurnalisto neteisingai paskelbtus duomenis,
nespausdino. Panašiai miestiečius pašiurpino „Lietuvos ryto" televizijos žur
nalisto Henriko Vaitiekūno reportažai per TV-3: filmuoja neigiamą herojų
Dūkšte, o pasakoja apie Visaginą, pateikia visiškai neteisingą statistiką - žur
nalistas neskiria Visagino savivaldybės teritorijos nuo Ignalinos savivaldybės
teritorijos ir 1.1. Įdomiausia, jog miesto kitataučiai Šaipėsi iš lietuvio žurnalis
to, savo reportažuose neteisingai kirčiavusio energetikų miesto pavadinimą.
TV-3 redakcija, neatidžiai versdama subtitrus, įžeidė ir Visagino lietuvius ką reiškia žodis „kausėme"? Gal ,,kausime"(nukausime), o gal „klausėme"?
Žinoma, lietuviai suprato, o kitataučiai - ne. Jeigu taip elgiasi centrinė žiniasklaida, tai ko norėti iš periferinės. Esu įsitikinęs, jeigu žiniasklaidos re
dakcijos pateiktų priešingą nuomonę, jų žurnalistai viešinimui teikiamą me
džiagą rengtų kruopščiau ir atsakingiau. Kaip pastebėjo gimnazistai apklau
sos metu, Visagino žiniasklaidos labai kritiškai negalima vertinti vien todėl, kad
,ji vienintelė galinti apginti miestiečius nuo sostinės žiniasklaidos įžeidinėjimų".
Visagino paskirtis ir pobūdis nulėmė jo gyventojų tautinę sudėtį. Tūks
tantmečio pabaigoje mieste gyveno 43 tautybių žmonės. Daugelis jų atsimena
laikus, kai Visaginas priklausė tiesioginei Maskvos įtakai ir „srednemašo vai
kams" nekildavo jokių rūpesčių, nes, pavyzdžiui, tada jokia integracija nebu
vo įmanoma. Tiesioginė Maskvos globa atvykėliams išugdė patvarumo jaus
mą ir daugiataučiame mieste nulėmė rusų ir rusakalbių gyventojų kultūros
įtvirtinimą. Tautinis konglomeratas orientavosi labiau į kosmopolitinę kultūrą
negu į titulinės nacijos kultūros supratimą. Buvo kuriama energetikų miesto
ateities vizija su nuo pat statybų pradžios vyraujančia rusų kalba, be materia
linių ir finansinių nepriteklių. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, lie
tuvių kalba Visagine dalies gyventojų buvo sutikta priešiškai. Nors situacija
pasikeitė, tačiau iŠ ėmės Lietuvos mieste lietuvių kalba išliko podukros vieto-
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je. Opozicija lietuvių kalbai konkrečiai ir lietuvybei apskritai remiasi ne kita
taučių gyventojų savosios kultūros savitumo suvokimu, bet jos nelietuviškumu, vis labiau orientuojamasi į kosmopolitinę kultūrą. Daugelis nelietuviškos
kultūros gyventojų yra izoliav^si nuo kultūrinio Lietuvos gyvenimo. Dalis ru
sakalbės miesto visuomenės ne visada supranta ir priima valstybinės kultūros,
kurios pagrindą sudaro lietuvių tautos kultūra, raišką, neįstengia suprasti šios
kultūros esmės. Sakysime, Lietuvos valstybės istorijoje nemažai skaudžių
praradimų, dabartyje minimų gedulo dienomis. Tačiau joms sunku surasti at
garsį kitakalbių miestiečių sąmonėje, tokioms datoms paminėti skirtuose ren
giniuose žmonių būna nedaug, nes jiems, nesuprantantiems lietuvių kalbos,
tokie renginiai neįdomūs. Dėl skirtingo mentaliteto šįmet, kai visa tauta
birželio 14 d. minėjo Gedulo ir vilties dieną, o birželio 15 d. - Okupacijos ir
genocido dieną, ir mieste kaip ir visoje šalyje, buvo iškeltos valstybinės vė
liavos su gedulo kaspinu, rusakalbėse miesto bendrojo lavinimo mokyklose,
išskyrus „Atgimimo1' gimnaziją, buvo linksminamasi - suruoštos išleistuvių
(brandos atestatų įteikimo) puotos.
Miesto gyventojų etninio bei kultūrinio identiteto skirtumai taip pat truk
do suprasti Lietuvos valstybės vystymosi savitumus. Politinės permainos ša
lyje panaikino dominavusios nacijos, dar vadintos „vyresniaisiais broliais",
turėtą pranašumą. Kai kuriems atvykėliams buvo sunku susitaikyti su praras
tais privalumais ir „tapti" tokiais pat žmonėmis, kaip ir visi kiti. 1999 m. pa
vasarį Visagino jaunimo apklausos metu į klausimą, kokių žmonių, tai yra su
kokiais polinkiais ar charakterio ydomis, jaunuoliai nemėgsta, anketose buvo
net taip atsakoma: „labiausiai nemėgstu lietuvių", „nemėgstu lietuvių ir blogų
žmonių", „nemėgstu daugumos lietuvių". Beveik 60% jaunųjų visaginiečių
nepatenkinti arba nelabai patenkinti Lietuvos valstybe. Jie save laiko ne Lie
tuvos rusais - rusais Lietuvos piliečiais, bet rusais Lietuvoje. Maždaug tiek
pat respondentų tvirtino, kad jų politinės ir moralinės pažiūros sutampa su tė
vų atitinkamomis pažiūromis. 2001 m. gegužės pabaigoje internete atsirado
puslapiai, gimnazijos informatikos specialistų nuomone, sukurti Visagine,
kuriuose atvirai propaguojamas smurtas, per žaidimą kviečiama sunaikinti
(sušaudyti, ketvirčiuoti bei pan.) „ir prezidentą mūsų..., ir merą", ir dar kelio
lika žmonių ,,užmušti..., užmušti..." - ,,štai tada bus kaifas" (citatos iš rusų
kalbos verstos straipsnio autoriaus - A. K.). Gimnazijos vadovybė 2001 06 04
kreipėsi į Visagino miesto policijos komisariato viršininką, prašydama smur
to propaguotojus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Praėjus parai smurto
propagavimu ir keiksmažodžiais prisodrinti puslapiai dingo. Manyčiau, jog
galima suabejoti dalies visaginiečių lojalumu Lietuvos valstybei. Mieste vis
dar išlieka aktuali pilietinės identifikacijos problema, kurią suprasti per visa-
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giniečių apsisprendimą priimti Lietuvos Respublikos pilietybę apsunkina ta
aplinkybė, jog daugelis atvykėlių priima Lietuvos Respublikos pilietybę kaip
neišvengiamą būtinybę.
Iki praėjusio dešimtmečio pabaigos buvo kalbama apie Visagino „ėjimą" į
Lietuvą, vėliau - apie Lietuvos „ėjimą" į Visaginą. Vėžlio spartumu pėdina
ma. Štai, pavyzdžiui, lietuvių kalbos kursai Visagine pirmą kartą buvo orga
nizuoti dar 1986m. Kursus kasmet vidutiniškai lankė 1000-1500 klausytojų.
Be to, tokie kursai nuo 1994 m. veikia atominėje jėgainėje, miesto ligoninėje
ir kt. Valstybinės kalbos mokoma bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose ir
mokymosi procese įvyko reikšmingų permainų - nuo nenorinčių kalbos mo
kytis mokinių lietuvių kalbos vadovėlių masinio išmetimo į klasių šiukšlių
dėžes (iš lietuvių kalbos mokytojos Jekaterinos Abramovos pasisakymo per
valstybinės kalbos dešimtmečio minėjimą Visagino kultūros centre „Drau
gystė") iki minimų vadovėlių stygiaus mieste per pastaruosius penkerius me
tus. Atrodytų, viešajame miesto gyvenime galėtų būti laisvai vartojama vals
tybinė kalba. Bet taip nėra. Nepaisant kai kurių teigiamų poslinkių, Visaginas
išsaugojo rusiško miesto įvaizdį. O prieš artėjančius vietos savivaldos rinki
mus eskaluojamas bilingvizmas - renkami parašai už tai, kad rusų kalbai Vi
sagine būtų suteiktas „vietinės kalbos" statusas, pavyzdžiui, 2000 m. žiemą
minėta intencija buvo surinkta per 2000 visaginiečių parašų. Per Lietuvos pi
liečių aljanso vadovų susitikimą su visaginiečiais tik vienas oratorius palaikė
svečius. Kiti buvo priešingos nuomonės, pavyzdžiui, Pensininkų klubo pirmi
ninkė Galina Sitnik kalbėjo, jog Visagine niekas kitakalbių neskriaudžia dėl
kalbos, netrukdoma šventes švęsti ar kultūros renginius rengti gimtąja kalba:
„Kur gyveni, tą kraštą reikia ir gerbti. Todėl nekurstykim žmonių dėl kalbos".
Verslininkas Vladimiras Boroninas, vėliau išrinktas į miesto Tarybą, priminė,
jog atitinkamos partijos lyderiai, o ne patys visaginiečiai siūlo įvairius refe
rendumus. „Negi užmiršote, kaip Visaginas buvo vadinamas penktąja kolo
na?" - klausė oratorius ir sakė, jog dabar padėtis keičiasi, bet vis tiek atsiran
da norinčių drumsti vandenį, todėl reikia apie viską galvoti patiems. Žmonės,
atrodo, pagalvojo ir per 2001 m. kovo 19d. rinkimus už dvikalbystę propaga
vusį Lietuvos piliečių aljansą tebalsavo 1161 visaginietis - aljansas tegavo 3
mandatus miesto Taryboje, o per ankstesnius rinkimus buvo gavęs net 10
mandatų.
Norėtųsi dar plačiau pažvelgti į dvikalbystės problemos rutuliojimąsi Vi
sagine mūsų nagrinėjamu laikotarpiu. Šio straipsnio autorius 1997 m., išnag
rinėjęs savivaldybės Valstybinės kalbos tarnybos, Valstybinės kalbos moky
mo centro ir savivaldybės švietimo skyriaus specialisto, kuruojančio lietuvių
kalbos mokymą rusakalbėse mokyklose, miesto merui pateiktus duomenis,
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priėjo prie išvados apie nepakankamą lietuvių kalbos mokymą Visagine ir
„Respublikoje" išspausdino straipsnį „Negi Visaginas nekalbės lietuviškai?"
Rodėsi logiška, kad miesto spauda susirūpintų susidariusia padėtimi ir talkin
tų sprendžiant problemą. Tačiau vienas miesto savaitraštis, neadekvačiai su
reagavęs į rašinį, pavadino jį dar viena negatyvaus požiūrio į mūsų miestą iš
raiška, „kurią su malonumu pažymėję Vilniaus radijas ir televizija". Savait
raštis surado minėtų instancijų dokumentuose „įrodymų", kad kalbinė situaci
ja mieste neva nebloga ir savo teiginį „pagrindė" net įstatymo dėl valstybinės
kalbos statuso citatomis. Pabaręs autorių už „siekimą greitai pašalinti „okupa
cijos padarinius", savaitraštis mokė „skubėti pamažu", esą net Amerikoje tik
trečioji imigrantų karta integruojasi. Straipsnio autorius norėjo paaiškinti per
tą savaitraštį skaitytojams, kad valstybinės kalbos mokėjimas ir padeda integ
ruotis. Iš savo darbo patirties „Laisvosios Lietuvos" (Čikagoje, JAV) redakci
joje ir iš susitikimų ne tik su Market parko lietuviais, bet ir su Braiton parko
(Niujorke) rusais žinau, jog nekalbantys angliškai, imigrantų žodžiais tariant,
Amerikoje nelaikomi visaverčiais žmonėmis ir gali tikėtis nebent prasčiausio
nelegalaus darbo. Panašią mintį man pavyko išsakyti visaginiečiams, tik kito
je spaudoje. Minėtas savaitraštis, nevengęs rusiškojo imperinio mąstymo re
cidyvų, atrodo, daugumos skaitytojų nebuvo mėgstamas, nes maždaug po
metų bankrutavo. Nors apie tai oficialiai nebuvo pranešta, bet savaitraštis ne
beišleidžiamas. Tai irgi dalies miestiečių apsisprendimo padarinys.
Visagino valstybinės kalbos centro specialistų nuomone, mieste nėra ne
tik palankios kalbinės aplinkos valstybinei kalbai išmokti. Nėra nė poreikio
pramokus ją vartoti. Kadangi valstybinės kalbos kursai Visagine nemokami,
pasitaiko klausytojų, juos lankančių antrą ar trečią kartą. Pasitaiko ir neįpras
tų atvejų, pavyzdžiui, iš „Atgimimo" gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos
Danguolės Magylaitės paruošto ir su gimnazistais 1999 m. pavasarį įgyven
dinto „Valstybinės kalbos vartojimas Visagino miesto viešose visuomeninio
maitinimo įstaigose" projekto rezultatų matyti, jog didelė dalis minimų įstai
gų kitakalbių darbuotojų, atvykusių į miestą iš užsienio prieš septynetą metų
ir vėliau, kalbėjo lietuviškai, o atvykusieji prieš dešimt metų ir anksčiau lietu
viškai nekalbėjo. Kartais stengiamasi lyg ir pagrįstai pateisinti valstybinės
kalbos nemokėjimą. Antai 1997m. sausio 15d. Visagine apsilankiusio žy
maus rusų aktoriaus R. Bykovo buvo klausiama, ar kitataučiams reikia moky
tis valstybinės kalbos. R.Bykovas vienareikšmiškai atsakė: reikia mokėti tos
šalies, kurioje gyveni, valstybiną kalbą. 2001 m. gegužės 14d. to paties buvo
klausiamas Visagine lankęsis Seimo narys V. Uspaskichas, kurio nuomone,
būtina mokėti valstybinę kalbą. Jis net paaiškino, kaip pats išmokęs lietuvių
kalbos. Rusakalbė miesto žiniasklaida, nušvietusi Siemo nario vizitą energeti128 ALGIRDAS KAVALIAUSKAS

kų mieste, šiam epizodui aprašyti nerado pakankamai vietos. Per minėtą jau
nųjų visaginiečių apklausą, vertinant miesto žiniasklaidą, be kitų trūkumų,
buvo nurodyta: joje mažai Lietuvos naujienų, ji esanti rusiška. Įtvirtinant
valstybinę kalbą labai pasitarnautų miesto žiniasklaidą lietuvių kalba, tačiau
iš esmės tokios neturime: dviejų vietinių televizijos studijų transliacijos vyks
ta nevalstybine kalba, o Ignalinoje leidžiamas mėnesinis dviejų lapų „Visagi
no laikraštis" bei miesto reklaminiame-informaciniame savaitraštyje „V každyj dom" nereguliariai pasirodantis lietuviškas puslapis nepajėgia likviduoti
informacijos valstybine kalba stygiaus mieste.
Tam tikri teigiami poslinkiai mieste, matyt, paveikė kai kurių Visagino
miesto tarybos narių nuomonę: gyvenant unitarinėje valstybėje miesto integ
racija į šalies gyvenimą neva įvyks savaime, lygiai kaip ir kitą nuomonę, jog
mieste būtina vystyti nacionalines kultūras, o lietuvių, kaip titulinės nacijos
kultūra, pati savaime vystysis. Tokie įsitikinimai, mano nuomone, yra klai
dingi. Aptartoms sritims savaiminės integracijos procesas nebūdingas. Su
prantama, reikia remti visų miesto etninių kultūrų plėtotę ir skatinti visų tautų
kultūrinę savimonę, kuri turėtų padėti integruotis į Lietuvos visuomeninį kul
tūrinį gyvenimą. Tačiau įvairiataučiame mieste ne mažesnio dėmesio ir para
mos laukia titulinės nacijos kultūros puoselėjimas.
Ankstesnis ypatingas miesto statusas ir dabartinė sudėtinga socialinė eko
nominė padėtis konservuoja specifinį Visagino sociumą. Kitataučių integraci
ja į visuomeninį kultūrinį Šalies gyvenimą vyksta labai lėtai. Manau, kad tai
turi neigiamų pasekmių kitataučiams ir kitais aspektais. Štai šį pavasarį Šiau
rės Ministrų Tarybos informacijos biuro Vilniuje iniciatyva Visagine buvo
surengtas seminaras „Linas", kuriam vadovavo programos „Linas" autorė
prof. Noomi Tonnang (Švedija). Visagino miesto psichikos sveikatos centro
direktorius gydytojas Martynas Marcinkevičius analizavo vis didėjančio ligo
tumo ir sergamumo narkomanija bei toksikomanija priežastis Visagine. Pasi
naudodamas gydytojo mintimis, jas redaguodamas ir dar papildydamas, nurodyčiau tokias Šios socialinės nelaimės socialines ekonomines priežastis:
a)psichologinė įtampa dėl atominės jėgainės ir miesto ateities nežinojimo;
b)geras uždarbis atominėje jėgainėje, bet įtempto ir pavojingo darbo neigia
ma įtaka; c) auganti bedarbystė, jaunimas neturi galimybių savo sugebėjimų
pritaikyti gimtajame mieste; d) sąlyginai pigūs butai, pritraukiantys nemažai
narkomanų iš Vilniaus ir kitų miestų; e) mieste daug atvykusių žmonių ir iš tų
šalių, kuriose narkomanija paplitusi ar netgi toleruojama; f) miestas įsikūręs
trijų valstybių teritorijų sankirtoje - patogus narkotikų tranzito ir paskirstymo
taškas.
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Išskirčiau tokias penkias psichologines priežastis: 1) miestas neišsivadavo
iš uždaro sociumo ir palaiko tik silpnus kontaktus su kita respublikos dalimi;
2)didelis skaičius gyventojų nemoka valstybinės kalbos, todėl jiems sunku
naudotis esamomis kultūrinėmis vertybėmis bei teikiama informacija ir natū
raliai integruotis į visos šalies gyvenimą; 3)žmonės jaučiasi svetimi: ryšiai su
buvusia gimtine jau nutrūkę, o su naująja šalimi - dar neatsiradę (nepakanka
mai susiformavę); 4)radiacijos baimė; 5)neaiški atominės jėgainės ir paties
miesto perspektyva.
Daugiataučiame mieste patys lietuviai, sudarydami mažumą, jaučia dvasi
nį diskomfortą - tarsi gyventų ne tėvynėje, o kažkokioje uždaroje erdvėje,
kurioje dėl kultūrinio identiteto skirtumo ir kalbinio barjero jų gali nesuprasti
ir jie dažnai būna nesuprasti. Kai kurios sąvokos yra perdėm realiatyvios, pa
vyzdžiui, vokiečiui nekyla mintis, kad jį kas užpuls, o rusas negali įsivaiz
duoti savo šalies okupacijos. Lietuvio pasąmonėje glūdi kitokios socialinės
politinės definicijos, kurių nepaisydami atvykėliai žeidžia vietos gyventojų
nacionalinę savimonę. Kita vertus, didžioji miesto gyventojų dalis neturi Lie
tuvoje jokių socialinės atramos galimybių, nes jų tėviškė, giminės ir pan. yra
likę užsienyje. Miestas, garsėjantis skirtingų pažiūrų, įsitikinimų tolerancija,
turėtų įveikti socialinį uždarumą, nepriklausomai nuo to, iŠ kurios pusės jis
kiltų. Daugiatautis miestas dar ilgai išliks ypač jautrus išoriniams veiksniams.
Būtina paneigti nepagrįstus, neigiamus prasimanymus apie Visaginą. Tai Lie
tuvos miestas, aptarnaujantis visų pirma svarbią Lietuvai atominę jėgainę, ir
mes visi turime prisidėti prie daugiataučio miesto gyventojų abipusio pasiti
kėjimo stiprinimo. Ne nutylėjimas, o istorinės praeities žinojimas nepriklau
somai nuo to, kuriai pusei ji būtų nemaloni, stiprina abipusį supratimą, pade
da keisti nusistovėjusius, o gal tiksliau sustabarėjusius, ideologinius ar supolitintus socialinius stereotipus.
Manyčiau, kad būtina veiksmingiau padėti kitakalbiams visaginiečiams
integruotis į šalies visuomeninį kultūrinį gyvenimą. Būtina neatidėliojant nu
matyti miesto išlikimo ir tolesnės raidos socialines programas, galinčias pa
skatinti priešintis nepasitikėjimui, nevilčiai, abejingumui. Žmonės, šioje že
mėje pragyvenę metų metus, turi į ją įleisti šaknis ir susikalbėti su visais Ša
lies gyventojais, kartu su visais Lietuvoje jaustis saugiai.
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DEMOGRAPHICAL CHANGES IN. VISAGINAS
TOWN AND SOME OF THEIR CAUSES
Algirdas Kavaliauskas
Visaginas Municipality
Parko 14, 4761 Visaginas
Summary

Visaginas town was built near the Ignalina nuclear power plant, one of the
biggest nuclear power piants in the world. As the safety area relates to the territories of 18 European countries with 14 capitals and 12 cities with population more than 1 million each, it is clear therefore, that the Ignalina nuclear
power plant attracts some of intemational political and economical interests.
Political movements oriented against the Ignalina nuclear power plant, which
is serviced by Visaginas town, take place in 7 European countries. During the
lašt 10 years 99.5-99.9 percents of the Ignalina nuclear power plant staff live
in Visaginas. Therefore not only the Ignalina nuclear Power Plant, but also Vi
saginas, is far from lack of attention, as inside our country, as internationally.
During 1997-2000 2095 people left Visaginas, and, by preliminary calculations, most of them left Lithuania too. During the lašt two years the number
of people who wanted to leave Visaginas temporarily for foreign countries
increased nearly by hundred percent: in 1999 - 242 people, in 2000 - 483 pe
ople. The sociological research carried out in spring 1999 shows that after the
closure of the Ignalina nuclear power plant even 26 percent of the inhabitants
will leave Visaginas and emigrate.
Vague future of the Ignalina nuclear power plant makes the future of Vi
saginas unclear, therefore some of inhabitants re-emigrate to the East or go to
the European countries.

132 ALGIRDAS KAVALIAUSKAS

RYTŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ KELIONIŲ MARŠRUTAI
IR NUOSTATOS { MIGRACIJĄ DARBO TIKSLAIS
Danutė Tureikytė
Vilniaus universitetas
Didlaukio g. 47, LT-2057 Vilnius

Straipsnyje, remiantis sociologinės apklausos, atliktos Rytų Lietuvoje,
duomenimis, nagrinėjamas gyventojų kelionių į užsienio šalis mastas, kryptys
bei išvykų motyvacija. Duomenų analizė parodė, kad gyventojų mobilumas
nėra labai didelis. Jį lemia socialinės demografinės charakteristikos bei socia
linės ekonominės gyvenimo sąlygos. Vyraujantis išvykų motyvas - giminių
užsienyje lankymas. Nors Rytų Lietuvos gyventojai retai išvyksta į užsienio
Šalis darbo tikslais, bet daugelis ryžtųsi ir išvyktų, jei būtų garantuotas gerai
apmokamas darbas. Pagrindinė potencialios migracijos kryptis - Centrinės ir
Vakarų Europos šalys.
Raktažodžiai: išvykos į užsienio Šalis, išvykų kryptys, išvykų motyvacija,
:enciali migracija darbo tikslais, Rytų Lietuvos gyventojai.
po ten

Pastaraisiais metais žmonių judėjimas šalies viduje ir tarp šalių nepapras
tai padidėjo. Pasak Okolskio, mūsų gyvenamas laikas - migracijos era: žmo
nės juda labiau nei kada anksčiau ir aiškiai didesnėje erdvėje. Šia prasme ga
lima sakyti, kad Lietuva atsivėrė pasauliui, ir pasaulis - Lietuvai. Lietuvos,
kaip ir kitų pasaulio šalių, žmoniųjudėjimo mastas, kryptys, tikslai esti labai
įvairūs.
Šio straipsnio tikslai:
•atskleisti Rytų Lietuvos gyventojų kelionių apimtis ir kryptis,
•nustatyti potencialios migracijos darbo tikslais mastą ir kryptis,
•išanalizuoti migracinių nuostatų priklausomybę nuo socialinių demo
grafinių respondentų charakteristikų,
•atskleisti užimtumo ir judėjimo bei potencialios migracijos sąsajas.
Analizė remiasi Rytų Lietuvos gyventojų apklausa, atlikta 1999 m. rugsė
jo ir spalio mėn. Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Etnosociologijos
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skyriaus. Buvo apklausti 529 gyventojai iš 11 rajonų. Nedidelė atrankos imtis
leidžia pažvelgti į aptariamuosius reiškinius daugiau tendencijų lygmeniu,
kurį prasminga būtų vėliau praplėsti gilesne empirine šio regiono gyventojų
judėjimo analize.

Gyventojų judėjimo/kelionių mastai

Apklausoje respondentams buvo užduotas klausimas, ar per pastaruosius
12 mėnesių jie buvo išvyk^ į kokią nors užsienio šalį. Gauti rezultatai parodė,
kad buvo išvykę kur nors svetur truputį daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų
^27,8%. Didžioji dauguma per metus nebuvo niekur išvykusi iš savo šalies
(71,6%).
Pagrindinės Rytų Lietuvos gyventojų kelionių kryptys - Centrinės Euro
pos šalys, kurios anksčiau buvo vadinamos liaudies demokratijos Šalimis ir
priklausė socialistinei stovyklai (dažniausiai Lenkija), ir buvusios Tarybų Są
jungos respublikos. Šiomis kryptimis buvo išvykę beveik po lygiai gyventojų
-kas dešimtas apklaustasis (žr. 1 diagramą). Gerokai mažiau buvo nuvykusių
į Vakarų ir Šiaurės Europos išsivysčiusias šalis - 5,8 % apklaustųjų.
1 diagrama. Šalys, į kurias per metus buvo išvykę Rytų Lietuvos gyventojai (%)

D Centrinės Europos Salys
Europos Salys

Moterys tik truputį dažniau keliavo nei vyrai (buvo išvykusios 29,2%
moterų ir 25,0% vyrų). Daugiau moterų nei vyrų buvo nuvažiavusios į NVS
Šalis, taip pat išsivysčiusias Vakarų ir Šiaurės Europos šalis, o į Centrinės Eu
ropos buvusias socialistines šalis dažniau važiavo vyrai nei moterys.
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Apklausa patvirtino seniai fiksuojamą stereotipinį žmonių keliavimo elge
sį priklausomai nuo jų amžiaus: jaunimas labiau linkęs keliauti nei vyresnio
amžiaus žmonės (daugiausia buvo išvykęs jaunimas iki 30 metų - 43,9%, o
50m. ir vyresnių žmonių - 18,7 %). Išvykų kryptys priklausomai nuo amžiaus
vienodos visose amžiaus grupėse, išskyrus jauniausiąją (iki 30 m.). Daugiau
sia buvo vykstama į šalis, kurios anksčiau priklausė socialistinei stovyklai,
mažiau - į NVS Šalis, dar mažiau - Vakarų ir Šiaurės Europą. Jauni žmonės
iki 30m. daugiausia vyko į NVS šalis ^ 19,5 %, rečiau keliavo į Centrinės Eu
ropos šalis- 14,6%.
Tyrimas parodė, kad didelės įtakos gyventojų judėjimui turi jų išsimoksli
nimas. Apklausos duomenimis, pradinio bei pagrindinio išsimokslinimo žmo
nės per metus niekur nebuvo išvykę. Taip pat labai nedaugelis vidurinio išsi
mokslinimo gyventojų buvo išvykę. Dažniausiai tik turintys aukštąjį išsi
mokslinimą lankėsi svečiose šalyse
Dažniausiai į užsienio šalis vykdavo viengungiai - 38,1 %. Gerokai rečiau
- vedę ir gyvenantys kartu, bet nesusituokę - 27,7%. Ryškiai skiriasi našlių
ir išsiskyrusių žmonių mobilumas - per metus buvo išvykę į kitas šalis
11,1% našlių ir 30,3% išsiskyrėlių. Taigi galime teigti, kad Šeimyninė res
pondentų padėtis turi reikšmingos įtakos gyventojų elgesiui.
Palyginti daugiausia nevedusių/neištekėjusių gyventojų buvo nuvykę į
Europos šalis (tiek buvusias socialistinės stovyklos, tiek išsivysčiusias Vaka
rų ir Šiaurės Europos šalis), daugiausia išsiskyrusių žmonių lankėsi buvusiose
socialistinėse Europos šalyse. Turintys šeimas gyventojai dažniausiai vykda
vo į NVS šalis.
Svečiose šalyse lankėsi didesnė dalis gyventojų, priskiriančių save viduti
niam socialinio ekonominio statuso sluoksniui, negu žemesniajam. (Beje,
aukštesniajam sluoksniui save priskyrė vos keli žmonės, todėl jie negalėjo
būti analizuojami kaip atskira grupė.)
Dažniausiai užsienio šalyse lankėsi verslininkai, vadovai bei specialistai 36,4%, rečiausiai - ūkininkai bei kiti žemės, miškų ir vandenų ūkio darbinin
kai - 15,3%. Truputį dažniau nei kitos grupės (išskyrus verslininkų, specia
listų grupę) išvykdavo į užsienį paslaugų sferos darbuotojai (20,8%). At
kreiptinas dėmesys į tai, kad Rytų Lietuvos pensininkai, galima sakyti, nesi
skiria nuo dirbančių žmonių, išskyrus vadovų bei specialistų grupę. Beveik
kas penktas pensininkas per metus buvo išvykęs svetur. Palyginti rečiau nei
kiti dirbantieji į užsienį keliavo pagalbiniai darbininkai.
Visagino gyventojai, lyginant su kitomis gyvenamosiomis regiono vieto
mis, labiausiai buvo linkę judėti. Daugiau nei pusė apklaustųjų visaginiečių 59,6% - buvo išvykę į užsienio šalis, daugiausia į NVS. Suprantama, dauge-

ViLNIAUS UNIVERSITETAS 1 35

lis visaginiečių yra atvykę į Visaginą iš buvusių tarybinių respublikų ir palai
ko ryšius su giminėmis, draugais savo gimtosiose šalyse, todėl į jas ir vykda
vo dažniau nei kur nors kitur. Kita visaginiečių judėjimo kryptis - Lenkija,
Čekija ir kitos buvusios socialistinės stovyklos šalys. Be to, daugiau nei kas
dešimtas Visagino gyventojas lankėsi Vakarų bei Šiaurės išsivysčiusiose ša
lyse. Kitų miestų bei miestelių gyventojai daugiausia buvo nuvykę į artimiau
sias Centrinės Europos šalis, dažniausiai - Lenkiją.
Daugiausia į užsienį buvo išvykusių Šalčininkų rajono gyventojų (40,0%)
- beveik po lygiai į NVS ir Centrinės Europos šalis, anksčiau priklausiusias
socialistinei stovyklai. Sėsliausi Širvintų ir Zarasų rajonų gyventojai - buvo
išvykę iŠ savo šalies atitinkamai 6,6% ir 6,7 % žmonių.
Taigi Rytų Lietuvos gyventojai ne itin dažnai išvyksta į užsienio šalis. La
biausiai linkę keliauti jaunesni, turintys aukštąjį išsilavinimą, viengungiai,
verslininkai, vadovai bei specialistai. Kelionių mastui turi įtakos materialinė
gyventojų padėtis, o ji šiame krašte gana prasta: daugiausia žmonių priskiria
save žemesniajam gyvenimo lygmeniui, ir vos keli žmonės - aukštesniam nei
vidutinis gyvenimo lygmenim.
Pagrindinės išvykų kryptys - NVS šalys ir Centrinės Europos buvusios
socialistinės stovyklos šalys, su kuriomis daugelį Rytų Lietuvos gyventojų
sieja giminystės ir kitokie artimi ryšiai. Būtent turimi kontaktai, kartu mažes
nės išvykų išlaidos sudaro galimybes šio krašto gyventojams pabuvoti svetur.
Labiausiai Rytų Lietuvoje pagal išvykų mastą išsiskiria Visaginas. Šio
miesto gyventojai gerokai dažniau nei kitų vietovių gyventojai išvyksta ne tik
į NVS, buvusias socialistinės stovyklos Šalis, bet ir į Vakarų ir Šiaurės Euro
pos išsivysčiusias šalis.

Gyventojų kelionių tikslai
Nors gyventojų išvykų svetur motyvacija gana įvairi, tačiau akivaizdu,
kad dažniausiai Rytų Lietuvos gyventojai vykdavo aplankyti giminių - tai
nurodė 14,4% apklaustųjų. Kitas svaresnis tikslas - ekskursijos (8,9%). Ver
slo arba darbo reikalais šio krašto gyventojai vykdavo į užsienį retai (šį išvy
kų tikslą nurodė 4,9% žmonių). Vos vienas kitas apklaustasis (0,8%) buvo
išvykęs padirbėti arba nusipirkti prekių.
Vyrų ir moterų išvykų tikslai gerokai skiriasi (žr. 1 lentelę). Vos ne dvi
gubai daugiau moterų nei vyrų buvo išvykusios aplankyti giminių, giminių
kapų ar kitais privačiais reikalais. Taip pat didesnė jų nei vyrų dalis buvo iŠ-
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vykusi svetur pažintiniais tikslais. Tačiau gerokai daugiau vyrų nei moterų
buvo išvykę į svečias šalis verslo, darbo reikalais ir padirbėti.
1 Lentelė. Vyrų ir moterų išvykų tikslai (buvusių išvykose %)

1. Aplankyti giminių, giminių kapų

Vyrai
26,1

Moterys
45,9

2. Ekskursija
3- Komandiruotė; verslo, darbo reikalai

19,6

31,2

19,6

4,1

4. Padirbėti, nusipirkti pigesnių prekių

6^5

0,8

5. Kultūros, Švietimo reikalai; pramogauti

6,5

4,9

21,7

13,1

6. Keli tikslai

Daugiau nei kas penktas vyras ir kas aštunta moteris nurodė kelis išvykų
tikslus. Dažniausiai tai buvo ekskursijos ir verslo reikalai arba ekskursijos ir
giminių lankymas. Galima numanyti, kad ekskursija buvo greičiau dingstis
patekti į užsienį darbo ar giminių aplankymo tikslais, - taip lengviau sutvar
kyti išvažiavimo dokumentus.
Nors aplankyti giminių daugiausia vykdavo 40-49m. gyventojai (46,7%),
tačiau ir kitų amžiaus grupių žmonės šį išvykų tikslą nurodydavo dažniausiai.
\ ekskursijas vyko daugiau jaunesnio amžiaus žmonės. O padirbėti daugiausia
buvo išvykęjauni žmonės iki 30m. (15,0%). Verslo bei darbo reikalais kelia
vusių visų amžiaus grupių žmonių nedaug: į komandiruotes buvo išvykę po
8-9% apklaustų gyventojų iš kiekvienos amžiaus grupės.
Išvykų tikslų skirtumai priklausomai nuo gyventojų išsimokslinimo gali
būti aptariami tik lyginant turinčius vidurinį ir aukštąjį išsimokslinimą, ka
dangi žemesnio išsimokslinimo žmonių buvo išvykę labai nedaug. Turintys
aukštąjį išsimokslinimą gerokai dažniau vykdavo į užsienį verslo ir darbo rei
kalais. Tuo tarpu padirbėti kitose šalyse labiau norėjo turintys vidurinį nei
aukštąjį išsimokslinimą.
Į ekskursijas į kitas šalis daugiausia, palyginti su kitomis grupėmis, išskir
tomis pagal šeimyninę padėtį, buvo išvykusių viengungių - 56,2% (33,3%
našlių bei išsiskyrusių, 24,4% vedusių ir gyvenančių kartu be santuokos).
Neturintys savų šeimų gyventojai taip pat dažniau nei kitos grupės buvo ko
mandiruotėse verslo ir darbo reikalais. Be to, didesnė jų dalis buvo išvykę tu
rėdami kelis tikslus. Vedę žmonės daugiausia buvo išvažiavę lankyti giminių
(45,9%).
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Vyraujantis Visagino gyventojų išvykų tikslas - giminių lankymas. Jį nu
rodė 60,6% visaginiečių. Rajonų centrų gyventojai daugiausia buvo išvykę į
ekskursijas. Mažų miestelių gyventojai daugiausia vyko svetur aplankyti gi
minių. Svarbiausi kaimo gyventojų išvykų tikslai - aplankyti gimines ir eks
kursijos, Šiuos tikslus nurodė panašus pabuvojusių užsienyje gyventojų skai
čius. Padirbėti svetur daugiausia buvo išvykę mažų miestelių gyventojai, o
komandiruotėse verslo bei darbo reikalais - rajonų centrų gyventojai. Paste
bėtina, kad nei vienas Visagino gyventojas nebuvo išvykęs padirbėti ir labai
nedaugelis (3 %) - verslo bei darbo reikalais.
Taigi neabejotina, kad Rytų Lietuvos gyventojai daugiausia vyksta svetur
aplankyti giminių ir artimųjų. Palaikyti artimus kontaktus su giminėmis - be
ne svarbiausias išvykų tikslas beveik visų nagrinėtų grupių: amžiaus, išsi
mokslinimo, šeimyninės padėties, darbo pobūdžio. Deja, verslas ir darbo rei
kalai mažai sieja Rytų Lietuvos gyventojus su artimesnėmis ir tolimesnėmis
užsienio šalimis. Asmeniniai ir giminystės kontaktai retai persipina su darbi
niais kontaktais. Jaunimas šiuo požiūriu nėra aktyvesnis už vyresnio amžiaus
žmones.

Potenciali migracija darbo tikslais
Bedarbystės problemos aktualumas, masiniu tampantis lietuvių migravi
mas į kitas Šalis ieškant darbo paskatino pažvelgti, ką mano apie tai apklausti
Rytų Lietuvos gyventojai. Visų pirmiausia pabandėme atskleisti nusiteikimą
išvažiuoti iš savo gyvenamosios vietos darbo tikslu, kitaip tariant, potencia
lios darbo migracijos mastus. Apklausoje respondentams buvo pateikta pro
jekcinė situacija ir prašoma pasakyti apie galimą elgesį: „Ar sutiktumėte išva
žiuoti padirbėti kitur, jei Jums būtų garantuotas geras darbas?"
2 diagrama. Rytų Lietuvos gyventojų nusiteikimas išvažiuoti iš savo
gyvenamosios vietos darbo tikslais (%)

D Nesutiktų iSvažiuoti
D Sutiktų išvažiuoti
? Nežino
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2 diagramoje pateikti duomenys rodo, kad daugiau nei pusė apklaustųjų 52,8% - sutiktų išvažiuoti iš savo gyvenamosios vietos kitur, jei jiems būtų
garantuotas geras darbas. Nors klausimo formuluotės žodžiai „geras darbas"
ir „padirbėti" galėjo truputį padidinti išreiškusią norą išvažiuoti skaičių, bet
akivaizdu, kad sutiksiančių išvažiuoti daugiau nei nesutiksiančių.
Rytų Lietuvos gyventojų atsakymų į klausimą, ar sutiktų išvažiuoti padir
bėti kitur, analizė pagal jų socialines demografines charakteristikas ir sociali
nės ekonominės padėties vertinimus parodė šias tendencijas:
•Sutiktų išvažiuoti daugiau vyrų nei moterų.
•Amžius turi tiesioginę įtaką potencialiai migracijai: kuo jaunesni žmo
nės, tuo didesnė jų dalis sutiktų išvažiuoti padirbėti kitur. Net 90,2 % jaunuo
lių iki 30m. sakėsi išvažiuosią, jei kitur būsiąs garantuotas geras darbas.
•Išsimokslinimas taip pat tiesiogiai veikia požiūrį į galimą migraciją
darbo tikslais: kuo aukštesnis išsimokslinimas, tuo didesnis apklaustųjų pro
centas ryžtųsi išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Tarp turinčių aukštąjį išsi
mokslinimą 62,3 % sutiktų išvažiuoti.
•Apklaustųjų šeimyninė padėtis suskirsto respondentus į 3 grupes:
l)nevedusieji/neištekėjusios - iš jų sutiktų išvažiuoti net 80,9%; 2)vedc
(51,6%) ir išsiskyrę (51,5%) - išvažiuoti sutiktų net daugiau nei pusė;
3)našliai (40,7%) ir gyvenantys kartu, bet nesusituokę (40,0%) - ši grupė
mažiausiai linkusi išvažiuoti.
•Pasiryžimą išvykti padirbėti kitur sąlygoja ir respondentų savo pačių
socialinės ekonominės padėties vertinimas: prasčiau savo gyvenimo sąlygas
vertinantys žmonės dažniau nori išvykti.
•Daugiausia nusiteikusių žmonių pakeisti gyvenamąją vietą dėl geres
nio darbo Visagino mieste - net 66,4%. Mažiausiai - vienkiemių gyventojų36,7%. Taigi net gyvenantys vienkiemiuose žmonės sutiktų palikti savo na
mus, sodybas, jei tik kitur būtų garantuotas geras darbas.
Tyrimas parodė, kad 28,4 % apklaustų Rytų Lietuvos gyventojų sutiktų iš
važiuoti iš savo gyvenamosios vietos padirbėti į užsienio šalis, o 3,4% žmo
nių sutiktų važiuoti bet kur. Šie duomenys rodo, kad potencialios migracijos
mastas šiame regione mažesnis nei kituose Lietuvos regionuose. Reprezenta
tyvios Lietuvos gyventojų apklausos rodo, kad bet kokį pasiūlymą dirbti už
sienyje priimtų didžioji dauguma Lietuvos gyventojų. Visuomenės nuomonės
ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus" 2001m. rugsėjo mėn. apklausos duomenimis,
nepriimtų darbo užsienyje pasiūlymo 2,0% 15-24m., 6,5% 25-34m., 12,4%
35-44m., 21,0% 45-54m., 35,5% 55-64m., 43,7% 65-74m. gyventojų.
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3 diagrama. Šalys, į kurias gyventojai sutiktų išvažiuoti, jei būtų garantuotas
geras darbas (visų apklaustųjų %)

?Suliktų iSvažiuoti,jei
darbas būtų Lietuvoje
D Sutiktų iSvažiuoti į NVS
šalis
^ Sutiktų iSvažiuoti į kitas
užsienio šalis
?Sutiktų iSvažiuoti bet kur

Daugiau vyrų nei moterų sutiktų važiuoti padirbėti į užsienį (atitinkamai
32,9% vyrų ir 26,5% moterų)- Be to, 3% moterų nurodė, kad sutiktų važiuo
ti, jei žinotų, kad nebus apgaulės ir pan. Kalbant apie užsienį, daugiausia turi
mos galvoje kitos, ne NVS Šalys, nes į NVS sutiktų važiuoti labai nedaugelis
tiek moterų, tiek vyrų (atitinkamai 3,0% ir 1,2%). Be to, daugiau vyrų nei
moterų dėl geresnio darbo sutiktų važiuoti bet kur.
Gerokai didesnė, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, jaunimo iki 30m.
dalis - 65,9% sutiktų išvažiuoti padirbėti į užsienio šalis: ne NVS šalyse 61,0%, o NVS šalyse — 4,9%. Kitoms amžiaus grupėms darbas užsienyje ne
atrodo taip patraukliai kaip jaunimui: sutiktų padirbėti užsienyje ne NVS ša
lyse 30,5% 30-39m., 27,0% - 39-40m. ir 14,2% 50m. ir vyresnių gyvento
jų, o NVS šalyse - atitinkamai 3,4%, 1,0%, 2,6%. Apklausa parodė, kad
nors palyginti nemaža Rytų Lietuvos gyventojų dalis palaiko glaudžius ryšius
su NVS Šalimis, tačiau mažiausiai norėtų ten dirbti, net jei būtų garantuotas
geras darbas.
Pakeisti dėl darbo gyvenamąją vietą Lietuvoje sutiktų 24,4% jaunuolių
iki 30m., 22,8% 30-39m., 27,0% 40-49m. ir 12,2% 50m. ir vyresnių žmo
nių. Kita vertus, didžioji dauguma atsakiusiųjų, kad sutiktų geresnio darbo
tikslais keisti gyvenamąją vietą Lietuvoje, sutiktų važiuoti tik į Vilnių. Vos
keli žmonės sutiktų važiuoti į kurį nors rajono centrą ar kitą miestą ir tik 1 ap
klaustasis nurodė, kad sutiktų važiuoti į kaimą.
Palyginus atsakymų pasiskirstymus priklausomai nuo respondentų išsi
mokslinimo, matyti dar didesni kontrastai. Pvz., sutiktų dirbti užsienyje
22,9 % (iš jų 20,6% ne NVS ir 0,4% NVS šalyse) gyventojų, turinčių viduri-
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nį išsimokslinimą, ir 37,6% (iš jų 32,4% ne NVS ir 5,2% NVS šalyse) aukštąjį išsimokslinimą.
Kaip dabartinis užimtumas arba priešingai - darbo neturėjimas susieti su nuo
statomis padirbėti kitur, jei būtų garantuotas geras darbą, matome 3 lentelėje.
3 Lentelė. Nusiteikimas padirbėti kitur priklausomai nuo dabartinio
užimtumo pobūdžio (%)

Verslininkai, vadovai,
specialistai
Raštininkai, asistentai,
medicinos seserys
Aptarnavimo sferų eiliniai
darbuoto/ai
Ūkininkai ir kt. žemės ūkio,
miškų darbininkai
Amatininkai, mašinistai,
pramonės darbininkai
Pagalbiniai darbininkai
Sezoniniai darbininkai,
dirbantys atsitiktinius darbus
Bedarbiai
Pensininkai

Suliktų, jei Sutikiu
Sutiktų išvažiuot Suliktu Neva^
darbas būtų išvažiuoti į i užsieni -neį bet kur žiuotų
Lietuvoje ^VS šalis ^VS šalis
29,6
3,2
38,4
22,0
4,4
20,8

1,1

18,8

1,1

1,1

33,3

12,5
2,6

29,2

10,3

17,9

2,6

66,7

29,3

25,0

7,1

39,3

33,3
37,5

12,5

12,
5

21,4
12,5

2,4

57,1

25,0

25,0

Neat
sakė

66,7
37,5
25,0
43,7

3,6
47,3

Iš lentelės duomenų matome, kad sutiktų važiuoti gyventi kitur, jei būtų
garantuotas darbas, daugiau tie, kurie apklausos metu dirbo kvalifikuotus dar
bus. Ir nors šie duomenys rodo nuostatas, o ne realius faktus, tačiau akivaiz
du, kad šiuo metu patraukliausiai žmonėms atrodo išsivysčiusios Vakarų ir
Šiaurės Europos šalys, tik jose žmonės mato galimybes turėti gerą darbą.

Išvados
• Remiantis apklausos duomenimis, galima daryti išvadą, kad pagrindi
nės Rytų Lietuvos gyventojų kelionių kryptys - Centrinės Europos šalys,
daugiausia Lenkija, ir NVS - buvusios Tarybų Sąjungos šalys. Tokias išvykų
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kryptis sąlygoja turimi asmeniniai kontaktai su tose šalyse gyvenančiais gimi
naičiais, draugais bei pažįstamais.
•Gyventojų mobilumui turi įtakos socialinės demografinės charakteris
tikos, bet daugiau lemia socialinė ekonominė padėtis. Išskirtose grupėse pa
gal socialinius demografinius požymius išvykusiųjų skaičius skiriasi - dau
giau keliavo jauni žmonės, nevedę, vadovai, verslininkai bei specialistai, ta
čiau pagrindinės išvykų kryptys labai panašios.
•Pagrindinis gyventojų kelionių tikslas - giminaičių, giminių kapų lan
kymas. Šis kelionių motyvas vyrauja visose socialinėse demografinėse ir so
cialinėse ekonominėse grupėse. Labai nedidelė gyventojų dalis buvo koman
diruotėse verslo bei darbo klausimais, vos keli buvo išvykę svetur padirbėti.
•Daugiau nei pusė apklaustų Rytų Lietuvos gyventojų sutiktų išvažiuoti
iš savo gyvenamosios vietos kitur, jei būtų garantuotas geras darbas. Migraci
jai darbo tikslais labiau nusiteikę vyrai, jauni, turintys aukštąjį išsimokslini
mą, dirbantys kvalifikuotą darbą žmonės, taip pat visaginiečiai.
•Pagrindinė potencialios darbo migracijos kryptis - Centrinės ir Vakarų
Europos šalys. Apie penktadalį apklaustų gyventojų dėl gero darbo keistų gy
venamąją vietą Lietuvoje, bet daugiausia sutiktų keisti, jei tas darbas būtų
Vilniuje. Tik nedaugelis gyventojų darbo tikslais išvažiuotų į NVS šalis.
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TRAVELLING ROUTES OF EAST LITHUANIAN
INHABITANTS AND THEIR ATTITUDES
TOVVARDS MIGRATION FOR WORK
Danutė Tureikytė
Vilnius University
Didlaukio g. 47, LT-2057 Vilnius
Summary
The article deals with the travelling abroad done by East Lithuanian inhabitants. Anaiysis based on sociological survey data shows that in most cases
East Lithuanian inhabitants go to Central Europe and CIS countries. The extent of travelling depends on demographic characteristics and socioeconomic
living conditions of the inhabitants. In many cases the reason to go abroad is
the intention to visit relatives and friends. Many respondents would likę to go
abroad to work if the work would be under guarantee and well paid.
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RYTŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIS Į MIŠRIAS SANTUOKAS
Vida Kazl^uskienė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Straipsnyje pateikiama duomenų iŠ 1999m. pabaigos sociologinio Rytų
Lietuvos tyrimo, kurį atliko Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Etnosociologijos skyrius, padedant rajonų savivaldybėms. Pasirinktasis aspektas požiūris į mišrias santuokas - atskleidžia šio tautiškai ir kitais aspektais miš
raus krašto savijautą. Nagrinėti požiūriai į galimas artimųjų santuokas su ki
tos rasės, kitos tautybės, kito tikėjimo asmenimis, taip pat požiūriai į santuo
kas su kitų valstybių: Vakarų valstybių, Nepriklausomų valstybių sandraugos
(NVS, t.y. buvusios TSRS), buvusių liaudies demokratijos šalių, piliečiais.
Nagrinėjami ir įvairūs aspektai, kurie gali labiausiai bauginti, kai artimas
žmogus nori tuoktis su svetimu: tai, kad anūkai gali kalbėti kita kalba, kad ar
timajam gali tekti išvažiuoti į tolimą nepažįstamą kraštą, kad tam artimajam
sunku bus prisitaikyti prie kitos šalies papročių, kad jis gali prarasti tėvų tikė
jimą. Tyrimas parodė, kad bet kokia mišri santuoka džiugintų labai mažą dalį
respondentų. Dažno, jei ir nedžiugintų, bet ir nebaugintų. Tačiau didžioji da
lis žmonių iš šio (nuo senų laikų mišraus ir dar naujų atsikėlėlių praskiesto)
krašto baiminasi mišrių santuokų, ypač su kitos rasės asmenimis.
Raktažodžiai: mišrios santuokos, baiminimasis (neigiamas požiūris į miš
rias santuokas), džiugesys (teigiamas požiūris į mišrias santuokas).

Požiūris į mišrias santuokas, būtent: santuoką su vienos ar kitos rasės, tau
tybės, tikėjimo, su vieno ar kito krašto žmogumi, išreiškia ne tik aplinkos,
auklėjimo įdiegtą įsitikinimą, bet ir tam tikrą situaciją bei poveikį, kurį to
kiems įsitikinimams daro vienalytė ar daugialytė gyvenamoji aplinka. Japo
nas filme apie pasaulio pabaigą sako savo anūkei: jei netektum savo mylimo
jo, tekėk tik už japono, kad ir prasčiausio, jei nebeliktų jokio japono, tekėk už
bet ko, bet tekėk, pratęsk giminę. Santuokos svarbą ne visada protu suvokia
jaunas žmogus, kuriam reikia vesti arba tekėti, dažnai lemiamą vaidmenį to
kiu atveju vaidina jausmai. Tačiau šeima, artimiausi giminės neretai aptarinė-
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ja busimą ar galimą santuoka^ patarinėja jaunimui, pritaria, o kartais ir ryžtin
gai pasipriešina jaunuolių norams. Požiūriai į mišrias santuokas gana aiškiai
išreiškia rasinį, tautinį, konfesinį ar net pilietinį uždarumą. Todėl, tyrinėdami
Rytų Lietuvos gyventojų nuomones (1 lentelė), pasidomėjome šio tautiškai
bei konfesiškai gana mišraus krašto žmonių požiūriais į santuokas.
1 lentelė. Respondentų atrankos geografija

Gyvena/nųįų vi^tovių tipai
Visaginas ir rajonų centrai
Miesteliai su daugiau kaip 2000
gyventojų (Elektrėnai, Lentvaris
irpan.)
Kaimai ir vienkiemiai
Iš viso

Gyventojų skaičiui Procentinė gy Respondentų
respondentų
ventojų dalis te- sk^ičius
dalis
199
38
35
131 321
42 067

11

56

10

201 789
375 177

54
100

274
529

52
100

Apklausa vyko vienuolikoje Rytų Lietuvos rajonų, tarp jų - Vilniaus rajo
ne. Bet Vilniaus miestas į apklausą nebuvo Įtrauktas dėl savo ypatingo statu
so - sostinė, santykinai labai didelis miestas, nebetipiškas Rytų Lietuvai. Di
džiausias iš apklaustųjų miestų - Utena, 2000 m. pradžioje turėjusi 36 126
gyventojus (1: 27). Jis nedaug skiriasi nuo kitų Rytų Lietuvos miestų, kurie
yra rajonų centrai. Miestas augo kaip vienas iš pramoninių Lietuvos regionų
centrų, o gyventojai buvo telkiami iš aplinkinių vietovių. Utenai gyventojų
skaičiumi beveik prilygstantis Visaginas ^ 2000m. pradžioje 33 653 gyven
tojai (1: 24) - visai kitoks. Savo urbanistika tai miestiškiausias miestas iš visų
apklausai parinktųjų, o svarbiausia — čia susitelkė atvykėliai iš įvairių buvu
sios Sovietų Sąjungos vietovių Ignalinos atominei elektrinei statyti bei aptar
nauti. Lietuvių šiame mieste tėra vos keli procentai. Pirmasis akmuo šio
miesto statybai padėtas tik 1975m., o Utena, Trakai, Švenčionys žinomi nuo
XIIIa., Molėtai, Šalčininkai, Širvintos - nuo XIVa., Varėna, Zarasai - nuo
XVa., netgi nedidelis Trakų rajono miestelis Lentvaris žinomas nuo XVIa.
Visi čia suminėti rajonai ir Visagino miestas buvo pasirinkti apklausai. Buvo
apklausta 529 asmenys pagal kvotinę atranką (lytis, amžius, užsiėmimas).
Apklausa vyko 1999m. rudenį.
Klausimas: „Jei Jūsų sūnus arba duktė, brolis arba sesuo norėtų tuoktis su
kitataučiu ar net kitos rasės žmogumi, ar Jus baugintų tai, kad sutuoktinis bus
kitos rasės, kitos tautybės, kito tikėjimo, Vakarų valstybės pilietis, buvusios

SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 145

liaudies demokratijos (LD) šalies pilietis, Nepriklausomų valstybių sandrau
gos (NVS) pilietis?"
Aktyviausiai buvo atsakinėjama į klausimus apie tautybę, rasę, tikėjimą —
nepanoro atsakyti į šį klausimą tik kas septintas aštuntas respondentas. Apie
galimus sutuoktinius iš kitų šalių nepasakė savo nuomonės kas ketvirtas
penktas žmogus (2 lentelė). Todėl galima teigti, kad Rytų Lietuvos gyvento
jams tikėjimas, rasė, tautybė, kai jie galvoja apie galimą artimo žmogaus san
tuoką su kitu žmogumi, yra gerokai svarbiau nei būsimo sutuoktinio pilietybė.
2 lentelė. Požiūris į mišrias santuokas ir į santuokas su kitų šalių piliečiais (%)
lei artimas žmogus tuoktusi ... kilos
rasės
Baugintų
44
Gal truputį
16
Nebaugintų, bet
23
ir nedžiugintų
Del to tik
2
pasidžiaugtų
Neatsakė
15

lautvbės
16
24
42

tikėjimo
32
21
29

... ^akarų
... buv. LD
valstybės pilietis
14
17
2!
15
29

35

... NVS
^ilietis
18
17
35

6

2

14

5

6

12

16

22

28

24

Svetimumas, atrodo, labai mažai ką džiugina - tik santuoka su Vakarų
valstybės piliečiu ar piliete pasidžiaugtų kas septintas, kitais atvejais besi
džiaugiančių žmonių būtų vos vienas kitas. Turint galvoje, kad panašaus mas
to sociologinė apklausa leidžia paklaidą iki 2%, tai apskritai Rytų Lietuvoje
gali būti nykstamai maža besidžiaugiančiųjų mišriomis santuokomis dalis.
Nors ir nedžiugintų, bet tokios santuokos ir nebaugintų gana didelės dalies
Rytų Lietuvos gyventojų. Mažiausiai bijomasi santuokos su kitos tautybės
žmogumi - vos ne pusė (48%) tokios santuokos nesibaimintų, vienas kitas ir
pasidžiaugtų (2 lentelė). Tiesa, turime nepamiršti, kad Rytų Lietuvos žmonės,
gyvenantys pasieniuose, susiję su kaimyninių Baltarusijos ir Lenkijos šalių
gyventojais, dažnai patys save laiko baltarusiais ar lenkais, be to, atsiliepia ir
beveik dvidešimt metų trukusi (1922-1940) lenkų okupacija, o po to pusšimtį
metų trukusi sovietinė okupacija (iki 1990 metų), kai šiame krašte populia
riausia buvo pasidariusi rusų kalba. Tad ir nesusikalbėjimo baimė gyventojų
požiūriams į santuoką Čia galėjo turėti mažesnės įtakos nei kitur Lietuvoje.

146 VIDA KAZLAUSKIENĖ

3 lentelė. Požiūrio į mišrias santuokas ir į santuokas su kitų šalių piliečiais
poliarizavimasis (%)
nos žmogus tuok- ... kitos ra- ... kilos
tautybės
lUSl SU uo. kuris būtų...
Ba
40
60
šie kt ek baugintų
Neba igintų, kar48
25
tais ir džiugintų

... kita

... Vakarųv^alstybės ... buv. LD ... NVS
šalies pilietis pilietis
pilietis

53

35

32

35

31

43

40

41

Maždaug trečdalis respondentų pareiškė, kad. nesibaimintų artimo žmo
gaus santuokos su buvusios Sovietų Sąjungos (NVS) ar liaudies demokratijos
šalies piliečiu, o pridėję tuos, kurie tokia santuoka net pasidžiaugtų, turėtume
net keturis iš dešimties nesibaiminančių žmonių. Mažiau būtų tokių, kuriuos
santuokos su kitų šalių piliečiais baugintų ar bent truputį baugintų - maždaug
tris iš dešimties.
Kitaip yra su požiūriais į kitą rasę, t. y. į saviškio baltaodžio santuoką su
juodaodžiu, geltonodžiu ar raudonodžiu. Reikia manyti, kad Rytų Lietuvoje
kitos rasės žmogumi pirmiausia įsivaizduojamas negras, t. y. juodaodis, nes
jis labiausiai skiriasi nuo vietos gyventojų ir, be to, sovietinės propagandos
yra geriausiai išreklamuotas sovietiniais laikas, bekritikuojant žiaurų baltao
džių amerikiečių elgesį su juodaodžiais. Vos ne kas antras respondentas
(44%) sakė tiesiai, kad tokia santuoka jį baugintų, o pridėjus bent šiek tiek
būgštaujančius žmones, susidarytų ir visi 60% (3 lentelė). Bet ir nesibaimi
nančių susidaro nemažai - kas ketvirtas.
Kiek mažiau nepasitikėjimo kelia santuokos su kitų tikėjimų žmonėmis:
baimintųsi tokios santuokos kas trečias (32%), o su tais, kurie bent Šiek tiek
to baimintųsi - kas antras (53%). Abejingų kitam tikėjimui taip pat būtų kas
trečias (31 %). Nenoras į savo šeimą įsileisti kitatikį liudija tikrąjį konfesinį
prieraišumą, kurį ne visuomet parodo respondentai, kai interviuotojas ar anketuotojas to paklausia tiesiai.
Trečioje vietoje pagal rangą atsiduria jau aptarti būgštavimai dėl santuokų
su kitų tautybių žmonėmis. Po jų seka baimė įsileisti į giminę kitapilietį.
Antruoju klausimu apie įsivaizduojamą santuoką su kitos rasės, kitos tau
tybės, kito tikėjimo žmogumi ar kitos valstybės piliečiu norėta sužinoti, kas
gi labiausiai baugintų - svetima kalba, svetimi papročiai, nuotoliai, svetimas
tikėjimas ar kas kita: „Jei Jus baugintų Jūsų sūnaus arba dukters, brolio arba
sesers noras tuoktis su kitataučiu ar net kitos rasės žmogumi, jei Jus baugintų
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tai, kad sutuoktinis bus kito tikėjimo ar kitos valstybės pilietis, tai kas baugin
tų labiausiai?" (4 lentelė).
Nurodymų, kad baugintų kitos, o ne įvardintos aplinkybės, buvo nedaug.
Tai ir suprantama, nes žmogus dažniausiai renkasi vieną iš siūlomų atsakymo
variantų ir apie kitką kalba tik tada, jei nė vienas siūlomasis atsakymo varian
tas jam netinka. Bet tai, kad susidaro vienas kitas procentas nurodančių tas
kitas aplinkybes, jau parodo, kad jų gali būti. Pasitaikė įrašų „to neleisčiau",
„to nebus". Kokia tikimybė, kad žmogus, pamilęs svetimtautį ar kitatikį, pa
klausys artimųjų patarimų? Didesnė tikimybė, kad „to nebus", jei kitatautis
sutuoktinis apsigyvens respondento šalyje, dar didesnė -jei būsimieji sutuok
tiniai niekada neišvyks iš respondento gimtąja kalba kalbančio ar vieną tikėji
mą išpažįstančio krašto. Bet santuokos sakramento šventumas, atrodo, vis
mažėja, vis daugiau porų skiriasi, o tų skyrybų priežastis gali būti ir nenoras,
jog vaikai (vaikaičiai, sūnėnai bei dukterėčios) kalbėtų ta, o ne kita kalba, kad
artimas žmogus patektų į kitatikių tarpą, kad jam reikėtų prisitaikyti prie kitos
šalies papročių. Buvo įrašų „bijočiau arabo ar turko", „nesutikčiau, jei tuoktųsi su baltarusiu ar lenku". Čia po lygiai gali veikti įvairios aplinkybės: kitati
kių, kitų papročių, kitos istorinės patirties baimė.
4 lentelė. Kuri aplinkybė labiausiai baugintų? (%)

Baugintų tai. kad...
Baugintų
Truputį
Nebaugintų
Neatsakė

... sunku bus
...gali
... anūkai kai- ... gali tekti iš
bes kita kalba važiuoti į tolimą prisitaikyti pne įeitos
nepažįstamą šalį šalies papročių
tikėjimą
24
37
39
36
22
20
24
17
23
11
7
13
31
32
30
34

kitkas
2
1
2
95

Mažiausiai baugintų svetima kalba - vieną iš keturių (24%). Nustatant
rangus, iš keturių mūsų nurodytų aplinkybių, kurios galėtų bauginti įsilei
džiam į šeimą svetimą iš svetimų, tai, kad anūkai galbūt kalbės kita kalba, at
siduria ketvirtoje vietoje. Labiausiai bauginantys Rytų Lietuvos žmonėms at
rodo svetimų šalių papročiai (39%), po to antruoju rangu eina nuotoliai (gali
tekti išvažiuoti į tolimą nepažįstamą šalį- 37%), trečiuoju rangu baugus atro
do svetimas tikėjimas (36%), ir tada - svetima kalba.
Rytų Lietuva tautiniu atžvilgiu - mišrus kraštas, kiekvienas vaikas čia iš
moksta ne tik tėvų, bet ir dar vieną kitą kalbą. Gal todėl kitakalbiškurnąs šio
krašto gyventojams neatrodo labai didelė nelaimė. Pirmosios trys aplinkybės
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- prisitaikymo prie kitos šalies papročių, išvažiavimo į tolimą nepažįstamą
šalį problemos, galimybė prarasti savo tėvų tikėjimą - veiktų labai panašią
žmonių dalį: baugintų šiek tiek dažnesnįnegu kas trečią (36-39%), ogi sveti
mos kalbos atėjimo į šeimą būgštautų tik kas ketvirtas (24 %).
5 lentelė. Kuri aplinkybė labiausiai baugintų? (poliarizavimasis, %)
Baug ntųt
... anūkai kal ... gali tekti išvažiuoti į ... sunku buspr sil^ikyli
kad..
bės kita kalba tolimą nepažįstamą šalį prie kitos šali^^ papročiu lėvų tikėjimą
Bauį II ar bent
63
53
46
57
ilgintų
trupu
13
Neb^
23
11
7
ų
Prie nesibaiminančių mišrios santuokos pridėjus tuos, kurie būgštautų tik
truputį (5 lentelė), rangų išsidėstymas nesikeistų: pirmoje vietoje iŠ bauginan
čių aplinkybių (63%) ir paskutinė iš visai nebauginančių (7%) yra tai, kad
sunku būtų prisitaikyti prie kitos šalies papročių. Antra bauginanti aplinkybė
-artimam žmogui gali tekti išvažiuoti į tolimą nepažįstamą šalį (57%), trečia
-gali tas artimas žmogus prarasti tėvų tikėjimą, pavyzdžiui, persikrikštyti
(53 %), ketvirta aplinkybė, baugi ar bent baugoka vos ne pusei Rytų Lietuvos
gyventojų, - tai, kad anūkai gal būt kalbės kita kalba (46%). Tie, kurie nesi
baimintų minimų aplinkybių, sudaro daug mažesnę dalį, ir jų rangai išsidėsto
atvirkščia tvarka.
Verta palyginti tikėjimo aspektą, kurį respondentas galėjo nurodyti atsa
kydamas į du gretimus klausimus: 1) baugintų tai, kad artimo žmogaus su
tuoktinis bus kito tikėjimo ir 2)baugintų ta aplinkybė, kad artimas žmogus
gali prarasti tėvų tikėjimą.
6 lentelė. Du požiūrio į tėvų tikėjimą aspektai (%)

Baugintų tai. kad...
Baugintų ar bent trupu tįb augintų
N eb auginti

aus sutuoktinis gali .. gali prarasti tėvu_ tikėjimą
būti kito tikėli no

53
31

53
13

Prie pirmojo aspekto - kad artimo žmogaus sutuoktinis gali būti kito tikė
jimo - prie nesibaiminančiųjų dalies pridėjome ir tuos, kurie pasidžiaugtų pa
našiu atveju, nes iš esmės jie yra tie, kurių tikrai negąsdintų artimų žmonių
santuokos su kitatikiais. Matome (6 lentelėje), kad Rytų Lietuvos žmones
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vienodai - kas antrą - baugina ir tai, kad artimo žmogaus sutuoktinis gali būti
kito tikėjimo, ir tai, kad pats artimas žmogus gali prarasti tėvų tikėjimą
(abiem atvejais „taip" atsako po 53% respondentų). Tačiau tokių, kurie visai
nebaimintų dėl to, kad artimas žmogus gali prarasti tėvų tikėjimą, yra daug
mažiau - tik kas aštuntas (13%), negu tokių, kurie nesibaidytų sutuoktinio kitatikybės - kas trečias (31%), kitaip tariant, daugiau baimės kyla iš to, kad
savas žmogus gali pereiti į kitą tikėjimą.
„Labai svarbu iŠ pat pradžių atskirti agresyvų nenorą klausytis kitos kal
bos ir kitos kultūros žmogaus nuo tų atvejų, kai pagrindinė nesusipratimų
priežastis esti nežinojimas, neišmanymas, sustingimas, tam tikras dvasinis ne
jautrumas, kaip praėjusios epochos palikimas", sako įžymusis rusų kalbinin
kas Vladimiras Toporovas, save apibūdinantis kaip žmogų „iš rusų pusės",
jaučiantį savo profesinį ryšį su lietuvių kalba ir dvasiškai susietą su Lietuva ir
jos dvasiniu palikimu" (2:192). Turint galvoje lietuvių kalbą, galima tik pri
tarti V.Toporovo teiginiui: „Pagrindinė ir vienintelė vieta, kur lietuvių kalba
yra pagrindinė, yra Lietuva, ir tik čia lietuvių kalba gali būti išgelbėta ir pa
gausinta" (2:196).
7 lentelė. Du požiūrio į gimtosios kalbos tęstinumą aspektai (%)
...artimo žmogaus sutuoktinis ... anūkai galbūt kalbės kita kalba
B^g^ųtai.
gali būti kilos tautybės
kad...
46
Baugintų ar bent truputį baugintų
40
23
48
Ncbaugintų
Nagrinėdami požiūrį į artimo žmogaus santuoką su kitos tautybės asme
niu, nesunkiai įsivaizduojame, kad to artimo žmogaus vaikams gali tekti kal
bėti kita kalba, kad gali būti, jog vaikaičiai nebemokės vienos pusės senelių
kalbos (7 lentelė), ir taip komplikuosis visos patirties, kuri susikaupia kalbo
je, tęstinumas. Bent du iš penkių respondentų (40%) baugintų ar bent truputį
baugintų artimo žmogaus santuoka su kitataučiu, o galimybė, kad anūkai kal
bės kita kalba, tą baimę dar padidina-ją jaučia vos ne kas antras (46%). Ma
ža to, drąsą— nebaugintų ar net džiugintų— sumažina dvigubai: kitos tautybės
sutuoktinio nesibaimintų kas antras (48%.), o vaikaičių kitakalbiškumas ne
gąsdintų tik kas ketvirto (23 %).
Požiūris į tai, kad artimam žmogui dėl santuokos gali tekti išvažiuoti į to
limą nepažįstamą kraštą, gali labiau asocijuotis su kitos rasės ar iš Vakarų
valstybės atvykusiu sutuoktiniu (8 lentelė). Tris iš penkių respondentų bau
gintų ar bent truputį baugintų artimo žmogaus santuoka su juodaodžiu, gel-
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tonodžiu ar raudonodžiu (60%), ir beveik tiek pat yra tokių, kurie baiminasi
artimo žmogaus išvykimo gyventi į tolimą nepažįstamą kraštą (57%), o Va
karų valstybė, matyt, respondentams atrodo, jei ir tolimas, tai bent pažįstamesnis kraštas - jis gąsdintų tik kas trečią (35 %). Nesibaimina tolimų nepa
žįstamų kraštų visai nedaug žmonių - vienas iŠ 10 respondentų (11 %), dvigu
bai mažiau negu tų, kurie nesibaimina santuokos su kitos rasės žmonėmis
(25 %) ir keturgubai mažiau negu tų, kuriems nebaisi artimo Žmogaus santuo
ka su Vakarų valstybės piliečiu (43 %).
8 lentelė. Du požiūrio į nuotolius aspektai (%)

Baugintų lai. kad...
Baugintų ar bent
truputį baugintų
Nebaugintų

... artimo žmogaus sutuok
tinis gali būti kitos rasės tuoktinis gali būti Vaka
rų valstybės pilietis

...gali tekti išvažiuoti j
tolimą nepažįstamą kraitą

60

35

57

25

43

H

Taip pat galima palyginti požiūrius į kitos rasės bei kitos tautybės sutuok
tinį ir į tai, kad artimam žmogui gali būti sunku prisitaikyti prie svetimos tau
tos papročių (9 lentelė). Svetimų papročių baimė (63% respondentų nurodo,
kad tai juos baugintų ar bent Šiek tiek baugintų), pasirodo, didesnė nei tolimo
krašto baimė (atitinkamai 57%) ir prilygsta baimei, kurią sukeltų kitos rasės
žmogaus atėjimas į Šeimą ar giminę (atitinkamai 63% ir 60% respondentų).
Kitos tautybės sutuoktinis baugintų kur kas mažiau Rytų Lietuvos gyventojų,
nors ir čia tos santuokos prisibijotų vos ne kas antras (48 %).
9 lentelė. Du požiūrio į prisitaikymą prie kitos šalies papročių aspektai (%)

Baugintų tai, kad...
Baugintų ar bent
truputi baugintu
Nebaugintų

...artimo žmogaus sutuokti
tuoktinis gali būti kitos
nis gali būti kitos rasės
tautybės

... bus sunku prislaikyti
prie kitos tautos papročių

60

48

63

25

40

7

Tų, kurių visai nebaugintų poreikis prisitaikyti prie svetimos tautos papro
čių, yra visai nedaug (7%), nepalyginamai mažiau negu tų, kurių nebaugintų
kitatautis artimo žmogaus sutuoktinis (40%), net kitos rasės sutuoktinis (25%
jo nesibaimintų).
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Sociologinio tyrimo aprašymas turbūt negali išsiversti be lyčių palygini
mo (10 lentelė). Matome, kad vyrai visada atlaidesni mišrioms artimųjų san
tuokoms. Maža to, moterys Šiek tiek dažniau nurodo, kad nepritartų mišrioms
artimųjų vedyboms kitais, nei čia išvardinti, atvejais.
10 lentelė. Neigiamo požiūrio į mišrias santuokas (baugintų ar bent truputį
baugintų) priklausomybė nuo lyties (%)
Požiūris į santuoką su asmeniu, kuris yra - kitos rasės
- kitos tautybės
-kito tikėjimo
- iŠ Vakarų valstybės
- iš NVS (buv. TSRS)
- iš buv. LD Šalies
- kiti atvejai

Mo^erys
61
41
56
37
36
34
6

Vyrai
60
40
48
30
31
27
4

Svarbu nustatyti, kaip pasiskirsto neigiamas požiūris į mišrias santuokas
priklausomai nuo tautybės (11 lentelė). Teigiamas požiūris, kaip anksčiau nu
rodėme, yra atvirkščiai proporcingas neigiamajam.
11 lentelė. Neigiamo požiūrio į mišrias santuokas (baugintų ar bent truputį
baugintų) priklausomybė nuo tautybės (%)
Požiūris i santuoką su asmeniu, kuris yra - kitos rasės
- kitos tautybės
- kito tikėjimo
- is Vakarų valstybės
- iš NVS (buv. TSRS)
- iŠ buv. LD Šalies
- kiti atvejai

Lietuviai

Lenkai

Rusai

60
46
56
35
38
34
4

63
37
63
43
40
36
6

62
21
38
32
21
26
9

Kitų tautybių
54
17
25
13
8
13
8

Matome, kad lietuvius labiausiai baugintų kitos rasės (60%) bei kito tikė
jimo (56%) sutuoktinis. Trečioje vietoje būtų kita tautybė (46%) ir tik po to NVS (38% baimintųsi ar bent šiek tiek baimintųsi), Vakarų valstybės (35%),
buvusios liaudies demokratijos šalies (34%) piliečiai.
Lenkams net labiau nei lietuviams bauginanti atrodo artimo žmogaus san
tuoka su kitos rasės asmeniu (63 % - du iš trijų jos prisibijotų). Lenkų požiū-
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ris į santuoką su kitataučiu (37% baimintųsi ar bent šiek tiek baimintasi) at
laidesnis nei lietuvių. Galimas daiktas, taip yra todėl, kad lenkai savo tautie
čiu pripažįsta kiekvieną, kuris pareiškia norą būti lenku, o lietuviams tautietis
yra tas, kurio tėvai, ar bent vienas iš tėvų yra lietuvis. Tačiau matome, kad ir
lenkų (Lietuvos lenkų) kas trečias privengtų artimo žmogaus santuokos su ki
tataučiu. Lenkams svarbiau nei lietuviams ir daug svarbiau nei kitų tautybių
Lietuvos gyventojams nepriimti į šeimą kito tikėjimo žmogaus (63%), to
bauginamasi kaip ir kitos rasės žmogaus. Į santuokas su kitų šalių piliečiais
Rytų Lietuvos lenkai žiūri priesiškiau nei lietuviai ar kitų tautybių asmenys, bet
atlaidžiau nei į savo artimųjų santuokas su kitos rasės ar kito tikėjimo žmonėmis.
Rusams kita rasė taip pat atrodo baugesnė nei lietuviams - du iŠ trijų
(62%) jos privengtų. Tačiau visais kitais atvejais rusai į svetimą žiūri atlai
džiau nei lietuviai ar lenkai. Tai gali būti ir dėl to, kad dauguma rusų į šį kraš
tą atsikėlė tik prieš gerus dvidešimt metų - tai žmonės, jau kartą palikę savo
gimtas vietas, jauni, sovietinio auklėjimo veikti ne tik patys, bet ir jų tėvai
(nuo pat 1917 m.). Vis dėlto antroje pagal rangą vietoje jiems yra baimė dėl
kitatikio, kuris galbūt ateitų į jų šeimą ar giminę: kas trečias (38%) to nenorė
tų ar bent privengtų. Trečioje vietoje rusams būtų baimė dėl galimos artimojo
žmogaus santuokos su Vakarų valstybės piliečiu (32%). Po to sektų baimė
dėl galimo buvusios liaudies demokratijos šalies piliečio atėjimo į šeimą ar
giminę (26%), po to vienodai (po 21 %) kas penktas nenorėtų santuokos su
kitos tautybės ar NVS piliečiu. Beje, pastarasis atvejis rodo, kad tie naujieji
Lietuvos piliečiai jau įsitvirtina mūsų šalyje ir nebenori grįžti į savo pirmąją
Tėvynę.
Kitų tautybių žmonės dar pakantesni - net artimo žmogaus santuokos su
kitos rasės asmeniu čia baimintųsi vos kas antras (54%).
Minėjome, kad aptariamas sociologinis Rytų Lietuvos tyrimas neapėmė
didelių miestų, pvz., Vilniaus, gyventojų. Miestiškiausias iš apklaustųjų vie
tovių buvo Visagino miestas. Kitur - rajonų centrai, miesteliai, kaimai ir
vienkiemiai. Bet ir rajonų centrai Lietuvoje nėra grynai miestiški, čia retas
gyventojas neturi artimųjų kaime ar žemės sklypelio, kartais ir gyvulius laiko.
Todėl galima manyti, kad didesnių miestų gyventojai (o jie paprastai ir jau
nesni) mažiau baimintųsi tų tolimų nepažįstamų kraštų.
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12 lentelė. Neigiamo požiūrio į mišrias santuokas (baugintų ar bent truputį
baugintų) priklausomybė nuo gyvenamosios vietos tipo (%)
Požiūris į santuoką su asme-

Visaginas

Rajonų centrai

Maži miesteliai

Kaimai

Vienkiemiai

59
28
40
30
27
26
9

62
48
56
38
40
37
7

59
39
64
43
32
29
4

63
44
56
35
38
19
0

43
27
43
30
27
27
0

- kitos rasės
- kitos tautybės
- kito tikėjimo
- iš Vakarų valstybės
-iš NVS (buv. TSRS)
-išbuv.LD šalies
- kiti atvejai

Lyginant požiūrius į mišrias santuokas priklausomai nuo gyvenamosios
vietovės tipo (12 lentelė), gal įdomiausia, kad Visagino ir vienkiemių gyven
tojų duomenys bemaž sutampa. Dvi išimtys: požiūris į artimo žmogaus san
tuoką su kitos rasės asmeniu - vienkiemių gyventojai kur kas atlaidesni už vi
saginiečius (tokių santuokų prisibijotų tik du iš penkių - 43%), ir požiūris į
artimo žmogaus santuoką su kitatikiu - visaginiečiai mažiau baidytųsi tokios
santuokos (43 %). Tačiau už rajonų centrų, mažų miestelių (Elektrėnų, Lentvario
ir pan.) ir kaimų gyventojus vienkiemių gyventojai atlaidesni, tolerantiškesni.

Išvados

•Mišrios santuokos Rytų Lietuvos gyventojus mažai džiugintų. Tik
santuokomis su Vakarų valstybių piliečiais pasidžiaugtų maždaug kas septin
tas gyventojas. Kitais atvejais pasidžiaugtų vos keli iš Šimto.
•Pridėjus tuos, kurių mišrios santuokos nors ir nedžiugintų, bet ir ne
baugintų, šiokią tokią pritarimo ir nepritarimo pusiausvyrą įgytų tik požiūriai
į santuokas su kitos tautybės asmenimis: čia daugiau pritariančių (maždaug
pusė) negu nepritariančių respondentų. Tačiau santuokos su kitos rasės asme
nimis nebaugintų tik kas ketvirto.
•Rytų Lietuvos gyventojai labiausiai nepritartų (artimo žmogaus san
tuoka baugintų) santuokoms su kitos rasės asmenimis. Antroje vietoje būtų
nepritarimas dėl tikėjimo, toliau maždaug vienodai nepritariama santuokoms
su NVS (buvusios TSRS), buvusių liaudies demokratijos šalių gyventojais,
kitos tautybės asmenimis, ir mažiausiai nepritariama santuokoms su Vakarų
valstybių piliečiais.
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•Pridėjus tuos, kuriuos bent truputį baugina mišrios artimųjų santuokos,
trys iš penkių nepritartų santuokoms su kitos rasės asmenimis, kas antras santuokoms su kito tikėjimo asmenimis, du iš penkių - santuokoms su kitos
tautybės asmenimis ir maždaug kas trečias - su kitų valstybių piliečiais.
•Baugiausia mišrios santuokos aplinkybė - artimam žmogui gali būti
sunku prisitaikyti prie kitos Šalies papročių.
•Vyrai ir moterys panašiai vertina mišrias santuokas. Moterys būgštau
ja šiek tiek dažniau nei vyrai, daug dažniau tik vienu atžvilgiu - dėl artimo
žmogaus santuokos su kito tikėjimo asmeniu.
•Lietuviai, lenkai ir rusai panašiai vengtų santuokos su kitos rasės as
meniu. Lietuviai ir lenkai panašesni savo požiūriu į kito tikėjimo sutuoktinį, o
rusai čia būtų atlaidesni. Visais atvejais mišrių santuokų mažiau vengtų kitų
tautybių (baltarusių, ukrainiečių ir kt.) Rytų Lietuvos žmonės.
•Neigiamas požiūris į mišrias santuokas priklauso ir nuo gyvenamosios
vietos tipo. Įdomu, kad Visagino (naujausio, svetimiausio Lietuvai ir didžiau
sio mūsų apklausos miesto) gyventojų ir vienkiemių požiūriai gana artimi: šie
žmonės atlaidesni svetimiesiems negu kaimų, mažų miestelių ar rajonų centrų
gyventojai.
•Kaip begalvotume, požiūris į mišrias santuokas dažnai atsargus. Tyri
mas rodo, kad bet kokia mišri santuoka džiugintų labai mažą dalį responden
tų. Dažno, jei ir nedžiugintų, bet ir nebaugintų. Bet didžioji Rytų Lietuvos
gyventojų dalis mišrios santuokos baimintųsi, ypač santuokos su kitos rasės
asmeniu.
•Filosofinis klausimas - gerai ar blogai mišrios santuokos? Blogai, jei
gu mišri santuoka sukels nesutarimų. Gerai, jeigu jų vengiant stengiamasi iš
saugoti didžiausius savo krašto turtus - kalbą, papročius, gyvenimo būdą, ge
rai, kad gyvas yra prisirišimas prie gimtųjų namų.

1.Lietuvos statistikos metraštis 2000. Vilnius: Statistikos departamentas, 2000.
2.Toporovas V. Kalba - ne dovana, bet teisė. Tautinis mentalitetas. Istoriosofini a
mai- Ats. red. R. Grigas. Vilnius: Mintis, 1989, p. 192-197.
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THE ATTITUDES OF EAST LITHUANIAN INHABITANTS
TOWARDS MIXED MARRIAGES
Vida Kazlauskienė
Institute for Sočiai Research
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius
Summary
The data of sociological research carried out in East Lithuania, in 1999 by
the Department of Ethnosociology of the Lithuanian Institute of Philosophy
and Sociology are presented in the article. The author analyses altitudes of inhabitants tovvards mixed marriages. Attitudes towards different cases of possible mixed marriage are examined: if the propinquity person (son or daughter, brother or sister) gets married to a person of another race, another nationality, another faith, or to a person from another statė (Westem statės, CIS,
former People's Republics). Various intimidating aspects of mixed marriages
are examined. They are the follovving: the grandchildren will speak another
language, the propinquity person will leave for a distant country, it will be
difficult for him to adapt foreign customs, the propinquity person may lose
his parents' faith. The investigation shows that any mixed marriage may cause joy to few people. A good number of people think mixed marriage is neither intimidating nor joy fui. Yet in most cases the inhabitants do not want
their son or daughter, brother or sister to marry a stranger, especially a person
of another race.
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RYTŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ GYVENIMO LYGIO VERTINIMAS
Petras Stankevičius
Vilniaus pedagoginis universitetas
Studentų 39, LT-2004 Vilnius

Straipsnyje nagrinėjama gyventojų gyvenimo lygio ir skurdo problema
Lietuvoje. Tyrime remtasi statistiniais ir Rytų Lietuvos gyventojų sociologi
nės apklausos duomenimis. Pateikiami skurdo rodikliai pagal socialines gru
pes, atskleidžiamas gyventojų požiūris į skurdo priežastis ir gyvenimo lygio
kilimo perspektyvas.
Raktažodžiai: gyvenimo lygis, gyvenimo kokybė, minimalus gyvenimo
lygis, skurdas, Rytų Lietuva.

Gyvenimo lygis - sąvoka, apibūdinanti žmonių materialinių ir kultūrinių
poreikių patenkinimo laipsnį. Gyvenimo lygis išreiškiamas žmogaus suvarto
jamų gėrybių ir paslaugų kiekiu ir kokybe, kurių reikia patenkinti poreikiams,
pradedant pirminiais, t. y. maisto, būsto, drabužių, sveikatos palaikymo ir
pan., ir baigiant sudėtingiausiais, t. y. dvasiniais, doroviniais, estetiniais po
reikiais.
Gyvenimo lygio sąvoka glaudžiai susijusi su gyvenimo kokybės sampra
ta. Sociologinėje literatūroje gyvenimo kokybę siūloma vertinti pagal:
•subjektyvią jauseną,
•gyvenimo sąlygas ir vartojimo lygį (turimą turtą, įsigytų prekių ir paslau

gų kiekį),
•racionalų poreikių patenkinimo lygį (nustatytinus normatyvus),
•poreikių patenkinimo sąlygas ir galimybes,
•fizinį ir psichinį sveikatingumą, gyvenimo trukmę,
•neigiamas gyvenimo pasekmes,
•subjektyvių ir objektyvių kriterijų visumą (kuri gali būti labai įvairi)
(2:12).
A. Karalius, tyrinėdamas gyvenimo kokybės kriterijus, pažymi, kad sub
jektyvios kiekvieno žmogaus gyvenimo jausenos (kaip pagrindinio gyvenimo
kokybės kriterijaus) Šalininkai pabrėžia, kad apie tai, koks gyvenimas geras,
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koks blogas, turi spręsti pats žmogus (kriterijus a). Žmogaus dvasia, nuotaika,
gyvenimo vertinimas labiausiai priklauso nuo sąmoningai pasirinktos arba
nesąmoningai perimtos, įsisavintos pasaulėjautos, pasaulėžiūros, vertybių sis
temos, religijos.
Kartu pažymima, kad dažniausiai gyvenimo kokybė vertinama pagal gy
venimo sąlygas ir vartojimo lygį, t. y. pagal turimą turtą, įgytų prekių ir pa
slaugų kiekį (kriterijus b). Taigi šio vertinimo kriterijaus šalininkai gyvenimo
kokybę sieja su materialinės gerovės lygio vertinimais, nors gyvenimo sąly
gas paprastai traktuoja labai plačiai. Į jas įtraukia ir socialinio, kultūrinio gy
venimo sąlygas (2:12).
Sovietiniais metais duomenys apie gyvenimo lygį, skurdo ribą, vartojimo
struktūrą, kainų kilimą ir kt. buvo neskelbiami arba skelbiami ne visi. Propa
gandiniais tikslais skelbiami darbo užmokesčio augimo tempai nerodė tikrojo
gyvenimo lygio. Dauguma rodiklių buvo įslaptinta. Tik apie 1989-1990m.
pasirodė Šiek tiek daugiau statistinių duomenų apie gyvenimo lygį, skurdo ri
bą ir kt. (Ekonomičeskaja gazeta. - Maskva, 1989, nr.25, p. 11). Pagal gyve
nimo lygį mes užėmėme apie 60 vietą tarp pasaulio valstybių (3:28).
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo pradėta iš esmės pertvarkyti
ūkį, vykdant radikalias socialines ir ekonomines reformas. 1990m. buvo pri
imtas gyventojų pajamų garantijų įstatymas. Jame buvo nustatytos priemonės
padėti labiausiai skurstantiems gyventojams. Šiame įstatyme buvo apibrėžta
minimalaus gyvenimo lygio (MGL) sąvoka kaip „šeimos mėnesinių pajamų
suma, tenkanti vienam žmogui per mėnesį ir garantuojanti visiems minimalų
socialiai priimtiną poreikių patenkinimo lygį, atitinkantį organizmo maisto
poreikius pagal fiziologines normas, taip pat minimalius drabužių, avalynės,
baldų, ūkinių, sanitarijos ir higienos reikmenų, buto, komunalinių, buitinių,
transporto, ryšių, kultūros ir švietimo paslaugų poreikius". Taigi, kuriant ne
priklausomą, demokratinę valstybę, kiekvienam gyventojui turėjo būti garan
tuoti minimalūs gyvenimo standartai (4:47).
Siekiant įvertinti gyvenimo lygį ir jo pokyčius, nuo 1992 m. buvo pradėti
namų ūkio biudžetų tyrimai pagal naują programą ir metodiką. Buvo tiriama
apie 1,5 tūkstančio namų ūkių, atrinktų taikant atsitiktinės atrankos metodiką.
Šiuos namų ūkių biudžetų tyrimus reguliariai atlieka Statistikos departamen
tas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 1996m. Šis tyrimas buvo patobu
lintas, jo metodika pakeista tikslesne.
Nuo 1995 m. pagal Jungtinių Tautų vystymo programą buvo pradėti leisti
„Pranešimai apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje". Žmogaus socialinės
raidos koncepcija pirmąsyk buvo apibrėžta 1990m. Jungtinių Tautų vystymo
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programos parengtame Pranešime apie žmogaus socialinę raidą, aprėpusiame
visas pasaulio šalis.
Svarbiausia koncepcijos mintis labai paprasta - visų ekonominių ir politi
nių siekių tikslas turi būti žmonių gyvenimo kokybė, ir jokie dideli užmojai
nepateisina to gyvenimo griovimo (4:1).
1995 m. specialistų parengtame pranešime pabrėžiama: „Žmogaus sociali
nė raida turėtų tapti esminiu kriterijumi pasirenkant ateities perspektyvas. Jei
šiandien Lietuva nemokės pasirinkti kelių, garantuojančių visų jos gyventojų
socialinės raidos, rytoj ji gali tapti masinio skurdo ir siauro turtuolių sluoks
nio kraštu be politinio stabilumo ir gyventojų saugumo garantijų" (4:2).

Gyvenimo lygio pokyčiai. Skurdo problema
Tačiau, deja, realus gyvenimas pasirodė kitoks. Dėl staigaus ekonomikos
nuosmukio smarkiai smuko ir žmonių gyvenimo lygis. Jau nuo 1993 m. MGL
nebuvo tinkamai indeksuojamas ir tesudarė apie 30% savo pradinės vertės.
Lietuvoje daugelis žmonių atsidūrė skurde. Tai didelė bėda. Lietuvoje pa
rengtoje skurdo mažinimo strategijoje nurodoma: „Skurdas yra alkis. Skurdas
yra neturėti pastogės. Skurdas - kai laiku nesuteikiama gydytojo pagalba ser
gant. Skurdas yra neturėti galimybės lankyti mokyklos, nemokėti skaityti, ne
sugebėti sklandžiai kalbėti. Skurdas yra neturėti darbo. Skurdas - baimė dėl
ateities. Skurdas yra bejėgiškumas, laisvės ir atstovavimo neturėjimas. Skur
das — žmogiškosios esmės pamynimas. Skurdas riboja žmogaus galimybes
gyventi tinkamomis sąlygomis, laisvėje, ilgai, sveikai ir kūrybingai, - gyventi
oriai ir kitų gerbiamam" (5:13). Tame pačiame dokumente nurodoma, kad
Lietuvoje skursta apie 600 tūkst. žmonių. Jie sudaro 16% visų gyventojų
(5:15). Gilus skurdas yra bedarbių ir asmenų, gyvenančių iš šeimos pašalpos
namų ūkiuose. Taip pat namų ūkiuose, kur auga trys ir daugiau vaikų, kaimo
ir ypač žemdirbių, vieno suaugusio su vaikais namų ūkiuose (5:17). Sociali
nių ekonominių grupių skurdo lygis 1999 m. buvo: pensininkų - 19,1% ,
žemdirbių- 39,9%, kitų (nedirbančių) - 40,4% (5:15).
Lietuvoje atsirado nemažas skaičius benamių ir elgetų. Benamiai - žmo
nės, kurie niekada neturėjo savo buto arba jį prarado, nakvoja atsitiktinėse
vietose. Jie pragyvena iš atsitiktinių darbų, elgetauja arba šiukšlynuose renka
ir parduoda butelius bei antrines žaliavas. Benamiai sudaro didelę Šiukšly
nuose gyvenančių žmonių dalį. Šiukšlynai juos maitina, rengia. Greta stam
biųjų miestų sąvartynų šie žmonės susirenčia būstus iš įvairiausių atliekų, gy-
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vena Čia ne tik vasarą, bet ir žiemą. Kiti žmonės įsikuria šiluminėse trasose,
apleistuose namuose ar jų rūsiuose.
Tenka pažymėti, kad ne visi šiukšlynų žmonės yra benamiai. Dalį sudaro
aplinkinių kaimų arba iš miestų atklydę vargšai, kurie renka ir parduoda arba
patys sunaudoja įvairias atliekas. Kai kuriems tos atliekos - pagrindinis pra
gyvenimo šaltinis. Didžiausia ir bene skaudžiausia problema - šiukšlynuose
nemažai vaikų. Juos čia atsiveda, pasiunčia ar priverčia eiti jų tėvai. Tyrinėto
jų nuomone, šie vaikai ir užaugę liks užribio klasėje, nes dažniausiai nelanko
mokyklos, neįgyja specialybės, tad vargu ar galės susirasti darbą. Be psicho
loginės reabilitacijos tokie vaikai nebus sugrąžinti į normalų visuomenės gy
venimą, nors valdžia ar labdaringos organizacijos ir surinktų juos į internatus

(6:151).
Deja, statistiniai duomenys ir namų ūkių tyrimai rodo, kad gyvenimo ly
gio tendencijos nedžiugina. Parengtame pagal Jungtinių Tautų programą Pra
nešime apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2001 m. nurodoma, kad
2000m., palyginti su I999m., BVP pakilo 3,9%, tačiau gyvenimo lygiui Šis
pakilimas teigiamos įtakos neturėjo. Gyventojų disponuojamos pajamos
2000 m. nukrito žemiau 1998 m. lygio. 1999 m. jos buvo pasiekusios 428 litus
vidutiniškai vienam namų ūkio nariui, o 2000m. nukrito iki 415 litų. Gyven
tojų pajamos mažėjo ir 2001 m. pradžioje. 2001 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti
su 2000 m. pirmuoju ketvirčiu, jos sumažėjo dar 2% (7:45).
Mažėjant gyventojų pajamoms, blogėja ir vartojimo rodikliai. Gyventojai
mažiau leido pinigų beveik visoms vartojimo prekių ir paslaugų rūšims
(97:45).
Tyrinėtojai pažymi, kad vartojimo išlaidų skirtumas tarp I ir X decilio
šiek tiek sumažėjo. Turtingiausio decilio vartojimo išlaidos vienam asmeniui
2000 m. buvo 7,9 karto didesnės negu skurdžiausiu, 1999 m. - 8,1 karto. Išlai
dos maistui X decilyje buvo 4 kartus didesnės negu I decilyje. Neturtingųjų
decilyje maistui skiriama 64% visų išlaidų, o turingiausiųjų decilyje - tik

31% (7:45).

Gyvenimo lygio teritoriniai skirtumai: Rytų Lietuvos atvejis

Gyvenimo lygis priklauso ne tik nuo bendro šalies išsivystymo ekonomi
nių rodiklių, bet ir nuo atskirų regionų socialinės ekonominės raidos ypatu
mų. Lietuvos Respublikos Statistikos departamento kasmet atliekamas namų
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ūkių biudžetų tyrimas įvertina gyvenimo lygį tik pagal tris sąlyginius regio
nus: didžiuosius miestus, kitus miestus ir kaimo vietoves.
Miestuose vidutinės disponuojamos pajamos vienam šeimos nariui per
1996-1999m. laikotarpį padidėjo daugiau kaip trečdaliu, tuo tarpu kaime tik penktadaliu. Mažesnių miestų ir kaimo gyventojų pajamų struktūros persi
skirstymas rodo blogėjančią šių regionų gyventojų materialinę padėtį. Vis di
desnės dalies šeimos ūkių kaime pajamų šaltiniu tampa ne žemės ūkis ir ver
slai, amatai, o socialinės išmokos. Nyksta kaimo sugebėjimas apsirūpinti iš
kaimui įprastų veiklos rūšių, nesukuriamos pakankamos prielaidos atsirasti
naujoms veiklos rūšims (8:10).
Vartojimo išlaidų regioninė analizė parodo vartojimo dydžio ir struktūros
skirtumus. Kelis kartus mažesnės kaimo žmonių vartojimo išlaidos sociali
nėms reikmėms: laisvalaikiui, švietimui, sveikatos apsaugai {8:10).
Pranešime apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2001 m. nurodoma, kad
didžiausias skurdo lygis 2000m., kaip ir anksčiau, buvo kaime (27,6%), ma
žiausias - didžiuosiuose miestuose (12%). Žemiau santykinės skurdo ribos
gyveno daugiau kaip ketvirtadalis kaimiečių ir kas dvyliktas didžiųjų miestų
gyventojas. Nors kaimiečiai sudaro tik 32% visų gyventojų, bet daugiau kaip
pusė (56%) visų skurstančiųjų gyvena kaime. Didesnį skurdą kaime rodo iš
laidų nuokrypis nuo skurdo ribos. Žemiau santykinės skurdo ribos gyvenan
čių kaimiečių vidutinės vartoj imo išlaidos buvo 25 %, miestiečių - 21 % ma
žesnės už skurdo ribą (7:52).
Šiame Pranešime taip pat pastebima, kad skurdo lygis namų ūkiuose, ku
rių galva yra moteris, 2000 m. sudarė 18,6%, o vyrų vadovaujamuose namų
ūkiuose^ 14,0%(7:52).
Pastebimas skurdo lygio ryšys su išsilavinimu. Namų ūkiuose, kurių galva
turėjo aukštąjį išsilavinimą, skurdo lygis buvo tik 2,5%, išlaidų nuokrypis
taip pat daug mažesnis negu kitų namų ūkių grupių. Namų ūkių, kurių galva
turėjo žemiausią išsilavinimą, skurdo lygis buvo didžiausias (7:52).
Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto mokslo darbuotojai atliko so
ciologinį tyrimą Rytų Lietuvoje. Atsitiktinės atrankos būdu buvo apklausta
Ignalinos, Molėtų^ Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Utenos, Varėnos,
Vilniaus, Zarasų rajonų ir Visagino miesto gyventojai (530 žmonių).Taip pat
buvo atliktas ekspertų tyrimas. Buvo apklausti minėtų rajonų ir Visagino
miesto savivaldybių bei seniūnijų vadovai ir specialistai (179 žmonės). Tyri
mas apėmė aktualiausias šio krašto ekonominės ir socialinės raidos proble
mas. Viena iŠ šių problemų - gyventojų gyvenimo lygis. Gyventojams buvo
pateiktas klausimas apie tai, kaip jie vertina savo materialinę padėtį. Atsaky
mai pateikti 1-oje lentelėje.
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Šie duomenys rodo, kad dauguma gyventojų savo materialinę padėtį ver
tina labai kukliai, t. y. vos sugeba įsigyti maisto ir užsimokėti už būstą. Ką
nors įsigyti, nors ir būtiniausių namų apyvokos daiktų, ar patenkinti kultūri
nius poreikius neturi galimybės. Gana nemažas skaičius žmonių gyvena sun
kiai, nesugeba sudurti galo su galu, skolinasi pragyvenimui. Tik apie ketvirta
dalį apklaustųjų būtų galima priskirti prie šiek tiek geriau gyvenančių žmonių.
1 lentelė. Materialinės padėties vertinimas
Kaip Jūs vertinate savo materialinę padėlį

Apklausta
žmonių

Gyvename sunkiai, tenka skolintis pragyvenimui

%

69

13,0

Esame pavalgę, užsimokame už būstą, bet drabu
žiams, avalynei ar kur nors nueiti, knygą nusipirkti
pinigų trūksta

217

41,0

Namo ar automobilio nenusipirktume, bet kitkam
užtenka

118

22,3

Viskam užtenka, bet jei norėtume pradėti verslą,
neturėtume iš ko

36

6,8

75
9
5
530

14,2

Verčiamės neblogai, duok Dieve, visada taip
Kt.
Neatsakė
Iš viso

1,8
0,9

100

Esant sunkioms materialinėms sąlygoms, kai kurie gyventojai tikisi su
laukti paramos iš labdaros ar kokių nors fondų. Apklausos duomenys apie šią
paramą pateikiami 2-oje lentelėje.
2 lentelė.

Socialinės paramos dydis sunkiai materialiai besiverčiantiems
žmonėms

Ar sulaukiate paramos iš labdaros ar kokitį nors fondi^?
Taip, mūsų šeima yra sulaukusi didelės paramos
Taip, šiokios tokios paramos esame gavę
Prašėme, bet nagavome
Neprašėme
Kt.
Neatsakė
Iš viso
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Apklausta žmonių

1
26
19
381
3
99
530

%
0,2
4,9
3,6
72,0
0,6
18,7

100

Šie duomenys rodo, kad Rytų Lietuvos gyventojams teikiama menka so
cialinė parama. Dauguma gyventojų jos tiesiog neprašė. Dalis prašė, bet negavo.
Dėl sunkios materialinės padėties dauguma žmonių kaltina valdžią. Save
kaltina tik 4% apklaustųjų (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Priežastys, nulėmusios vargingą žmonių padėtį
Kas kaltas, jei Jūsų padėtis vargana?
Aš pats, mes patys
Kalta valdžia
Niekas nekaltas, taip susiklostė aplinkybės

Apklausta žmonių

22
223
111
54
21
98
530

Nežinau
Kt.
Neatsakė
Iš viso

%
4,2
42,2
21,1
10,2
3,9
18,5

100

Apklausos duomenys rodo, kad daugumos žmonių požiūris į ateitį gana
pesimistiškas. Trečdalis apklaustųjų mano, kad padėtis blogės, o kas šeštas,
kad labai blogės. Padėties pagerėjimo tikisi tik apie 14% apklaustųjų (žr. 4
lentelę).
4 lentelė. Požiūris į materialinės padėties gerėjimą
Ar ateityje šeimos materialinė padėtis gerės, ar blogės?
Tikiuosi, kad labai pagerės
Šiek tiek pagerės
Nesikeis
Blogės
Biįau, kad labai pablogės
Nežinau
Neatsakė
Iš viso

Apklausta žmonių

15
58
88
160
80
126
2
530

%
2,8
11,0
16,6
30,2
15,1
23,8
0,4

100

Savo materialinės padėties gerėjimą dauguma žmonių sieja su teigiamais
šalies ūkio padėties pokyčiais. Tačiau ketvirtadalis apklaustųjų neturi nuomo
nės Šiuo klausimu. Tik 15% apklaustųjų savo gerovės kilimą sieja su savo
darbu ir iniciatyva (žr. 5 lentelę).
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5 lentelė. Materialinės gerovės kilimo veiksniai
Nuo ko priklausys gerovės kilimas
Viskas priklausys nuo mano darbo ir iniciatyvos
Padės artimieji
Tikiuosi gauti paskolą
Gal sulauksiu labdaringų organizacijų paramos
Pagerės bendra situacija šalyje
Kt.
Neatsakė
Iš viso

Apklausta žmonių

81
7
2
2
305
13
119
530

%
15,3
1,3
0,4
0,4
57,5
2,5
22,5

100

Išvados
•Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo priimtas pajamų garantijų
įstatymas, kuris nustatė pajamų rėmimo principus pagal minimalų gyvenimo
lygi- Tai Šeimos pajamų suma, tenkanti vienam žmogui per mėnesį ir garan
tuojanti visiems mažiausią socialiai priimtiną poreikių patenkinimo lygį, ati
tinkantį organizmo maisto poreikius pagal fiziologines normas, taip pat mini
malius drabužių, avalynės, baldų, ūkinių, sanitarijos ir higienos reikmenų, bu
tų, komunalinių, buitinių, transporto, ryšių, kultūros ir švietimo paslaugų po
reikius.
•Tačiau realus gyvenimas pasirodė kitoks. Vyriausybės tvirtinamas mi
nimalus gyvenimo lygio rodiklis savo tikrąją prasmę išlaikė labai neilgai. Dėl
staigaus ekonomikos ir žmonių gyvenimo lygio nuosmukio nuo 1992 m. Vy
riausybės tvirtinamas MGL jau įteisino ne minimalius vartotojų poreikius, o
tik valstybės biudžeto galimybes mokėti įstatymais numatytas socialines iš
mokas.
•Kritus gyvenimo lygiui, daugelis žmonių atsidūrė skurde. Statistikos
departamento 2000 m. duomenimis, Lietuvoje skursta apie 600 tūkst. žmonių.
Jie sudaro apie 16% visų gyventojų. Gilus skurdas yra bedarbių ir asmenų,
gyvenančių iŠ šeimos pašalpos, taip pat šeimose, auginančiose tris ir daugiau
vaikų. Skurdo lygis 1999 m. buvo: pensininkų- 19,1%, žemdirbių- 39,9%,
kitų (nedirbančių) - 40,4%. Lietuvoje atsirado nemažas skaičius benamių ir
elgetų. Dėl skurdo dalis vaikų nelanko mokyklų.

164 Petras Stankevičius

•Daugelio žmonių menkavertis vartojimas, blogos gyvenimo sąlygos,
nepatenkinami kasdieniniai poreikiai žlugdo visuomenę, trukdo politiniam,
ekonominiam ir kultūriniam saugumui, kelia pavojų tautos suverenumui ir
identitetui. Nepatenkinti fiziologiniai ir maisto, aprangos, būsto poreikiai nu
lemia aukštesnių poreikių plėtotės laipsnį. Tokiomis aplinkybėmis didelė da
lis Lietuvos gyventojų pasidarė apolitiški, apatiški, užuot ieškoję geresnių gy
venimo galimybių, susitaikė su valstybės išlaikytinių vaidmeniu, nereikalau
jančiu nei išprusimo, nei savigarbos, nei asmeninių pastangų. Didelė dalis
žmonių, ypač talentingo jaunimo, išvyko ieškoti geresnio gyvenimo į užsie
nio šalis.
•Atlikti Rytų Lietuvos gyventojų sociologiniai tyrimai rodo, kad dau
guma apklaustųjų dėl susidariusios padėties Lietuvoje kaltina valdžią (42%
žmonių). Tik 4% apklaustųjų mano, kad kalti patys žmonės. Požiūris į mate
rialinės padėties pagerėjimą ateityje gana pesimistiškas. Daugiau kaip 45%
apklaustųjų mano, kad ateityje padėtis pablogės.
•Svarbiausios žemo gyvenimo lygio ir skurdo priežastys Rytų Lietuvo
je yra tokios pačios kaip ir kituose Lietuvos regionuose. Tai ekonomikos
nuosmukis, nedarbas. Todėl ir pagrindiniai būdai skurdui mažinti turėtų būti
tokie: reikėtų skatinti ekonomikos augimą, kurti naujas darbo vietas, sudaryti
sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti. Tik taip būtų galima gausinti
pajamas. Darbo pajamų augimas turi aplenkti socialinių išmokų didėjimą.
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EVALUATION OF LIFE LEVEL IN EAST LITHUANIA
Petras Stankevičius
Vilnius Pedagogical University
Studentų 39, LT-2004 Vilnius
The life level of population and the problem of poverty are discussed in
the article. The author gives the statistical data and the results of the sociological research carried out in East Lithuania. The indicators of poverty according to different sočiai groups are presented in the paper as well as the inhabitant views on the reasons of poverty and prospects of improvement of life
level.

166 PETRAS STANKEVIČIUS

UŽIMTUMO BR NEDARBO PROBLEMOS
RYTU LIETUVOJE VERTINIMAS
Antanas Čiuias
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Straipsnyje nagrinėjama gyventojų užimtumo ir nedarbo problema Rytų
Lietuvoje. Tyrimui panaudoti statistinių duomenų analizės ir šio krašto gy
ventojų sociologinės apklausos duomenys.
Remiantis tyrimų rezultatais, įvertinama užimtumo situacija, pateikiami
gyventojų požiūriai ir nuostatos. Siūloma Šiam regionui parengti ilgalaikę
ekonominės ir socialinės raidos programą, kuri numatytų ekologinę optimiza
ciją, užtikrintų socialinę stabilizaciją, ekonominę ir kultūrinę integraciją.
Raktažodžiai: užimtumas, nedarbo lygis, bedarbiai, persikvalifikavimas,
socialinė ekonominė padėtis.

Nevisiško užimtumo ir nedarbo socialinės pasekmės

Gyventojų užimtumas - vienas iš svarbiausių šalies socialinės ekonomi
nės raidos rodiklių. Tai taip pat vienas iš pagrindinių žmogaus gyvenimo ko
kybės rodiklių.
Užimti gyventojai ^ tai dirbantys visų nuosavybės formų įmonėse, įstai
gose, organizacijose, įskaitant dirbančius ūkininkų ūkiuose ir sklypininkus,
atliekantys karinę tarnybą. Užimtųjų grupei priskiriami taip pat tie dirbantieji,
kurie ataskaitiniu laikotarpiu nedirbo dėl ligų, traumų, ligonių slaugymo, kas
metinių ir neapmokamų atostogų, darbo trūkumo, prastovų, vaiko priežiūrai,
kol jam sukaks 3 metai, skirtų nemokamų atostogų, bet nebuvo nutraukę ofi
cialių ryšių su darboviete (1:27).
Užimtumas - ne tik žmonių pragyvenimo šaltinis, bet ir žmogaus gyveni
mo prasmė. Todėl netekti darbo neretai reiškia prarasti ir viena, ir kita.
Užimtumas - pilietinės demokratinės visuomenės pagrindas. Tik dirbda
mas žmogus tampa visuomenės piliečiu visa to žodžio prasme. Todėl valsty-

SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 167

bė turėtų rūpintis gyventojų užimtumu, t. y. turėtų būti tam tikra gyventojų
užimtumo politika.
Pastaraisiais metais įvyko žymūs pokyčiai Lietuvos gyventojų užimtumo
srityje. Dėl privatizacijos padaugėjo užimtų gyventojų privačiame sektoriuje.
Tai asmenys, dirbantys akcinėse ir uždarose akcinėse bendrovėse, žemės ūkio
bendrovėse, ūkininkų ūkiuose, komerciniuose bankuose, kooperacijos įmonė
se, tikrose ūkinėse bendrijose, komanditinėse ūkinėse bendrijose (su ribotu
dalyvavimu bendrijoje, atsakant už jos veiklą ne visu savo turtu), individua
liose (personalinėse) ir kitose įmonėse, kurių valstybė nekontroliuoja arba jai
priklauso mažiau nei 51 % įstatinio kapitalo, bei turintys patentus vienai ar ki
tai veiklai vystyti (1:27).
Gerokai sumažėjo užimtų gyventojų valstybiniame sektoriuje. Tai asme
nys, dirbą valstybinėse įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat įmonėse,
kuriose valstybė kontroliuoja daugiau nei 51 % įstatinio kapitalo (1:27).
Kinta ir užimtų gyventojų pasiskirstymas pagal veiklos šakas. Šiek tiek iš
augo paslaugų, prekybos ir valdymo darbuotojų skaičius. Žymiai sumažėjo
apdirbamosios pramonės, statybų, pervežimų darbuotojų.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48-ame straipsnyje deklaruojama tei
sė laisvai pasirinkti darbą bei verslą, gauti už tai teisingą atlygį bei socialinę
apsaugą nedarbo atveju, turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas. Tačiau realus
gyvenimas skiriasi nuo Konstitucijos ir įstatymuose numatytų normų.
Statistiniai duomenys rodo, kad atkūrus Nepriklausomybę visuose Lietu
vos regionuose iškilo gyventojų užimtumo problema (2:37-44). Gili gamybos
deformacija, labai lėtas gamybinių jėgų vystymasis kelia vis didesnę dispro
porciją tarp materialinės gamybos ir darbo išteklių.
Atsirado nedarbas. Tai toks reiškinys, kuomet darbingi ir norintys dirbti
žmonės neranda atlyginamo darbo.
Nedarbas nėra laikomas socialine ekonomine problema, kol bedarbių
skaičius neprašoka 4-5 % visų darbingų gyventojų. Tiek bedarbių gali atsiras
ti keičiant darbą, rekonstruojant įmones, taip pat dėl sezoninio nedarbo. Ta
čiau didelis nedarbas gali sukelti katastrofiškus padarinius, sukelti socialinius
neramumus. PHARE ekspertų apskaičiavimais, Lietuvoje nedarbas gresia
600 000 žmonių, arba 30% darbingų žmonių (3:195).
JAV atlikti sociologiniai tyrimai parodė, kad nedarbui padidėjus 1 %, psi
chikos negalavimais besiskundžiančių žmonių padaugėja 3,5 % (3:196).
Užsienio valstybių patirtis rodo, kad „nedarbas yra didžiausia blogybė,
nes negalintis darbo susirasti žmogus jaučiasi išmestas už įprasto visuomenės
gyvenimo ribų ... nereikalingas; o nereikalingumo jausmas gali visiškai su
graužti kiekvieno žmogaus sielą" (3:196).
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Anglikonų bažnyčios pranešime 1982m. (3:196) nurodoma: „Nedarbas
yra praradimas ir visuomenei, ir asmenybei. Vietinių bendruomenių gyveni
mo lygis nusmunka, sumažėja patogumų, iškyla pavojus tvarkai. Visuomenė
je padaugėja nusikaltimų, žmogus praranda integracijos į visuomenę jausmą,
pagrįstą žinojimu, kad jis turi darbą, kad yra reikalingas visuomenei; tokie in
dividai neretai patiria psichologinį šoką, jaučiasi pažeminti, pikti, prislėgti,
prastėja sveikata, atsiranda dar vienas įtampos šaltinis šeimoje; šiuos asmenis
dažniau ištinka širdies smūgis, jie dažniau nusižudo arba juos ištinka kitokia
mirtis, jie dažniau suserga psichinėmis ligomis, praranda savigarbą, kartais
griebiasi net smurto, piktnaudžiauja alkoholiu ir tabaku ...".
Nedarbas Lietuvoje - svarbiausia skurdo priežastis. Skurdo mažinimo
Lietuvoje strategijoje nurodoma, kad skurdo lygis aukščiausias tarp bedarbių
(žr. 1 lentelę).
/ lentelė. Skurdo lygis pagal socialines ekonomines grupes 1997-1999m.

Melai

Verslininkai

1997
1998
1999

7,7
5,7
7,5

Samdomi
darbuotojai
12,8
12,1
11,5

Pensininkai

Žemdirbiai

22,1
20,9
19,1

30,2
32,2
39,9

Nedirbantys
žmonės
39,6
40,8
40,4

Taigi gyventojų užimtumo didinimas, nedarbo mažinimas turi tapti priori
tetiniu valstybės uždaviniu.

Nedarbas Rytų Lietuvoje
Rytų Lietuva - tai silpnai išvystyto pramonės, žemdirbių kraštas, kuriam
būdingos specifinės, skubiai spręstinos problemos, ypač gyventojų užimtu
mo, jų politinio ir ekonominio integravimosi į Lietuvos valstybę. 19982000 m. pagal parengtą gyvenimo kokybės koncepciją ir rodiklių sistemą bu
vo siekiama įvertinti žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygos Rytų Lietuvoje.
1998-2000m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto mokslo darbuo
tojai surinko statistinius duomenis apie Ignalinos, Zarasų, Švenčionių, Molė
tų, Širvintų, Trakų, Varėnos, Vilniaus, Šalčininkų, Utenos rajonų ir Visagino
miesto socialinę ir ekonominę raidą. Buvo atlikta minėtų rajonų gyventojų,
taip pat savivaldybių ir seniūnijų vadovų sociologinė apklausa. Surinkta ir iš-
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analizuota sociologinė informacija įgalina įvertinti šio krašto gyventojų gyve
nimo lygį, ekonominę ir kultūrinę veiklą, vertybines orientacijas.
Tyrimai buvo atliekami ir 2001 m. Buvo siekiama įvertinti objektyvią ir
subjektyviai suvokiamą situaciją, išryškinti Europos integracijos proceso kon
tekste Rytų Lietuvos regiono ekonominio ir socialinio gyvenimo problemas.
Tyrimai parodė, kad kai kuriuose Rytų Lietuvos rajonuose svarbiausia
problema - nedarbas. 2 lentelėje pateikiami duomenys apie ieškančių darbo
žmonių skaičių ir nedarbo lygį11.
2 lentelė. Nedarbo lygis 2001m. II ketvirčio pabaigoje
Rajonai
Ignalinos (įsk. Visagino m.)
Molėtų
Šalčininkų
Širvintų
Švenčionių
Trakų
Utenos
Varėnos
Vilniaus
Zarasų
Lietuvoje

^eškantys dorbo žmonės

4608
1166
3746
1508
3023
2291
4328
1885
36186
1235
250447

Nedarbo lygis (%)
14,9
7,3
19,2
13,3
17,3
6,2
14,2
9,0
8,4
8,9
12,1

Lentelė sudaryta remiantis leidiniu „Darbo rinka ir gyventojų užimtumas"
(1:15). Iš jos duomenų matyti, kad didžiausias nedarbas yra Šalčininkų,
Švenčionių, Ignalinos, Utenos ir Širvintų rajonuose. Šiuose rajonuose nedar
bo lygis kur kas aukštesnis už vidutinį respublikos rodiklį.
Nagrinėjant bedarbių pasiskirstymą pagal lytį matyti, kad daugelyje rajo
nų moterys sudaro bedarbių daugumą. Tik Trakų ir Vilniaus rajonuose mote
rys sudaro mažiau kaip pusę bedarbių. Širvintų, Varėnos, Zarasų, Švenčionių,
Molėtų rajonuose moterų bedarbių gerokai daugiau negu vyrų (žr. 3 lentelę).
Gana didelis bedarbių dalis - jauni (16-25 metų) žmonės. Daug jaunų
žmonių ieško darbo Ignalinos, Vilniaus, Šalčininkų, Utenos rajonuose. Sunku
gauti darbą priešpensinio amžiaus žmonėms. Gana žymus jų skaičius yra Vil
niaus, Utenos, Ignalinos, Šalčininkų rajonuose (žr. 3 lentelę).
Analizuojant bedarbių skaičių pagal išsilavinimą (duomenys pateikti 4
lentelėje) matyti, kad daugiausia bedarbių yra profesinį išsilavinimą turinčių

"Nedarbo lygis-tai bedarbių ir darbo jėgos (visi užimti gyventojai ir bedarbiai) santykis.
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žmonių grupėje bei tarp nekvalifikuotų žmonių. Didžiąja dalimi tai buvę
stambių, šiuo metu bankrutavusių pramonės įmonių darbininkai, taip pat bu
vusių kolūkių ir tarybinių ūkių darbuotojai. Aukštąjį išsimokslinimą turinčių
žmonių skaičius bedarbių sąrašuose yra žymiai mažesnis. Tačiau kai kuriuose
rajonuose jie skaičiuojami Šimtais, o Vilniaus rajone jų yra daugiau kaip pus
trečio tūkstančio.
3 lentelė. Bed^ rbiai pagal lytį ir amžių 2001 m II ketvirčio pabaigoje
Bedarbiai
Rajonai
Ignalinos (įsk.
Visaginą)
Molėtų
Šalčininkų
Širvintų
Švenčionių
Trakų
Utenos
Varėnos
Vilniaus
Zarasų
Iš viso
Lietuvoje

Jauni

Vyrai

Moterys

%

Ikipensinio am
žiaus asmenys^'
Vnt.
%

Vnt.

%

Vnt.

%

2063

51,2

1966

48,8

549

13,6

245

6,1

554
2042
820
1595
790
2028
874
15278
611

60,3

39,7

93
410
115
287
161
444
139
4073
121

10,1

115
204
118
236
178
327
117
2920
60

12,5

46,9

364
1414
430
1033
896
1677
498
16638
358

115979

53,4 101197

13,0 17837

8,2

59,1
65,6
60,7
54,7
63,7
47,9
63,1

Vnt.

40,9
34,4
39,3
53,1
45,3
36,3
52,1
36,9

46,8 28316

11,9
9,2
10,9
9,5
12,0
10,1
12,8
12,5

5,9
9,4
9,0
10,6
8,8
8,5
9,1
6,2

Tai, kad aukštąjį bei specialųjį ir aukštesnįjį išsilavinimą turintieji žmonės
negali susirasti darbo, rodo labai neefektyvią valstybės politiką. Aukštos kva
lifikacijos specialistų rengimas reikalauja didelių valstybės išlaidų. Tuo tarpu
baigę aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas ir negalėdami surasti darbo savo
tėvynėje, jauni specialistai palieka Lietuvą. Savo žinias ir sugebėjimus jie ati
duoda kitų šalių gerovei kelti.
Viena iš skaudžiausių su darbu susijusių problemų šiuo metu Lietuvoje
yra ilgalaikis nedarbas. Ilgalaikiai bedarbiai - tai bedarbiai, užregistruoti gy
venamosios vietos valstybinėje darbo biržoje daugiau kaip 12 mėn.

J^unimas — tai asmenys nuo 16 iki 25 meti^ amžiaus.
!l Ikipensinio amžiaus bedarbiai - tai asmenys, kuriems iki tei
nedaugiau kaip 5 metai.

^s pensiją liko
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4 lentelė. Bedarbiai pagal išsilavinimą 2001m. II ketvirčio pabaigoje
Rajonai
Ignalinos (įsk. Visagino m.)
Molėtų
Šalčininkų
Širvintų
Švenčionių
Trakų
Utenos
Varėnos
Vilniaus
Zarasų
Iš viso Lietuvoje

Aukštasis

Spec. vidurinis
ir aukštesnysis

Profesinis

207
17
57
23
78
66
114
28
2518
34
9753

644
180
432
212
456
288
909
216
4401
151
34724

2010
488
880
653
1611
890
2304
648
18856
486
95861

Nekvalifikuoti

1168
233
2087
362
483
442
378
480
6141
298
76831

5 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad iš bendro užregistruotų bedarbių
skaičiaus 31% sudaro ilgalaikiai bedarbiai. Ypač sudėtinga situacija Ignali
nos rajone, kur ilgalaikių bedarbių daugiau kaip 40%. Dauguma jų^ Visagi
no miesto gyventojai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šiame mieste be
darbių skaičius ėmė smarkiai didėti. Padėtis pablogėjo priėmus sprendimą už
daryti Ignalinos AE jau 2005m. Labai daug ilgalaikių bedarbių yra Utenos
(42 %) bei Švenčionių (31,1 %) rajonuose.
5 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę 2001m. II ketvirčio pabaigoje (%)
Bedorbvstės trukmę, mėn.
Iki 6 mėn.
Nuo 6 iki 12 mėn.
12 ir daugiau mėn.
Iš viso V,r Mot. Iš viso vw- Mot. Iš viso IV. Mol
Ignalinos (įsk. Visaginą) 36,8 54,U 46,0 20,7 56,0 45,0 42,5 46.9 53,1
60,7 61,2 38,8 31,0 59,3 40,7 8,3 57,9 42,1
Molėtų
49,8 55,3 44,7 31,3 60.8 39.2 18,9 66,2 33,8
Šalčininkų
Širvintų
59,4 63,5 36,5 31,4 67,7 32,3 9,2 72,2 27,8
Švenčionių
41,4 60,8 39,2 27,5 62,8 37,2 31,1 58,6 41,4
60,7 50,0 50,0 25,6 42,0 58,0 13,7 42,0 58,0
Trakų
33,5 57,0 43,0 24,5 58,2 41,8 42,0 50,9 49,1
Utenos
55,2 62,9 37,1 28,5 61.4 38,6 16,3 70,4 29,6
Varėnos
Vilniaus
52,4 50,2 49,8 27,5 47,8 52,2 20,1 42,0 58,0
60,7 62,6 37,4 27,6 62,5 37,5 11,7 66,4 23,6
Zarasų
Iš viso Lietuvo^e
44,1 54,2 45,8 24,9 53,8 46,2 31,0 51,9 48,1
Rajonai
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Rytų Lietuvos gyventojų požiūris į situaciją darbo rinkoje
1999-2000m. minėtuose Rytų Lietuvos rajonuose buvo atlikta gyventojų
sociologinė apklausa. Norėta nustatyti gyventojų požiūrį į situaciją darbo rin
koje, į šio krašto ekonominės ir socialinės raidos perspektyvas. Buvo ap
klausta 530 gyventojų. Pagal užimtumą respondentai pasiskirstė taip (žr. 6
lentelę).
6 lentelė. Atsakymai į klausimą „Kaip Jūs verčiatės, kuo dirbate ?"
At^akymai
Ūkininkauju
Dirbu žemės ūkio bendrovėje
Dirbu valstybinėje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje
Dirbu privačioje įmonėje, turiu patentą, esu įmonės
savininkas
Pastovaus darbo neturiu, dirbu atsitiktinius darbus
Gyvenu iš pensijos
Kita
Iš viso

Apklaustųjų sk.

31
16
381

%
6,0
2,8
72,0

31

6,0

28
19
24
530

5,0
3,6
4,6

100

Iš 6 lentelės duomenų matyti, kad daugiau kaip du trečdaliai apklaustųjų
dirba valstybinėse įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Privatus verslas vys
tosi lėtai. Tik 6% apklaustųjų dirba privačiose įmonėse, turi patentą privačiai
veiklai, yra įmonės savininkai.
Klestint bedarbystei, žmonės dažniausiai sutinka dirbti bet kokį darbą.
Dažnai jis neatitinka turimos specialybės (žr. 7 lentelę).
7 lentelė. Ar darbas atitinka turimą specialybę (kvalifikaciją)
Atsakymai
Atitinka
Ne visiškai atitinka
Neatitinka
Aš pakeičiau specialybe
Neatsakė
Iš viso

Atsakiusiųjų sakičius

262
102
73
47
46
530

Iš 7 lentelės duomenų matyti, kad tik pusė apklaustųjų dirl
lybę, o kai kurie jąjau pakeitė.

%
49,5
19,3
13,8
8,9
8,6

100
specia-
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Dauguma dirbančių žmonių mėgsta savo darbą. Tačiau kartu pažymi, kad
nors darbas ir mėgstamas, bet iš jo negali normaliai pragyventi (žr. 8 lentelę).
8 lentelė. Atsakymai į klausimą „Kaip vertinate dabartinį savo darbą?"
Atsakymai
Aš mėgstu darbą ir galiu iš jo pragyventi
Mano darbas gerai apmokamas, bet aš jo
nemėgstu
Tai mano mėgstamas darbas, bet iš jo
negaliu normaliai pragyventi
Nors iš savo darbo pragyventi negaliu ir
jo nemėgstu, bet neturiu kitos išeities
Kita
Neatsakė
Iš viso

Atsakiusiųj^ skaičius

135
2

%
25,5
0,4

252

47,6

82

15,5

18
43
530

3,3
8,1

100

Žmonės su nerimu žvelgia į ateitį. Jeigu atsitiktų taip, kad netektų dabarti
nio darbo, dauguma apklaustųjų mano, kad naują lygiavertį darbą susirasti
būtų sunku arba visiškai neįmanoma. Tai rodo 9 lentelės duomenys.
9 lentelė. Ar sunku susirasti darbą?
Atsakymai
Nesunku
Sunku
Praktiškai neįmanoma
Neatsakė
Iš viso

Atsakiusiųjų skaičius

39
266
181
44
530

%
7,4
50,3
34,2
8,1

100

Netekę darbo, tik ketvirtadalis žmonių kreiptųsi į darbo biržą. Darbo birža
menkai padeda susirasti naują darbą. Todėl dauguma ieškotų darbo patys.
Kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose (45,6% apklaustųjų), dalis
žmonių stengtųsi pragyventi iš pagalbinio namų ūkio, sodo, daržo.
Palyginti nedaugelis (4,2%) važiuotų uždarbiauti į užsienį. Taip pat ne
daugelis (4%) imtųsi ir privataus verslo (žr. 10 lentelę).
Viena iš priemonių, palengvinančių darbo paieškas, - persikvalifikavi
mas, t.y. įgijimas paklausą turinčių profesijų ir specialybių. Tyrimų metu bu
vo mėginta nustatyti žmonių požiūrį į persikvalifikavimo galimybes tuo atve
ju, jeigu netektų darbo. Duomenys pateikiami 11 lentelėje.
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10 lentelė. Ką darytų netekę darbo?
Atsakiusiųjų skaičius

%

241

45,6

Eičiau į darbo biržą
Imčiausi privataus darbo

125
21

23,6
4,0

Bandyčiau pragyventi iš pagalbinio
namų ūkio, sodo, daržo

60

11,3

22
18
43
530

4,2

Atsakymai
Pirmiausia ieškočiau pats kitoje įmonėje,
įstaigoje, or^anizacijoje

Važiuočiau uždarbiauti į užsienį
Kita
Neatsakė
Iš viso

3,2
8,1

100

// lentelė. Darbuotojų požiūris į pesikvalifikavimą

154

%
29,1

Galėčiau persikvalifikuoti, jei kas nors
apmokėtų išlaidas ir garantuotų gerą darbą

230

43,5

Nemanau, kad galėčiau persikvalifikuoti

117
29
530

22,1

Atsakymai
Galėčiau persikvalifikuoti net už savo lėšas,
jei po to būtų garantuotas geras darbas

Neatsakė
Iš viso

•Atsakiusiųjų skaičius

5,3

100

Dauguma žmonių sutiktų persikvalifikuoti, jei butų garantuotas darbas.
Trečdalis apklaustųjų sutiktų persikvalifikuoti net už savo pinigus. Nepalan
kiai į persikvalifikavimą žiūri apie 22 % apklaustųjų.
Dalis darbuotojų sutiktų padirbėti ir už savo gyvenamosios vietos ribų.
Kaip buvo minėta (10 lentelė), netekę darbo, savarankiškai važiuotų uždar
biauti į užsienį (nesant garantuoto darbo) palyginti nedaug žmonių (4,2%).
Jeigu darbas būtų garantuotas, sutiktų padirbėti užsienyje beveik ketvirtadalis
apklaustųjų. Daugiausia (24%) sutiktų išvažiuoti dirbti į Vakarų šalis. Nema
žas skaičius žmonių sutiktų dirbti kituose Lietuvos rajonuose ir miestuose (žr.
12 lentelę).
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12 lentelė. Ar sutiktų išvažiuoti padirbėti kitur, jei būtų garantuotas darbas
Atsakymai
Nesutikčiau
Sutikčiau, jei tas darbas būtų Lietuvoje
Sutikčiau važiuoti į NVS šalis
Sutikčiau važiuoti į Vakarų šalis
Sutikčiau važiuoti kitur
Neatsakė
Iš viso

Atsakiusiųjų skaičius

228
82
12
127
70
21
530

%
43,1
16,5
2,3
24,0
9,1
4,0

100

Ekspertų požiūris
Kaip jau buvo minėta, 1999-2000m. buvo atlikta Ignalinos, Zarasų, Šven
čionių, Molėtų, Širvintų, Trakų, Varėnos, Vilniaus, Šalčininkų, Utenos rajonų
ir Visagino miesto savivaldybių, taip pat tų rajonų seniūnijų vadovų sociolo
ginė apklausa. Iš viso buvo apklausta 179 žmonės. Jie įvertino esamą padėtį
Rytų Lietuvoje ir pateikė samprotavimus apie problemų sprendimo kryptis.
Į klausimą „Kokiu laipsniu socialinė ekonominė situacija Jūsų savivaldy
bės teritorijoje skiriasi nuo bendrų Lietuvos rodiklių?" buvo gauti šie atsaky
mai (žr. 13 lentelę).
13 lentelė. Ekonominio išsivystymo vertinimas
Atsakymai
Žymiai blogesnis
Šiek tiek blogesnis
Panašus kaip visoje Lietuvoje
Siek tiek geresnis
Žymiai geresnis negu Lietuvoje
Neatsakė, nežino
Iš viso

Apklaustųjų skaičius

%

59
55
46
11
2
6
179

33
31
26
6
1
3
100

Taigi du trečdaliai rajonų savivaldybių ir seniūnijų vadovų mano, kad Ry
tų Lietuvoje ekonominio išsivystymo padėtis blogesnė negu bendrai Lietuvo
je. Ketvirtadalio ekspertų nuomone, padėtis tokia, kaip ir visoje Lietuvoje.
Panašiai ekspertai vertina ir nedarbą Rytų Lietuvoje (žr. 14 lentelę).
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14 lentelė. Nedarbo situacijos vertinimas
Atsakymai
Žymiai blogesnė nei Lietuvoje
Šiek tiek blogesnė

Apklaustųj^ skaičius

50
44
65
13
7
179

Panašu kaip Lietuvoje
Šiek tiek geresnė
Neatsakė
Iš viso

X
27,9
24,6
36,3
7,3
3,9

100

Dauguma rajonų savivaldybių ir seniūnijų vadovų mano, kad gyventojų
užimtumo ir nedarbo problemų sprendimas nuo savivaldybės veiklos mažai
kuo priklauso. Į klausimą „Ar gali savivaldybė paveikti rajono ekonominę
raidą?" buvo gauti šie atsakymai (žr. 15 lentelę).
75 lentelė. Savivaldybių poveikio ekonominei raidai galimybės
Atsakymai
Gali paveikti menkai
Nemaža dalimi
Gali paveikti tiek kiek reikia
Neatsakė
Iš viso

Atsakiusiųjų, skaičius

121
44
1
13
179

%
67,6
24,6
0,6
7,3

100

Taigi du trečdaliai ekspertų mano, kad rajono savivaldybių galimybės pa
veikti ekonominę raidą yra menkos. Nedaug savivaldybės gali padaryti ir
spręsdamos nedarbo problemas savo rajonuose (žr. 16 lentelę).
16 lentelė. Savivaldybių poveikio galimybės mažinti nedarbą
Atsakymai
Gali paveikti menkai
Nemaža dalimi
Gali paveikti tiek, kiek reikia
Neatsakė
Iš viso

Apklaustųjų skaičius

122
50
1
6
179

%
68,2
27,9
0,3
3,4

100

Tyrimų metu ekspertai išreiškė nuomonę, kuo žmonės veiksmingiausiai
galėtų verstis gyvendami Rytų Lietuvos krašte. Duomenys pateikiami 17 len
telėje.
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17 lentelė. Veiksmingiausios veiklos kryptys (%)

Amatai

Veiklos sritys

Dabar
14,5

Prekyba

33,5

6,1

7,3

15,6
13,4

Įvairios pramonės šakos

Ateityje
22,3

Statyba. Statybinis remontas

15,6

Buitinis aptarnavimas

19,0

8,4

Visuomeninis maitinimas

11,7

9,5

Ūkininkavimas

18,4

10,1

8,4

46,9

12,8

19,0

Kaimo turizmas
Žemės ūkio produkcijos perdirbimas

Taigi, ekspertų nuomone, veiksmingiausiai žmonės ateityje galėtų verstis
kaimo turizmu, amatais, žemės ūkio produkcijos perdirbimu.
Rytų Lietuvos ekonominei ir socialinei raidai didelį poveikį daro Ignali
nos atominės elektrinės funkcionavimas. Jis trukdo investicijoms. Iš pateiktų
savivaldybių ir seniūnijų vadovų vertinimo duomenų matyti, kad atominė
elektrinė didesnę įtaką turi investicijoms iš užsienio, šiek tiek mažesnę - iš
Lietuvos (žr. 18 lentelę).
18 lentelė. Savivaldybių ir seniūnijų vadovų nuomonė apie atominės
elektrinės įtaką investicijoms (%)
Trukdo investicijoms į
.. žemės ūkį
.. pramonę
..statybą
..amarus
..paslaugas
. .turizmą
. .prekybą
, .žemės ūkio produkcijos perdirbimą

Lietuvos piliečių

Užsienio investuotojų

22
17
17
13
17
37
14
23

35
29
29
24
30
44
26
35

Iš šių duomenų matyti, kad atominės elektrinės buvimas regione labiau
siai trukdo užsienio investicijoms į poilsio ir turizmo verslą, žemės ūkį, že
mės ūkio perdirbimo pramonę.
Ignalinos atominės elektrinės zonoje esančių rajonų gyventojų ūkinės
veiklos perspektyvos gana miglotos. Spaudžiama Europos Sąjungos instituci-
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jų, Lietuvos vyriausybė priėmė sprendimą 2005m. uždaryti atominės elektri
nės pirmąjį bloką, tačiau su sąlyga, kad Vakarų valstybės parems finansiškai.
Energetikos specialistų apskaičiavimais, elektrinės uždarymas Lietuvai kai
nuotų apie 14-17 milijonų litų. Bandymai surinkti šias lėšas vyksta nesėkmin
gai. Parama, kurią gali suteikti Vakarų valstybės, šiuo metu skaičiuojama tik
milijonais. Taigi atominė elektrinė gal ir nebus uždaryta.
Tačiau ir uždarius pirmąjį bloką, baimė dėl radioaktyvių medžiagų neiš
nyks. Lietuvoje lieka branduolinio kuro atliekos.
Taigi atominės elektrinės likimas perspektyviniu laikotarpiu dar yra pro
blemiškas. Lygiai kaip problemiškas lieka ir 33 tūkstančių Visagino miesto
gyventojų likimas.

Išvados
Atkūrus nepriklausomybę, vykstant esminiams socialiniams ekonomi
niams persitvarkymams, Lietuvoje iškilo gyventojų užimtumo problema. Di
delė gamybos deformacija, lėtas gamybinių jėgų vystymasis kelia vis didesnę
disproporciją tarp materialinės gamybos ir darbo išteklių. Atsirado nedarbas
ir su juo susijusios neigiamos socialinės pasekmės: smuko gyvenimo lygis ir
padidėjo skurdas, išaugo nusikalstamumas, paplito girtavimas. Išaugo emig
racija, prarandama geriausia visuomenės dalis. Daugelis jaunų išsimokslinu
sių žmonių išvyksta iš Lietuvos. Mažėja gimstamumas. Didėja nusivylimas
gyvenimu, depresija, daugėja savižudžių skaičius.
Rytų Lietuvos regionui (šis tyrimas apėmė Ignalinos, Molėtų, Šalčininkų,
Širvintų, Švenčionių, Trakų, Utenos, Varėnos, Vilniaus, Zarasų rajonus ir Vi
sagino miestą) būdinga savitos ekonominės ir socialinės raidos sąlygos. Tai
miškingas, daug ežerų, upių ir upelių turintis kraštas. Tačiau žemė čia pra
stesnės kokybės, todėl ūkininkavimas sunkesnis, mažesni derliai, didesnės
produkcijos gamybos išlaidos negu kituose Respublikos rajonuose. Masiškai
bankrutavo žemės ūkio bendrovės. Smulkių ūkininkų ūkiai daugiausia natūra
liniai, nevystoma prekinė žemės ūkio gamyba, nes nėra rinkų. Patiriamas vis
gilesnis gamybos nuosmukis.
Statistiniai duomenys rodo, kad 2001m. antrojo ketvirčio pabaigoje aukš
čiausias nedarbo lygis Rytų Lietuvoje buvo Šalčininkų (19,2%), Švenčionių
(17,3%), Ignalinos (įskaitant Visagino miestą) (14,9%), Utenos (14,2%) ra
jonuose. Daugiausia bedarbių yra tarp profesinį išsilavinimą (profesinių tech
nikos mokyklų) turinčių ir nekvalifikuotų žmonių. Aukštąjį išsimokslinimą
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turinčių žmonių skaičius bedarbių sąrašuose kur kas mažesnis. Tačiau kai ku
riuose rajonuose jie skaičiuojami šimtais, o Vilniaus rajone jų yra daugiau
kaip pustrečio tūkstančio.
Rytų Lietuvos žmonės su nerimu žiūri į ateitį. Dirbančių žmonių apklausa
parodė, kad jeigu jie netektų darbo, tai naują lygiavertį darbą susirasti būtų
sunku arba visai neįmanoma (84,5% apklaustųjų).
Plintant bedarbystei, žmonės dažniausiai sutinka dirbti bet kokį darbą.
Dažnai jis neatitinka turimos specialybės. Dauguma sutiktų persikvalifikuoti,
kad tik būtų garantuotas geras darbas.
Rajonų savivaldybių ir seniūnijų vadovų apklausa parodė, kad gyventojų
užimtumo ir nedarbo problemų savivaldybės savo jėgomis išspręsti nepajėgia.
Šio krašto rajonų ekonominė ir socialinė raida daug priklauso nuo Ignali
nos atominės elektrinės ir Visagino miesto likimo. Šiuo metu šių vietovių
žmonės jaučia psichologinį diskomfortą. Jiems kelia nerimą elektrinės funk
cionavimas, galimų avarijų pavojus. Atominės elektrinės funkcionavimas turi
neigiamos įtakos investicijoms, tiek Lietuvos investuotojų, tiek ir užsieniečių,
taip pat trukdo plėtoti turizmą, poilsį ir kitus verslus. Tuo atveju, jei Ignalinos
atominė elektrinė būtų uždaryta, ekspertų, savivaldybių, seniūnijų vadovų,
taip pat ir gyventojų nuomone, būtų tikslinga Visagino mieste ir kai kuriuose
rajonų centruose bei miesteliuose vystyti maisto produktų perdirbimo ir leng
vąją pramonę. Kaimuose ir vienkiemiuose gyvenantys žmonės galėtų verstis
prekine žemdirbyste, tiekdami minėtų pramonės šakų įmonėms žaliavas. Pa
didėtų investicijos į Šį kraštą, pagerėtų sąlygos turizmo vystymuisi bei miesto
gyventojų poilsio organizavimui. Žemdirbiai turėtų jungtis į kooperatyvus.
Būtų tikslinga parengti Rytų Lietuvos regiono ilgalaikę subalansuoto vys
tymo strategiją, kuri numatytų ekologinę optimizaciją, socialinę stabilizaciją,
ekonominę ir kultūrinę integraciją.

1.Darbo rinka ir gyventoju užimtumas. II ketvirtis 2001. Vilnius: Statistikos departamentas
prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, 2001.
2.Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2000. Vilnius: Jungtinių Tautų vysty
mo programa, 2000.
3.Jenkins J. Šių laikų dorovinės problemos. Vilnius: Alma littera, 1997.
4.Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija. Vilnius, 2000.
5.MatiuSaitytė R., Martinkevičius S. Ilgalaikis nedarbas ir jo pasekmės. Ekonomika ir vady
ba - 99. Kaunas: Technologija, 1999, p. 219-224.
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THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND
UNEMPLOYMENT IN EAST UTHUANIA
Antanas Čiužas
Institute for Sočiai Research
SaltoniSkių 58, LT-2600 Vilnius
Summary
The article deals with the problem of employment and unemployment in
East Lithuania. Statistic data analysis and sociological interrogatory data are
applied in the investigation of the problem. On the base of the investigation
results the situation of employment is evaluated. The inhabitants* altitudes towards employment are presented. The author suggests to prepare a long-term
program of economic and sočiai development for this region. It would foresee ecological optimization, guarantee sočiai stabilization, economic and cultural integration.
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TURIZMO RAIDOS PRIELAIDOS IR TENDENCIJOS
RYTŲ LIETUVOJE
Antanas Kličius
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Į Lietuvą pastaruoju metu atvyksta vis daugiau svečių iš užsienio. Dauge
lis jų domisi Lietuvos miestais, kaimais, papročiais, tradicijomis, mūsų krašto
kultūra, gamta. Norint sulaukti kuo daugiau svečių reikia sutvarkyti aplinką
taip, kad čia kiekvienas atvykėlis jaustųsi patogiai ir jaukiai, galėtų ramiai
pailsėti, labiau pažinti mūsų kraštą ir jį pamilti.
Lietuvoje yra daug gražių, jaukių vietų, kaimo sodybų, galinčių priimti
svečius iš viso pasaulio. Dėl to ypač svarbu propaguoti tas patrauklias Šalies
vietas. Viena iŠ tokių įdomių, patrauklių, savitų vietovių - Rytų Lietuva. Ši
Lietuvos dalis pasižymi nuostabia gamta. Čia gausu įvairių amžių architektū
rinių stilių skirtingos paskirties statinių. Todėl šis kraštas, kaip ir visa Lietu
va, traukte traukia turizmo mėgėjus. Rytų Lietuvos patrauklumą lemia gamti
nės ir kultūrinės vertybės, jų gausa ir įvairovė. Remdamiesi statistiniais, tyri
mų duomenimis, periodiniais ir kitais leidiniais, aptarsime turizmo raidos
prielaidas ir tendencijas Rytų Lietuvoje.
Raktažodžiai: turizmas, turistas, keliautojas, kaimo turizmas, turizmo pa
slaugos, vietinis ir atvykstamasis turizmas.

Įvadas
Turizmas suprantamas kaip keliavimas, išvyka, žygis pavieniui arba gru
pėmis sveikatai stiprinti, fizinėms ir asmenybės ypatybėms ugdyti, pramogai
ar pažintiniu tikslu. Turizmas - viena aktyviausių poilsio rūšių.
Turistas - tai asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais dalykiniais, etniniais,
kultūriniais, rekreaciniais, religiniais ar specialaus intereso tikslais keliauja
po šalį ar kitas šalis ir apsistoja bent vienai nakvynei (bet neilgiau kaip me
tams) už savo gyvenamosios vietos ribų ir jo kelionės tikslas nėra samdomoji
veikla, apmokama lankomoje vietoje, ar mokymasis.
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Atvykstamasis turizmas - veiksminga priemonė didinti šalies paslaugų
eksportą, skatinti vietinių produktų, prekių vartojimą ir turizmo išteklių nau
dojimą. Jis neatskiriamas nuo pastangų išsaugoti šiuos išteklius. Atvykstama
sis turizmas yra vienas iš efektyvių būdų pristatyti Lietuvą pasaulio bendrijai
ir formuoti šalies įvaizdį.
Turizmo paslaugų plėtojimą gerokai skatina ir vietinis turizmas. Lietuvos
gyventojų kelionės po šalį yra ne vien savo krašto pažinimas, bet ir asmeny
bės formavimo būdas, gamtos ir kultūros vertybių tausojimo mokykla. Vieti
nis turizmas ^ tai mūsų žmonių poilsis, nuo kurio didele dalimi priklauso ša
lies darbo jėgos kokybiniai rodikliai (1).
Turizmo veiklą koordinuoja ir reguliuoja Lietuvos turizmo įstatymas bei
poįstatyminiai aktai. 1999m. buvo priimta „Nacionalinio turizmo plėtros pro
grama", kurios pagrindiniai tikslai yra šie:
•įvertinti pokyčius, įvykusius pastaraisiais metais turizmo sektoriuje;
•parengti tolesnę turizmo sektoriaus vystymo politiką bei jos įgyvendinimo
būdus;
•nustatyti priemones, skatinančias Lietuvos turizmo sektoriaus plėtrą;
•suformuoti valstybės paramos, investicijų (taip pat iš užsienio) pritrauki
mo prioritetus;
•padidinti vietinio ir atvykstamojo turizmo apimtis;
•skatinti Lietuvos turizmo produktų eksportą;
•pateikti Lietuvos įvaizdžio formavimo ir turizmo propagavimo priemones
(OTurizmas daugelyje pasaulio šalių yra prioritetinė, pelninga, gerokai pa
pildanti užsienio valiutos atsargas, sukurianti nemaža darbo vietų ūkio šaka.
Pasaulinė turizmo patirtis rodo, kad daugelio šalių gyventojų gerovės lygis
priklauso nuo turizmo verslo išsivystymo.
Ne paslaptis, kad dabar dalis Lietuvos gyventojų susiduria su materiali
niais sunkumais, nemaža miesto gyventojų neturi darbo, kaime daug smulkių,
nelabai perspektyvių ūkių, didelė bedarbystė, daugelis ūkininkų, žemės ūkio
bendrovių negauna laiku pinigų už parduotą produkciją, dalis produkcijos lie
ka nerealizuota. Be to, nederlingų žemių regionuose plėtoti tradicinį žemės
ūkį labai sudėtinga, sunku, o didėjant konkurencijai bus visai neįmanoma.
Dėl finansinių lėšų stygiaus daugelis smulkiųjų ir vidutinių verslininkų, ūki
ninkų, žemės ūkio bendrovių negali šiuolaikiškai plėtoti savo gamybinės
veiklos. Tokia situacija žmones verčia ieškoti naujų papildomos darbinės
veiklos krypčių. Viena tokių veiklos krypčių gali būti turizmo verslas.
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Tiriant Rytų Lietuvos (Ignalinos, Molėtų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčio
nių, Trakų, Utenos, Varėnos, Vilniaus, Zarasų rajonų ir Visagino miesto)
žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygas šalia kitų klausimų buvo mėginta at
skleisti turizmo plėtojimo prielaidas, tendencijas bei problemas šiame krašte.
Turizmo verslo, kaip papildomo pajamų šaltinio plėtojimas Rytų Lietuvo
je yra aktualus dėl daugelio priežasčių. Ne visos šio krašto žemės derlingos.
Norint gauti gerą derlių, tenka įveikti nemaža sunkumų: įdėti daug darbo, pa
stangų ir lėšų, o rezultatai vis tiek dažnai būna menki. Todėl suprantama, kad
Šio krašto kaimo žmonės negali konkuruoti su kitų Lietuvos vietovių ūkinin
kais. Rajonuose (nekalbame apie Vilniaus ir Utenos miestus) pramoninė ga
myba menkai išvystyta. Todėl šiame krašte galėtų būti vystomas kaimo turiz
mas, kuriam čia yra palankios prielaidos.
Kaimo turizmas suprantamas kaip paslaugos, kurios teikiamos už urbanizuotų teritorijų ribų. Pagrindinės kaimo turizmo verslo sudedamosios — kai
mo gyvenimo būdas ir aplinka, kur turistams teikiamos apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugos bei siūlomos pramogos. Lietuvoje kaimo turizmas plėto
jamas gražiose, patraukliose vietose (3).
Analizės objektas- turizmo raidos prielaidos ir tendencijos Rytų Lietuvoje.
Analizės tikslas- pagal pasirinktus rodiklius atskleisti turizmo ir ypač
kaimo turizmo plėtojimo prielaidas Rytų Lietuvoje, turizmo išteklius, prie
mones ir veiklos prioritetus bei perspektyvas.
Pagrindinis uždavinys- remiantis turimais duomenimis nušviesti turiz
mo raidą Šiame šalies regione. Tai padėtų geriau suvokti čia vykstančius pro
cesus ir kritiškai vertinti puoselėjamas nuostatas bei priimti labiau pagrįstus
strateginius sprendimus, siekiant optimizuoti turizmo plėtrą.
Metodas- statistinių bei gyventojų apklausos duomenų lyginamoji sociolo
ginė analizė.
Straipsnyje aptarsime bendrą atvykstamojo turizmo situaciją, turizmo
vystymo prielaidas Rytų Lietuvoje, kaimo turizmo plėtojimą ir problemas.

Bendra atvykstamojo turizmo situacija
2000m. į Lietuvą atvyko per 4 milijonus užsieniečių. Kaip vystėsi atvyks
tančiųjų turizmas, rodo šie duomenys (4:33).
Iš 1 lentelėje pateiktų duomenų galima susidaryti vaizdą, kiek per pasta
ruosius šešerius metus, kuriais tikslais keliavo turistai iš viso pasaulio į Lietu-
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vą, kokios pajamos buvo gautos iš turizmo. Daugiausia turistų Lietuva sulau
kė iŠ Europos, o mažiausiai — iš Afrikos.
1 lentelė. Statistiniai duomenys apie turizmą Lietuvoje
Vienetai

1996

1997

1998

1999

2000

4454
1422

4092
1083

Lankytojai
Turistai (nakvojantieji lankytojai)

tūkst.
tūkst.

3497
829

3702
1012

4287
1416

Vienadieniai
Lankytojai pagal regionus
Afrika
Amerika
Europa
Azija, Australija, Okeanija
Turistai pagal apsilankymo tikslą
Poilsis, rekreacija, atostogos

tūkst.

2668

2690

2871

3032

3009

tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.

0,2
11
238
5

0,2
12
268
6

0,2
15
284

0,7
24
4414

8

15

1
25
4045
21

tūkst.

183

169

395

408

237

Verslas, profesiniai reikalai
Giminų, draugų lankymas
Kiti tikslai
Turizmo mokėjimai
Tarptautinio turizmo pajamos
Tarptautinio turizmo išlaidos

tūkst.
tūkst.
tūkst.

357

294
539
187

336

292

348
377
118

94

337
360
149

mln.Lt
mln.Lt

1262
1063

1438
1110

1838
1169

2202
1364

1565
1012

mln.Lt

117

157

176

165

154

mln.Lt

17

49

49

35

33

Tarptautinio keleivių
pervežimo pajamos
Tarptautinio keleivių
pervežimo išlaidos

583

Lietuvos turizmo statistikos sąvado duomenimis, daugiau turistų lankė savo
gimines, draugus. Šiuo tikslu į Lietuvą 2000 m. buvo atvykę 33 % turistų. Tuo
pat metu verslo, profesiniais tikslais mūsų šalyje lankėsi 31 % svečių. Lietu
voje poilsiavo, leido atostogas 22% ir kitais tikslais čia lankėsi 14% turistų.
Kaip matyti iš 1 lentelėje pateiktų duomenų, 2000 m. į Lietuvą atvyko
4,092 milijono užsieniečių. Jų skaičius, lyginant su 1999 m., sumažėjo 8%,
nes nuseko lankytojų iš NVS šalių srautas.
Daugiausia lankytojų atvyko iŠ kaimyninių šalių: 1,384 milijono iš Latvi
jos (34% visų turistų), 1,14 milijono iš Rusijos (17%), 243 tūkstančiai iš Es
tijos (6%), 216 tūkstančių iš Lenkijos (3%), 37 tūkstančiai iš Vokietijos
(1,3%). Lyginant su 1999 m., turistų iš Latvijos padaugėjo 15%, Lenkijos -
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21 %, Vokietijos - 25%, Suomijos - net 43%, o sumažėjo iš Rusijos (23%),
Baltarusijos (10%), Estijos (24%) ir 1.1. (4).
Valstybinio turizmo departamento duomenimis, ryškiausia lankytojų se
zoniškumo tendencija. Daugiausia turistų 2000 m. atvyko rugpjūčio mėnesį 517 tūkstančių (9% mažiau negu 1999m.), mažiausiai sausio mėnesį - 225
tūkstančio (24 %) ir 1.1. (4).
Nuo 1994m. valstybinis turizmo departamentas atlieka atrankines lanky
tojų iš užsienio apklausas. 2000m. apklausos duomenimis, dauguma (56%)
apklaustųjų apie Lietuvą sužinojo iš draugų arba giminių, 41 % - iš žiniaskIaidos, 26% turistų informacijos gavo ankstesniųjų vizitų metu, 7% apsilan
kiusiųjų skaitė specialią kelionių literatūrą, 21 % žmonių naudojosi verslo ar
ba oficialia informacija, 35% turistų nurodė kitus informacijos šaltinius bei
intemetą.
Didžioji dauguma turistų į Lietuvą atvyko savarankiškai, tik 2% žmonių
kelionę organizavo turizmo agentūros.
Vidutinė buvimo Lietuvoje trukmė - 6,3 nakvynės. Ilgiausiai Lietuvoje
pabuvojo turistai iš JAV (10,5 nakvynės), Norvegijos (8,9), Rusijos (7,7),
Vokietijos (7,2). Trumpiausiai Lietuvoje pabuvojo turistai iŠ Estijos (2,8 nak
vynės) ir Latvijos (2,4).
Atvykusiųjų verslo, profesiniais tikslais vidutinė buvimo trukmė sudarė
4,3 nakvynės, laisvalaikio, poilsio tikslais - 6,8 nakvynės, giminių, draugų,
artimųjų lankymo tikslais - 8,5 nakvynės (4).
Labai svarbus rodiklis ^ turistų išlaidos. Apklausos duomenimis, vienas
turistas Lietuvoje išleido vidutiniškai 740 litų. Didžiausios vidutinės išlaidos
buvo turistų iš JAV - 1724 Lt, Danijos - 1718 Lt, Norvegijos 1554 Lt, Jung
tinės Karalystės - 3453 Lt, Švedijos - 1164 Lt, Vokietijos 1018 Lt.
Vidutinės vieno turisto vienos dienos išlaidos buvo 118 Lt. Daugiausia
per dieną Lietuvoje išleisdavo turistai iš Danijos - 457 Lt, Švedijos — 300 Lt,
Estijos - 225 Lt, Suomijos - 214 Lt, Latvijos - 201 Lt, Jungtinės Karalystės
- 193 Lt, Norvegijos - 174 Lt, JAV - 164 Lt. Kiekvienas turistas, atvykęs
verslo, profesiniais arba tarnybiniais tikslais, vidutiniškai išleido 908 Lt, at
vykęs pailsėti arba atostogų išleido 884 Lt, o besilankantis pas gimines, drau
gus ir pan. - 590 Lt. Didžiausios turistų išlaidos Lietuvoje buvo skirtos resto
ranams ir maistui - 27%, mažesnės apsigyvenimo išlaidos - 20%.
Respondentų taip pat buvo klausiama, kaip jie vertina savo apsilankymą
Lietuvoje (5 balai - labai gerai, 1 balas - blogai). Savo apsilankymą turistai
vidutiniškai vertino 4,2 balo. 84% respondentų apsilankymą Lietuvoje įverti
no teigiamai: 38% - labai gerai, 47% - gerai, o blogai arba patenkinamai 5%, kiti - vidutiniškai. 4,2 balo viešnagę įvertino tie žmonės, kurie buvo at-
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vykę poilsio, laisvalaikio tikslais bei pas draugus ar gimines, o 4,1 balo - at
vykusieji verslo, tarnybiniais tikslais (4).
Aptariamos apklausos metu respondentų buvo prašoma ne tik įvertinti ap
silankymą Lietuvoje balais, bet ir pateikti teigiamus ar neigiamus komenta
rus. Pastebėta teigiama tendencija: neigiamų atsiliepimų kasmet mažėja. Daž
niausiai palankiai vertinama graži Lietuvos gamta, kraštovaizdžiai, Vilnius ir
senamiestis, kiti miestai, draugiški ir nuoširdus žmonės, skanus ir geras mais
tas, neblogi keliai. Pasikeitimus į gerąją pusę pastebi turistai, kurie šalyje lan
kosi nebe pirmą kartą.
Suprantama, kad buvo ir neigiamų atsiliepimų. Dažniausiai nurodomos
šios blogybės: nesąžiningi taksistai, eilės ir biurokratizmas pervažiuojant sie
ną, žema paslaugų kokybė viešbučiuose, neatitinkančios paslaugų kokybės
kainos, nepakankama ar paini informacija, netvarkingi tualetai, per garsi mu
zika restoranuose, pliažuose, gatvėse, susikalbėjimo problema, žmonės nemo
ka užsienio kalbų (4).

Turizmo vystymo prielaidos Rytų Lietuvoje
Turizmo ir turizmo verslo plėtojimui Rytų Lietuvoje yra palankios sąly
gos: patogi geografinė padėtis, turizmo išteklių gausa, geras susisiekimas su
šalies sostine Vilniumi ir kitais šalies regionais geležinkeliu, autostradomis.
Platus krašto kelių tinklas leidžia patenkinti vietinių Šalies gyventojų ir užsie
niečių susidomėjimą šiuo Lietuvos regionu.
Rytų Lietuvos gamtinė aplinka, stebinanti retu grožiu, turi gydomųjų sa
vybių, labai reikalingų žmogaus fizinei ir psichinei reabilitacijai. Ypač įspū
dingi Rytų Aukštaitijos (Ignalinos, Molėtų, Švenčionių, Utenos, ir Zarasų ra
jonų) kraštovaizdžiai. Tai ledynmečio padariniai. Slinkdami ledynai išraižė
gilius duburius, kuriuose dabar tyvuliuoja ežerai, kitur sustūmę kalvas. Čia
yra ir vėjo supustytų žemyninių kopų, pavasario potvynius Nemuno deltoje
primenančių žemumų. Beveik pusė Lietuvos ežerų (apie 1220) tyvuliuoja Šio
je Rytų Lietuvos dalyje. Čia įkurtas ir pirmasis Lietuvoje Aukštaitijos nacio
nalinis parkas, nes jo teritorija buvo mažiausiai paliesta žmonių ūkinės veik
los. Parke nuostabūs gamtos vaizdai. Gamtinis potencialas labai tinkamas tu
rizmui: ežerai sujungti protakomis, kalvotas kraštovaizdis, upeliai, sausi miš
kai, lengvai prieinami vandens telkiniai. Čia gausus kultūrinis potencialas:
Palūšės bažnyčia, etnografiniai kaimai su etniškai įdomiu kraštovaizdžiu, se
novės bitininkystės muziejus, senieji vandens malūnai. Parke daug gamtos
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paminklų, piliakalnių, vaizdingų vietos su apžvalgos aikštelėmis. Aukštaitijos
nacionalinio parko teritorijoje įkurta ir pirmoji turistinė bazė Palūšėje.
Šiame krašte yra ir Trakų istorinis nacionalinis parkas, vertingas gamtiniu
ir istoriniu kultūriniu atžvilgiu. Šiam parkui būdingas aukštumų ežerynas,
kalvos, miškai. Trakai bei jų apylinkės dėl savo vaizdingumo ir glaudžios są
sajos su Lietuvos istorija užima išskirtinę vietą. Ant kalvų ir kloniuose, kal
votuose ūksminguose miškuose, tarp duburiuose tyvuliuojančių ežerų ir žalių
pelkių kilimų išliko daug archeologijos, istorijos ir architektūros vertybių, gy
vai juntama Lietuvos senovė ir lietuvių, karaimų, lenkų etnokultūros akcen
tai. Trakų senamiestis, Užtrakio parkas ir dvaras, buvusi Lietuvos kunigaikš
čių buveinė - Trakų pilis, Senųjų Trakų piliavietės, Daniliškių, Bražuolės pi
liakalniai, nepakartojami Šio krašto kraštovaizdžiai - tai populiariausios Lie
tuvos vietovės.
Nuo minėtų nacionalinių parkų savitumu neatsilieka didžiausias pietryčių
Lietuvoje Dzūkijos nacionalinis parkas. Čia glūdi ne tik didžiausias Lietuvos
miškų masyvas, bet ir grybingiausios vietovės, skaidrios miškų upės, unika
lūs peizažai, etniniai miškų gyventojų kaimai. Parke nemaža aukštapelkių,
kur išlikusi savita augmenija ir gyvūnija, čia garsusis Čepkelių raisto rezerva
tas, Druskininkų kurortas, o netoli jo - Grūto miško sovietinių laikų vadovų
skulptūrų parkas. O svarbiausia, kad parko teritorijoje gyvena tvirti ir kantrūs
dzūkai, išsaugoję daugybę gražių senųjų tradicijų ir papročių. Nuo senų seno
vės šis nuostabus kraštas vadinamas skambiu Dainavos vardu. Čia nepapras
tai įdomūs vietinių liaudies menininkų darbai. Gausu kultūros paminklų, uni
kalių kaimų ir atskirų sodybų. Ištaigingų viešbučių parko teritorijoje nėra, ta
čiau tie, kurie mėgsta gyvenimą kaime ir nereikalauja visų patogumų^ čia pa
tirs daug įdomių akimirkų lankydamiesi parko etnografiniuose kaimuose, su
sipažindami su nuoširdžių, draugiškų, vaišingų dzūkų gyvenimu. Uogaudami,
grybaudami arba grožėdamiesi srauniomis miškų upėmis gerai pailsės.
Rytų Lietuvos regiono centre yra Vilniaus miestas, Lietuvos sostinė, svar
biausias politinis, administracinis, mokslo ir kultūros centras, turintis didžiau
sią ir seniausią Europoje senamiestį. Vilniuje gausu įdomių istorijos, kultūros
paminklų, muziejų, parkų. Turistus vilioja įvairių tikybų maldos namai, skir
tingų laikų ir architektūrinių stilių statiniai. Labiausiai turistus domina ir vi
lioja stebuklingieji Aušros Vartai, Šv. Onos gotikos stiliaus bažnyčia, daugy
bę skulptūrų turinti Šv. Petro ir Povilo bazilika bei daugelis kitų statinių. No
rintiems iŠ paukščio skrydžio pasižvalgyti po Vilnių ir jo apylinkes gali pakil
ti į Gedimino pilį ir televizijos bokštą. Iš pastarojo, esant palankioms oro są
lygoms, atsiveria beveik 40 km panorama, tolesni Vilniaus priemiesčiai, jų
statiniai, miškingos Rytų Lietuvos vietovės (2).

188 ANTANAS KLIČIUS

Rytų Aukštaitijoje retas upių tinklas, tačiau gausu ežerų, ypač Ignalinos,
Molėtų, Švenčionių, Trakų, Utenos, Zarasų rajonuose. Čia gausu sausų ir tin
kamų rekreacijai miškų. Kraštovaizdis ypač palankus turizmui plėtoti. Pačios
vaizdingiausios Rytų Lietuvos teritorijos paskelbtos nacionaliniais ir regioni
niais parkais, draustiniais. Ignalinos, Švenčionių ir Utenos rajonų sandūroje
įkurtas Aukštaitijos nacionalinis parkas. Šis parkas - viena mėgstamiausių tu
rizmo ir poilsio vietų Lietuvoje. Ypač populiarus Čia vandens turizmas. Taip
pat šiame regione įsteigti aštuoni regioniniai parkai (Asvejos, Aukštadvario,
Gražutės, Labanoro, Neries, Pavilnio, Širvetos, Verkių), Aukštadvario istori
nis regioninis parkas ir Kernavės istorijos bei kultūros rezervatas. Vaizdingos
jų teritorijos su etnografiniais kaimais, kultūros ir gamtos paminklais galėtų
pritraukti daugiau turistų ir poilsiautojų.
Didelę Rytų Aukštaitijos teritorijos dalį užima Baltijos kalvyno aukštu
mos. Vilniaus rajone yra aukščiausia Lietuvos vieta - Medininkų aukštuma.
Šioje aukštumoje stūkso 294 metrų virš jūros lygio iškilęs Juozapinės kalnas,
Ignalinos apylinkėse viena aukščiausių viršukalvių - Būdakalnis ^ ir jo be
vardės kaimynės Nevalgiuose bei Lepšiuose. Čia telkšo didžiausias Lietuvos
ežeras - Drūkšiai, netoli kaimynystėje giliausias - Tauragnas (10).
Suprantama, kad šalia teigiamų turizmo verslo plėtojimo veiksnių galima
išskirti ir kai kuriuos neigiamus. Tarp teigiamų veiksnių, skatinančių turizmo
verslo plėtotę regione, galima būtu suminėti šiuos:
•palankios gamtinės sąlygos, gausūs gamtiniai ištekliai;
•kultūrinių išteklių gausa;
•daugelis sodybų, esančių nederlingose, kalvotose regiono žemėse, tarpu
miškėse, ypač prie vandens telkinių, nacionalinių ir regioninių parkų teri
torijose bei šalia jų, turi puikiausias galimybes teikti kaimo turizmo pa
slaugas;
•kaimuose, miesteliuose gyvena daug pensinio amžiaus gyventojų, gau
nančių mažas pensijas; dalis šių pensininkų taip pat galėtų užsiimti kaimo
turizmo verslu ir taip nors šiek tiek papildyti varganą savo Šeimos biudže
tą;
•gyventojų tankumas Rytų Lietuvos kaimuose gana nedidelis;
•geras susisekimas ^ tankus ir palyginti neblogas kelių tinklas, regioną ker
ta geležinkelis;
•dabar Lietuvoje jau veikia valstybinės, privačios ir visuomeninės institu
cijos, kurios užsiima kaimo turizmo organizavimu, šio proceso valdymu,
informacijos kaupimu ir kitais reikalais; tai gali būti rimta paspirtis prade
dantiems turizmo verslą kaime žmonėms;
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•randasi teigiamas kaimo turizmo įvaizdis;
•nors lėtokai, bet tobulėja informacija apie patrauklias ir įdomias kaimo
vietoves;
•draugiški ir nuoširdūs kaimo žmonės pasirengę nuoširdžiai ir kultūringai
aptarnauti svečius.
Tačiau šio krašto gyventojų apklausa, pokalbiai su savivaldybių, seniūnijų
atstovais padėjo išryškinti ir kai kuriuos neigiamus kaimo turizmo plėtojimo
veiksnius:
•kaip ir visoje šalyje, šiame regione dalis kaimo gyventojų psichologiškai
dar nėra pasiruošę imtis turistų aptarnavimo, daugeliui stinga įgūdžių, pa
tyrimo;
•esama bendravimo su užsieniečiais keblumų - nemokama užsienio kalbų;
•daugelis regiono gyventojų mano esą per seni imtis turizmo verslo;
•kaimo vietovėse nepakankamai išvystyta turizmo paslaugų infrastruktūra,
pramogų industrija, per menka paslaugų ir pramogų įvairovė;
•trūksta specialios informacijos, apgyvendinimo vietos dažnai neatitinka
tarptautinių standartų;
•neužtenka informacijos apie kaimo sodybas atitinkamuose užsienio Šalių
ir Lietuvos kataloguose ar kituose informaciniuose leidiniuose, internete;
•potencialūs vartotojai dar mažai susipažinę su kaimo turizmo regione turi
momis galimybėmis ir teikiamomis paslaugomis;
•nevisiškai suformuota kaimo turizmo paslaugų kokybės sistema, vartotojai
ne visuomet garantuoti, kad reklamuojamos paslaugos atitiks jų reikalavi
mus.
Taip pat šio regiono gyventojų buvo klausiama: „Jei užsiimate kaimo tu
rizmu ar kitu verslu, kas Jums labiausiai trukdo?" Respondentų nuomonė šiuo
klausimu buvo tokia: 20,6% žmonių nurodė, kad labiausiai trukdo nepalanki
mokesčių sistema; 15,1 % - trūksta žinių, patyrimo, nemoka užsienio kalbos;
14,4% — sunku palankiomis sąlygomis gauti kreditą; 7,4% - sunku įsigyti
verslui reikalingas priemones; 6,4 % — sudėtinga kriminogeninė padėtis.

Kaimo turizmo plėtojimas
Analizuodami pasaulinę turizmo patirtį, pastebime, kad daugelyje šalių
gyventojų gerovės lygis priklauso nuo finansinių įplaukų iš turizmo, ypač at
vykstamojo, nes jis didina Šalies paslaugų eksportą, skatina vietinių produktų
vartojimą, turizmo išteklių naudojimą, jų išsaugojimą ir gausinimą.
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Kaimo turizmo ištakos Rytų Lietuvoje siekia jau XX a. vidurį- Tuomet ši
veikla buvo pradėta plėtoti gražiose vietose, ir vadinta ne kaimo turizmu, o
privataus apgyvendinimo sektoriaus poilsiautojams teikiamomis nuomos pa
slaugomis.
Dabar kaimo turizmas suprantamas kaip paslaugos, kurios teikiamos už
urbanizuotų teritorijų ribų. Kaimo turizmo verslas - tai kaimo gyventojų bū
das ir aplinka, kai turistams teikiamos apgyvendinimo ir maitinimo paslau
gos, siūlomos pramogos. Poilsis, laisvalaikio leidimas, gyvenimas kaimo sody
boje, lankymasis pažintiniais tikslais - tai plintančio kaimo turizmo atmainos.
Pirmieji kaimo turizmo plėtojimo žingsniai rodo, kad šis verslas galėtų
teikti gana reikšmingą naudą Lietuvos regionų ūkiui, jų gyventojams ir kaimo
turizmo paslaugų vartotojams. Kokia kaimo turizmo plėtojimo nauda kaimo
gyventojams?
Šiuo metu kaimo gyventojams aptariama turizmo atmaina dar yra nauja
alternatyvi verslo rūšis, potencialus papildomų pajamų, gyvenimo lygio kili
mo šaltinis. Ypač tai aktualu nederlingų, kalvotų, miškingų bei ribojamos
ūkinės veiklos teritorijų gyventojams, kurie iš žemės ūkio veiklos dėl objek
tyvių priežasčių negali gauti didesnių pastovių pajamų. Plėtojant kaimo turiz
mo verslą būtų kuriamos naujos darbo vietos, kurios ypač aktualios kaimo
jaunimui, nes kaime darbo pasirinkimo galimybės dar labai ribotos, samdo
mojo darbo paklausa žemės ūkyje labai maža. Kaimo turizmo plėtojimasis bū
tu rimta paspirtis ir pensininkams, nes jų pensijos dažnai būna labai mažos (12).
Sėkmingas kaimo turizmo verslo plėtojimas sustiprintų kultūros sklaidą
kaime, sudarytų palankias sąlygas saugoti gamtinį ir kultūrinį krašto paveldą,
plėstų šalies turizmo paslaugų asortimentą, didintų turizmo produkto konku
rencingumą, o nedideles pajamas turintiems miestų gyventojams kaimo turiz
mas galėtų tapti viena iš priimtinų šeimos poilsio formų.
Pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu daugelis šalies gyventojų
susiduria su gana dideliais sunkumais. Tokia padėtis verčia žmones ieškoti
naujų papildomos darbinės veiklos sričių, tarp kurių galėtų būti ir kaimo tu
rizmo verslas.
Tiriant Rytų Lietuvos žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygas, šalia kitų klausi
mų buvo bandyta atskleisti turizmo raidą šiame šalies regione. Turizmo verslo,
kaip papildomo pajamų Šaltinio, plėtimas čia aktualus dėl daugelio aplinkybių.
Daugelio Rytų Lietuvos vietovių žemė ne itin derlinga. Norint kasmet
gauti neblogą derlių, tenka įdėti nemažai lėšų ir pastangų, daug dirbti, o re
zultatai dažnai būna menki. Kalvotose dirvose nelengva našiai naudoti žemės
ūkio techniką, daug rankų darbo. Pramonė daugelyje šio krašto rajonų men
kai arba visai neišvystyta. Dėl to nuo senų laikų šio krašto kaimo žmonės 5aSOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 1 91

lia žemdirbystės dirbo miško darbus, užsiiminėjo amatais, žvejojo, rinko miš
ko gėrybes, kad parduotų. Dalis žmonių leisdavosi uždarbiauti į miestus arba
tolimesnius kraštus, kiti rūpinosi, globojo, priimdavo į savo namus turistus ir
poilsiautojus (7).
XXa. šeštąjį - aštuntąjį dešimtmetį turistai labiausiai mėgo Ignalinos,
Molėtų, Švenčionių, Utenos, Varėnos, Zarasų rajonų apylinkes. Nors tikslios
turistų ir poilsiautojų šiose apylinkėse apskaitos niekas netvarkė, tačiau ma
noma, kad tuo metu čia kasmet pabuvodavo per 150 tūkstančių svečių. Šias
vietoves ypač mėgo tuometinio Leningrado ir buvusių Tarybų Sąjungos res
publikų gyventojai. Tačiau pastačius Ignalinos atominę elektrinę, vėliau paki
tus Rusijos ir Rytų Europos kraštų gyventojų gyvenimo, keliavimo ir kitoms
sąlygoms, turistai kur kas rečiau beatvykdavo, nors prielaidos turizmui čia la
bai palankios.
IŠ labai palankių kaimo turizmo plėtojimo sąlygų Rytų Lietuvoje galima
paminėti šias: patogi geografinė padėtis, Lietuvos sostinė Vilnius su didžiau
siu potencialu yra šio regiono centre, geras susisiekimas su Vilniumi ir kitais
potencialiais kaimo turizmo regionais geležinkeliu bei autostradomis, gerai
išvystytas vietinis kelių tinklas. Į Vilnių turistai gali atvykti oro ir geležinke
lių transportu, autostradomis. Gerai išvystytos informacijos ir ryšių sistemos.
Iš bet kurios šio regiono vietos nesunkiai galima susisiekti su kitais Europos
ir pasaulio miestais.
Po truputį gerėja turistų apgyvendinimo paslaugų sąlygos: didėja viešbu
čių įvairovė ir pasirinkimas Vilniuje, Druskininkų sanatorijos turi dideles ga
limybes priimti turistus. Apytikriais paskaičiavimais tirtuose Rytų Lietuvos
rajonuose šiuo metu per 150 kaimo sodybų teikia turizmo paslaugas. Mano
ma, kad kaimo turizmo paslaugų daugės, nes čia esama nemažo paslaugų pa
siūlos potencialo.
Rytų Lietuvoje gausu gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių, patrauklių ir
įdomių atvykstamajam turizmui. Ką mano šio krašto vietiniai kaimo ir rajonų
centrų gyventojai apie turizmo perspektyvą?
1999 -2000 m. Rytų Lietuvos gyventojams buvo pateiktas klausimas: „Ar
Jūsų apylinkėse žmonės verčiasi poilsiautojų, turistų apgyvendinimo verslu?"
Gauti tokie apklausos duomenys: 4,7% respondentų nurodė, kad taip - apy
linkėse žmonės verčiasi poilsiautojų, turistų apgyvendinimo verslu; 35,9% pasitaiko, bet retai; 57,5% - ne, mūsų krašte žmonės tuo nesiverčia; o 1,9%
respondentų neturėjo nuomonės ir neatsakė.
Apklausos meru buvo pasiteirauta: „Jei poilsiautojų ar turistų į Jūsų apy
linkes atvyksta, tai iš kur dažniausiai?" Respondentų nuomonė pasiskirstė
taip: 32,7% respondentų nurodė, kad dažniausiai iš Lietuvos; 18,6% — iš Ru-
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sijos ir kitų Rytų šalių; 9,6% - iš Vakarų valstybių; 2,8% - iš kitur; 5,9% iš niekur neatvyksta; 30,4% - neatsakė, nežino.
Mus domino respondentų Šeimų galimybės imtis turizmo verslo. Pateikė
me klausimą: „Ar Jūs, Jūsų šeima norėtų priimti poilsiautojus bei turistus į
savo namus?" 1,7 % respondentų teigė, kad visada priima; 8,9 % - taip, norė
tų ir galėtų; 51,6% - norėtų, bet neturi sąlygų; 26,3% - nenorėtų; 11,5% neatsakė arba neturėjo nuomonės.
Kai kurie Rytų Lietuvos gyventojai, ypač ignaliniečiai, zarasiškiai, drus
kininkiečiai ir kiti, su ilgesiu prisimena tuos laikus, kai sezono metu čia su
plaukdavo daugybė turistų iš Peterburgo, Maskvos ir kitų miestų. Tuo metu
dažnas šio krašto gyventojas keiksnodavo atvykėlius, stovėdamas milžiniško
se eilėse, ypač prie maisto produktų. Dabar daugelis teigia, kad būtų laimin
gesni, jei tokia lavina turistų vėl plūstelėtų, nes jų gausa - tai naujos darbo
vietos ir neblogos pajamos. Tam tikros dalies gyventojų nuomone, negalima
sutikti su tais, kurie tvirtina, kad turime orientuotis į Vakarų šalių turistus.
Reikia turėti omeny, kad turistai iš Rytų čia važiuodavo daugelį metų. Nema
ža jų dar ir dabar noriai atvyktų, bet juos stabdo brangios vizos, brangus ir
sunkus atvažiavimas, muitinių barjerai ir kt. Dėl to manoma, kad Lietuvos
valdžia galėtų imtis žygių supaprastindama turistų atvažiavimo į Lietuvą pro
cedūras. Tai svarbu dar ir todėl, kad Rytų Šalių turistai mažiau reiklūs paslau
goms bei pramogoms, o Vakarų šalių turistų paklausa kaimo turizmo paslau
goms kol kas nėra didelė.

Kaimo turizmo plėtojimo problemos

priimti turistus į savo namus, tačiau dar gerokai atsiliekama nuo Vakarų šalių
standartų. Trūkstant aukštos klasės apgyvendinimo, paslaugų, pramogų, nesu
siformavo konkurencinga rinka, skatinanti aukšto lygio paslaugas.
Kaimo turizmo verslo plėtojimą gerokai lėtina menkai išvystyta kapitalo
rinka. Dėl investicijų stokos lėtai vyksta kaimo turizmo materialinės bazės
modernizacija, infrastruktūros plėtojimas. Kaimo sodybų savininkai turizmo
paslaugas kuria ir vysto naudodami savo sukauptas lėšas, kurios dažnai gana
menkos. Kaimo žmonių disponuojamų nuosavų lėšų sumos daug mažesnės
už investicinių lėšų poreikį. Kaimo gyventojams gauti paskolą turizmo vers'
>lo
plėtojimui iš Lietuvos komercinių bankų realiai nėra beveik jokių galimyb
įybių
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dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia todėl, kad nesudarytos sąlygos gauti kre
ditą, įkeičiant žemę arba kitą turtą, statomą objektą ir panašiai. Šiuo metu tur
tas kaime vertinamas labai pigiai ir nėra likvidūs. Kaimo žmogui, norinčiam
plėtoti turizmo verslą, paskolų gavimą riboja ir tai, kad turizmo verslo per
spektyvos ir pelningumas kaime kol kas nėra pakankamai aiškus. Net išsivys
čiusiose pasaulio šalyse, kur išplėtota turizmo infrastruktūra, pramogų indust
rija, valstybė investuoja daug lėšų į šią pelningą ūkio šaką. Tuo nereikėtų ste
bėtis, nes lėšos, investuotos į turizmą, greit sugrįžta. Tačiau Lietuvoje šiai
ūkio šakai stinga reikiamo dėmesio. Pamirštama, kad turizmo pažanga plėtoja
paslaugų infrastruktūrą ir mažina bedarbystę.
Dėl investicijų stokos pagrindines turizmo atrakcijas kol kas sudaro gam
tinės arba kultūrinės priemonės. Dar neišvystyta pramogų industrija, stinga sa
vivaldos institucijų iniciatyvos, nepalanki investicinė aplinka pramogų verslui.
Kaimo sodybų savininkai atvykstamajam turizmui (išskyrus dar Rytų rin
ką) nepasirengę dėl turistų aptarnavimo keblumų {bendravimo ir kalbos kliū
čių), verslo įgūdžių trūkumo. Gamtinių išteklių racionalų panaudojimą turiz
mui kaime stabdo jų neparengtumas. Neparengtų lankymui gamtinių išteklių
naudojimas dažnai kenkia jų apsaugai bei menkina turistinį patrauklumą. Tu
rizmo paslaugų kokybė gerėja lėtai, nes sumažėjo turistų srautas dėl uždaros
Rytų rinkos ir nelabai padidėjo iš Vakarų Šalių, o tai neskatina didelių investi
cijų į kaimo turizmą. Individualūs Vakarų šalių autoturistai, lankydamiesi
gražiose kaimo vietovėse, pasigenda šiuolaikinius standartus atitinkančių tu
rizmo paslaugų- tai stabdo autoturizmo vystymąsi.
Dar pasigendama vieningos nakvynės vietų pasiūlos sistemos, kur būtų
pateikiama išsami informacija apie visas Lietuvos kaimo turizmo sodybas su
visa smulkia informacija apie galimas paslaugas. Sudarius veiksmingą vie
ningą užsakymų sistemą, būtų paprasčiau ir patogiau turistams pasirinkti pa
geidaujamą vietovę ir kaimo sodybą.
Lietuvos ir kitų šalių žiniasklaida dar gana mažai informuoja apie Lietu
vos gamtą, kultūrą, įdomias, patrauklias keliavimo, poilsio ir kitas vietas.
Labai svarbi ir turizmo paslaugų informavimo problema, kuri dar ne vi
suomet atitinka nūdienes reikmes. Kiekvienas turistas be didelių pastangų tu
rėtų turėti galimybę įsigyti informacinius žemėlapius su kaimo sodybų ir kitų
objektų nuotraukomis, trumpais aprašymais, įdomių ir lankytinų vietų nuoro
domis, atskirų Lietuvos regionų lankytinomis vietomis, muziejais ir kitais tu
ristams skirtais objektais, sužinoti apie įvairius regione vykstančius renginius.
Taip pat turistai pasigenda pakelėse stendų su tam tikrais ženklais. Tiesa,
pastaruoju metu subrendo sumanymas papildyti ir įteisinti turistams skirtus
labai reikalingus paslaugų informacijos ženklus. Šiuo metu Lietuvos kelių
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eismo taisyklėse 17 ženklų skirta turistams. Tikimasi, kad artimiausioje atei
tyje atsiras dar daugiau tokių kelio ženklų. Valstybinio turizmo departamen
tas siūlo į kelių eismo taisykles įtraukti dar 7 turizmo paslaugų informacijos
ženklus, taip pat prašoma įteisinti kelio informacijos ženklą „Dviračių trasa".
Europoje nėra vieningos turistams skirtos kelių ženklų sistemos. Lietuvoje
siūloma įtraukti į kelių eismo taisykles nužiūrėtus kaimyninių šalių ženklus:
„Lankytinas objektas", „Kaimo turizmo sodyba", „Golfas", „Žirgynas",
„Žvejyba". Pateiktame sąraše įteisinti ir prie mūsų kelių jau stovintys neofi
cialūs ženklai: „Turizmo informacija", „Jaunimo nakvynės namai".
Įteisinus siūlomus ženklus, tikimasi, kad prie magistralinių kelių bus pa
statyti skydeliai su keturkampiu simboliu, žyminčiu lankytiną objektą, ir žen
klai, rodantys kaimo turizmo sodybas su kaimo namelio simboliu. Tai bus
rimtas žingsnis civilizuotos turizmo informacijos link.
Negalima pamiršti dar vienos dabarties problemos Rytų Aukštaitijoje Visagino miesto gyventojų padėties po Ignalinos atominės elektrinės uždary
mo. Kad Rytų Aukštaitijoje sėkmingai plėtotųsi kaimo turizmas ir kiti verslai,
būtina civilizuotai išspręsti Ignalinos atominės elektrinės likimą, pasirūpinti
Visagino gyventojų darbu, jų neskausminga integracija į šalies ekonominį ir
kultūrinį gyvenimą. Ypač aktualu, kad uždarius Ignalinos atominę elektrinę,
nepasikartotų Didžiasalio gyventojų, paliktų be dėmesio ir paramos, tragedija
- ši gyvenvietė virto vaiduokliu, keliančiu baimę ir nerimą apylinkės gyven
tojams (11:265). Neišsprendus socialinių ekonominių Visagino gyventojų
problemų, Šiame mieste ir jo apylinkėse susidarytų nepalyginamai keblesnė
situacija, nes čia gyvena ne 3 tūkstančiai, kaip Didžiasalyje, o per 30 tūkstan
čių gyventojų. Visaginui tapus miestu vaiduokliu, sunku būtų prognozuoti
pasekmes ne tik regionui, bet ir visai šaliai (11).
Užsieniečių turistų lankymąsi Lietuvoje gerokai komplikuoja ir riboja ap
linkos užterštumas, didelis nusikalstamumas. Todėl kaimo turizmas daugeliui
užsieniečių ne visuomet būna patrauklus.

Išvados
Siekiant labiau sudominti turistus (ypač užsieniečius) unikalia ir nepakar
tojama Rytų Lietuvos kaimo aplinka, vertėtu nepamiršti ir Vilniaus architek
tūros, kultūros ir kitų vertybių. Galima tikėtis, kad toks derinys labiau sudo
mintų užsieniečius ir pritrauktų daugiau svečių.
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Gyvenamas laikas reikalauja išradingiau sutvarkyti kaimo sodybų aplin
ką, kad ji būtų patrauklesnė ir vietiniams, ir ypač atvykstantiems iš užsienio
turistams.
Taip pat reikėtų siekti, kad kiekviena kaimo sodyba, besiverčianti turiz
mu, įstengtų turėti visus būtiniausius patogumus ir vis labiau atitiktų pasaulio
standartus.
Savivaldybės galėtų ir turėtų aktyviau paremti verslininkus, užsiimančius
turizmo verslu, parengti išsamią informaciją apie rajono kaimo sodybas, jų
pasirengimą priimti turistus, kad kiekvienas atvykęs svečias bet kuriuo metu
be didelio vargo ir pastangų galėtų pasirinkti jam patinkamą kaimo ar mieste
lio sodybą ir čia pat gautų visą informaciją apie apylinkėje esamas gamtos ir
kultūros įdomybes, keliavimo sąlygas, pramogas, suvenyrų ir kitų prekių įsi
gijimo galimybes.
Visoms valdžios pakopoms reikėtų labiau remti kreditais kaimo žmones,
norinčius ir galinčius pradėti turizmo verslą.
Siekiant, kad kaimo turizmo paslaugos būtų konkurencingos ir pritrauktų
daugiau turistų, būtina lankstesnė ir kainų politika: kaina turėtų atitikti siūlo
mų paslaugų kokybę, reikėtų taikyti įvairias kainų nuolaidas. Būtina didesnė
kainų diferenciacija. Nustatant kaimo turizmo paslaugų kainas, svarbu atsi
žvelgti į Vakarų šalių bei kaimynių kraštų kaimo turizmo paslaugų kainas.
Lietuvoje Šios kainos galėtų būti didesnės tik pasiūlius aukštesnę paslaugų
kokybę. Kaimo turizmo paslaugų kaina šiuo verslo kūrimosi laikotarpiu netu
rėtų būti didelė, kad taptų svarbiu vartotojų pritraukimo veiksniu, nes kiek
vienas turistas ieško pigesnės poilsio galimybės.
Pastaruoju metu pastebima teigiama tendencija: neigiamų atsiliepimų apie
lankymąsi Lietuvoje kasmet mažėja, vis daugiau užsienio svečių išvyksta iš
mūsų šalies su gražiais prisiminimais, žada dažniau čia lankytis.
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PREMISES AND TENDENCIES OF THE TOURISM
DEVELOPMENT IN EAST LITHUANIA
Antanas Kličius
Institute for Sočiai Research
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius
Summary
More and more guests from abroad come to visit Lithuania lately. Many
of them are interested in Lithuanian towns, countryside, customs, traditions,
culture and nature. It is important to put in order surroundings so, that every
visitor could feel comfortable, have a good ręst, leam something about our
country and become attached to it. Lithuania is famous for its green woods,
rapid and winding rivers, clean water of lakęs and marvellous landscapes. It
is a green country with rather rnild climate and it is an ideal place for those
who likę quite ręst, tranquil places and agricultural tourism. Therefore it is
very important to bring to light, propagate these comfortable, attractive pla
ces. The eastern part of Lithuania should be mentioned first, as perfect conditions have been created for tourism there. It is also worth mentioning because
of its beautiful scenery, quiet woods, pure lakęs, specific settlements, many
historical, cultural monuments, museums, churches, castles, parks etc.
The article revievvs the premises and the tendencies of the tourism development in East Lithuania on the ground of statistic and survey data.
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ŪKININKU GYVENIMO m VEIKLOS SĄLYGOS RYTŲ LIETUVOJE
Valentina Ratkevičienė
Vilniaus pedagoginis universitetas
Studentų 39, LT-2004 Vilnius

Atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos kaime prasidėjo esminiai socialiniaiekonominiai pertvarkymai. Pradėjusiems kurtis privatiems ūkiams iškilo
daug problemų, nuo kurių veiksmingo sprendimo priklauso jų gyvenimo ir
veiklos sąlygos.
Straipsnyje analizuojama ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos Rytų Lie
tuvoje, atskleidžiamos pagrindinės problemos, turinčios įtakos ūkininkavimui
bei veiklos veiksmingumui.
Raktažodžiai: ūkininkas, konkurencija, šeimyninis ūkis, integracija.
Temos aktualumas. Dabartinė ekonominė šalies orientacija nukreipta į ES
struktūras. Lietuvai integruojantis į ES vieningą rinką svarbu prisiderinti prie
ES žemės ūkio bei ūkininkavimo modelio. Tolimesnė perspektyva tokia: su
siformavus rinkos santykiams, ūkininkas turės sugebėti atlaikyti gamybos
konkurenciją. Taigi padidės užsienio konkurencijos grėsmė - reikės varžytis
su valstybėmis, kurios integracijos į ES procesą pradėjo anksčiau ir intensy
viau jame dalyvauja. Tik efektyviai tvarkantis savo ūkį ūkininkas gali tikėtis
išlikti.
Tyrimo problema. Dauguma ūkių neefektyvūs, ūkininkų gyvenimo ir
veiklos sąlygos sunkios. Ūkių dydžiai nevienodi. Vyrauja smulkūs ūkiai, ku
rie neužtikrina jų savininkams visiško užimtumo ir pakankamų pajamų. To
kiomis sąlygomis ūkininkams bus sunku konkuruoti užsienio rinkose. Todėl
ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygų tyrimai yra aktualūs.
Tikslas - ištirti ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygas.
Tyrimo dalykas - ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos Rytų Lietuvoje.
Tyrimo uždaviniai. Surinkti informaciją apie ūkininkų gyvenimo ir veik
los sąlygas, įvertinti esamą situaciją, atskleisti pagrindines ūkininkų veiklos
problemas Rytų Lietuvoje.
Hipotezė. Dėl sunkios šalies ekonominės padėties sunku užtikrinti efekty
vų ūkininkavimą, todėl dauguma ūkininkų gyvena ir ūkininkauja sunkiomis
sąlygomis.
Tyrimo metodika. Ūkininkų anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė.
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Sociologiniai tyrimai Rytų Lietuvoje 2000-2001 m. Utenos, Molėtų, Za
rasų bei Širvintų raj., Kernavės, Musninkų, Čiobiškio seniūnijose atskleidė tų
rajonų ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygas.
Prieškarinės Lietuvos bei užsienio šalių patirtis byloja, jog ūkininkų ūkių
pelningumą lemia jų dydis. Rytų Lietuvoje analizuojamų ūkių dydžiai nėra
dideli. Nuo I iki 10 ha žemės turi daugiau kaip pusė (66%) ūkininkų, 11-20
ha - ketvirtadalis (27%), o per 30 ha - tik 6 ūkininkai (7%). Ūkio dydį gali
apibūdinti ne tik žemės plotas, bet ir turimų gyvulių skaičius. Užsienio prakti
koje ūkiai, kuriuos tvarko šeimos nariai, būna įvairaus dydžio. Pvz., JAV ma
žų fermų vidutinis dydis - 57 ha, vidutinių - 126 ha, stambių - 234 ha, labai
stambių - 372 ha ir daugiau. Danijoje vidutinis gyvulių skaičius fermose
(pieno gamyboje) 30 galvijų, turint 33 ha ariamos žemės, Vokietijoje - atitin
kamai 16 karvių ir 27 ha ariamos žemės.
Dauguma ūkininkų pradėjo ūkininkauti 1991-1992m. po valstiečių ūkio
bei žemės reformos įstatymų priėmimo. Analizuojamuose ūkiuose dirba tik
šeimos nariai, vidutiniškai 2-3 žmonės.
Dabartiniu metu Rytų Lietuvoje vyrauja mišrus ūkininkavimas, kuris gal
būt iš dalies padeda sumažinti gamybinę riziką, vystant vieną ar kitą gamybos
šaką. Kitomis veiklos sritimis, kaip paslaugos, komercinė veikla ar pan., ūki
ninkai neužsiima. Reikia pripažinti, kad ūkininkai neturi patyrimo, todėl ne
plėtoja netradicinių žemės ūkio ar kitokių verslų.
Panagrinėkime, kokios priežastys trukdo plėtoti ūkius. Pagrindinės ūki
ninkavimo problemos, su kuriomis susiduria ūkininkai, tokios: produkcijos
realizavimo sunkumai, per žemos žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos,
per didelės degalų kainos, per brangi technika, trūksta valstybės paramos. Dėl
to ūkiai tampa nuostolingi arba gaunamas nežymus pelnas.
Ūkininkams svarbu, kad jų veikla būrų pelninga. Vadinasi, jie viską turi iŠ
anksto gerai apgalvoti, apskaičiuoti, kokia veikla jiems duos naudos.
Tyrimo metu savo veiklos kryptis ūkininkai apibūdino taip: tik keli ūki
ninkai nurodė, kad ūkininkauja pelningai; vidutinį pelną gauna daugiausia 65% ūkininkų; nuostolingai dirba maždaug trečdalis ūkininkų. Tyrimai paro
dė, kad žymi dalis apklaustųjų ūkininkų ne tik negauna pelno, bet netgi pati
ria nuostolių.
Pelningos veiklos kryptys, ūkininkų nurodymu, buvo pieno gamyba, kiau
lių bei grūdų auginimas. Būta ir priešingų atsakymų - kai kuriems ūkinin
kams pieno gamyba, grūdų auginimas, gyvulininkystė atnešė nuostolių.
Trečdalis Lietuvos gyventojų savo gyvenimą sieja su žemės ūkiu. Dėl in
tegracijos į ES buvo pateiktas klausimas: „Kokį poveikį Lietuvos ūkininkams
turės integracija į ES?" Atsakymus pateikiame 1 lentelėje.
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1 lentelė. Lietuvos ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos integruojantis į ES
Rajonas

Pagerės

Utenos
Molėtą

3

Zarasų
Širvintų

2
2
7

Iš viso:

-

Apklaustą ūkinink^ skaičius
Pablo^ės
Sunku pasakyti

9
4
5
4
22

42
31
23
5
101

b™.

54
35
30
11
130

Apklaustų ūkininkų dauguma (78%, arba 101 žmogus) neturi nuomonės
apie gyvenimo ir veiklos sąlygas įstojus į ES. 17 % ūkininkų (22) nurodė, kad
padėtis pablogės, ir tik 5,4% žmonių atsakė, kad pagerės. Taigi ūkininkai nė
ra psichologiškai pasiruošę integracijai į ES. Jie nėra tikri, kad Lietuvai įsto
jus į ES reikalai pagerės, nenumano, kokie bus pasikeitimai, kokią įtaką darys
ją veiklai. Todėl daugelis ūkininkų nepritaria stojimui į ES. Ūkininkai taip
pat nepritaria, kad žemė būtų parduodama užsieniečiams - tam prieštarauja
apie 80% ūkininkų.
Tyrimais buvo siekiama išsiaiškinti, kokiam socialiniam sluoksniui pri
skiria save ūkininkai (2 lentelė).
2 lentelė. Ūkininkų prisiskyrimas socialiniam sluoksniui Rytų Lietuvoje

Rajonas
Utenos
Molėtų

Gyvena
turtin^ai

2
1

Zarasų
Širvintų
Iš viso:

3

Socialinis sluoksnis
Gyvena
Gyvena
pasiturinčiai
neturtingai

18
13
15
3
49

34
19
13
6
72

Gyvena
skurdžiai

1
2
2
2
7

Dauguma respondentų (55%)save laiko neturtingais, o skurdžiais - 5%
atsakiusiųjų. Kita dalis respondentų priskiria save prie gyvenančių pasiturin
čiai (37%) ir turtingai (2%).
Respondentų buvo klausta, kokios jų gyvenimo sąlygos. Beveik 74% ūki
ninkų savo gyvenimo sąlygas vertino patenkinamai. Geras gyvenimo sąlygas
nurodė 16% ūkininkų, o 11 % atsakė, kad gyvenimo sąlygos yra blogos.
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3 lentelė. Socialinių sluoksnių gyvenimo sąlygos
Gyvenimo
sąlygos
Geros
Patenkinamos
Blogos

Turtingų

Socialinis sluoksnis
Neturtingų
Pasiturinčių

2
1
1

14
25
1

Skurdžių

1

1
42
8

-

4

Ūkininkai, kurių gyvenimo sąlygos geros, save priskiria pasiturintiems
(14 iš 18), o didesnė dalis tų, kurie teigia, kad jų gyvenimo sąlygos yra paten
kinamos, priskiria save neturtingiems. Dauguma tų, kurie atsakė, kad jų gy
venimo sąlygos yra blogos, priskiria save neturtingiems ir skurdžiams.
Tyrimo duomenimis, net 90% ūkininkų nenorėtų, kad jų vaikai ūkinin
kautų. Tai tikriausiai būtų galima paaiškinti bendru nusivylimu, nes daugeliui
ūkininkauti tapo nuostolinga -jei pelno ir gaunama, tai labai nežymaus. Sun
kiai ir sąžiningai dirbdamas ūkininkas nemato perspektyvos, todėl nenorėtų,
kad vaikai užsiimtų ūkininkavimo veikla.
Sunki socialinė ekonominė situacija Lietuvos žemės ūkyje kelia ūkinin
kams rūpesčių dėl ateities, dėl ūkininkavimo perspektyvų. Įvairių permainų
sukeltas netikrumo jausmas, socialiniai sunkumai nuvylė daugelio kaimo
žmonių lūkesčius, padidino jų abejingumą ar netgi neigiamas nuostatas visų
Šiandieninių ekonomikos ir politikos procesų atžvilgiu. Klausimu „Kokios Jū
sų ūkininkavimo perspektyvos?" buvo norima sužinoti, ar ūkininkai artimiausiu
metu tikisi kokių permainų. Gauti tyrimo rezultatai pateikiami 4 lentelėje.
itelė. Ūkininkavimo perspektyvos
4lem

Utenos
Manau plėsti ukį
Norėčiau mesti ūkininkauti, tačiau ne
turiu ^alimybių keisti gyvenimo sąlygų
Nusprendžiau atsisakyti ūkininkavimo
Kita
Ūkininkų skaičius

Rajonas
Molėtų Zarasų

1
14

4
30

3
25

-

1

2

5
20

35

30

Širvintų

B
viso

1
10

9
79

11

3
5
96

Lentelės duomenys rodo, kad didelio optimizmo ūkininkai neturi. Di
džiausią ūkininkų grupę sudaro tie, kurie norėtų mesti ūkininkauti, tačiau ne
turi galimybių keisti gyvenimo sąlygų. Tokių ūkininkų buvo 79, arba 83%.
Tai reiškia, kad jų perspektyvos svyruoja ant ribos - ūkininkauti ar neūkinin-
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kauti. Tai paaiškinti galima butų tuo, kad ūkininkų pajamos nestabilios, sun
ku rasti savo vietą rinkoje, labai neapibrėžta politika ūkininkaujančių žmonių
atžvilgiu. Jau nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, kaip matome, 3 ūkininkai.
Išvada tokia: ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos nėra geros, ūkininkauja
ma tik todėl, kad žmonės neturi kitos išeities ir kito pragyvenimo šaltinio.
Siekiant pagerinti ūkininkavimo sąlygas ir padidinti veiklos efektyvumą,
ūkininkų nuomone, būtina valstybės parama - net 82% apklaustųjų mano,
kad pagerinti esamą padėtį gali tik valstybė. Apie 12% ūkininkų nurodė, kad
šiuo klausimu gali padėti kooperacija.
Sprendžiant ūkininkavimo problemas, ūkininkų nuomone, taip pat reikėtų:
•sureguliuoti žemės ūkio produkcijos supirkimo kainas;
•apsaugoti vietinę žemės ūkio produkcijos rinką;
•organizuoti žemės ūkio mašinų ratelius;
•suteikti žemdirbiams lengvatinius kreditus;
•vystyti papildomus verslus, pvz., kaimo turizmą ir kt.
Ūkininkai taip pat išreiškė savo požiūrį į žemės ūkio tolesnio vystymo
perspektyvas. Jie nurodė, kad per ilgai užsitęsė žemės grąžinimas savinin
kams, per maža dėmesio skiriama vietinės rinkos apsaugai, nenumatytos
lengvatos jauniems ūkininkams ir 1.1.

Išvados
Atlikti sociologiniai tyrimai 2000-2001 m. Utenos, Molėtų, Zarasų, Šir
vintų rajonų ūkininkų ūkiuose parodė, kad tyrinėjamų ūkininkų gyvenimo ir
veiklos sąlygos gana sudėtingos. Vyrauja smulkūs ūkiai, kurie neužtikrina pa
kankamai pajamų ūkio vystymui. Nagrinėjamuose rajonuose iki 10 ha žemės
turi apie 66% ūkininkų. Lietuvai integruojantis į ES, maži ir neefektyvūs
ūkiai negalės atlaikyti gamybos konkurencijos, neįstengs varžytis su kitomis
užsienio šalimis.
Tyrimų duomenimis, ūkiams plėtotis trukdo šios pagrindinės priežastys:
produkcijos realizavimo sunkumai, per žemos žemės ūkio produkcijos supir
kimo kainos, per didelės degalų kainos, per brangi technika, trūksta valstybės
paramos. Todėl didžiausią ūkininkų dalį sudaro tie, kurie norėtų mesti ūkinin
kavimą, tačiau neturi galimybės keisti gyvenimo sąlygų. Tokių ūkininkų bu
vo 82%. Jų perspektyvos svyruoja ant ribos - ūkininkauti ar neūkininkauti.
Tyrimai padėjo išsiaiškinti ir ūkininkų požiūrį dėl integracijos į Europos Są
jungą. Didžioji dauguma - apie 78% - ūkininkų neturi nuomonės apie gyve-
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nimo ir veiklos sąlygas įstojus į ES. 17% ūkininkų nurodė, kad padėtis pablo
gės. Ūkininkai pareiškė nuomonę ir dėl žemės pardavimo užsieniečiams.
Apie 80% ūkininkų tam nepritaria.
Ūkininkai vertino ir savo gyvenimo sąlygas. Patenkinamai gyveno beveik
74% ūkininkų. Geras gyvenimo sąlygas nurodė 16% ir 11 % žmonių pažy
mėjo, kad jų gyvenimo sąlygos blogos. Gyvenimo sąlygų vertinimas artimai
susijęs su tuo, kuriam socialiniam sluoksniui priskiria save ūkininkai. Dau
giau nei pusė ūkininkų laiko save neturtingais.
Siekiant pagerinti ūkininkavimo sąlygas, apklaustųjų ūkininkų nuomone,
būtina valstybės parama. Reikia sureguliuoti žemės ūkio produkcijos kainas,
apsaugoti vietinę žemės ūkio produkcijos rinką, grąžinti žemę savininkams,
vystyti papildomus verslus, pvz., kaimo turizmą, suteikti lengvatinius kredi
tus ūkininkams ir 1.1.

1.Konkurencingas žemės ūkis ir jo svarba šalies ekonomikai. Mokslinės konferencijos pranešimat- Vilnius, 2000m. gruodžio 21 d. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institu
tas, 2000.
2.Lietuvos žemės ūkis 2000: raida ir perspektyvos. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas, 2001.
3.Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos. Mokslinės konferencijos pranešimų medžia
ga. 2001 gegužės 29-31 d. Kaunas: Technologija, 2001.
4.Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio plėtros dešimtmečiai. Kaunas: Akademija, 2001.
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THE CONDITIONS OF FARMERS' LIFE AND ACTIVITY
IN EAST LITHUANIA
Valentina Ratkevičienė
Vilnius Pedagogical University
Studentų 39, LT-2004 Vilnius
Summary
The article deals with the conditions of farmers' life and activity in East
Lithuania. The main attention is paid to farmers' problems related with farming at the present moment. The paper presents the data of the sociological
research carried out in 2000^2001 in the east districts of Lithuania: Utena,
Molėtai, Zarasai, Širvintos. The research shows that the conditions of far
mers' life and activity are very complicated. At present small farm doesn't give enough income. More than 82% farmers want to give up farming activities because they see no prospects.
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KULTŪROS IR ŠVIETIMO PROBLEMOS
VEIKSNIAI FORMUOJANTYS RYTU LIETUVOS
GYVENTOJU KULTŪRINIUS POREIKIUS
Arvydas Matulionis
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Straipsnyje aptariami veiksniai, lemiantys Lietuvos gyventojų kultūrinius
poreikius. Išskiriami bendrieji veiksniai, būdingi visai Lietuvai (susiję su per
einamuoju laikotarpiu, integracija į Europos Sąjungą, globalizacija), ir speci
finiai, besireiškią Rytų Lietuvoje (tautinė gyventojų sudėtis, išsimokslinimas,
identifikavimosi pagrindas, nedarbo grėsmė dėl uždaromos Ignalinos jėgainės
ir kt.). Akcentuojama, kad perspektyvi kultūros strategija ir jos įgyvendinimo
politika turi atsižvelgti į krašto ypatumus.
Raktažodžiai: kultūriniai poreikiai, integracija, globalizacija, transformacija.

Dėmesys Rytų Lietuvai nemažėja ir nemažės. Visų pirmąjį lemia Ignali
nos atominės elektrinės buvimas. Todėl būtini įvairiapusiai sociologiniai tyri
mai. Besiformuojant pilietinei visuomenei, ypač svarbu tirti kultūrinius porei
kius. Kultūringas žmogus yra ir aktyvus žmogus, o nuo kiekvieno iš mūsų ak
tyvumo priklauso ne tik mūsų pačių, bet ir visos šalies ateitis.
Šiame straipsnyje paliesiu keletą svarbiausių, mano manymu, dalykų. Vi
sų pirma, kultūrinių poreikių formavimo veiksnius reikia skirti į bendruosius,
lemiančius visos Lietuvos gyventojų poreikius, ir specifinius, būdingesnius
tik šiam Šalies regionui - Rytų Lietuvai.
Prie bendrųjų veiksnių priskirčiau tris pagrindinius: l)transformacijos į
demokratinę visuomenę laikotarpio ypatumus; 2) integraciją į Europos Sąjun
gą ir kitas Europos organizacijas; 3) globalizacijos proceso tendencijas. Trum
pai aptarsiu kiekvieną iš jų, akcentuodamas jų svarbą kultūros poreikiams ugdyti.
Transformacijos į demokratinę visuomenę laikotarpis pasižymi ryškiais
ypatumais. Potarybinėje erdvėje sparčiai kuriasi rinkos ekonomika. Nors eko-
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nominio determinizmo teorijos dabar nėra populiarios, tačiau būtent šie pro
cesai lemia transformacijos laikotarpio pobūdį. Privatizacija, ūkio restruktūri
zacija, komercializacįja - trys pagrindiniai transformacijos laikotarpio bangi
niai, lemiantys visus kitus procesus ir socialinius reiškinius. Valstybinio sek
toriaus mažėjimas ir privataus sektoriaus plitimas - ryškiausi šio laikotarpio
bruožai. Jie lemia esminius pokyčius visuomenės socialinėje struktūroje sparčiai formuojasi finansinis ir ekonominis elitas, glaudžiai susijęs su politi
niu elitu. Ši sparta lemia tam tikrą naujosios aukštuomenės kultūrinį nesu
brendimą. Ne be pagrindo „naujieji rusai" tampa anekdotų herojais. Pasireiš
kia iškilėlio sindromas: turtas yra, bet trūksta kultūrinės tradicijos, giluminio
aristokratiškumo šaknų. Beje, tai buvo būdinga visoms porevoliucinėms vi
suomenėms.
Vartotojiškos visuomenės formavimasis lemia ūkio restruktūrizaciją, iš
nyksta kai kurios pramonės šakos, persiorientuojama į aptarnavimo sritis.
Šiuos procesus lydi nedarbo augimas, didėja žmonių, gyvenančių žemiau
skurdo ribos, skaičius. Taigi tam tikra visuomenės dalis marginalizuojasi, au
ga nusikalstamumas. Komercializacįja tiesiogiai veikia kultūros procesus.
Daugelis kultūros renginių priklauso nuo jų pelningumo. Jei tiesioginio pelno
nėra, tai kompensuojama per reklamą. Savo ruožtu komercializacįja susijusi
su korupcija: neretas kultūros renginys pritaikomas „pinigams plauti".
Antra vertus, transformacijos laikotarpis nėra kokios sutemos, atvirkščiai,
formuojasi veikiančio žmogaus įvaizdis. Prisimenant žymaus prancūzų socio
logo Alaino Touraine'o knygą, „grįžta veikiantis žmogus" (5). Kultūros srity
je išsiskiria vadybininko-verslininko tipas. Ryškiausias pavyzdys - mūsų kai
mynas Andrejus Žagaras, Latvijos operos generalinis direktorius. Andrejus
Žagaras - meno žmogus, dramos ir kino aktorius, sėkmingai vysto verslą, turi
keletą ištaigingų restoranų Rygos centre. Kartu su Latvijos operos meno va
dovu, vyriausiuoju dirigentu lietuviu Gintaru Rinkevičiumi, jis prikėlė nau
jam gyvenimui patį teatrą: salė pilna net paprasto, niekuo neišsiskiriančio
spektaklio metu. Lietuvoje ryškiausias pavyzdys - buvęs Lietuvos nacionali
nės filharmonijos vadovas, buvęs Kultūros ministras Gintautas Kėvišas.
G. Kėvišas taip pat yra meno žmogus - pianistas. Jo dėka Lietuvoje koncerta
vo žymiausi Šių laikų atlikėjai: Jehudis Menuchinas, Rikardo Muti, Sviatosla
vas Rostropovičius, Justus Francas, Monseratt Cabalje ir kiti. Žinoma, tai eli
tinio meno pavyzdžiai. Tačiau naujos rinkos ūkio sąlygos formuoja ir kitas
kultūros organizavimo formas, ypač svarbias regionų kultūriniam gyvenimui.
Liucija Stulgienė yra Lietuvos muzikų rėmimo fondo vadovė, o kompozito
rius Rimantas Žigaitis - Lietuvos muzikų draugijos prezidentas. Jo duktė
kompozitorė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė leidžia puikų žurnalą „Muzikos
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barai". Jų dėka su iškiliais atlikėjais, muzikos pasaulio naujienomis gali susi
pažinti visos šalies gyventojai. Beje, kaip matome, meno suvokimas - vos ne
būtina sąlyga naujo tipo kultūros vadybininkui. Be to, noriu pabrėžti, kad są
moningai paminėjau gana daug pavardžių, nes, mano nuomone, visur, socio
logijoje ypač, reikia ištrinti iš tarybinių laikų užsilikusį niveliuojantį kolekty
vo reikšmės stereotipą. Būtent kūrybiška aktyvi asmenybė laiduoja kultūros
raidą nelengvu pereinamuoju į demokratinę visuomenę laikotarpiu.
Integracijos į Europos Sąjungą ir kitas Europos organizacijas tikslas le
mia Lietuvos ir kitų šalių pretendenčių pastangas suderinti savo įstatymus (ir
kitokias nuostatas) su Europos Sąjungos įstatymais. Reikia turėti galvoje, kad
šis derinimas vyksta tuo metu, kai pačioje Europos Sąjungoje plėtojami labai
svarbūs procesai - visų pirma rengiamasi įvesti eurą. Kultūros srityje integra
cijai būtinas derinimas reiškia, kad reikia suteikti pusiausvyrą centralizuo
tiems ir decentralizuotiems kultūros valdymo ir finansavimo reikalams; įtvir
tinti regionalizacijos politiką, kad galima būtų realizuoti stambius kultūros
projektus ir programas; suderinti kultūros ir švietimo politiką; priimti įstaty
mus kultūros fondams kurti ir jų veiksmingumui laiduoti, taip pat daugelį kitų
dalykų.
Nagrinėjant integracinius procesus, negalima sureikšminti tik vienos jų
krypties, t. y. tik Europos Sąjungos ir kitų Europos organizacijų poveikio Lie
tuvai. Lietuva, nors ir maža šalis, turi savo kultūros tradiciją, puikius meni
ninkus, kurių darbai pripažinti visame pasaulyje. Integruota Europa nereikš,
kad visose šalyse kultūra bus vienspalvė. Kiekviena šalis išlaikys savo ypatu
mus, atsveriančius kosmopolitizmą ir niveliuojančią pilkumą. Kadangi Euro
pa siekia konkuruoti su kitomis pasaulio galybėmis - visų pirma JAV ir Kini
ja ^ visose gyvenimo srityse, būtent visomis vaivorykštės spalvomis spindinti
kultūra, perėmusi tūkstantmetines įvairių Europos šalių ir regionų tradicijas,
ir bus tas civilizacinis pagrindas lenktynėse, siekiant išgyventi ir turėti ateitį.
Šalies dydis dar nelemia, ar ji konkurencinga, ar pasmerkta išnykti.
Globalizacijos procesas suteikia žmonijos raidai didžiules galimybes. Be
siformuojant informacijos visuomenei, naujos komunikacinės technologijos visų pirma kompiuterizacija ir telekomunikacija - sudaro beribes galimybes
visose žmogaus gyvenimo srityse. Ekonominėje finansinėje sferoje tai reiš
kia, kad sprendimai svarbiausiais klausimais daromi nedelsiant ir įgyvendina
mi neišeinant iŠ savo kontoros. Kultūros sferoje, kuri mums svarbiausia, tai
reiškia susipažinimą su pasaulio kultūros lobiais: internetas gali praverti Luv
ro ar Metropoliteno muziejaus duris; televizija ar radijas perduoda puikiausių
pasaulio dainininkų balsų iŠ La Scalos ar Paryžiaus operos. Taigi sėdėdamas
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prie kompiuterio savo kambaryje, pvz., Švenčionėliuose, gali tiesiogiai ten
kinti kultūrinius poreikius.
Globalizacijos procesai kelia žmonių bendrijai ir nemažus civilizacinius
iššūkius. Vartojant kultūros vertybes, ypač svarbu ne tik gauti informacijos,
bet ir išgyventi emocijas. Jei internetas, televizija suteikia galimybių gauti ži
nių, tai betarpiško dalyvavimo efektas tėra iliuzinis. Virtuali bendravimo for
ma negali atstoti tiesioginio bendravimo. Juk operos klausymasis yra proce
sas, prasidedantis, pvz., kelione iš Švenčionėlių į Lietuvos operos į baleto te
atrą Vilniuje; tęsiamas susipažinimu su A. Matulionio surinktų žymių dirigen
tų ir dainininkų autografų paroda; klausymusi puikių Irenos Milkevičiūtės,
Virgilijaus Noreikos ir Vladimiro Prudnikovo arijų ir duetų; šampano taurės
pakėlimu teatro kavinėje; pasidalinimu įspūdžiais kelionės atgal metu.
Globalizacijos procesas skirsto žmones į galinčius ir negalinčius pasinau
doti naujausiomis technologijomis. Šiuo požiūriu Lietuva gerokai atsilieka
net nuo savo kaimynų estų ir latvių (1). Žinoma, įstojimas į Europos Sąjungą
padidins kompiuterizacijos laipsnį, bet tai nereiškia, kad atsilikimas bus
įveiktas automatiškai: jis gali net didėti, nes kitos šalys nestovės vietoje.
Patį globalizacijos procesą veikia vartotojiška visuomenės komercializacija. Kultūros srityje ryškiausias pavyzdys - vadinamoji masinė kultūra. Ryš
kiausias praėjusio XX a. masinės kultūros pavyzdžių - Lloydo Webberio
miuziklai. Puikiai pastatyti, atliekami gerų artistų „Jėzus Kristus", „Fantom
opera", „Katės" ir kiti metai iš metų susilaukia daugybės klausytojų. Kai kas
man gali prieštarauti, kad tai ne masinė kultūra, o tikroji XXa. kultūra. Galiu
sutikti, kad greta didžiulio kultūros erzacų (2) srauto yra nemaža puikių, labai
profesionaliai atliktų kūrinių, ką liudija ir jau minėti Lloydo Webberio miu
ziklai, kuriuos visai pelnytai galima įvardinti XX a. kultūros vizitine kortele,
tačiau tai nereiškia, kad jų netinka vadinti masinės kultūros kūriniais. Pats jų
kūrimas yra susijęs su tuo metu mases patraukiančiomis priemonėmis, šiuo
atveju - muzikos stiliumi ir vaizdu. Aišku, puikus miuziklų atlikimas kursto
emocijas, bet ne vien emocijos lemia kultūros reikšmingumą ir istorinį išlie
kamumą. Kultūros kūrinių išliekamumą ir raidą laiduoja estetinės ir etinės
vertybės, slypinčios tame kūrinyje. Tik laikas atsijoja, kas turi liekamąją ver
tą, o kas tėra vienadienė sėkmė. Negalima nuneigti, kad geriausi šiuolaikinės
masinės kultūros kūriniai gali tapti klasikos pavyzdžiais.
Pagrindiniai masinės kultūros plitimo būdai - žiniasklaida, kinas, knygų
leidyba ir pan. Kaip rodo daugelio, taip pat mūsų (3) atlikti tyrimai, vos ne
šimtas procentų žmonių žiūri televizijos laidas. Šiuo metu būtent televizija
kasdien perša žiūrovams masinę kultūrą ir daro spaudimą, ugdydama jų kul
tūrinį skonį, gyvenimo stilių ir atitinkamus kultūros poreikius. Labai veiks-
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minga ir masinės kultūros produktų reklama. Šiuo metu Lietuvoje reklamos
klausimai vis plačiau nagrinėjami (4).
Kaip rodo mūsų sociologiniai tyrimai (3), masinės kultūros poveikiui
ypač imlūs mažiau išsilavinę žmonės. Neabejotinai veikia ir tiesioginė gyve
namoji aplinka - didelis miestas, ypač sostinė, sudaro žymiai palankesnes ga
limybes kultūros poreikiams tenkinti, jei nebeužtenka kultūros erzacų.
Tautinė priklausomybė veikia mažiau, nors aišku, kad Lietuvoje lietu
viams žiniasklaida yra prieinamiausią {komunikuojama lietuvių kalba). Antra
vertus, kitų tautybių žmonės, o jų šalyje mažiau kaip penktadalis, vis geriau
moka valstybinę lietuvių kalbą. Save identifikuojantys su Lietuva ir su gyve
nimu Lietuvoje žmonės noriai mokosi lietuvių kalbos. Tarybiniais laikais
mišriose šeimose vyravo rusų kalba, o dabar- lietuvių. Identifikacijos klausi
mus plačiau aptariau kolektyvinėje monografijoje „Europa ir mes" (1). Kultū
ros vertybių perėmimas lietuvių kalba - taip pat yra svarbus identifikavimosi
su Lietuva veiksnys. Kartu tai yra atsvara masinės kultūros erzacams. Kaip
minėjo neseniai miręs vienas iš iškiliausių šių dienų lietuvių moralinių ir tau
tinių autoritetų monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, tik aukštosios vertybės
išgelbės pasaulį (6).
Aptaręs bendruosius veiksnius, trumpai apibūdinsiu svarbiausius, mano
nuomone, specifinius Rytų Lietuvos veiksnius, sąlygojančius kultūros vertybių
perėmimą ir vartojimą.
Visų pirma reikia pabrėžti, kad Rytų Lietuva turi iš tiesų specifinius, palygti su kitais Lietuvos regionais, ypatumus. Tai kitokia gyventojų tautinė su
dėtis ir gyventojų išsimokslinimo lygis. Šie du veiksniai yra tarpusavyje susi
ję ir, kaip minėjau, kultūros poreikiai labai priklauso nuo gyventojų išsimoks
linimo. Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose lietuviai sudaro mažumą, čia susitel
kę dauguma Lietuvoje gyvenančių lenkų (didelė jų dalis gyvena ir pačiame
Vilniuje). Rusai sudaro daugumą Visagino gyventojų. Tokia padėtis susiklos
tė istoriškai, nes Vilnius visuomet buvo daugelio tautybių gyventojų miestas.
Beje, lietuvių dalisVilniuje - pati didžiausia per visus jo gyvavimo metus.
Lenkų ir rusų identifikavimosi su šiuo kraštu pagrindas yra skirtingas.
Dauguma lenkų pagrįstai laiko Šią žemę savo gimtine. Neatsitiktinai didysis
lenkų poetas Adomas Mickevičius patetiškai yra deklaravęs: „Lietuva - Tė
vyne mano". Nors Rytų Lietuvoje nemažai rusų sentikių, kurie Čia buvo at
kelti prieš šimtmečius, tačiau dauguma rusų atsikėlė į Lietuvą po Antrojo pa
saulinio karo. Tarybinės ideologijos skatinami, jie atliko „vyresniojo brolio"
vaidmenį^ identifikuodami save ne su šia žeme, o su Tarybų Sąjunga. Identi
fikavimasis su Tarybų Sąjunga reiškėsi ir tuo, kad pragyvenę dešimtmečius
Lietuvoje neišmoko lietuvių kalbos. Visa tai bumerangu smogia dabar, nes jie
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patys apribojo savo kultūros poreikių tenkinimą. Antra vertus, padėtis aiškiai
keičiasi: naujoji karta gerai moka lietuvių kalbą ir nebesiekia Rusijos užtarimo.
Lenkų padėtis sudėtingesnė. Po Antrojo pasaulinio karo iŠ Rytų Lietuvos į
Lenkiją išsikėlė nemaža lenkų, visų pirma inteligentijos. Likę lenkai buvo
menko išsimokslinimo. Tarybiniais metais mokyklų lenkų kalba buvo vos ke
letas, o ir patys lenkai noriau leido savo vaikus į rusų mokyklas, kur buvo ge
resnis parengimas. Taigi Rytų Lietuvoje lenkų inteligentija formavosi lėtai,
be to, buvo labiau orientuota į rusų kultūrą. Kaip minėjau, kultūros poreikių
formavimąsi labiau lemia ne tautybė, bet išsilavinimas, todėl Lietuvos valsty
bingumo atkūrimo metu lenkų padėtis buvo nepalanki. Per dešimtmetį įvyko
gana reikšmingi pokyčiai. Rytų Lietuvoje ženkliai padaugėjo vaikų, besimo
kančių lenkiškai. Gana didelė ir Lenkijos parama. Taigi lenkiška dvasia at
gimsta. Bet nemaža lenkų dalis orientuota ir į Lietuvą, įjos kultūros vertybių
internal i žavimą. Ne be reikalo savo vizito metu Karolis Voityla, popiežius
Jonas Paulius II-sis, lenkų dvasiniame centre, Domininkonų bažnyčioje, savo
tautiečiams aiškiai pasakė: „Jūs esate lenkų kilmės lietuviai".
Baigiant šį analizės aspektą, reikia pabrėžti, kad tautiniu ir gyventojų išsi
mokslinimo požiūriu pati Rytų Lietuva nėra vienalytė - kaip minėjau, Vil
niaus ir Šalčininkų rajonai yra lenkiškesni, o išsimokslinimu lygiu dar atsilie
ka nuo kitų Lietuvos regionų; Utena yra lietuviška, o Visaginas - rusiškas,
bet gyventojų išsimokslinimo lygis aukštas; Švenčionyse ir iš dalies Vilniaus
rajone galima išskirti tuteišius — čiabuvius, kurių įvairialypė slaviškoji ir lie
tuviškoji prigimtis sumišusi, o išsimokslinimo lygis yra žemas. Visa tai le
mia, kad kultūros poreikiai turi būti skirtingai formuojami ir tenkinami. Aki
vaizdu, kad padėtį iš esmės gali pakeisti tik lavinimas. Kartu mokyklos gali
tapti ir kultūros centrais. Ryškiausias pavyzdys - Šalčininkų Lietuvos tūks
tantmečio mokykla, kurioje yra puikios sąlygos įvairiapusei kultūrinei ir
sportinei veiklai. Be to, mažų mokyklų uždarymas gali gerokai pakenkti re
giono raidai. Kaimas, kurioje nebėra ambulatorijos, pašto, parduotuvės, o da
bar uždaroma ir mokykla, yra pasmerktas.
Ypač sudėtinga Visagino perspektyva. Uždarius Ignalinos atominę elek
trin^, tūkstančiams aukštai kvalifikuotų ir išsilavinusių darbuotojų iškils per
sikvalifikavimo problema. Išsilavinę žmonės nedarbą išgyvena skausmingai.
Neradę darbo, jie arba migruos, arba gali degraduoti. Jau dabar Visagine, o
ypač greta esančiame Didžiasalyje, telkiasi seniai nebedirbančių ir visiškai
degradavusių marginalų bendrija. Apsukrūs vertelgos supirko jų butus Vil
niuje ir kituose miestuose ir perkėlė į Didžiasalį ar Visaginą. Ypač skaudi ir
aštri jų vaikų socializacijos (faktiškai jau resocializacijos) problema, formuo
jant aukštąsias dvasines kultūros vertybes.
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Taigi ir visai Lietuvai, ir ypač Rytų Lietuvai būtina perspektyvi kultūros
strategija ir jos įgyvendinimo politika, atsižvelgiant į krašto specifiką. Aki
vaizdu, kad ji turi būti moksliškai pagrįsta, o ne voliuntaristinė, pagrįsta as
meninėmis ambicijomis - jų kurstomas, pvz., buvęs Kultūros ministras Sau
lius Šaltenis norėjo Utenoje įkurti dramos teatrą, kuris taptų traukos centru
visai Rytų Lietuvai, ypač Visaginui. Akivaizdu, kad toks siūlymas - utopija,
nes mažiau kaip už Šimto kilometrų stovi stambiausias Lietuvos kultūros cen
tras - sostinė Vilnius, kur yra ne vienas, o daug teatrų. Kultūros politikos įgy
vendinimą turi užtikrinti apskritys. Būtent apskritys turi įgyvendinti valstybi
nę politiką, apgalvotai kaupti ir investuoti lėšas svarbiausiems regioniniams
tikslams. Ugdant kultūringą ir aktyvų demokratinės Lietuvos pilietį, būtina
integruotai spręsti švietimo ir kultūros uždavinius, atsižvelgiant Rytų Lietu
vos specifiką.
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THE FACTORS FORMING CULTURAL NEEDS
OF EAST LITHUANIAN INHABITANTS
Arvydas Matulionis
Institute for Sočiai Research
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius
Summary

In the article the factors determining cultural needs of Lithuanian people
are discussed. The author points out general factors that are characteristic of
all the country and the specific ones that are manifesting in East Lithuania.
General factors are related to the period of transformation, integration into
the European Union, globalization. The most significant specific factors are
the national composition of the population, the level of education, the base of
identification, unemployment on account of the shutdown of the Ignalina
nuclear power plant. The strategy of cultural politics and its realization mušt
take into account the peculiarities of the region.
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RYTŲ LIETUVOS ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS GAIRĖS
Inija Trinkūnienė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Straipsnyje apžvelgiama etninės kultūros būklė ir perspektyvos. Remia
masi ekspertiniu tyrimu - etninės kultūros centrų vadovų apklausa. Nagrinė
jamos etninės kultūros ir tautinio tapatumo, bendruomeniškumo, tradicijos
tęstinumo problemos. Remiantis ekspertų nuomone, apibrėžiamos Rytų Lie
tuvos etninės kultūros plėtros kryptys.
Rakiažodžiai: etninė kultūra, tradicinė kultūra, tautinis tapatumas, Rytų
Lietuva, paveldas.

Naujos technologijos daro pasaulį atvirą. Apie pasaulį kalbama kaip apie
didelį kaimą, kur informaciją gauna visi ir apie visus. Atvirumas siejamas su
globalizacija, kuri jau spėjo įgauti ir neigiamų bruožų. Tai masinės kultūros
antplūdis ir kultūrų suvienodėjimas. Suvienodėjimas ypač žeidžia etninius sa
vitumus, kuriems apsaugoti reikia ypatingų pastangų. Spartūs pokyčiai verčia
apmąstyti savos kultūros padėtį pakitusiomis sąlygomis, ieškoti tam tikros at
svaros nepageidaujamiems procesams. Atsvara nereiškia priešpriešos ar prie
šinimosi. Atsvara reikštų padidėjusį dėmesį savitumui, ypatingų, unikalių
vertybių išsaugojimui ir pratęsimui. Tokio dėmesio ženklu laikytinas 1999m.
priimtas Etninės kultūros valstybinės globos įstatymas, kurio preambulėje de
klaruojama:
^uvokdamas, kad etninė kultūra yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo es
mė, nacionalinės kultūros pamatas;
konstatuodamas, kad įvairioms lietuvių etninės kultūros formoms ir ypač
jos gyvajai tradicijai gresia akivaizdus sunykimo pavojus;
pripažindamas, kad tik savo etnine kultūra besiremianti tauta gali palai
kyti savo visuomenės narių pilietinį brandumą^ dalyvauti pasaulio civilizaci
joje kaip lygiavertė partnerė, išlaikyti tokiai partnerystei ir bendradarbiavi
mui būtiną orumą, savarankiškumą ir savitumą,
priima šį Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą " (1).

SOCIALINIŲ TYIUMŲ [NSTITUTAS 213

Įstatymas suteikia galimybes įvairiopai remti ir skatinti etninės kultūros
subjektus, plėtrą, tradicijos perdavimą. Priimtasis įstatymas garantuoja etni
nės kultūros paveldo išsaugojimą bei gyvosios tradicijos tęstinumą; laiduoja
Lietuvos etnografinių regionų tradicijų savitumo išlaikymą, pažinimą, fiksa
vimą bei perteikimą. Pirmą kartą suformuota ir įteisinta etninės kultūros vals
tybinę globą įtvirtinančių institucijų bei joms pavaldžių etninės kultūros įstai
gų ar padalinių sistema. Įstatymu užtikrinama galimybė visiems visuomenės
nariams geriau pažinti etninę kultūrą, jos reiškinių įvairovę. Viena iš etninės
kultūros įstatymo nuostatų - ugdyti brandžios tautinės savimonės asmenybę,
integruojant etninę kultūrą į švietimo sistemą. Be to, skatinama puoselėti na
tūralioje aplinkoje gyvuojančios etninės kultūros raišką; remti etninę kultūrą
populiarinančius renginius; sudaryti sąlygas, mažinančias tautos kultūrai ža
lingos masinės kultūros įtaką.
Taigi įstatymas skirtas Etninės kultūros globai ir tradicijos tęsimui. Aki
vaizdu, kad jis turi būti taikomas ten, kur etninei kultūrai gresia išnykimas,
suvienodėjimas, kiti pavojai.
Šiuolaikiniame pasaulyje vykstantys pramonės, gamybos plėtros ir globa
lizacijos procesai labiausiai pažeidžia asmenis ir reiškinius, nesugebančius
prisitaikyti ir veikti naujoje erdvėje. Tokiems reiškiniams galima būtų priskir
ti mūsų kaimą, kuris iki šių dienų išlaikė unikalių dalykų, iki šiol dar tinka
mai neįvertintų. Tinkamai nevertina ne tik pasaulis, bet ir žmonės, kurie tuos
dalykus turi: švarią gamtą, folklorą, nepatyrusį arba mažai patyrusį svetimų
įtakų. Ypač problemiška etninės kultūros būklė tautiškai mišriuose Lietuvos
rajonuose. Vienas iš tokių arealų - Rytų Lietuvos regionas. Tokios prielaidos
paskatino imtis tyrimo.
Ekspertinio tyrimo tikslas buvo nustatyti Rytų Lietuvos etninės kultūros
būklę ir plėtros perspektyvas. Vertinimai ir išvados formuluojami remiantis
nuomone ekspertų, dirbančių Rytų Lietuvos etninės kultūros globos ir sklai
dos srityse. 200 lm. rugsėjo mėnesį buvo apklausti etninės kultūros centrų, vi
suomeninių organizacijų, veikiančių Rytų Lietuvos regione, vadovai. Interviu
būdu bandyta išsiaiškinti, kaip žmonės, tiesiogiai dirbantys etninės kultūros
globos ir sklaidos srityse, vertina dabartinę Rytų Lietuvos etninės kultūros
būklę ir perspektyvas.
Straipsnio tikslas - susisteminus ir apibendrinus kultūros centrų vadovų ekspertų nuomones, atskleisti etninės kultūros Rytų Lietuvoje būklę ir per
spektyvas.
Vertinamoji sritis plati - etninės kultūros apibūdinimas apima beveik vi
sas tradicinės gyvensenos, dvasinės kultūros ir materialios raiškos sritis.
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Štai kaip etninė kultūra apibūdinama valstybinės globos įstatyme: „Etninė
kultūra - visos tautos (etnoso) sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat
atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei
savimonę ir etnografinių regionų savitumą" (1). Ji apima etninės kultūros gy
vąją tradiciją- tautos paveldėtos kultūros perdavimą, jos kūrimą, atsinaujini
mą, - ir etninės kultūros paveldą, t. y. praeityje tautos sukurtas ir iki šių dienų
išlikusias etninės kultūros vertybes.
Tai gana platus apibūdinimas, todėl iš tiesų įvertinti visumą labai sunku,
įvairios jos Šakos gali būti nevienodos būklės. Todėl, kalbant su ekspertais,
buvo prašoma apžvelgti ir vertinti tas etninės kultūros sritis, kurios jiems arti
mos.
Paprastai prognozės remiasi esamos padėties įvertinimu. Todėl ekspertų
klausėme, kaip jie vertina dabartinę Rytų Lietuvos etninės kultūros padėtį.
Pradedant analizuoti ekspertų atsakymus, reiktų atkreipti dėmesį, kaip vi
suomenei pateikiama etninės kultūros problematika, kartu formuojamas ati
tinkamas požiūris. Kalbant apie etninę kultūrą, dažniausiai vartojami žodžiai,
reiškiantys praeitį arba susiję su praeitimi: saugojimas, globa, išlikimas, pa
veldas. Rečiau arba visai nekalbama apie ateities perspektyvas. Etninė kultūra
laikoma tam tikru reliktu. Dažnai joje įžvelgiama tam tikra grėsmė. Baimina
masi, kad vienaip ar kitaip skelbdami savo etninę kultūrą galime pasirodyti
senamadiški ir juokingi. Vertinimo neadekvatumas pasireiškia įvairiais lygmenimi. Požiūrį formuoja valdžios institucijos, žiniasklaida, švietimo siste
ma. Etnologai (Daiva Vaitkevičienė) tokias nuostatas komentuoja vartodami
„provincialumo" terminą:
„Matyt, provincialumo sindromas susidarė dėl istorinių aplinkybių. Visa
etninė medžiaga juk buvo išlaikyta valstiečių terpėje. Kai kam dabar tai atro
do valstietiška, prasta, nors paprotinė simbolika yra atėjusi iš visų visuome
nės sluoksnių" (2:13).
Todėl žmonės, kurie dirba darbą, tiesiogiai susijusį su etninės kultūros
reikalais, labai stengiasi kitiems išaiškinti savo veiklos svarbą ir reikšmę.
Žmonės, kuriems svarbi etninė kultūra, dažniausiai užima gynybines pozici
jas ir atsiduria tarsi nuskriaustųjų vaidmenyje. Tai aiškėja iš ekspertų nuomo
nių:
,, Tik mūsųjauna valdžia, turiu galvoje liberalus, tai j^ yra požiūris pras
tas. Ir mūsų šventė, ir emblema jiems atrodo provinciali, per daug liaudiška.
O aš jiems sakau: pilna scena tautiško kostiumo, negali būti emblema labai
moderni, Čia gi ne bliuzo festivalis ".
„Didžiasaly vyksta labai gražios vakaronės, kelių kartų, ten ir promočiutės, ir mama, vaikučiai dainuoja, ir pasakoja apie knygnešius, dainuoja dai-
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nas. Bet yra ir požiūris, kad čia provincialu, kad čia kaimiška, tai jaunimui iš
tikrųjų, kur kaimiška, ten atrodo nuobodu ".
Rytų Lietuvos etnininės kultūros žinovai teigia, kad Rytų Lietuvoje, ypač
pačiuose rytiniuose jos pakraščiuose, iki šiol išlikęs turtingas etnokultūrinis
paveldas. Vien tik tautosakos tyrinėtojai, nuolatos rengdami ekspedicijas į Ig
nalinos, Švenčionių, Šalčininkų rajonus, iki šiol suranda daug pateikėjų ir už
rašo nemažai dainų, Šokių, įvairios tautosakos.
Bendra etninės kultūros būklė vertinama atsižvelgiant į istoriškai susi
klosčiusią šito Lietuvos regiono situaciją, konstatuojama, kad tai įvairiatautis
kraštas. Daugiatautiškumą nulėmė istorinės sąlygos. Dėl to Rytų Lietuva yra
tam tikras įtampų ir konfliktų židinys. Tai pasireiškia daugelyje gyvenimo
sričių. Apklaustieji ekspertai irgi pateikia tokių konfliktų pavyzdžių:
„ Yra žmonių, kurie dirbtinai sukelia konfliktinę situaciją. Jei kas kada pa
darė, tai kalti lenkai, nors būna taip, kad tas lenkas tik dėl žioplumo ką nors
ne taip padarė. Yra kažkokio nepasitikėjimo kažkoks laipsnis. Gal kurį laiką
bus. Ir kokia įtampa yra. Lietuviai eina, dauguma stengiasi leisti vaikus į lie
tuviškas mokyklas, jie save suvokia kaip Lietuvos piliečius. Mokyklos didelės,
ką, jos turės užsidaryti, kiek pedagogų neteks darbo, kiek neteks tiesioginio
rėmimo iš Lenkijos. Ir dėl to yra čia tie gąsdinimai, kad tu neik į lietuviškas
mokyklas, eik į lenkišką. Lenkams kunigai iš sakyklų sako, kad jūs mokykloje
būsite išmokyti tradicijų ir taisyklingos lenkiškos kalbos, ir lenkiškų dainų ir
visko, o ten jūs nieko nebemokėsit, o šeimoje jau nebedainuojate ".
Etninės kultūros specialistai nelinkę akcentuoti konfliktų. Jų nuomone,
konfliktų mažėja. Jie skatina gilintis į etninės kultūros paveldą, kartu turtinti
etninę savimonę.

Etninė kultūra ir tautinio tapatumo problemos
Etninės kultūros ir paveldo problemos dažnai siejamos su tautinio tapatu
mo problemomis. Etninės kultūros paveldu remiamasi, priskiriant save vienai
ar kitai tautinei grupei. Sprendimo būdų yra įvairių. Gana dažnai etninės kul
tūros faktais naudojamasi kultūrų ir etninių grupių, tautybių priešpastatymui.
Tai iš dalies atsispindi ir mūsų respondentų žodžiuose:
^Tai yra vargšė mūsų Rytų Lietuva, nutautėjusi, per prievartą netgi šian
dien yra nutautinami lietuviai, yra lenkinami, ir senosios mūsų tos kultūros
yra likę tik likučiai ir žmonės save laikantys lenkais jos net neapčiuopia ".
„ Tie žmonės net nežino, kas jie yra, jie prisimena kad senelis buvo lietu
vis. Bet jie nedaro iš to problemos. Jie tapatinasi su tikyba. Šalčininkų krašte.
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jei jie yra katalikai, labai stiprią {taką daro lenkiška bažnyčia. Ir nors jie sa
ko, kad mano tėvai lietuviai, jei ten nebelieka lietuvybę propaguojančių kuni
gų, tai jie pradeda tapatinti save su lenkais. O Adutiškyje, net labai sieja su
gudais ".
^alba naudojamasi kaip argumentu, pateisinančiu ir įteisinančiu vienokią
ar kitokią tautinę priklausomybę. Dažnai tokiu būdu skatinamas priešišku
mas. Tačiau etninės kultūros paveldas gali tapti veiksniu, sutelkiančiu žmo
nes ir slopinančiu įtampas ir konfliktus. Tai pabrėžė ir mūsų apklausti eksper
tai, kultūros darbuotojai:
„ Tenai yra mišinys lietuviškos kalbos, gudiškos kalbos, netgi rusiškų dai
ną lenkiškų, bet vis tiek dažniausia matosi, kad yra pagrindas lietuviškos
dainos. Muzikinis folkloras kuo senesnis, melodijos yra bendros, melodijos ne
taip greitai kinta kaip žodžiai. Šiame krašte žmonės gali tą pačią dainą pa
dainuoti keliomis kalbomis. Tokia šio krašto ypatybė. Tą parodo ir folkloras,
senosios visos gaidos yra būdingos visai Lietuvai, bet kartu tos pačios yra
dainuojamos ir gudiškai. Arba, pavyzdžiui, Dzūkijos rugiapiūtės, vestuvinės
dainos - tos pačios yra ir dainuojama kita kalba ".
„Mūsiį akcijos „Ant piliakalnio žilo", kuomet mes kviečiame mokyklas
aplankyti artimiausius piliakalnius, esame padarę piliakalnių žemėlapį. Prieš
šešis metus pirmą kartą ant Maišiagalos piliakalnio užlipome su vaikais. Li
po su mumis ir lenkiškos mokyklos, nežinau, ką galvoja tie mokytojai, bet kai
kurie būna gana aktyvūs ir mums padeda. Priklauso nuo mokytojų ".
„Apskrities dainų šventėje padarėm lenkų bloką. Lenkai buvo labai pa
tenkinti. Jie gražiai pasirodė. Jie labai buvo patenkinti, kad buvo pakviesti į
lietuvišką šventę. Jie sako, mes verdam savo sultyse. Mes nekviečiam lietuvių
į savo renginius, jie nekviečia mūsų, ir kas iš to, o ką, ar mes nenorim kartu
pasibūt. Reikia atmest kažkokias ambicijas, ieškoti sąlyčio taškų, ir, žinoma,
pažinti vieni kitus ".
Tradicinės kultūros galimybes siūloma panaudoti ne aštrinant savitarpio
įtampą ir konfliktus, o pabrėžiant bendrumus, bendrą paveldą. Minėti rengi
niai, tokie kaip „Ant piliakalnio žilo", skatina etninės kultūros pažinimą. Pa
žymėtina, kad akcentuojamas ne kofliktinis pastarojo Šimtmečio istorinis pa
veldas, o gerokai ankstesnis, kelių Šimtų ar tūkstančių metų. Jis neutralesnis,
mažiau istoriškai ir emociškai įsodrintas. Taip vertinamas ne tik apie krašto
vaizdžio istorinis paveldas, toks kaip piliakalniai, bet ir muzikinis folkloras:
„ Tradicinę kultūrą palaiko Čekoniškėse esanti Verbų seklyčia, kur vadovė
yra tokia Norkūnienė Janina. Ten yra ansamblis įsikūręs prie tos seklyčios,
dainuoja tradicinįfolklorą, ir gudiškai, ir lietuviškai, ir ta „po prostu " kalba.
Tai pats normaliausias ansamblis ".
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Bendra vertinimo ir sprendimų priėmimo tendencija - neskatinti konfliktų
etniniu pagrindu, stengtis surasti bendrumų neakcentuojant skirtumų:
,, Kodėl tas kitas, kuris ten gyvena, negali turėti savo savimonės, dirbti sa
vo nišoj, savo šėpoj, nereikia konfliktų. Nieko neperstatysi, nepakeisi, tas su
sitvarkys savaime ".
„Ir jei kitos tautos, kurios jau prarado liaudies dainas, tai mes jas dar gy
vas girdim. Sakysim, ir steigimaisi muziejų^ ir Čekoniškių verbų, ir buities
seklyčia, Nemenčinės, jie pasivadino ^ilniaus krašto etnografiniu muziejumi,
na, matyt norėdami pabrėžt tą priklausomybę lenkiškajam regionui reik su
prast. Bet vis tiek pats faktas, kad ir lenkai vertint pradeda tradicinę kultūrą
ir pamato, kad Vilniaus krašto ansambliai kitą sykį apsirengę ne lenkiškais
drabužiais, o lininiais, „a lia lietuviško" kostiumo. Ir tas repertuaras, tekstas
lenkiškas, o melodija lietuviškos dainos, ir tai yra vertimas, ir turinys tas
pats. O Turgelių ansamblis kokį tau reikia repertuarą, tokį ir padainuos. Rei
kia gudiškai, prašau, dainuoja gudiškai, ir lietuviškai, ir žydiškai. O kas yra
iš tikrų/u, tai yra problema. Jie saugo lenkišką kultūrą, o kada bus tas mo
mentas, kai kritinė masė susikaups ir vieną dienąjis, klausydamas lietuviškos
dainos, jis pajus, kad tai jo. Archetipai suveiks ir... Bet tą nereikia daryti su
kuoka, reikia duoti pačiam žmogui. Tegu jis pamažu dalyvauja mūsų gyveni
me. Kuriam reiks, tas išgirs tą šaukimą ".

Bendruomeniškumas — savitas Rytų Lietuvos etninės kultūros bruožas
Vienas iš ryškiausių Rytų Lietuvos bruožų - tai kaimo bendruomeninė
struktūra. Ją pavyko išsaugoti, kadangi tarpukariu nebuvo įvykdyta žemės re
forma, gyventojai nebuvo iškeldinti į vienkiemius. Dėl to folkloristai iki šiol
rytinėje Lietuvoje atranda ypač archajiškų giesmių, apeiginio folkloro:
„Ten buvo gatviniai kaimai, ten bendruomenė artimesnė, jie ilgiau išlaikė
tradicijas, tai ypač matosi šokių srityje, pavyzdžiui, daug apeiginių veiksmų,
važinėjimai Užgavėnių, paruginis lankymas, jei lygini su kita Lietuva, ten se
niai išsiskirstė į vienkiemius, ten to nebėra. Labai išliko ir vestuvių ritualai,
nes buvo labai gyva bendruomenė.
Būdingos suneštinės vakaronės. Dainavimo tradicijoje — dainavimas
dviem pulkais, ko nėra kitose Lietuvos dalyse. Tai tiesiog rodo, kad žmonės
jaučia save kaip grupę. Ir šiais metais, kai mes buvome ekspedicijoje, buvo
labai keista, kad kai aš einu į kaimą, ir atvažiuoja iš priekio močiutė; mes
klausiam, kur čia gyvena tokia dainininkė, ji sako čia pat, ir aš tuoj ateisiu.
Nes jūs turbūt dainų norėsit. Greitai susirenka visas būrys, net nekviestos, tik
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išgirdę, kad kažkas atvažiavo dainų užrašinėti. Patys organizuojasi. Ir netgi
bendravimo būdas toks: būtinai per dieną kelis kartus turi apeiti kaimynus,
sužinoti naujienas, ir tos naujienos labai plinta ".
Bendruomeniškumas - pilietinės visuomenės pagrindas. Tai dar yra išlikę
Rytų Lietuvos kaimuose. Gatvinių kaimų struktūra tarsi užkonservavo seną
sias kaimo bendruomenes. Senąjį solidarumą, paprotinę dorovę ir etninį, re
gioninį savitumą. Pilietiškumas reiškiasi savarankiškomis bendrijomis, kurios
nėra etninės ar tradicinės. Tačiau visai įmanomas ir tradicinių bendruomenių
sumoderninimas. Pakilus jų ekonominiam ir kultūriniam lygiui, galima tikė
tis, kad rasis nauja savimonė. Ir tai galėtų padėti formuotis pilietinei nuostatai
ir savimonei.

Tradicijos tęstinumo problemos
Kaip jau buvo minėta, etninę kultūrą sudaro paveldas ir gyvoji tradicija.
Ekspertų nuomone, būtent gyvosios tradicijos tęstinumui nėra sudaryta pa
kankamai sąlygų. Bendra tendencija, kurią akcentuoja daugelis mūsų ap
klaustų etninės kultūros specialistų, - tai sovietmečiu buvusių etninę kultūrą
palaikančių struktūrų sugriovimas ir vangus, palyginus su kitais Lietuvos re
gionais, naujų etninę kultūrą globojančių struktūrų formavimasis:
„ Užvažiavome pas žmones, kurie kažkada buvę mūsų pažibos, veikliausi
tautodailininkai, puoselėtojai. Pas ne vieną audėją pamatėme - staklės išar
dytos, pakabintos ant namo sienos. Kodėl? Tai reiškia, kad artimiausiu metu
dirbti nėra kam. Jaunimas yra išvykęs į centrus, didesnius miestus, struktūra
išardyta. Prieš dešimtmetį buvusių kuopelių, būrelių nebėr. Iš to seka, kad,
netgi norint puoselėjimą nuo viršaus, nuo tų organizacinių struktūrų, nuo
planavimo eiti į rajoną, į žmones, jau reikia kitaip. Žmogus negali atvažiuoti,
nes neturi litų, nes neturi mašinos. Suorganizuot tą visą per savivaldybes, vis
tik tai organizacinis lygis, kuris reikalauja tam tikros bazės. Tam reikia ir po
žiūrio valstybiniu mastu jau. O kokia gi politika, arji remia tokius žingsnius? ".
Ekspertai, vertindami Rytų Lietuvos etninės kultūros būklę, lygina įvai
rius etnografinius regijonus:
„Lyginame Žemaitiją su Rytų Lietuva. Nori nenori remiamės į žemaitišką
iniciatyvą. Kaip yra tas noras saviraišką parodyti organizuotas Žemaitijoje,
kaip tai daro žemaičiai. Ir ieško ribų, ir kultūrinių ribų ir elementų detalių ri
bų. Kažkokių tai smulkmenų, ir skėtinės savo žemaitiškos savasties suprati
mo. Žiūrime į šitą kraštą — negaliu pabrėžt, kad pavyzdinė yra konsolidacija,
negaliu pabrėžti, kad ten yra gerai su savimone, susiskaldymas yra didelis.
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pasitikėjimas yra mažas. Tai reiškia, kad yra kažkas drebančio, nestabilaus,
abejotino".
Visuotine ekspertų nuomone, materialinė pagalba Rytų Lietuvos etnokul
tūrinę padėtį smarkiai pagerintų:
„Ką bekalbėtume, viskas remiasi į galimybes, finansines. Sistema nesu
tvarkyta, savivaldybės turi savo kultūrinę politiką".
Tačiau greta akcentuojamas ypatingas savimonės ir supratimo vaidmuo
toliau skleidžiant ir plėtojant etnin^ kultūrą. Savimonės ir supratimo stygius
konstatuojamas visose valdžios ir valdymo struktūrose, švietimo sistemoje,
pagaliau pačių etninės kultūros subjektų veiksmuose.
,JCultūra yra valdoma per pinigus, ir čia nieko nepakeisi, bei kultūra vi
sais laikais klestėjo tik ten, kur buvo asmenybių. Ir lygiai taip pat ir šiandien:
pinigai vienodi, o vienur yra, o kitur nėra. Tai mūsų regione irgi tas pats. Iš
esmės kaimiški regionai, mums būdinga tai, kad nevertinama to, ką turi. Jei
aš gyvenu kaime, tai man tas nevertinga, nei ta žolė, nei ta gamta. Yra noras
turint pinigų tuoj pat pulti įsirengti moderniai, šiuolaikiškai, o ne bandyti pa
sitvarkyti taip, kaip čia buvo ".
Akcentuojama, kad žmonės, kurie yra išsaugoję tradicinės kultūros pavel
dą, ne visuomet suvokia ir vertina etninę kultūrą. Aukščiau apžvelgtos ben
drosios tradicinės kaimo kultūros vertinimo tendencijos, su kuriomis susidu
ria etninės kultūros darbuotojai, turi poveikį ir etninės kultūros subjektams,
ugdo jų meninį skonį ir vertinimus. Specialistai neturi vieningos nuomonės,
kaip turėtų būti formuojamas etninės kultūros prestižas. Tačiau manoma, kad
etninės kultūros prestižą padidintų projektų, susijusių su etninės kultūros raiš
ka ir sklaida, finansavimas. Etninės kultūros suvokimo ir vertinimo procesai
gana sudėtingi, bet pastebima, kad kaimo žmonėms tam tikras atskaitos taš
kas yra miesto žmonės ir miesto požiūris, suprantamas plačiąja prasme - ir
kaip žiniasklaidos, ir kaip valdžios, ir kaip vykdomųjų institucijų požiūris.
Todėl, siūlydami sprendimo būdus, etninės kultūros specialistai, pabrėždavo
aktyvesnį miesto etnokultūrinių institucijų ir kaimo bendradarbiavimą.
„Ką aš matau, kokią išeitį, dėl tokios sunkios lietuviškų mokyklų padėties,
dabar vienintelis būdas atgaivinti mūsų lietuvišką paveldą yra tik per tas mo
kyklas, kurios yra pagrindinės ar vidurinės. Vilniaus rajono pavaldume 34
mokyklos Vilniaus apskrityje, tai nėra labai daug. Ir jeigu mes imtume vienas
Vilniuje esantis ansamblis po vieną mokyklą globoti ir rengti ten tuos šokius,
vakarones mes, gyvenantys Vilniuje inteligentai, tai būtų reali pagalba ir mes
prikeltume Vilniaus krašte lietuvišką žodį. Aš manau, kad tokia misija, jei kas
to imtųsi, būtų labai gerai. Suaugusių vargu ar mes bepaimsime. Žinau vieną
Editą Meškuotienę iš Sadaujos ansamblio, kuri važinėja į Juodšilių mokyklą ".
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„Reikėtų daugiau eiti į kaimą ir daryti vakarones, atviro lauko muziejus,
kad vietiniai žmonės galėtų dalyvauti; sukurti kultūrinę aplinką, tada ir tos
dainos būtų vietoje, ne scenoje. Man patinka Suomijoje, dabar yra toks reiš
kinys, kad miestiečiai važiuoja pasišokt į kaimą. Nes kaimo šokiai ten labai
gyvi. Ir visa ta aplinka, gamta. Jeigu būtų tat įmanoma atgaivinti. Bet tai ne
įmanoma arba sunku padaryti, nes nėra jaunų žmonių. Nebent daryti miestiečiųfolkloristų invazijas į kaimą ".
„Man atrodo ir patys bando, kartais sueina per Kalėdas. Dažnai jiems
reikia tik postūmio ar užuominos. Kartais mes atvažiuojam su studentais, pa
darom vakaronę, tai jie sako, ir mes dabar tai darysim. Ir po to renkasi ir
rengia vakarones ".
Etninės kultūros sklaidos dėsningumai šiuolaikinėje visuomenėje kelia
pagrįstų klausimų, o atsakyti ne visuomet lengva. Remiantis ekspertų nuomo
ne, galima daryti išvadas, kad Rytų Lietuvos etninės kultūros būklė, lyginant
su kitais Lietuvos regionais, yra prasta. Ji reikalauja pastangų iš valdžios
struktūrų ir pačių vietos gyventojų iniciatyvos. Reikia kompleksinių sprendi
mų. Specialistai laikosi nuomonės, kad turtingą kultūros paveldą istorija ap
lamdė ir sujaukė. Varganas palikimas prašosi ypatingo dėmesio ir globos. Iš
eičių ieškoma, pasitelkiant žmonių iniciatyvą, švietimo sistemos galimybes.
Turima vilčių, kad Europos Sąjungos struktūros, tikslinga ekonominė ir kul
tūros politika padės išsaugoti ir plėtoti įvairias etninės kultūros puses.
Visi apklaustieji etninės kultūros centrų vadovai ir specialistai pabrėžia
švietimo sistemos reikšmę etninės kultūros pratęsimui ir sklaidai. Kartu jie
konstatuoja, kad dabar etninės kultūros mokymas mokyklose daugiausia pri
klauso nuo mokytojų- entuziastų pastangų. Ten, kur atsiranda tradicinę kul
tūrą propaguojančių mokytojų, kuriami vaikų folkloro ansambliai, ieškoma
kitokių veiklos formų. Tačiau tokių mokytojų, etninės kultūros entuziastų, tė
ra vos keletas, todėl ir vaikų ar jaunimo folkloro ansamblių Rytų Lietuvoje
mažai. Taigi Rytų Lietuvos etninės kultūros perspektyvos siejamos su tam
tikrais teigiamais poslinkiais švietimo sistemoje.
„Iš jaunimo yra Buivydiškių technikumas, Rudaminos mokykla ir, praktiš
kai, viskas. Šalčininkų rajone taip pat vakuumas, vienoj, kitoj mokyklėlėj tik
yra folkloro ansamliai, Švenčionių rajone geresnė situacija. Ten dirba labai
išradingi žmonės, jie rengia ir seminarus, ir advento vakarus, ir Kalėdas, ir
tam turi jie stiprų Adutiškio ansamblį, yra cimbolistųj dar turi Sartuose, Šir
vintų rajone taip pat neblogai".
„Jei mokykla neturi tautodailės, kraštotyros, folkloro mokymo, tai apie ką
galim šnekėti. Po to suaugus aš su juo nesusišnekėsiu šitom temom. Jisai gal
vos apie tai, kaip padaryti indėnišką karūną arba indišką ".
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„Kadangi lėšų skiriama labai mažai, bet ką kultūroje veikti yra sudėtinga.
O taip etninės kultūros dėstymas yra tik kaip fakultatyvas, ir, jeigu literatūros
mokytojas yra entuziastas, veda būreli ar turi ansambliuką. Tai priklauso nuo
asmenybi^. Mokytojai bando dirbti su vaikais ta linkme, bando įteigti, kad
vertinga yra tas, kas tavo, kad nereikia savintis svetimų papročių ".
„Labai prie to galėtų prisidėti švietimo sistema. Jeigu tik būtų tokių žmonių. tą galėtų pateikti patraukliai. Bet jei provincijoje yra žmogus degantis
idėja, tai jaunimas provincijoje yra paprastesnis, nuoširdesnis, ir geresnis
negu dideliuose miestuose. Ir aplinka palanki. Pavyzdžiui, supažindintų su
savo krašto įžymybėmis, jiems tai arti, nereikia kažkur keliauti. Bet jiems nie
kas nepasakoja ".
Ekspertai įžvelgia labai įvairų etninės kultūros perteikimo formų. Viena iš
etninės kultūros plėtros galimybių — etninės kultūros paveldo skleidimas per
švietimo sistemą, panaudojant etninės kultūros subjektus. Tai būtų tiesioginė
etninės tradicijos tąsa - žmonės, perėmę tradiciją iŠ savo tėvų ar senelių, ga
lėtų ją sėkmingai perduoti toliau jaunimui:
„Atrodo, kad jei būtų daugiau skatinama, tai iš tiesų atgimtų. Kartais rei
kia tik nedidelio postūmio, kad atgimtų. Pavyzdžiui, darbų pamokose galima
panaudoti vietines audėjas. Ir kaimo turizmui tai būtų labai palanki veiklos
sritis. Ir perspektyvoje atsirastų veiklos sritis. Ir kalvystė, ir muzikantai. Nie
kur nėra, kas mokytų groti armonika Lietuvoje. O tie dar gyvi muzikantai ga
lėtų tai daryti. Čia tiesiog galima atgaivinti. O jaunimas provincijoje skun
džiasi, kad neturi ką veikti".
Etninės kultūros Rytų Lietuvoje perspektyvų numatymas - tai tarsi tam
tikro pageidaujamo modelio konstravimas. Jis konstruojamas, atsižvelgiant į
dabartinę padėtį. Predikcija priklauso nuo sugebėjimų įvertinti dabarties eko
nominę, politinę, kultūrinę situaciją. Tam reikėtų daugelio institucijų darbo.
Etninės kultūros specialistai galėjo remtis tik savo darbo patirtimi. Jų darbo
patirtis nevienoda, todėl ir etninės kultūros ateities vizijos skirtingos.
Ekspertų pasisakymuose, vertinančiuose etninės kultūros perspektyvą, ga
lima įžvelgti ir pesimistines, ir optimistines nuojautas. Pesimizmas siejamas
su bendromis pasaulio etninės kultūros raidos tendencijomis, kurios vertina
mos neigiamai:
„Norint pamatyti perspektyvą Europos fone, mes išanalizavom situaciją,
ką Europa mums kultūriškai gero neša. Ir mums, ir lenkam gresia tas pats —
nušlavimas tradicinio elemento. Atrodo, kad tik mums tas gresia - nieko pa
našaus. Negresia tiems, kurie to jau nebeturi. Galim šnekėti apie Vokietiją
arba Daniją. Jie neturi ką prarasti. Jie jau sugriovė sistemą, jie jau sugriovė
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etninių savitumų gynybą. Ją atkurti yra nerealu, nes tada reikės sugriauti, ką
jie jau padarė".
„ Bet jau dabar matau, kad mūsų tėvai dainuodavo susirinkę per balius, o
jaunimas dabar tų dainų nebemoka. Deja, man atrodo, kad mūsų laukia toks
pat likimas, kaip kitų tautų. Nes elementarių liaudies dainų nieks nebedai
nuoja, užtat, kad labai daug triukšmo aplinkui. Tai ko gero, etninė kultūra iš
liks tik vienetų, kurie bus tam pasišventę, arba bus bangų, madų, kada norės
parodyti savo identitetą per buities detales, interjerą ".
Įžvelgiami tam tikri Lietuvos privalumai, palyginus su kitomis Europos
Šalimis. Rytų Lietuvai būdinga ir visa tai, kas būdinga visai Lietuvai. Todėl,
kalbėdami apie Rytų Lietuvos etninės kultūros raidos tendencijas, dauguma
ekspertų rėmėsi ir bendrosiomis Lietuvos etninės kultūros padėties charakte
ristikomis:
„Kaimas vis dar bus gyvas, mūsų unikali situacija, 30 procentų - žemės
ūkyje, tai mes turime sąlygas nepalyginamai geresnes, yra dar pakankamai
daug autentikos gyvos kaime. Jeigu mokytojai, kultūros darbuotojai bus geri,
jei su jais bus dirbama, jie su vaikais ar jų tėvais dirbs, tai dar gali kurį laiką
prasilaikyti. Bžezinkis jau prieš 10 metų suabejojo, ar Europos kultūra išliks,
turėdamas galvoje Vakarus, Ameriką, tai reikia labai būti optimistu, kad ga
lėtum pasakyti, kad išliks mūsų etninė kultūra ".
Pabrėždami bendrąsias etninių kultūrų nykimo pasaulines tendencijas,
ekspertai bando ieškoti išeičių, ir jos yra randamos jungiantis į Europos Są
jungos struktūras. Decentralizacija, asmeninės iniciatyvos, bendradarbiavi
mas įvairiais lygmenimis ženkliai paskatintų pozityviąsias etninės kultūros
raiškos kryptis:
„ Yra nuostata aktyvinti, finansuoti, kurti projektus, padaryti tiesioginius
ryšius regioniniam lygyje. Tarybinė sistema buvo pastatyta ant piramidžių
centrų. Centrai tampa antro lygio lygmenys, o regionai pasidaro pagrindi
niai. Jei mes restruktūrizuotumėme Lietuvą regionais - Žemaitija, Aukštaiti
ja, Dzūkija, tai mes atiduotume kontaktus, finansavimus Aukštaitijai, Žemaiti
jai, tai fantastiška vizija. Visi festivaliai finansuojami ne kažkokiem centram,
o konkrečiai žmonėm, kurie tą daro. Jei tą viską realizuoti, kas ten Europos
Sąjungoj sudėta, tai Lietuvos etninei kultūrai būtų gerai".
Etnokultūrinės savimonės procesai vertinant etninės kultūros būklę ir
žvelgiant į perspektyvas yra labai svarbūs. Etninės kultūros specialistai nuo
latos pabrėždavo, kad ir plačioji visuomenė, ir valdančiosios struktūros nepa
kankamai stengiasi ugdyti etninę savimonę.
,,Nuolat kalbėti apie tai, kad mes esam maža tauta, kad globalizacija, ži
nių visuomenė nėra vien gėrybės, kad yra labai dideli pavojai, kad tas žmo-
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gus, kuris nepriskiria savęs kokiai nors etninei bendruomenei yra vis dėlto
daug mažiau laimingesnis, negu tas, kuris turi savo tvirtas šaknis. Kad tau
reikia įdėti pastangų, kad žmogus tam ruoštųsi. Tą reikia kalbėt ir žurnalis
tams, ir valdžiai. Ir programas tokias kurti".
„Ten, kur palanki dirva kaimo turizmui, tai yra labai palanku,.. Aš ma
nau, kad reiktų skatinti, kad tie, kurie dainuoja to krašto dainas, turėtų neužsisukti miesto scenose, o važiuotų į tą kraštą ir bandytų daryti kažką su tais
žmonėmis. Nes jiems vieniems tai yra per sunku. Nes jų vaikai kartais prade
da daryti biznį su kaimo turizmu, bet neturi to suvokimo, supratimo ".
„Materialinis paskatinimas būtų, jei Čia po kurio laiko išsivystytų agrotu
rizmas, tai kūrybingesni žmonės bandytų prisitaikyti, ir sodybą savo įrengti
įdomiau. Turistai galėtų pamatyti tikrą kaimą, o ne sumodernintą; o tada čia
ir suvenyrai, ir patiekalai, ir viskas įgautų materialinį paskatinimą ".
Ekspertų pasisakymai leidžia daryti išvadas apie etnokultūrinės savimo
nės stoką. Tai susiję su krašto tautinės sudėties ypatumais ir iŠ jų išplaukian
čiomis tapatumo problemomis. Tautinis tapatumas remiasi žmogaus apsi
sprendimu. Tačiau tas apsisprendimas lengvesnis, kai remiamasi tradicinės
kultūros paveldu.
Plačiai pastebima, kad jaunimo kaime lieka vis mažiau - tai apsunkina et
ninės kultūros perdavimą ir plėtrą.
Iš esmės ekspertų vertinimuose galima įžvelgti ir tam tikrų prieštarų.
Konstatuojama, kad kraštas ekonomiškai paliegęs, tačiau būtent todėl buvo
išsaugota kaimų struktūra, bendravimo ir bendruomeniškumo galimybės. Tai
garantavo nepertraukiamą tradicijos perdavimą. Kalbant apie etninę kultūrą,
paprastai akcentuojama praeitis, nors ir etnokultūros įstatymo esmė, ir prakti
ka rodo, kad norint išsaugoti gyvąją tradiciją reikia galvoti apie etninės kultū
ros gyvavimo dėsningumus ir modelius. Etninė kultūra turi plėtotis, turi būti
aktyvi. O dabar visos pastangos telkiamos paveldui apsaugoti. Todėl tie ak
centai ir pareiškimai, kurie susiję su Švietimo sistema ir gyvosios tradicijos
tęsimu, yra perspektyvūs ir vertingi.
Analizuojant ekspertų nuomones, pastebėta, kad ekspertai daugiausia kal
bėjo apie etninę kultūrą kaime, kaimo mokyklose, kaimo bendruomenėse. Ta
čiau kaimo gyventojų skaičius mažėja, ir kuo toliau, tuo labiau aktualės ban
dymai integruoti etninę kultūrą į miesto kultūrinę terpę. Tradicijos tęstinumą
pirmiausia lemia žmonės ir struktūros, besistengia tąją tradiciją pratęsti.
Svarstydami etninės kultūros perspektyvas Rytų Lietuvoje, ekspertai vadova
vosi savo patirtimi. Todėl siūlymai ir vizijos labai įvairūs, nuo globalinių iki
labai paprastų, įgyvendinamų be ypatingų pastangų. Remiantis ekspertų pa-
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siūlymais, galima būtų apibendrinti etninės kultūros būklę ir išskirti kelias
Rytų Lietuvos etninės kultūros plėtros kryptis:
•Rytų Lietuvos regione iki šiol išsaugotas ir gyvas tradicinės kultūros
senasis klodas: dainos, papročiai, šventės - svarus pagrindas tolesnei etninės
kultūros plėtrai ir raiškai.
•Etninės kultūros paveldas gali tapti veiksniu, sutelkiančiu žmones, slo
pinančiu priešiškumą tarp tautybių, mažinančiu įtampą ir konfliktus. Reko
menduojama akcentuoti krašto etninio paveldo senesnes formas, bendras įvai
rioms tautybėms.
•Bendruomeniškumas - tai pilietinės visuomenės pagrindas. Siūloma
išnaudoti kaimo bendruomenių patirtį, skatinant naujas pilietines ir bendruo
menines iniciatyvas.
•Stiprinti etninės kultūros dėstymą įvairiomis formomis visose švieti
mo sistemos grandyse, įtraukiant etninės kultūros subjektus.
•Skatinti miestų etninę kultūrą puoselėjančių organizacijų, ansamblių
aktyvesnį bendravimą su kaimo struktūromis, finansiškai remti programas,
sujungiančias miesto ir kaimo etnokultūrines iniciatyvas.
•Visokeriopai skatinti ir kelti etninės kultūros prestižą, etninę ir regio
ninę savimonę, finansuojant projektus, susijusius su etninės kultūros raiška ir
sklaida.
•Išnaudoti kaimo turizmo teikiamas galimybes etniniams savitumams
išsaugoti.
Vertinant dabartinę etninės kultūros būklę, pastebima tendencija Rytų
Lietuvos etninės kultūros būklę vertinti prasčiau negu kitų Lietuvos regionų.
Pabrėžiamas to krašto savitumas, kuris pasireiškia dviem tarsi vienas kitam
prieštaraujančiais dalykais: turtingas paveldas išliko dėl to, kad kraštas buvo
atsilikęs; kita vertus, kraštas sunykęs, nutautėjęs, gyventojai stokoja savimo
nės. Anksčiau krašto ekonominis atsilikimas buvo savotiškas etninės kultūros
išsaugojimo ar išlikimo laidas. Dabar procesai pasuko kita linkme - tik eko
nominė stiprybė gali paremti etninę kultūrą. Turtingesni Lietuvos regionai jau
mėgina įtraukti etninės kultūros paveldą į vienokias ar kitokias komercines
struktūras, naudodami įvairias etninės kultūros paveldo ir raiškos formas. Be
sivystantis kaimo turizmas - gera proga atkreipti dėmesį į išlikusius regionų
savitumus ir juos tinkamai panaudoti.
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THE PERSPECTIVES OF ETHNIC CULTURE
DEVELOPMENT IN EAST LITHUANIA
Inija Trinkūnienė
Institute for Sočiai Research
SaltoniSkių 58, LT-2600 Vilnius
Summary
The article is based on the investigation of ethnic culture situation in East
Lithuania. The evaluation of the situation is based on the opinions of ethnic
culture experts.
The situation of ethnic culture in East Lithuania is declared to be worse
than in other regions of our country. Economic rise and development of re
gionai structure of the country are the main points, which can influence et
hnic culture development. The specialists declare two models of ethnic cultu
re development in East Lithuania. Both of them depend on the understanding
of the priorities of traditional culture and statė cultural politics.
The main directions of ethnic culture development are based upon the
suggestions of experts. They are the following: to raiše up the status (prestige) of ethnic culture, to intensify the education of ethnic culture in schools, to
supportprojects, based upon cooperation betvveen village and city.
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STUDENTIJOS PROFESINIŲ GRUPIŲ RADIMASIS
Vida Kasparavičienė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Jaunimo profesiniai siekiai, ne vieno sociologinio tyrimo duomenimis,
nėra stiprūs. Straipsnyje tiriama, ar gali skirtingų specialybių studentai dar
studijų metu įgyti profesinės grupės bruožų. Tokių bruožų, t. y. bendrų nuo
statų, vertybių, nesutampančių su kitų visuomenės grupių vertybėmis, pana
šių asmenybės ypatumų, kalbos savitumų, turi tik viena iš tirtų studentų gru
pių - kariūnai. Nustatyti šios profesinės grupės radimosi veiksniai. Kitų tirtų
specialybių studentai profesinės grupės bruožų neturi. Tą lemia per trumpa
studijų trukmė arba per silpna profesinių siekių motyvacija.
Raktažodžiai: profesijos vertybės, profesinė grupė, saviraiška, savęs verti
nimas, grupės spaudimas, kalbos raiška.

Profesija, darbas nėra labai svarbios visuomenės vertybės. Paskutinį pra
ėjusio amžiaus dešimtmetį atliktų miestiečių tyrimų duomenimis, piliečiai,
kuriems šios vertybės buvo svarbiausios, sudarė 3-4%, o antroje vietoje pagal
svarbą- 14-17% žmonių. Jaunimo longitiudinio tyrimo, kurio antras tarpsnis
vyko devintą dešimtmetį, duomenys rodė, kad tik dešimtadalis studijuojančių
jaunuolių labai vertino profesiją bei turėjo apmąstytą požiūrį į darbą. Panašūs
ir vėlesnių tyrimų rezultatai - jaunimo profesinis kryptingumas nedidelis.
Tad ar profesinių grupių skiriamieji bruožai: savos vertybės, nesutampančios
su kitų visuomenės grupių vertybėmis, tam tikras elgesio stilius, savita kalba,
gali rastis tarp besimokančio jaunimo, ar susidaro jau vėliau, po kelerių ar
daugelio darbo metų. Galbūt profesijos, kaip vertybės, suvokimas - tik vie
nas, nors būtinas veiksnys kuriantis profesinėms grupėms. Tikriausiai nema
žiau svarbus buvimas tam tikroje aplinkoje -jis savaime ugdo asmenybės ir
elgsenos bruožus, būdingus kuriai nors profesijai, jos aplinkai. Kitaip tariant,
išoriniai grupės bruožai gali būti perimami ir be stiprios vidinės profesinės
nuostatos. O gal profesinės grupės visuomenėje, kur profesija, karjera nelabai
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vertinama, iš viso nesusikuria, o gyvuoja tik supanašėjusios žmonių grupės ir
tik tol, kol jas vienodina išorinės veiklos aplinkybės.
Šiuo darbu siekėme nustatyti, ar skirtingų specialybių studentai turi profe
sinės grupės požymių: ar stiprus jų profesinis kryptingumas (ar asmenybės
gabumai, saviraiška, trūkstamų įgūdžių supratimas siejasi su profesiniais sie
kiais), ar grupę iš kitų išskiria bendros nuostatos, vertybės, asmenybės bruo
žai, kalbos ypatumai.
Manome, kad studentų grupės, dar nedirbusios pagal profesiją, gali turėti
tik silpnų profesinės grupės bruožų. Tos studentų grupės, kurios ilgiau studi
javo ir kurių profesinis kryptingumas buvo ilgiau ugdomas, turi daugiau arba
stipresnių panašių bruožų. Tarp jų ir tokių, kurie skiria jas iš kitų grupių pro
fesijos požiūriu.
1998m. pabaigoje ir 1999m. pradžioje apklausti 102 Vilniaus aukštųjų
mokyklų studentai (Karo akademijos trečiakursiai kariūnai, Vilniaus univer
siteto ketvirtakursiai sociologijos studentai, Vilniaus pedagoginio universiteto
dieninio ir vakarinio skyrių etikos specialybės pirmakursiai). 46% studentų rytų Lietuvos gyventojai. Iš jų tris ketvirtadalius sudarė vilniečiai. Mūsų tir
tos studentų grupės ^ daugiausia lietuviai. Palyginti daugiau nelietuvių - ru
sų, lenkų, ukrainiečių tautybės - buvo tik tarp Vilniaus pedagoginio universi
teto žmonių. Jie sudarė mažą studentų dalį. Nelietuvių tautybė turėjo nedidelį
poveikį kalbos raiškos duomenims.
Klausimynas susidėjo daugiausia iŠ atvirų savęs vertinimo klausimų.
Studentai sudarė keturias grupes. Dvi iš jų jau buvo persiritusios į baigia
mąjį studijų tarpsnį (ketvirtakursiai sociologijos studentai ir trečiakursiai ka
riūnai), o kitos dvi - tik pradėjusios studijuoti (Vilniaus pedagoginio univer
siteto dieninio ir vakarinio skyriaus etikos specialybės studentai).
Išskirsime kiekvienos grupės bruožus, kuriais labiausiai skyrėsi nuo kitų,
ir pamėginsime nustatyti, ar jų pakanka, kad būtų galima kalbėti apie studen
tų profesinių grupių radimąsi.
Analizuojant savęs vertinimo duomenis, atsiskleidė grupės narių supana
šėjimas. Tai grupės spaudimo pasekmė: grupės palaikomos nuostatos buvo
tapusios veik privalomos narių daugumai. Supanašėjimą lėmė studijų trukmė,
tarpasmeninių kontaktų intensyvumas, psichologinė grupės atmosfera ir pro
fesijos reikalavimai. Pirmakursiai dar nebuvo spėję supanašėti. Panagrinėsi
me, ar vyresnių tirtų studentų supanašėjimas žymi profesinės grupės radimąsi.
Pirmiausia apibūdinsime ilgiau studijavusias studentų grupes.
Sociologijos studentai išsiskyrė visų pirma aukštesniu tėvų socialiniu sta
tusu. Jų tėvai buvo labiausiai išsilavinę: visi turėjo arba aukštąjį {78% tėvų ir
61 % motinų), arba specialų vidurinį išsilavinimą (22% tėvų ir 39% motinų).

228 VIDA KASPARAVIČIENĖ

Dauguma dirbo specialistais, vadovais. Nė vienos kitos mūsų tirtos specialy
bės studentų tėvai nesudarė tokios sutelktos aukštesnio socialinio statuso gru
pės. Kariūnų tėvų išsilavinimas mažesnis: aukštąjį turėjo 23% tėvų ir 33%
motinų, specialų vidurinį ^ 40% tėvų ir 52% motinų. Maždaug ketvirtadalis
tėvų - darbininkai. Panašaus išsilavinimo ir Vilniaus pedagoginio universite
to dieninio skyriaus studentų tėvai. Vakarinio skyriaus studentų socialinis sta
tusas palyginti žemiausias. Aukštąjį išsilavinimą turėjo tik 8% tėvų ir 33%
motinų, o specialų vidurinį - 42 % tėvų ir 33 % motinų. Trečdalio šių studen
tų tėvai nedirbo (bedarbiai ir pensininkai).
Tėvų išsilavinimas ir dirbamas darbas - ir moralinė, ir intelektinė, ir fi
nansinė studentų atrama. Sociologijos studentus ji rėmė stipriausiai.
Kiek leido tyrimo duomenys, panagrinėjome studentų finansinę padėtį.
Sociologijos studentų ji tvirčiausia. Dauguma gyveno remiami tėvų. Bemaž
pusė, be tėvų paramos, gaudavo ir stipendiją, o 50% Šiųjaunuolių, be stipen
dijos ir tėvų paramos, dar ir užsidirbdavo. Tik vienas šios grupės žmogus nu
rodė verčiąsis savo darbu.
Kitų studentų grupių padėtis prastesnė. 8 % dieninio skyriaus pedagogikos
studentų išlaikė tėvai, iš jų daugiau kaip pusė dar gaudavo ir stipendiją. De
šimtadalis dieninio skyriaus studentų nurodė gyveną iš stipendijos ir dirbamo
darbo. Tarp dieninio skyriaus studentų tokių, kurie gyventų tik iš savo darbo,
nebuvo. O tarp vakarinio skyriaus būsimų pedagogų - atvirkščiai, vien iš sa
vo darbo gyvenantys jaunuoliai sudarė pusę grupės, dar ketvirtadalis dirbda
mi prisidurdavo prie stipendijos ir tėvų paramos. Taigi iš viso dirbo trys ket
virtadaliai šių studentų. Tik 25% vakarinio skyriaus žmonių nurodė gyveną
išlaikomi tėvų bei gauną stipendiją — tik ketvirtadalis galėjo atsidėti vien stu
dijoms. Apskritai vakarinio skyriaus studentų finansinė padėtis prasčiausia.
Kariūnų padėtis šiuo požiūriu išskirtinė: veik visi gaudavo stipendiją ir
buvo išlaikomi valstybės - su visomis iš to sklindančiomis pasekmėmis, prie
kurių dar grįšime aptardami kariūnų grupę. Daugiau kaip pusę kariūnų pa
remdavo tėvai. Jų finansinė padėtis, palyginti su sociologijos ir vakarinio
skyriaus pedagogikos studentais, vidutinė. Svarbiausia - jiems nebuvo būti
nybės dirbti, kad galėtų studijuoti.
Grįšime prie sociologijos studentų. Galėtume manyti, kad sociologijos
studentai - besirandanti aukštesnio socialinio statuso grupė. Ar didesnės gali
mybės padėjo ugdyti profesinį kryptingumą? Paaiškėjo, kad ne. Jos tik susil
pnino pasirinkimo motyvaciją.
Sociologijos studentų profesinis kryptingumas silpnas. Jis neturėjo ryš
kesnės apibrėžties. Jaunuoliams trūko asmenybės centro. Jų gabumai ir savi
raiška krypo viena linkine, o profesinės nuostatos ir interesai - kita. Nė vieSOCIALINIŲ TYRIMU INSTITUTAS 229

nas sociologijos studentas savo pranašių gabumų, kurie galėtų stipriausiai
motyvuoti veiklą, nesiejo su profesija. Kokių specifinių specialybės interesų
jie, kiek galime spręsti iš apklausos, nebuvo išsiugdę. Galbūt sociologijos
ketvirtakursiai ir veikė savo profesijos kryptimi, bet per silpnai, kad tokios
veiklos ženklai prasimuštų pro daugelį kitų, jiems svarbesnių dalykų. Geriau
siu atveju (arčiausiai profesijos) studentai nurodydavo rūpinasi studijomis,
bet juk studijos šiems žmonėms buvo besibaigianti atkarpa. Apskritai šiems
studentams knietėjo aprėpti kuo platesnes veiklos sritis, nedaug bendra turin
čias su sociologija. Galbūt šitokiu būdu ketvirtakursiai rengėsi geriau prisitai
kyti prie rinkos reikalavimų - stengėsi tapti ne siaurais specialistais, o apskri
tai išsilavinusiai žmonėmis, nuvokiančiais apie daugelį specialių dalykų. Šis
požiūris į studijas, profesiją turi ir probleminį aspektą - ar „platūs specialis
tai" įstengs varžytis su ekonomikos, tiksliųjų mokslų, teisės žinovais.
Taigi ketvirtakursių sociologijos studentų vienodumas krypo ne profesijos
linkme. Jį lėmė šių jaunuolių ekstra versijos polinkis, kuriam, matyt, buvo pa
lanki studijų aplinka. Supanašėjimas apėmė studentų sugebėjimus ir saviraiš
ką. Kas antras sociologijos studentas nurodė turįs išskirtinių organizacinių su
gebėjimų arba norįs juos ugdyti šia linkme. Studentų atskleistas organizavi
mo turinys gan lėkštas (dažniausiai apsiribojo „vakarėlių, renginių organiza
vimu"). Perdėtą vadovavimo sugebėjimų sureikšminimą, ekstraversinį polinkį
dominuoti sietume ne tiek su sociologo kvalifikacija, kiek su rengimusi admi
nistraciniam darbui, galbūt vadovo veikla, arba su jį skatinusia studijų aplinka.
Kitą sociologijos studentų supanašėjimo bruožą, neišryškėjusį jokioje ki
toje grupėje, pavadintume noru pademonstruoti asmenybės visapusiškumą.
Studentai stengėsi parodyti, kokie platūs ir įvairiapusiški jų interesai bei sie
kiai. Studentai nurodė, kad jiems labai rūpi politika, rinkodara, iškalbos me
nas, teisė, ekonomika, buhalterija. Kad galėtų gerai nutuokti tose srityse, pa
stangų ir laiko reikia ne mažiau kaip sociologijos studijoms. (Kodėl tad nesi
rinko ekonomikos ar teisės studijų?) Kadangi tos sritys nesutapo su studentų
nurodytais gabumais ir saviraiška, tai manome, kad jie neturėjo stiprių intere
sų, galinčių nukreipti asmenybę viena gilia vaga, pvz., profesijos arba ta, ku
ria itin domėjosi. Studentų organizacinė veiklos vertinimas ir parodomosios
pusės poreikis slopino kitų grupės narių saviraišką: kita grupės dalis, neįsi
traukusi į organizavimą, liko tarsi nepripažinta ir santūriai reiškė nepasitenki
nimą, mat jautėsi aplenkta ir nepakankamai vertinama.
Taigi supanašėjimo bruožai apibūdina grupę, bet su profesinėmis nuosta
tomis nedaug bendra teturi.
SupanaŠėjusi buvo ir sociologijos studentų kalbos raiška - ir turinys, ir
raiškos priemonės.
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Atsakydami į keturis savęs vertinimo klausimus, jie pavartojo daugiau žo
džių negu kitos studentų grupės. Vienam sociologijos ketvirtakursiui prireikė
vidutiniškai 31 žodžio - 1,7 k. daugiau negu pedagogikos studentui (18,6 žo
džio) ir 2,3 k. daugiau negu kariūnui {13,2 žodžio). Tačiau iš 558 sociologijos
studentų žodžių tik 230 buvo pavartoti po vieną kartą (nevienašakniai). Bū
tent šis žodynas apibūdina studentų grupės kalbos raiškos įvairovę, nusako
asmenybės raiškos skirtybes. Kiti žodžiai - grupės kalbos raiškos supanašėji
mo rodiklis. Sociologijos studentų, nors pavartojusių daugiausia žodžių, kal
bos raiška buvo labiau suvienodėjusi negu pedagogikos, ypač vakarinio sky
riaus, žmonių (žr. 1 lentelę).
/ lentelė. Studentų grupių kalbos raiškos įvairumas (%)
Grupės
Vakarinio skyriaus pedagogikos studentai
Dieninio skyriaus pedagogikos studentai
Sociolo^ijos studentai
Kariūnai

Nevienašakniai žodžiai

60
44
41
36

Dažniausi sociologijos studentų žodžiai: sritis {pavartota 16 k.), organi
zuoti, organizavimas (14k.), aš (14k.), veikla (14k.). Išskyrus pirmąjį, nuo
perdėtai dažno manipuliavimo pastaruoju metu veik netekusį prasmės, kiti
aiškiai atspindi bendrą sociologijos studentų nuostatą. Išnagrinėjus kiekvieno
atskiro sociologijos ketvirtakursio atsakymus kalbos požiūriu, paaiškėjo, kad
klausimai aktualizavo palyginti siaurą semantinę erdvę - kai kurie studentai
vertėsi keletu žodžių, nesibaidė monotonijos nei pasikartojimų.
Trumpai nurodysime kitus Šių jaunuolių kalbos raiškos ypatumus, kuriais
skyrėsi nuo kariūnų ir pedagogikos studentų, - bendrybių ir parazitinių trum
pinių pomėgį. Užuot konkrečiai atsakę kad ir apie trūkstamus įgūdžius, ketvirtakursiai rašė, kad nori „tobulinti akademinius įgūdžius" arba „trūksta ži
nių tiksliuosiuose moksluose" - ar fizikos ir matematikos žinių? ar taip įvar
dintas tas žiupsnis sociologui reikalingos matematinės statistikos? Bendrybės,
ypač to paties žmogaus keliskart pavartotos, nuvertino atsakymų turinį. Ben
drybės, abstrakcijos būdingos žiniasklaidos, valdininkų, politikų kalbai ir nė
ra sociologų, kaip profesinės grupės, atributas. Sociologijos studentai dažnai
vartojo ir parazitinius, neturinčius informacijos trumpinius, perimtus, matyt,
iš įpročio konspektuoti. Jais dangstė neturėjimą ką pasakyti.
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Tad sociologijos ketvirtakursių kalbos raiška, nors ir skyrėsi nuo kitų stu
dentų grupių, neatskleidė kokių nors profesinei grupei priskirtinų ypatumų.
Dar vienas bruožas, skyręs sociologijos studentus nuo kitų studentų, - pa
sitenkinimas. Sociologijos ketvirtakursiai - laimės kūdikiai. Jų sėkmės gairės
tokios.
1.Baigę vidurinę, iškart įstojo į aukštąją mokyklą (tuo ypač skyrėsi nuo
Pedagoginio universiteto studentų, iš kurių maždaug kas antras į aukštąją mo
kyklą įstojo vėliau, po vieno ar kelių nesėkmingų bandymų).
2.Pasitenkinimas gyvenimu. Džiugus požiūris į gyvenimą apskritai bū
dingas daugumai tirtų studentų, bet sociologijos ketvirtakursiai labiausiai
tryško pasitenkinimu. Pagal keturių balų skalę jį vertino 3,2 (kariūnai - 3,1,
pedagogikos dieninio skyriaus jaunuoliai - 3, vakarinio skyriaus - 2,8 balo).
Ketvirtakursių grupėje, ne taip, kaip kitose, nebuvo nė vieno nepatenkinto
studento (nepatenkinti kariūnai sudarė 4%, dieninio skyriaus pedagogikos
studentai - 15 %, vakarinio skyriaus studentai - 25 %).
3.Savo veiklos sėkmės vertinimas. Atsakydami į savęs vertinimo klausi
mą apie sėkmę, ketvirtakursiai 10% dažniau negu kiti studentai atsakydavo,
kad „dažniausiai pavyksta" pasiekti, ko nori. Kirų grupių studentai buvo paty
rę ir nesėkmių, o sociologijos ketvirtakursiai su neįveikiamomis kliūtimis ar
ba nesusidurdavo, arba jas už juos įveikdavo kiti.
Sėkmė ir kliūčių nebuvimas turėjo įtakos sociologijos studentams kaip as
menybėms: veikė jų bendrą ir profesinį kryptingumą ne apibrėžta, o difuzine
linkme. Daugelis galimybių silpnino pasirinkimo motyvaciją.
Tie bruožai, kuriais sociologijos studentai skyrėsi nuo kitų, profesinės
grupės nesukuria. Galbūt randasi pretenduojanti į aukštesnį socialinį statusą
grupė, bet, be siekio būti ne siauru, o plačiu specialistu, kokių išskirtinių
bruožų, galinčių vienyti grupę ir baigus studijas, nenustatyta.
Kariūnai - antra ilgai studijavusi grupė. Kariūnai profesiniu požiūriu ge
riausiai pasirodė tarp kitų studentų grupių. Dešimtadalis trečiakursių buvo
rimtai atsidėję profesiniams siekiams -jų gabumai, raiška, trūkstamų įgūdžių
suvokimas atitiko būsimos profesijos reikalavimus. Dešimtadalio kariūnų
profesiniai siekiai stipriau motyvavo veiklą ir asmenybės plėtrą. Kitų studen
tų grupių profesinis kryptingumas kur kas silpnesnis.
Čia reikėtų pabrėžti, kad kariūnų profesinį kryptingumą ir asmenybę bus
gerokai paveikusi Karo akademijos tvarka. Karo akademija gan griežtai nu
stato profesinės karjeros raidą. Studijuodami kariūnai gauna stipendiją, gyve
na bendrabutyje - jų socialiniai kontaktai apriboti daugiausia Akademijos
erdve, nereikia rūpintis materialia gyvenimo puse (92% mūsų apklaustų ka
riūnų gaudavo stipendiją^ o daugiau kaip pusę paremdavo ir tėvai). Tad gali
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atsidėti vien studijoms. Baigę studijas kariūnai privalo nemažiau kaip 6 metus
tarnauti krašto apsaugos sistemoje (taigi nereikia rūpintis būsimu darbu). At
sisakantiems tarnauti arba išstojantiems iš Akademijos numatytos sankcijos.
Griežtos taisyklės verčia laikytis profesinio rengimo reikalavimų, o vidinės
brendimo prielaidos dažniausiai pakeičiamos reglamentu. Neabejotina, kad
specifiniai profesinio rengimo bruožai, apribota socialinė erdvė sudaro palan
kias sąlygas rastis profesinei kariškių grupei.
Trečiakursiams kariūnams, kaip ir sociologijos studentams, būdingas su
panašėjimas. Jis reiškėsi nuostatomis ir vertybėmis, asmenybės bruožais ir
kalbos raiška. Kariūnų supanašėjimą atskleidė atsakymų į savęs vertinimus
turinys ir kalbos raiškos ypatumai. Grupė turėjo bendrą nuostatą vertinti, pir
ma, fizinį žmogaus pranašumą, antra, sugebėjimą valdyti žmonių grupes. Ka
riūnai dažniausiai pabrėždavo turį išskirtinių fizinių gabumų ir neblogai pasi
reiškia sporte. Tie kariūnai, kurių gabumai ir saviraiška krypo Šia linkme, nu
rodė esą gerai vertinami aplinkinių žmonių. Gal kiek utriruotai šią nuostatą
nusakė kariūnas, grupės palankiai vertinamas: jo gabumai reiškęsi „žmogaus
anatomijos žinojimu, leidžiančiu kuo greičiau ir efektyviau likviduoti žmo
gų". Tikriausiai dėl šios bendros nuostatos dalis kariūnų, silpnesnių sportinin
kų, nusileisdami grupės spaudimui, apie savo gabumus visai nutylėjo. Mano
me, kad fizinis žmogaus pranašumas ir sugebėjimas valdyti žmones turi kur kas
svarbesnę vietą tarp kariūnų negu kitų žmonių (profesinių grupių) vertybių.
Daugumai kariūnų buvo būdingas ir asmenybės bruožas, nusakomas do
minavimo ir paklusnumo priešprieša. Noras sugebėti vadovauti aiškėjo iŠ ka
riūnų (palankiai vertinamų aplinkinių žmonių) atsakymų. Kariūnai kur kas
dažniau nurodydavo šį tarpasmeninių santykių aspektą negu užuojautą, suge
bėjimą išklausyti ar patarti (tuo ypač skyrėsi nuo Vilniaus pedagoginio uni
versiteto studentų). Bet patiems dažniau tekdavo paklusti. Tą parodė kariūnų
savęs vertinimas: paklusnumas, drausmė, savarankiškumo vengimas jų savia
nalizę slopindavo dažniau negu kitus studentus.
Iš visų tirtų studentų grupių kariūnai išsiskyrė prasčiausia kalbos raiška.
Kiekvienas kariūnas į 4 savęs vertinimo klausimus atsakė 13,2 žodžio - vie
nam atsakymui prireikė vidutiniškai 3,3 žodžio (sociologijos studentų atsaky
mai 2,3k., o pedagogikos studentų- l,4k. žodingesni). Vertiname lakonišku
mą, tačiau manome, kad kariūnų kalbos raišką lėmė ne tikslumo ir glaustumo
siekis, o štai kas: 1) nedideli turimo žodyno ištekliai, 2) apyprastė savianalizė
(kadangi klausta apie savęs vertinimo dalykus), 3) parengtis elgtis ne sava
rankiškai, o grupei įprastu būdu.
Iš 686 žodžių, kuriuos kariūnai pavartojo atsakydami į savęs vertinimo
klausimus, tik 247 nesikartojo (nevienašakniai). Taigi kariūnų atsakymų kal-
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bos įvairovę sudaro 30% vartojamų žodžių. Kalbos požiūriu kariūnai - la
biausiai supanašėjusi grupė (žr. 1 lentelę). Dažniausiai vartojami žodžiai to
kie: sportas (22 k.), žmonės (21k.), nežinau (18k.), aš (17k.), visi (16k.)- Iš jų
tik pirmu ir trečiu koduojama daugiau informacijos. Kitų reikšmė pati ben
driausia, jungiamoji. Tad apskritai kariūnų kalbos raiška, bent jau tyrimo me
tu, atsiskleidė skurdi ir vienoda. Ne visų - turtingesnis kai kurių jaunuolių žo
dynas ir originalios įžvalgos pagyvino bendrą vaizdą ir kilstelėjo vidutinius
rodiklius, bet šie vis tiek neprilygo kitų studentijos grupių rodikliams. Iš kal
bos raiškos priemonių galime spręsti apie kariūnų veiklos stilių. Tai mažiau
sio pasipriešinimo būdas - patenkinamas, kariūnų nuomone, rezultatas gau
namas mažiausiomis pastangomis.
Neabejojame, kad kariūnai kažkiek perėmę ir kariškių, ir jaunimo, ir
miestiečių žargono bruožų - taip kompensuoja savo bendrinę kalbą. Tačiau į
savęs vertinimo užduotis tos specifinės kalbos neprasismelkė. Todėl mano
me, kad kariūnų kalbos raiška - trumpa, mažai žodinga, vienatonė - tik kartu
su kitais grupės ypatumais (nuostatomis, asmenybės bruožais, palyginti užda
ra socialine erdve ) žymi profesinės grupės radimąsi. Galbūt iš dabartinės ka
riūnų grupės ateity rasis kariškių subkultūra. Mat jų profesinės grupės bruožai
artimi apibūdinantiems subkultūrą (1:334).
Apibūdinsime trumpiau studijavusias studentų grupes - Vilniaus pedago
ginio universiteto pirmakursius.
Sociologijos studentus pavadinome laimės kūdikiais. O Vilniaus pedago
ginio universiteto vakarinio skyriaus pirmakursiai - sėkmės pamestinukai.
Trumpai priminsime jų grupės savitumą.
L Silpniausia intelektinė ir finansinė tėvų parama.
2.Būtinybė dirbti, kad galėtų studijuoti.
3.Į aukštąją mokyklą įstojo po kelių nesėkmingų bandymų (mažiausiai
vieno).
4.Mažiausiai iš visų studentų patenkinti gyvenimu (ketvirtadalis nepa
tenkintų).
5.Prasčiausiai vertino savo veiklos sėkmę.
Nesėkmės ir sunkumai labiau subrandino vakarinio skyriaus studentų as
menybes (2) ir sustiprino profesijos rinkimosi motyvaciją.
Ketvirtadalio vakarinio skyriaus pirmakursių gabumai ir šių raiška tiesio
giai atliepė pedagogo specialybei. Vis dėlto didesnės gabumų, saviraiškos ir
profesinių siekių dermės, galinčios apibūdinti kryptingumą, nebuvo. Vakari
nio skyriaus studentams profesija nebuvo tapusi tokiu stipriu siekiu, kad apie
jį suktųsi jei ne visa, tai bent svarbiausia asmenybės veikla.
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Ši grupė nebuvo supanašėjusi. Kalbos raiška ir turiniu, ir priemonėmis
buvo kur kas įvairesnė negu kariūnų ir sociologų. Iš 201 pavartoto žodžio
daugiau kaip pusė apibūdina grupės žodyno gausą ir yra grupės narių skirtin
gumo rodiklis. Į vieną klausimą atsakyta vidutiniškai 4,6 žodžio. Dažniausi
žodžiai: aš, bendrauti (8 k.), kitas, žmogus (6 k.), muzika (5 k.). Išskyrus pas
kutinį - nuorodą į vakarinio skyriaus pirmakursių meninius polinkius, tai pa
tys bendriausi žodžiai, dažni ir kitų studentų kalboje. Išskirtume vieną profe
sinį šios grupės požymį - sugebėjimą savęs vertinimą išreikšti tiksliau ir taik
liau negu kitų specialybių studentai. Čia reikėtų pasakyti, kodėl vakarinio
skyriaus žmonės kalbos žodingumu pranoko dieninio skyriaus pedagogikos
studentus. Kitataučiai, kuriems, matyt, kalbos kliūtys trukdė atsakyti, sudarė
šeštadalį vakarinio ir kiek didesnę dalį dieninio skyriaus žmonių. Vakarinio
skyriaus grupei buvo lengviau reikšti mintis lietuvių kalba. Be to, vakarinio
skyriaus studentų patirtis, išugdžiusi brandesnes asmenybes, lėmė ir jų žody
no gausą.
Tad Šios profesinės grupės užuomazga - ne daugiau - laikytume pastan
gas, ir sėkmingas, žodžiais išreikšti savęs pažinimo turinį. Kitų profesinės
grupės ženklų šie studentai tarsi neturėjo.
Dieninio skyriaus pedagogikos studentų profesinis kryptingumas silpnas.
Ryšį tarp gabumų, saviraiškos ir profesijos rodė tik dešimtadalio studentų at
sakymai. Savęs vertinimas atskleidė jų asmenybės vienovės nuotrupas: nė
vienam neatrodė svarbu lavinti pranašių gabumų, nedaugelis buvo pasirengę
ugdyti profesijai būtinas savybes. Silpnas ir bendras, ir profesinis kryptingu
mas nevienijo šios grupės. Supanašėjimo ženklų nebuvo. Vis dėlto grupę iš
kitų skyrė palankus psichologinis klimatas, kuris galėtų būti viena iš prielaidų
ugdyti profesijai svarbius grupės bruožus.
Trumpai apibūdinsime pedagogikos dieninio skyriaus pirmakursių kalbos
raišką. Žodynas įvairesnis negu kariūnų ir sociologijos studentų - nevienašakniai žodžiai sudarė 44%. Vienam savęs vertinimo klausimui vidutiniškai
prireikė 4,7 žodžio. Dažniausi žodžiai (būti - 10k., žmonės - 9k., aš - 9k.,
vertinti - 8 k.) maždaug atitinka dažniausiai vartojamus lietuvių publicistikoje
(3:10) ir pirmakursių profesinių polinkių neatskleidžia.

Išvados

Iš ilgiausiai studijavusių studentų grupių viena - kariūnai - turėjo profesi
nės grupės požymių: bendrų nuostatų, vertybių, asmenybės bruožą, išsiskyrė
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tam tikrais kalbos ypatumais. Profesinę grupę padėjo ugdyti Karo akademijos
tvarka ir palyginti uždara jos socialinių kontaktų erdvė. Ilgainiui ši besiran
danti profesinė grupė gali peraugti į kariškių subkultūrą.
Tie bruožai, kuriais sociologijos studentai skyrėsi nuo kitųjaunuolių, pro
fesinės grupės nesukuria. Galbūt randasi pretenduojanti į aukštesnį socialinį
statusą grupė, bet kokių išskirtinių bruožų, galinčių jungti grupę, kai bus bai
gusi studijas, nenustatyta.
Vos pradėję studijas studentai nebuvo supanašėję. Jų grupėms būdingos
tik profesinių bruožų užuomazgos.

1.International Encyclopedia of the Sočiai Sciences. Vol. 15. New York: The Macmillan Company and The Free Press, London: Collier - Macmillan publishers, 1972.
2.Kasparavičienė V. Jaunimo savęs vertinimas integravimosi į Europos Sąjungą požiūriu. Europos keliu. Red. E. Krukauskienė. Lietuvos socialinis ir kultūrinis savitumas integruo
jantis į Europos Sąjungą. Vilnius: LFSI, 2000, p. 55-70.
3.Žilinskienė V. Lietuvių kalbos dažninis žodynas. Vilnius: Mokslas, 1990.
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FORMATION OF THE STUDENTS' PROFESSIONAL GROUPS
Vida Kasparavičenė
Institute for Sočiai Research
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius
Summary
The report deals with the formation of students' professional groups. It
aims to ascertain whether the students of different specialities have the features of professiona! groups: a certain dimension of professional purposefulness, distinctive attitudes, values, personality traits and special language peculiarities. Only one of the groups characterized by the long duration of studies - the cadets - has the features of professional group. These features are
brought up due to the order of professional training at the Military Academy,
relatively close space of students1 interpersonal contacts and the pressure of
the group. In due course the features of professional group may develop into
the subculture of the military.
The sociologists of the finai course have peculiar features too. Yet the fe
atures do not describe them as the professional group. It is possible that they
will join the group of high sočiai status. Their professional goal can be described as an aspiration for wide, not strictly defined ąualification.
The dissimilarity is characteristic of the students who just begin their studies. The certain features of their professional group are in an embryonic statė.
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VILNIAUS STUDENTU VISUOMENINIO AKTYVUMO YPATUMAI
Gražina Maniukaitė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Straipsnyje apžvelgiami Vilniaus aukštųjų mokyklų studentų tyrimo re
zultatai, atspindintys akademinio jaunimo visuomeninio aktyvumo ypatumus
bei požiūrį į šį reiškinį. Siekiama nustatyti įvairių socialinių demografinių
veiksnių, Vilniaus miesto, kaip socialinės psichologinės aplinkos, vaidmenį
formuojant studentų pilietiškumą.
Raktažodžiai: Vilnius, akademinis jaunimas, visuomeninė veikla, pilietiš
kumas, gyvenimo Vilniuje motyvai, Vilnius kaip gimtinė.

Rytų Lietuvos socialinės raidos išskirtinumą lėmė Vilniaus ir Vilniaus
krašto atgavimo istorinės aplinkybės. Turbūt dėl šios priežasties nei šalies
šiaurė, nei pietvakariai nesulaukė tokio ypatingo sociologų dėmesio. Jau
1939 m. rudenį, Lietuvai perimant Vilnijos administravimą, lietuvių šviesuo
menė aktyviai svarstė krašto demografinės politikos, gyventojų integravimo į
Lietuvos valstybę galimybes. Vilniui skirtame „Naujosios Romuvos" nume
ryje J.Keliuotis akcentavo plačios ir radikalios ekonominės, socialinės ir že
mės ūkio reformos būtinybę, o J. Būtėnas Vilnių regėjo kaip visuomeninių są
jūdžių centrą. Neabejota^ kad naujasis Vilniaus universitetas vėl taps Lietu
vos kultūros židiniu, kaip senasis, betgi labiau už senąjį atitiks tautines lietu
vių aspiracijas (1). Taigi daug tikėtasi iŠ jaunosios kartos, studentų visuome
niškumo ir pilietiškumo. Ar išsipildė šie lūkesčiai? Kokią įtaką studentų vi
suomeniškumui turėjo karas, pokaris, visi 50 okupacijos metų? Ar Vilniaus
studentija yra socialiai aktyvi gyventojų grupė?
Siekiant apibrėžti konkrečios socialinės grupės (pvz., studentų) ypatumus
tenka prisiminti anksčiau atliktų sociologinių tyrimų rezultatus. Tarybinėje
sociologinėje literatūroje socialinio aktyvumo sąvoka dažniausiai buvo sieja
ma su visuomenine veikla, dalyvavimu komjaunimo organizacijos ir profsą
jungos darbuose. Aktyviais buvo laikomi ir sportuojantys, meno saviveikloje
ar studentų mokslinėje draugijoje (SMD) dalyvaujantys asmenys, tačiau vi
suomenininko įvaizdį lėmė būtent studento santykis su komjaunimu ir profsą-
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junga, vadinamasis visuomeninis-politinis aktyvumas. Tenka pripažinti, kad
besimokančio jaunimo aktyvumas bent jau formaliai buvo didžiulis. Tokią
tendenciją rodo daugelio 1970-1987 m. atliktų tyrimų rezultatai. Remiantis
vien Lietuvoje moksleivių bei studentų apklausų duomenimis (19761978 m.), apie 67% vidurinių mokyklų abiturientų ir 75% aukštųjų mokyklų
baigiamųjų kursų studentų dalyvavo visuomeninių organizacijų veikloje. Jau
nesniųjų sociologų ar politologų kartą turėtų stebinti ir teigiamas aštuntojo
dešimtmečio jaunimo požiūris į visuomeninę ir politin^ veiklą: dauguma res
pondentų (55-65%) teikėjai labai didelę reikšm^ (2:194-195).
Antra vertus, jau tada suabejota, ar tokie optimistiniai apklausų rezultatai
atspindi tikrąją padėtį. Visuotinės apatijos, kalbų ir darbų nesutapimo apraiš
kos buvo pakankamai ryškios gyvenime, vienaip ar kitaip jas atspindėjo ir so
ciologinių tyrimų medžiaga. Tų pačių ir vėliau (1983) atliktų abiturientų ap
klausų duomenys parodė, kad dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje moks
leiviams šis darbas buvo visiškai nepatrauklus, neįdomus. Bent vieną pastovų
visuomeninį įsipareigojimą turėjo daugiau nei 70% vidurinių mokyklų abitu
rientų, tačiau vertinant įvairią užsiėmimų patrauklumą šiai veiklai dažniausiai
tekdavo paskutinė vieta. Panašiai, beje, buvo vertinamas ir mokslo, mokymo
si patrauklumas (3:118-119). Tuo tarpu studentai mokymąsi, būsimos specia
lybės žinių gilinimą ir visuomenės politinės veiklos reikšmę iš esmės vertino
skirtingai: specialybės žinių gilinimas dažniausiai buvo laikomas ne tik svar
biu, bet ir patraukliu, malonumą teikiančiu užsiėmimu (4:77, 84). Taigi aka
deminis jaunimas griežtai išskyrė mokslą, profesinį pasirengimą ir visuome
ninį darbą, o moksleiviai abi veiklos rūšis, matyt, traktavo vienodai, kaip var
ginančią ir nemalonią pareigą. Atlikti šią pareigą vertė mokymosi bei visuo
meninės veiklos reikšmingumo suvokimas.
Tęsiant jau istorija tapusių sociologinių jaunimo aktyvumo tyrimų apžval
gą būtina paminėti 9-tojo dešimtmečio viduryje suformuluotą sąvoką „aktyvi
gyvenimo pozicija". Veikiausiai ji atspindėjo visuotinio dalyvavimo visuo
meninėje veikloje ir visuotinio bodėjimosi šia veikla priešpriešą. Aktyvi gy
venimo pozicija turėtų reikšti, kad tam tikra socialinė grupė ar pavieniai as
menys nėra pasyvūs juos supančios socialinės aplinkos stebėtojai, gali įver
tinti svarbiausius gyvenimo reiškinius ir pagrįsti savo nuomonę. Šiek tiek vė
liau šią sąvoką pakeitė „žmogaus veiksnys", ryškus M.Gorbačiovo pertvar
kos epochos laiko ženklas. Bet tai jau buvo senosios santvarkos pabaiga ir
naujųjų laikų pradžia, kai tenka perkainoti vertybes.
Vertybių hierarchijos pokyčiai neišvengiamai susiję su tam tikra tuštuma,
lemiančia visuomenės socialinio aktyvumo raidą. Konkrečiau kalbant galima
konstatuoti, kad visuotinio privalomo dalyvavimo visuomeninėje veikloje ne-
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bėra, tačiau neigiamas požiūris į ją tebėra gajus. Kaip įveikti šį prieštaravimą,
kas galėtų užpildyti atsivėrusią tuštumą? Juk nenoromis tenka pripažinti, kad
net ir formalus ar prievartinis komjaunuoliškų įsipareigojimų vykdymas turė
jo ir teigiamą pusę. Jaunuolis buvo priverstas atlikti pavestą darbą^ atsiskaity
ti už jį, o ne vien kritiškai stebėti gyvenimą iš Šalies. Šitaip ne tik nuveikdavo
ką nors naudingo (arba nenaudingo) kitiems žmonėms, bet ir atskleisdavo sa
vo organizacinius sugebėjimus, įgydavo bendravimo patirties. Tokia pastaba
anaiptol nereiškia, kad bandoma reabilituoti „masinio entuziazmo" laikus ar
raginama dirbtinai plėsti skautų, ateitininkų organizacijų, partijų jaunimo
skyrių narių gretas. Tiesiog siekiama atkreipti dėmesį į tas aplinkybes, kurios
galėtų lemti studentų pasyvumą ir pilietiškumo stoką.
Taigi prievartos panaikinimas nebūtinai skatina sąmoningą apsisprendimą
ir savanorišką kokios nors socialinio aktyvumo srities pasirinkimą. LFSI Etnosociologijos skyriaus atlikti sociologiniai miestiečių tyrimai (19931996 m.) parodė, kad visuomenei naudinga veikla ir pilietinės iniciatyvos la
biau rūpi tik vyresnio amžiaus žmonėms (5), (6). I998-1999m. atlikta Vil
niaus akademinio jaunimo apklausa iš esmės patvirtino šią tendenciją, tačiau
išryškėjo ir kai kurie studentų aktyvumo ypatumai.
Pirma, apklausti studentai visuomeniniam darbui daug dėmesio neskyrė,
tačiau dažniau nei ankstesnių Vilniaus ir Kauno gyventojų tyrimų dalyviai
priklausė ar bent norėjo priklausyti kokiai nors organizacijai, judėjimui, parti
jai ir pan. Štai net 13 % Vilniaus studentų akcentavo savo narystę, 12 % norė
jo tapti vienos ar kitos organizacijos nariais. Tuo tarpu iš abiejų 1993-1996 m.
apklaustų miestiečių masyvų visuomeninių organizacijų veikloje dalyvavo tik
3 % respondentų, norą kur nors dalyvauti išreiškė 8-9 % visų apklaustų vilnie
čių ir kauniečių.
Antra, šiek tiek skiriasi studentų dalyvavimo (tiksliau, nedalyvavimo) vi
suomeninėje veikloje motyvacija. Daugelis miestiečių savo pasyvią laikyseną
bandė teisinti laiko, jėgų stoka, nusivylimu visais visuomeniniais judėjimais
ir jų lyderiais, o du trečdaliai apklaustų studentų tiesiai nurodė: „Nedalyvau
ju, nes nenoriu, man neįdomu ir nenaudinga". Todėl galima spėti, kad akade
minis jaunimas gyvenime labiau linkęs vadovautis asmeniniais interesais.
Formalią pagarbą visuomenės prioritetams deklaruodavo tarybinė moksleivi
ja ir studentija, o Nepriklausomybės laikais subrendusi karta nebijo išsakyti
savo nuomonę, nepaiso jokių autoritetų. Galbūt tai labiausiai džiuginantis re
zultatas ugdant socialiai aktyvią asmenybę. Nors didelio aktyvumo nėra, bet
situacija aiški, tikrai aktyvūs asmenys žinomi.
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Tyrimo duomenų analizė parodė, kad studentų požiūrį į dalyvavimą vi
suomeninėje veikloje lėmė jų socialinė kilmė, lytis, amžius, mokymo įstaigos
tipas. Remiantis pateikta apklausos medžiaga galima teigti, kad aktyvesni bu
vo tie respondentai, kurių tėvai visuomenėje užėmė aukštesnę socialinę padė
tį (specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą, gyvenantys sostinėje). Antra
vertus, darbininkų ir kitų mažiau išsimokslinusių šeimų atžalos dažniau ak
centavo visuomeninio darbo reikšmę, t. y. išreiškė norą priklausyti kokiai
nors organizacijai ar judėjimui. Matyt, galimybės aktyviai reikštis toli gražu
nėra visiems piliečiams vienodos, šeimos socialinis statusas ir materialinė pa
dėtis išlieka svarbus jaunimo socialinį aktyvumą formuojantis veiksnys. Ta
čiau šios aplinkybės nereikėtų absoliutinti. Studentų apklausos duomenų ana
lizė parodė, kad merginos vis dar gerokai aktyvesnės nei vaikinai. Be to, po
žiūrį į visuomeninę veiklą gerokai koreguoja respondentų amžius. Vyresnių
kursų studentai (21-23 metų) maždaug 3,5 karto dažniau dalyvavo organiza
cijų ir judėjimų veikloje nei pirmakursiai (iki 20 metų), nors pastarieji labiau
norėjo dalyvauti. Apklausus Vilniaus studentus nepavyko nustatyti jaunimui
patrauklių organizacijų, judėjimų, partijų. Respondentai minėjo bent 15 veik
los sričių, tačiau faktiškai tokių darinių nariais buvo po 1-5 apklaustus stu
dentus. Bene aktyviausi visuomenininkai buvo sociologijos specialybės stu
dentai, daugelis jų priklausė Sociologijos studentų sąjungai, Jaunųjų Europos
federalistų organizacijai, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai, Lietuvos jau
nųjų centristų ir jaunųjų konservatorių judėj imams.
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Šiuo atveju lemiamą reikšmę, be abejo, turėjo studijų pobūdis, tačiau ne
galima neigti ir lyties įtakos (dauguma būsimų sociologų - moterys). Tuo tar
pu Lietuvos karo akademijos studentai neretai pažymėdavo, kad būsimiems
kariūnams nerekomenduojama užsiimti kokia nors kita veikla, visas jėgas bū
tina skirti karo mokslams. Kadangi šią respondentų grupę sudarė išimtinai
vyrai, galima įžvelgti ir išankstinę neigiamą nuostatą, nenorą užsiimti organi
zaciniu darbu.
Respondentų atsakymai parodė, kad studentų dalyvavimas visuomeninių
organizacijų veikloje dažniausiai turėjo politinį atspalvį. Todėl galima kalbėti
apie tam tikrą jaunimo visuomeninio politinio aktyvumo tęstinumą, lyginti šį
reiškinį su prieš 12-15 metų dominavusia komjaunimo bei profsąjungos orga
nizacijų veikla, jaunuolių siekiu kopti karjeros laiptais. Tai jokiu būdu nėra
smerktina, veikiau dėsninga, net pageidautina. Tačiau aktyvaus dalyvavimo
politikoje negalima tapatinti su pilietiškumu, kurio stoka pasireiškia visuotine
apatija, abejingu įvykių stebėjimu. Jau anksčiau minėtos aktyvios gyvenimo
pozicijos ir aktyvios pilietinės pozicijos sąvokos taip pat siejamos su pačių pi
liečių požiūriu į savo vietą visuomenėje, savo galimybių daryti įtaką vertinimu.
Nors pilietiškumo stoka dažniausiai kaltinamas jaunimas, studentų ap
klausos rezultatai tokios stereotipinės nuostatos nepatvirtino. Absoliuti dau
guma respondentų pažymėjo, kad šalies gyvenimui, jos socialinei psichologi
nei, kultūrinei atmosferai turi įtakos pačių piliečių aktyvumas (priešingai ma
nė tik 5% apklaustųjų). Daugiau kaip trečdalis apklaustų studentų (36%) bu
vo įsitikinę, kad piliečių aktyvumas yra svarbiausias veiksnys, turi lemiamą
įtaką šalies raidai. Daugelis anksčiau apklaustų Vilniaus ir Kauno gyventojų
piliečių iniciatyvą vertino skeptiškai: lemiamą įtaką Šiam veiksniui skyrė tik
apie 13% vyresnių miestiečių, maždaug ketvirtadalis 1993 ir 1996m. tyrimų
dalyvių apskritai neigė piliečių aktyvumo reikšmę arba visiškai nesidomėjo
tokiais dalykais (6; 77).
Vilniaus studentų apklausos duomenimis, piliečių iniciatyvai daugiau dė
mesio skyrė Vilniuje nuolat gyvenantieji studentai (46%), o ne atvykusieji į
Vilnių mokytis (31 %). Šiuo atžvilgiu vyrai buvo didesni optimistai nei mote
rys (atitinkamai 41 ir 29%). Tam tikrą reikšmę respondentų vertinimams taip
pat turėjo mokymo įstaigos tipas: pilietiškumu pasižymėjo būsimieji kariūnai,
skeptišku požiūriu išsiskyrė būsimieji pedagogai (48 ir 16%). Be to, piliečių
iniciatyva šiek tiek mažiau buvo linkę pasitikėti išsimokslinusių ir aukštesnę
socialinę padėtį užimančių tėvų vaikai (motinos išsimokslinimas šiuo atveju
įtakos neturėjo). Panašios tendencijos išryškėjo ir vertinant asmeninės inicia
tyvos reikšmę, galimybę pačiam studentui daryti įtaką valdžios sprendimams
ir veiksmams. Nors šiuo atveju savo veiksmų perspektyvas respondentai ver-
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tino santūriau nei piliečių aktyvumą apskritai, didelė dalis apklaustų studentų
(43%) nesijautė bejėgiai, nieko pakeisti negalintys įvykių stebėtojai. Tik
penktadalis respondentų manė, kad jų socialinės grupės atstovai negali turėti
jokios įtakos valdžios sprendimams. Kiti 36% apklausos dalyvių apie tai ne
galvojo, jų ši problema nedomino. Aktyvios asmeninės pozicijos reikšmę itin
akcentavo VU sociologijos specialybės studentai: 67% jų manė galintys da
ryti įtaką visuomenės raidai. Aukštosios mokyklos tipas ir pasirinkta specia
lybė apskritai daugiausia lėmė respondentų požiūrį į asmeninę bei pilietinę
iniciatyvą sprendžiant aktualius gyvenimo klausimus. Štai būsimieji kariūnai,
šiaip jau gana aukštai vertinę piliečių aktyvumo vaidmenį, asmenines galimy
bes ką nors pakeisti vertino santūriau. Galbūt tokią nuostatą lėmė griežta dis
ciplina ir būtinybė paklusti aukštesnių vadų įsakymams? Būsimųjų pedagogų,
etikos mokytojų skeptiškumą ir abejingumą sunku paaiškinti. Kodėl net pusė
apklaustų etikos specialybės studentų visai nesidomėjo nei šalies piliečių ga
limybėmis sprendžiant aktualias socialines problemas, nei savo kaip etikos
mokytojų perspektyvomis, savo misija visuomenėje? Galima spėti, kad šią
specialybę rinkosi atsitiktiniai žmonės, nepatekę kitur ar siekiantys vien aukš
tojo mokslo diplomo.
Kitų veiksnių įtakos analizė neatskleidė nieko naujo, tik patvirtino jau mi
nėtus amžiaus, lyties, Vilniaus, kaip gimtojo miesto, poveikio jaunimo nuo
statoms ypatumus. Taigi Vilniuje gimę ir ilgą laiką gyvenę respondentai
(„tikrieji vilniečiai") labiau pasitikėjo ne tik Lietuvos piliečių, bet ir savo as
meninėmis galimybėmis sprendžiant aktualius šalies gyvenimo klausimus.
Todėl, siekiant išsamiau nušviesti akademinio jaunimo socialinio aktyvumo
bruožus, tikslinga daugiau dėmesio skirti Vilniaus miesto, sostinės temai.
Daugiau kaip pusė apklaustų Vilniaus studentų (53%) norėjo nuolat gy
venti Vilniuje, maždaug penktadalis respondentų (22%) mieliau rinkosi kitą
nuolatinę gyvenimo vietą, o ketvirtadalis apklausos dalyvių dar negalėjo apsi
spręsti. Ryžtingiausi Šiuo atveju, be abejo, buvo Vilniuje gimę ir augę studen
tai: net 72% jų akcentavo būtinybę gyventi Vilniuje. Tyrimo duomenų anali
zė taip pat parodė, kad nuostatą įsitvirtinti Vilniuje lėmė respondentų sociali
nė kilmė (tėvų užsiėmimas ir išsimokslinimas), amžius. Be to, tam tikrą įtaką
studentų apsisprendimui turėjo tai, kad daugelis jų jau buvo susiradę darbą
Vilniuje (nors dažniausiai nesusijusį su profesija). Taigi labiausiai nuolat gy
venti studijų mieste veržėsi specialistų, vadovų ir visų kitų aukštąjį mokslą
baigusiųjų atžalos (motinos išsimokslinimas šiuo atveju turėjo didesnę įtaką
nei tėvo). Darbininkų šeimose užaugę studentai gyvenimą Vilniuje vertino
kritiškiau: norinčių gyventi Vilniuje, to nenorinčių ir neapsisprendusių)ų
skaičius šioje grupėje buvo beveik vienodas, t. y. sudarė maždaug po trečdalį
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respondentų. Su Vilniumi savo asmeninius planus dažniau siejo ir vyresnių
kursų, vyresnio amžiaus (21-23 m.) apklausos dalyviai, ypač studijuojantys
sociologiją Vilniaus universitete (apie 80%). Tačiau tai galėjo lemti būsimo
darbo perspektyvos, o ne siekis įgyvendinti pilietiškai aktyvios asmenybės
nuostatas. Prielaidą, kad pats Vilniaus miestas yra jaunimo aktyvią poziciją
lemiantis veiksnys, iš dalies galėtų patvirtinti studentų apsisprendimo motyvų
analizė (kodėl jie norėtų gyventi būtent Vilniuje). Apibendrinus respondentų
atsakymus į šį klausimą išryškėjo septyni bendresni motyvacijos tipai (žr. 2,3
lenteles), tačiau dažniausiai buvo akcentuojama viena aplinkybė - Vilnius yra
kultūros ir ekonomikos centras, judrus, neužmigęs miestas, kur nuolat kas
nors vyksta. Taip norą gyventi Vilniuje motyvavo beveik trečdalis visų atsa
kiusiųjų į pateiktą klausimą. Panašiai galvojo dar apie 14% norinčių įsitvir
tinti Vilniuje studentų, kuriems svarbiausia gyventi šalies sostinėje, Lietuvos
Širdyje. Galbūt su tam tikromis išlygomis aktyvią akademinio jaunimo pozi
ciją galima sieti ir su dar vienu išryškėjusiu motyvu - noru gyventi vakarie
tiškoje, demokratiškoje ir tolerantiškoje aplinkoje (šitaip Vilniaus miestą įsi
vaizdavo apie 7% norinčių jame gyventi respondentų). Kiti studentų nurodyti
motyvai susiję su būsima profesine veikla, buities, laisvalaikio sąlygomis ar
tiesiog noru gyventi gimtajame mieste (14%).
Taigi maždaug pusė norinčių gyventi Vilniuje studentų vienaip ar kitaip
akcentavo galimybę aktyviai reikštis šiame mieste. Tokį respondentų požiūrį
į studijų miestą lėmė aukštosios mokyklos tipas, pasirinktos specialybės ypa
tumai, taip pat apklausos dalyvių lytis ir amžius. Tačiau didžiausi motyvaci
jos skirtumai išryškėjo palyginus Vilniuje gimusių ir augusių studentų („tik
rųjų vilniečių") ir atvykusiųjų į Vilnių iš kitų Lietuvos vietovių vertinimus
(žr. 2 lentelę). Galimybė aktyviai reikštis, gyvenant Vilniuje, pilietinę inicia
tyvą atspindintys motyvai svarbesni „tikriesiems vilniečiams", tuo tarpu atvy
kusieji akcentavo laisvalaikio ir būsimo darbo pagal įgytą specialybę per
spektyvas. Antra vertus, šio veiksnio įtaka studentų nuostatoms nėra tokia
vienprasmė. Akivaizdu, kad daugelio „tikrųjų vilniečių" apsisprendimą gy
venti Vilniuje lėmė susiklosčiusios aplinkybės, galbūt inercija. Beveik trečda
lis šios grupės respondentų akcentavo Vilniaus, kaip gimtojo miesto, motyvą,
o tai galėtų reikšti ne vien meilę gimtinei, bet ir prisitaikymą prie esamų sąly
gų, nenorą ką nors iš esmės keisti savo gyvenime. Be to, būtina pažymėti, kad
„atvykėliai" studentai norą gyventi Vilniuje netgi dažniau nei „tikrieji vilnie
čiai" siejo su miesto judrumu, dinamiškumu, aktyvumu (atitinkamai 34 ir
22%). Gimę ir augę Vilniuje respondentai dažniau akcentavo miesto vakarietiškumą, demokratišką aplinką ir tai, kad Vilnius yra sostinė. Noras gyventi
būtent šalies sostinėje labiau būdingas apklausoje dalyvavusioms moterims

244 GRAŽINA MANIUKAITĖ

nei vyrams (atitinkamai 24 ir 7%). Vakarietiška Vilniaus atmosfera buvo
svarbi išimtinai vyrams, nei viena iš apklaustų studenčių tokio motyvo nenu
rodė. Joms daug labiau rūpėjo konkretesnis gyvenimo Vilniuje aspektas - ga
limybė gauti darbą pagal specialybę. Įsidėmėtina ir tai, kad visi, akcentavu
sieji Vilniaus vakarietiškumą ir demokratiškumą, mokėsi Lietuvos karo aka
demijoje, o daugumą nurodžiusiųjų gyvenimo sostinėje motyvą sudarė socio
logijos specialybės studentai. Akademinio jaunimo apklausos duomenų kontentanalizė išryškino dar vieną tendenciją: jaunesnio amžiaus studentams, pir
makursiams (iki 20 m.) didesnę reikšmę turėjo miesto dinamiškumas ir lais
valaikio galimybės, vyresniems {21-23 m.) - galimybė gyventi šalies sostinė
je ir perspektyvos gauti darbą.
2 lentelė. Aukštųjų mokyklų studentų požiūrio į nuolatinį gyvenimą Vilniuje
ypatumai (% nuo atsakiusių į klausimą)
VPU etikos
VU
Karo
akademijos sociologijos specialybės
studentai
studentai
studentai

Kodėl norėtų nuolat gyventi Vilniuje
Vilnius - vakarietiškas miestas, demokratinė aplinka
Vilnius - gimtasis miestas
fC ultūros, verslo centras, judrus, neužmigęs miestą
^ietuvos sostinė, širdis
^aisvalaikio galimybės, pramogos jaunimui
Vilnius - gražus, švarus miestas
Galimybė susirasti darbą pagal specialybę

15
12
29
6

7
25
31

22

-

6
6

31

26
35
15
5
8
8

3 lentelė. Kodėl respondentai norėtų gyventi Vilniuje (%)
Motyvai
Vilnius - vakarietiškas, demokratiškas miestas
Gimtasis miestas
Vilnius - kultūros ir ekonomikos centras
(neužmigęs, nuolat kas nors vyksta)
Vilnius - Lietuvos sostinė, širdis ir pan.
Galimybės gerai praleisti laisvalaikį (pramogos,
daug jaunimo ir pan.)
Būsimo darbo pagal specialybę perspektyvos

Studentai
vilniečiai

Atvykusieji į Vilnių
studijuoti AM

12
30

5
5

22

34

22

9

4

16
19
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Kaip ši marga sociologinio tyrimo medžiaga susijusi su pagrindine tema jaunimo socialiniu, visuomeniniu, politiniu aktyvumu? Tenka pripažinti, kad
respondentų atsakymų kontentanalizė nepatvirtino iškeltos hipotezės, numa
tančios Vilniaus, kaip dinamiškos gyvenimo aplinkos, poveikį aktyviai jauni
mo gyvenimo pozicijai, asmenybės pilietiškumui. Daugelis apklausoje daly
vavusių studentų norėtų gyventi šiame mieste todėl, kad tai stambus ekono
mikos ir kultūros centras, čia, jų žodžiais, „gyvenimas verda". Tačiau nuro
dyta aplinkybė veikiausiai siejama su aktyviu, kultūringu laisvalaikiu, o ne
kokia nors visuomenine, pilietine veikla. Didelė akademinio jaunimo dalis
norėjo gyventi būtent Lietuvos sostinėje, tačiau, matyt, ne patriotinių ar pilie
tinių iniciatyvų skatinama. Lemiamą reikšmę šiuo atveju turėjo galimybė įsi
darbinti: sociologiją studijuojančios merginos faktiškai tik Vilniuje galėjo
rasti darbą pagal specialybę. Būsimieji kariūnai itin žavėjosi laisva ir demo
kratiška miesto aplinka, tačiau tokį požiūrį galėjo lemti studijų Karo akade
mijoje specifika, griežta drausmė.
Antra vertus, vilniečiams studentams būdingas iš esmės teigiamas požiū
ris į piliečių aktyvumą^ pastangas ką nors keisti visuomenės gyvenime. Vilčių
teikia tai, kad dauguma Vilniaus akademinio jaunimo šiuo klausimu buvo di
desni optimistai nei vyresnio amžiaus miestiečiai. Todėl ateityje būtina viso
keriopai puoselėti aktyvią asmenybės gyvenimo poziciją, parengti racionalią
jaunimo visuomeninio politinio auklėjimo programą.

1.^aujoji Romuva". 1939 m., nr. 42-3, Spalių mėn. 22 d. Specijalus Vilniaus Numeris.
2.Jaunimo socialinio-profesinio apsisprendimo etapai. Vilnius: Mintis, 1981.
3.Jaunimo gyvenimo orientacijos. Vilnius: FST1, 1985.
4.Vilniečio portretas. Red. E.Krukauskienė. Vilnius: FST1, 1995.
5.Miestiečiai. Red- E. Knikauskienė. Vilnius: LFSI, 1997.
6.CaapHHHT K)., THTMa M. )KH3HeHHue opneHTauHH CTyjeH'iecTBa. CoųuanbHO- npotpeccuofta.ibHax opuenmaųuH cmydeniecmsa. BtubHioc: Khctht>t įmjiocotįjHH, coqHO.iornn
n npaua AH JIhtobckoh CCP, Hhctht>t hctophh AH 3ctohckoh CCP, npn6anrHHCKoe
OT/iejieHne Cobctckoh couMOJiorH^ecKoft accouHaunn, 1981.
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PECULIARITIES OF THE VILNIUS STUDENTS'
SOCIAL ACTIVITIES
Gražina Maniukaitė
Institute for Sočiai Research
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius
Summary

In the article certain attempts are made to throw some light on the Vilnius
higher schools students attitude towards sočiai activities and active participation in the sočiai life of the country. We have tried to ascertain the extent of
the influence of students as a socially active group of population. On the basis of the data of investigations carried out in 1999 the importance of the Vil
nius town sočiai and psychological environment manifests itself when forming the students sočiai position, attitude towards a socially active personality.
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VISAGINO ^ATGIMIMO^ GIMNAZIJOS RAIDOS YPATYBĖS
Vanda Beinorienė
Visagino „Atgimimo" gimnazija
Tarybų 23,4761 Visaginas

1997 m. gimnazijos statusas suteiktas pirmajai Ignalinos krašto vidurinei
mokyklai, pasiekusiai aukščiausią ugdymo kokybę, - Visagino „Atgimimo"
vidurinei mokyklai. Gimnazijos bendruomenė pasiekė gerų rezultatų. Jos
auklėtiniai - Lietuvos, Visagino olimpiadų ir konkursų nugalėtojai. Jų valsty
binių egzaminų rodikliai geriausi tarp Visagino bendrojo lavinimo mokyklų.
Profesionalūs gimnazijos mokytojai kuria ir įgyvendina savo parengtas ir pa
tvirtintas autorines kvalifikacijos tobulinimo programas. Kadangi Švietimo
reforma Visagine liko neužbaigta, „Atgimimo" gimnazija susiduria su sunku
mais. Mieste sudarytos prielaidos jai nunykti. Dirbdama nepalankiomis sąly
gomis, gimnazija vis tiek stengiasi įgyvendinti švietimo naujoves ir sėkmin
gai rengia moksleivius gyvenimui.
Raktažodžiai: Visaginas, „Atgimimo" gimnazija, ugdomoji veikla, moky
tojų kvalifikacija, savivalda.

Visagine šalia penkių bendrojo lavinimo įstaigų 1997m. išaugo pirmoji
Ignalinos krašte „Atgimimo" gimnazija. Keletą metų gimnazijos statuso siekė
dvi Visagino ugdymo įstaigos, tačiau aukščiausią ugdymo kokybę pasiekė tik
„Atgimimo" gimnazija. Ji organizuota norint pagerinti miesto vidurinio lavi
nimo struktūrą bei sėkmingiau spręsti moksleivių ugdymo uždavinius. Buvo
norima įdiegti lankstų ugdymo turinį, moksleiviams suteikti daugiau pasirin
kimo galimybių. Mėginta nutiesti tiltus tarp tradiciškai atskirų akademinio ir
profesinio švietimo sferų. Gimnazija jau 1990 m. taikė tam tikrus profiliavi
mo būdus, tuo tarpu bendrojo lavinimo mokyklose buvo mokomasi tik atski^
rais lygiais. Profiliavimas gimnazijoje įvestas 2000-2001 m. Per 14 šios mo
kymo įstaigos gyvavimo metų buvo pasiekta tikrai gražių laimėjimų. Tačiau
ši mokykla, Visagine tapusi geriausia tarp bendrojo lavinimo mokyklų, grei
tai pajuto, jog kiekviena kaita ar įvairūs tobulinimai turi savo kainą, o inicia
tyvūs žmonės dėl savo novatoriškumo nukenčia.
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Pirmiausia norėtųsi trumpai aptarti gimnazijos veiklos kai kuriuos tikslus,
prioritetus, jos filosofiją ir ugdymo proceso rezultatus.
Gimnazijos ugdomosios veiklos centre - moksleivio asmenybė. Ši moky
mo įstaiga padeda asmeniui plėtoti fizines ir dvasines galias, siekia išlavinti
asmens intelektą, išugdyti mąstymo kultūrą. Ugdomąja veikla siekiama pa
tenkinti aktualius šiuolaikinius visuomenės ir valstybės interesus: išugdyti
įstatymus gerbiantį pilietį, sąmoningą šalies patriotą. Šią veiklą lemia ir sieki
mas tenkinti vietos bendruomenės poreikius bei interesus. Ugdymo pastangos
gimnazijoje koncentruojamos į efektyvų pagrindinių mokomųjų dalykų
mokslo žinių perteikimą moksleiviams. Aptariama mokymo institucija ugdo
asmens vertybių sistemą, siekia atkurti, pratęsti ir perduoti konkrečiai Rytų
Lietuvos ir apskritai Europos demokratinės kultūros tradicijas. Siekiama re
konstruoti sociokultūrinio gyvenimo sąlygas, šiuolaikiškai keisti gyvenimo
tikrovės sampratą. Pagrindinis gimnazijos tikslas - parengti asmenį suaugu
siojo gyvenimui, išlavinti ir plėtoti bendruosius praktiniame gyvenime reika
lingus gebėjimus ir įgūdžius, todėl visos mūsų pastangos telkiamos aukštai
ugdymo kokybei užtikrinti. Ir to pasiekiama.
Visagino „Atgimimo" gimnazijos struktūra išsiskiria tuo, kad joje jau ne
bėra pradinių klasių, tačiau yra vidurinio koncentro bendrojo lavinimo sky
rius. Nuo 2003 m. ją numatyta reorganizuoti į keturmetę gimnaziją.
Gimnazija tvarkoma vadovaujantis principais: „nekelk per didelių reikala
vimų vertinamiesiems ir nepamiršk jų taikyti sau", „valdymo esmė: ne kaip
reiškiama valia, o kaip valdiniai ją priima", „aiškus pasiskirstymas, aiškios
atsakomybės ribos". Gimnazijos vadovai telkia gimnazijos bendruomenę
valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, švietimo reformos antrojo eta
po uždavinių sprendimui. Savo darbe numatome veiklos prioritetus - pedago
gą kvalifikacijos tobulinimą, naujų informacinių technologijų diegimą, kon
struktyvizmo taikymą ugdymo procese, naujų ugdymo formų ir metodų pa
iešką, demokratiškų santykių tarp bendruomenės narių plėtojimą ir 1.1. Veikla
grindžiama demokratiškumo, bendradarbiavimo, humaniškumo, profesiona
lumo, racionalumo, kolegialumo principais. Ypatingą dėmesį skiriame kon
trolei, nes ji svarbi siekiant laiku keisti situaciją.
Gimnazijos vadovų veikloje ryškūs valdymo elementai: planavimas, orga
nizavimas, vadovavimas, koordinavimas. Metodinis darbas - svarbiausia
veiklos kryptis, siekiant aukštos pedagogų kvalifikacijos ir jų profesionalu
mo. Gimnazijos vadovų veiklos strategija įgyvendinama palaipsniui, progra
miniu būdu. Ryškiausi elementai planuojant - suformuluoti tikslai ir uždavi
niai, jų tiriamoji dalis ir kontrolė. Planavimas ir programinis darbas padeda
nustatyti, stebėti, analizuoti ir kontroliuoti vykstančius pokyčius, išlaikyti tc_s V1SAGINO „ATGIMIMO" GIMNAZIJA 249

tinumą bei įkomponuoti inovacijas. Gimnazijos viziją - aukštą kvalifikaciją,
kompiuterizaciją, naują kokybę (KKK) - siekia įgyvendinti visas pedagogų
kolektyvas.
Praktiniais savo darbo rezultatais su kolegomis iš kitų švietimo įstaigų
gimnazijos pedagogai pasidalino 1999 m. Visagino „Atgimimo" gimnazijoje
vykusioje tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje, kurios medžiaga
apibendrinta knygoje - straipsnių rinkinyje „Pamoka. Sistema, Analizė", Vi
saginas, 2000.
Keliant ugdymo kokybę ypatingas dėmesys skiriamas projektinei veiklai,
kuri kiekvienais metais išsamiai apibendrinama ir išanalizuojama mokyklinė
se projektinių darbų pristatymo pavasarinėse konferencijose. Daug dėmesio
skiriama profilinio moksleivių ugdymo uždaviniams spręsti. 2000 m. pavasarį
gimnazija buvo dviejų profilių - humanitarinio (1 lentelė) ir realinio (2 lente
lė), turėjusių 7 pakraipas.
/ lentelė. Humanitarinio gimnazijos profilio sandara

Į

Šiuolaikinių kalbų

|

pakraipa

H manilarinis profilis
Lituanistinė
pakraipa

Socialinių mokslų
pakraipa

2 lentelė. Realinio gimnazijos profilio sandara

Ekonominė
pakraipa

Realinis profilis
Tiksliųjų mokslų
Gamtamokslinė
pakraipa
pakraipa

Technologinė 1
pakraipa
|

Per 1997-1999m. gimnazijos mokytojai parengė lietuvių kalbos, istorijos,
informatikos, biologijos, chemijos ir kitų dalykų tikslinių kursų programas,
vokiečių bei anglų kalbų išplėstinių kursų programas. Visos programos buvo
gerai įvertintos ir aprobuotos Švietimo ir mokslo ministerijoje.
Gimnazijoje papildomai dėstomi šie dalykai: prancūzų ir lotynų kalbos,
filosofinė etika, programavimas, braižyba, o nuo 2001 m. rudens - ispanų kal
ba. Gimnazistams sudarytos sąlygos rinktis profilio ir ne profilio dalyko kur
sus pagal poreikį, sudarytos mobilios grupės jų interesams patenkinti, sukur
tos įvairių modulių programos. Ugdymo procese taikant inovacijas pasiekia
ma gerų rezultatų. Pavyzdžiui, aukštas gimnazistų stojimo į aukštąsias mo
kyklas rodiklis: 1999m. - 94%, 2000m. - 92%. Prieš trejus metus Švietimo
ir mokslo ministerijai įvedus valstybinius egzaminus, gimnazistai visą laiką
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juos sėkmingai išlaiko. Štai kaip, pavyzdžiui, atrodo 2001 m. abiturientų vals
tybinių egzaminų rezultatai, kurie yra geriausi tarp Visagino bendrojo lavini
mo vidurinių mokyklų (3 lentelė).
3 lentelė. „Atgimimo" gimnazijos abiturientų valstybinių egzaminų rezultatai
Lv|F|M|I |B|C
Rodikliai
Abiturientų
63
skaičius
Laikė
30 3 23 10 2 3
egzaminus
Neišlaikė
0
egzamino
1-10 taškų 6
11-20 taškų
21-30 taškų i
31-40 taškų 3

Rodikliai
41-50 taškų
51-60 taškų
61-70 taškų
71-80 taškų
81-90 taškų
91-95 taškai
96-100 taškų
Taškų vidurkis

B C Paaiškinimai
Lv — lietuvių kalbos
1
1
egzaminas nelietuvių
mokyklose,
2
1 F - fizikos egzaminas,
1 1 M - matematikos
2
I - istorijos egzaminas,
2 1
B - biologijos egzaminas,
3
C - chemijos egzaminas.

Lv F M 1
3
2

3

3
2
2
1

2 2
1
7
3
1 7
39 79 83 75 73 54

Daugelį metų gimnazijos auklėtiniai buvo įvairių konkursų, dalykinių
olimpiadų mieste ir šalyje nugalėtojai ir prizininkai. Štai kaip atrodo 20002001 m. rezultatai šalies ir miesto olimpiadose bei konkursuose, kurie yra ge
riausi tarp Visagino vidurinių mokyklų (4 lentelė).
4 lentelė. "Atgimimo" gimnazijos auklėtinių rezultatai
olimpiadose ir konkursuose
^alinimas

Užimta vieta

Renginio
pavadinimas

Užimta vieta

pavadinimas Užimta viela
Geografijos 2 v
olimpiada
(10-11 kl.)

Anglų kalbos
olimpiada
(12 kl.)

1 v.

Jaunųjų filologų 1 v.
konkursas

Vokiečių kalbos
olimpiada
(10-11, 12 kl.)
Prancūzų kalbos
olimpiada
(12 kl.)

1 v.(12kl.)
Fizikų
3 v. (10-11 kl.) olimpiada
(9-12kl.)
resp. PR
Chemijos
1, 2, 3 vietos
olimpiada
(9-12k1.)

Meninio skaity 3v.(5-8 k!.)
mo konkursas 2v. (9-12 kl.)
(5-8 ir 9-12 kl.) 3 v. (9-21 kl.)

Filosofijos
olimpiada
12 kl.)

1 v.

Lotynų kalbos
olimpiada (1012 kf)

Istorijos
olimpiada
(ll-I2kl.)

1 v., 1 v.
2v
3v

Rusų kalbos
olimpiada
(11-12 kl.)

2 v., 2 v.
3 v.
resp.
3 v 3v..PR

Lietuvių kalbos
olimpiada
3 v.
(12 kl.)

1,2,3 vietos

1, i v. (10 kl.)
3 v. (11 kl.)
1 v. (12 kl.)
resp. 3 v .PR
3 v. (9kl.)
1-2 v. (10 kl.)
1 v. (12 kl.)
2 v. (9 kl.)
1 v.,lv.(10
Matematikos 2v.
Ilk) kl.)
olimpiada
(9-12 kl.)
1 v. (12 kl.)
resp. iv.
ivyr.Į
Inforaiatikos 31 v.
v. (vyr.)
olimpiada
1 v. fneak.)
(jaun. ir
2 v. neak.)
vyr.)
resp. 3 v.
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Iš viso buvo iškovota: pirmų vietų - 17, antrų vietų - 9, trečių vietų -11,
iš jų respublikoje: pirma vieta- 1, trečių vietų-4, padėkos raštų- 3. 2001 m.
pavasarį abiturientas Jevgenijus Solovjovas tapo fizikos tarptautinės olimpia
dos Turkijoje trečios vietos laimėtoju, sėkmingai dalyvavo matematikų ir fi
zikų tarptautinėse olimpiadose Norvegijoje ir Anglijoje. Moksleivis ir jo mo
kytoja T.Selivanova buvo pagerbti pakvietimu pas Respublikos Prezidentą
Valdą Adamkų. Minėtini ir kiti gimnazistai, kurių mokymasis ir elgesys — pa
vyzdys kitiems: Viktoras Medvedevas, Julijana Romanovskaja, Svetlana Fio
dorovą, Ana FilimoŠina, Aleksejus Pankovas, Olga Bogatko, Julija Rybako
vą, Aleksandras Aniščenka, Nadežda Lobkova, Julija Jurčenko, Olga Gorde
jeva, Tatjana Klimavičiūtė ir daugelis kitų. Kiekvienais metais su pagyrimu
gimnaziją baigia po keliolika abiturientų. Mūsų auklėtiniai - neįkainojamas
mūsų turtas. Jiems atiduodame visa geriausia. Jie sėkmingai studijuoja ne tik
mūsų šalyje, bet ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, Japonijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Izraelyje, Rusijoje ir kt. Gimnazi
ja sėkmingai dalyvauja dvikalbio mokymo eksperimente. Dalis mokomųjų
dalykų jau ketvirti metai dėstomi rusų ir lietuvių kalbomis. Gimnazistai išmo
komi laisvai bendrauti valstybine kalba. Kartu jiems keliami dideli gimtosios
kalbos mokymosi reikalavimai. Mūsų auklėtiniai ne tik mūsų mieste rengia
mų gimtosios kalbos olimpiadų nugalėtojai ir prizininkai. 2001 m. Jonavoje
surengtoje respublikinėje rusų kalbos olimpiadoje gimnazistai iškovojo nuga
lėtojų ir prizininkų vardus (mokytoja metodininkė Vanda Beinorienė). Anks
tesniais metais tokius laimėjimus pasiekė mokytojos ekspertės Ninos Buninos
ir mokytojos metodininkės Angelinos Chavriko auklėtiniai.
Gimnazistų pasiekti laimėjimai - jų atkaklaus darbo ir kvalifikuotų peda
gogų nuopelnas. Įtaigus gimtosios (rusų) kalbos mokytojos ekspertės Ninos
Buninos žodis, raiškiai ir suprantamai nuskambėjęs angliškas sakinys iš mo
kytojos ekspertės Svetlanos Bogatko lūpų, klausytojų dėmesį prikaustantis
tikslus ir konstruktyvus matematikos mokytojos ekspertės Valerijos Karginos
mąstymas, patrauklus ir intriguojantis probleminis politologijos temų nagri
nėjimas per istorijos ir politologijos mokytojo eksperto humanitarinių mokslų
daktaro Algirdo Kavaliausko pamokas ir kt. skatina moksleivių smalsumą,
ugdo pasitikėjimą savo jėgomis. Geru žodžiu ugdytiniai atsiliepia apie savo
pedagogus dr. A.Kavaliauską, V.Beinorienę, N.Bumną, S.Bogatko, I.Bogomolnikovą, A. Chavriko, A. Davainienę, J. Deksnien^, D. Gasiniauskienę,
V. Karginą, O. Korzenikovą, A. Lisovskają, L. Lobkovą, V. Mamzeliovą,
T.Megut, N.Mezencevą, T.Narbut, T.Orlovą, G.Postovalovą, L.Proskuriakovą, T.Selivanova, A.Sevostian, J,Sviderskąją, T.Zemlianskają ir kt. Išau
gusią gimnazijos mokytojų kvalifikaciją matome 5 lentelėje.
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J lentelė. „Atgimimo" gimnazijos mokytojų kvalifikacija
Mokytojų, turinčių
mokslinį laipsnį,
skaičius

Turi kvalifikacinius pažymėjimus
Iš viso
atestuotų

70

Mokytojo

Vyresniojo
mokytojo

Mokytojo
metodininko

Eksperto

5

39

22

4

Magistro Daktaro

2

1

Profesionalus gimnazijos kadrai, jų kūrybiškumas ir iniciatyva leidžia tin
kamai spręsti iškylančias problemas, uždavinius, siekti kuo brandesnių ugdy
mo rezultatų. Iniciatyvūs gimnazijos mokytojai kuria ir įgyvendina savo pa
ruoštas ir patvirtintas autorines kvalifikacijos tobulinimo programas. Sukurta
vidaus darbo kontrolės sistema, kurią grafiškai būtų galima pavaizduoti taip:

Starto kontroliniai darbai

^Pedagoginė praktika^

Finišo kontroliniai
darbai

Naudojamos naujos kontrolės metodikos: „Laikas ir ištekliai", „Mokinio
stebėjimas" ir 1.1. Ugdymo turinio revizija apima ir rezultatą, ir proceso koky
bės gerinimą. Gimnazijos vadovai siekia, kad ir pedagogai, ir mokiniai iš
moktų save įvertinti. Sukurta savita vidinio audito sistema tam, kad matytųsi,
kokia pažanga daroma, kad mokytojas pačiam vaikui pamokoje sudarytų ga
limybę pajausti pasiektą pažangą, kad pamokoje vyrautų ne mokymas, o mo
kymasis ir gimnazija neprofiliuotų ugdymo, o būtų sudarytos sąlygos moks
leivių profiliavimuisi. Sudaromos galimybės moksleivių savarankiškumo ug
dymui, praktiniam žinių taikymui, nes izoliuotos žinios nereikalingos. Ku
riant ugdymo turinį, gimnazijos vadovai stengiasi numatyti ugdymo proceso
organizaciją, turinio rezultatų vertinimą ir kontrolę, valdymą ^ reguliavimą koordinavimą bei ugdymo tobulinimą. Gimnazijoje įkurtas informacinis cen
tras: moksleiviai ir mokytojai gali naudotis skaityklos ir kompiuterių salėmis,
naujomis informacinėmis technologijomis. Teikiama pagalba ir socialiai ap
leistiems mokiniams, į bendrąjį ugdymo procesą integruojami specialiųjų po
reikių moksleiviai.
Gimnazijoje nuolat organizuojami tyrimai, padedantys užtikrinti vaikų
saugumą ir geresnį ugdymo procesą. Tyrimų procese mokytojų V.Karginos,
dr. A.Kavaliausko ir O.Kulikovskich sukaupti ir apibendrinti duomenys iš-
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leisti atskiromis knygomis. Remiantis tyrimų „Dėmesio: penktokas!", „Gim
nazistų poreikiai", „Kritinio mąstymo komponentai pamokoje", „Mokymo
metodų derinimas su mokinių pasirengimo lygiu", „Ugdymo rezultatų mata
vimo kriterijai", „Mokymo procesas moksleivių akimis", „Atgimimo" gimna
zijos mokytojas: koks jis?" ir kt. rezultatais, gerinamas ugdymo ir mokymo
procesas. Šiuose tyrimuose dalyvauja ir moksleiviai. Tyrimų rezultatai pade
da pedagogams ir moksleiviams numatyti problemų sprendimo kelius bei po
kyčių galimybes.
Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos. Gimnazijos tarybai, kaip aukš
čiausiam savivaldos organui, priklauso aktualiausių visai bendruomenei klau
simų sprendimas: bendruomenės narių problemos, profilinio mokymo ypatu
mai, tėvų vaidmens mokymosi procese didinimas, profilio pasirinkimo, socializacijos, finansiniai ir ūkiniai klausimai, gimnazijos pedagogų atestacija, kul
tūrinių renginių organizavimas ir kt.
Dar viena gimnazijos savivaldos institucija — moksleivių seimas, renka
mas moksleivių visuotiniu slaptu balsavimu. Sukurtas gimnazijos prezidento
rinkimų mechanizmas. Seimo narių funkcijos griežtai apibrėžtos ir pareigy
bės paskirstytos: prezidentas, sekretorius, kuratorius, konfliktų tyrėjas, ryši
ninkas. Iš vienuolikos seimo narių trys yra ir gimnazijos tarybos nariai. Sei
mas teikia siūlymus visais aktualiausiais gimnazijos gyvenimo klausimais,
dalyvauja sudarant kultūrinės, metodinės veiklos programas, svarsto profili
nio ugdymo valandų paskirstymo tikslingumą, organizuoja moksleivių užim
tumo tiriamąją veiklą, talkina mokytojų iniciatyvinėms grupėms organizuo
jant įvairius pedagoginius tyrimus, atviras dalykines savaites, konferencijas,
sprendžia budėjimo gimnazijoje, bibliotekos darbo tobulinimo klausimus.
Tačiau daug kas nepriklauso nuo gimnazijos bendruomenės. Gimnazijos
„gryninimo" politika Visagine padiktavo daug jai neišsprendžiamų problemų.
Dabartiniu metu susiklosčiusios sąlygos byloja apie tai, kad Visagino mieste
sudaromos visos prielaidos gimnazijai sunykti. Tokį pavojų gimnazijos ben
druomenė dar anksčiau įžvelgė ir dėl to kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministe
riją, Utenos apskrities viršininką. Miesto spaudoje buvo išspausdintas atviras
laiškas Visagino miesto tarybai ir miestiečiams. Jame paaiškinta, kad pradėta
miesto švietimo įstaigų pertvarka, keičiantis miesto merams ir miesto tary
boms, taip ir liko neužbaigta. Priimti miesto tarybos sprendimai ribojo tik
gimnazijos auklėtinių kontingentą (atimti pradinukai ir 1.1.), o vidurinių mo
kyklų nelietė. Tragiškai žuvus miesto merui, tolesnė Švietimo tinklo pertvarka
miesto taryboje, atrodo, buvo sąmoningai blokuojama, prisidengus gimnazi
jos „gryninimo" pretekstu. Miesto tarybos nariai pamatė, kad visas mokyklas
tenkino vadinamasis „nulinis variantas" - tarsi viskas paliekama, kaip yra
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(pamiršta, jog apribojimai gimnazijai jau taikomi). Juk skamba viliojamai niekas nekeičiama, o mokyklos tarp savęs neva konkuruokite pačios. O iŠ tik
rųjų iš gimnazijos buvo atimami mokiniai bei patalpos ir išdalijami viduri
nėms mokykloms, kurių tokia padėtis negalėjo netenkinti. PabrėŠiu — iš gim
nazijos buvo tik atimama, niekojai už tai neduodant, t. y. nevykdant Švietimo
ir mokslo ministerijos nurodymų. Buvo ne tik prievarta išvesta beveik 500
mokinių, bet dėl draudimų ir ribojimų kita tiek vaikų, kurie būtų norėją mo
kytis gimnazijoje, į ją nebebuvo priimti. Dar skaudesnį smūgį miesto taryba
gimnazijai sudavė priėmusi sprendimą, leidžiantį visoms miesto vidurinėms
mokykloms profiliuotis, nors Švietimo ir mokslo ministerija miesto tarybai
siūlė priimti kitokį variantą.
Visuotinio profiliavimo mieste sąlygomis tėvams daug parankiau, kai jų
vaikai gali nuo 1 iki 12 klasės mokytis vienoje mokykloje. Tuo labiau, kad
įvairūs iki galo neapgalvoti steigėjo ribojimai, draudimai, taikomi tik gimna
zijai, mieste formuoja gimnazijos, kaip nestabilios švietimo įstaigos, įvaizdį.
Nekvalifikuoti pokyčiai miesto švietimo tinkle buvo galimi todėl, kad niekas
profesionaliai neanalizavo susiklosčiusios padėties miesto švietimo įstaigose
ir konkrečiai vienintelėje miesto gimnazijoje, kuri kartu su kitomis vidurinė
mis mokyklomis kenčia ir dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad
beveik dešimtmetį gimstamumas mieste mažėja, o dėl artėjančio pirmojo ato
minės jėgainės bloko uždarymo vis daugiau tėvų išvyksta į užsienį. Per pasta
ruosius keletą metų mažėjantys moksleivių, besimokančių 1-4 klasėse, skai
čiai matomi 6 lentelėje.
6 lentelė. Pirmų - ketvirtų klasių moksleivių skaičius

1998-1999
Mokslo me
tai

Moksleivių
skaičius

Mokyklose Mokyklose
lietuvi^
rusu
dėstomąja dėstomąja
kalba
kalba

1732

475

1999-2000

2000-2001

Mokyklose Mokyklose Mokyklose Mokyklose
lietuvių
lietuvių
rusų
dėstomąja dėstomąja dėstomąja dėstomąja
kalba
kalba
kalba
kalba

1417

513

1139

474

Vienašališkas gimnazijos „gryninimas", kai visos kitos bendrojo lavinimo
mokyklos gali mokyti vaikus nuo pirmosios iki paskutinės klasės, visapusiš
kai žlugdo gimnaziją. Net ne specialistams turi būti aišku, kad visuotinio pro-
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filiavimo sąlygomis Visagine negali išlikti keturmetė gimnazija. Ji išliktų ir
sėkmingai konkuruotų su kitomis vidurinėmis mokyklomis, jeigu jai būtų
leista turėti pilną bendrojo lavinimo skyrių, tada ji nejaustų moksleivių sty
giaus. Juk prieš pradedant silpninti gimnaziją, joje mokėsi pusantro tūkstan
čio mokinių ir priėmimas buvo ribojamas, nes gimnazijos pastatas tokiam
srautui nepritaikytas. Netrukus gali ateiti toks laikas, kai gimnazija pradės
stokoti stojančiųjų moksleivių.
Tokia padėtis sukėlė gimnazijos mokytojų nepasitenkinimą, įtampą ko
lektyve ir bendruomenėje. Per pastaruosius trejetą metų, gryninant gimnaziją,
iš jos prievarta į kitas mokyklas buvo perkelti 464 moksleiviai (22 klasės komplektai), nieko jai neduodant, kaip numato Šalies gimnazijų koncepcija,
profilinio ugdymo dokumentai (7 lentelė).
7 lentele. "Atgimimo" gimnazijos moksleivių skaičius
nuo 1997-1998 iki 2000-2001 m.
Mokslo metai
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001

Klasi^ komplektų skaičius

Moksleivių skaičius

60
55
46
38

1328
1254
1045
864

Dėl priverstinio mokinių mažėjimo darbo per šį laikotarpį neteko 31 gim
nazijos mokytojas, o nuo 2001 m. pradžios jo neteks dar 14 mokytojų (8 len
telė). Jų įdarbinimo klausimai sprendžiami sunkiai.
8 lentelė. Atleistų ir atleisiamų „Atgimimo" gimnazijos mokytojų skaičius
Mokslo metai

1998/1999
1999/2000
Iki 2001-09-01

Mokytojų, nelėkusių darbo
gimnazijoje, skaičius

Mokytojų, neteksiančių darbo
gimnazijoje, skaičius

12
19
14

Vertindama susiklosčiusią situaciją, gimnazijos bendruomenė konstatuo
ja, kad neapgalvoti ir nekvalifikuoti valdininkų veiksmai didina socialinę
įtampą, sudaro sąlygas atsirasti nesveikai konkurencijai, žlugdo kūrybinį dar
bą. Mūsų problemas iš esmės supranta Švietimo ir mokslo ministerija.
2000m. žiemą tuometinis ministras Kornelijus Platelis ir 2001 m. vasarą da-
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bartinis ministras Algirdas Monkevičius rekomendavo Visagino savivaldybei
pakoreguoti susidariusią situaciją ir priminė, kad Visagino miesto mokyklų
tinklo netvarkymas sudaro prielaidas „Atgimimo" gimnazijai nunykti. Tačiau
Švietimo skyriaus specialistams nepavyko apginti ministro nuomonės ir Įti
kinti vietos politikų. Nepalanki gimnazijos situacija mieste nepakito. Gimna
zijos bendruomenė priversta tęsti darbą tokiomis sunkiomis, dirbtinai sudary
tomis jai nepalankiomis sąlygomis ir negali suprasti, kodėl turėjo nukentėti ar tik todėl, kad vykdė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
normatyvinius dokumentus ir kūrybiškai dirbo su moksleiviais, kai tuo laiku
kiti dirbo su miesto politikais, kaip taikliai buvo pastebėta spaudoje.
Gimnazijos pedagogai atkakliai dirba ir dirbo, stengėsi, ieškojo, kūrė ir
daug padarė mokinių labui. Gimnazijos bendruomenė abejoja, ar jos kartaus
patyrimo pamokyti, kiti norės kūrybiškai dirbti, ieškoti naujovių tam, kad
efektyvintų ugdomąją moksleivių veiklą, jeigu, kaip rodo šis gimnazijos atve
jis, už sąžiningą ir naujovišką darbą kai kurie netenka pačio darbo ir visiems
reikia taip skaudžiai nukentėti.
Gimnazijos vadovybė ieško vidinių rezervų, kaip šiomis sudėtingomis są
lygomis galima būtų išgyventi ir išlikti. Kadangi tai tautinių mažumų gimna
zija, ji įsitraukė į dvikalbio ugdymo projektą, nes vienas iš švietimo reformos
antrojo etapo prioritetų ^ Švietimo sistemos harmonizavimas, įvairių mokyk
los modelių kūrimas. Suvokdami, kad šiuolaikinė gimnazija - tai atvira, daugiakultūrė mokymo įstaiga, kurioje gerbiamas visų moksleivių identitetas, o
mokymo turinys užtikrina sąlygas jų tautiniam tapatumui formuotis, norėda
ma aktyviai ieškoti Švietimo kokybės gerinimo ir neretai dirbtinai sudaromų
problemų sprendimo būdų, atsižvelgti į kitataučių moksleivių ugdymo porei
kius, lanksčiai taikyti švietimo naujoves, gimnazija nusprendė dalyvauti
„Dvikalbystės ugdymo" projekte. Mūsų gimnazija - tautinių mažumų mo
kykla, todėl atsižvelgdami į moksleivių bei jų tėvų poreikių įvairovę, stengia
mės siūlyti daugiau galimybių mokytis valstybinės kalbos, ja mokyti atskirus
dalykus, kartu puoselėti savo gimtąją kalbą.
Mes numatome, kad mūsų gimnazijos moksleiviai gaus daugiau galimy
bių mokytis valstybinės kalbos, bus sudarytos platesnės galimybės mokslei
vių saviraiškai, bus surasta naujų švietimo kokybės gerinimo būdų, atsižvel
giant į kitataučių Rytų Lietuvos moksleivių ugdymosi poreikius. Gimnazijos
ateitis - miesto politikų rankose. Norisi tikėti, kad gimnazija išliks ir ateityje
taps atvira, dinamiška, modernia, savita atskiro tipo profiline mokymo įstai
ga, kurioje moksleiviai turės visas galimybes saviraiškai. Visagino „Atgimi
mo" gimnazijos atvejis rodo, kad sprendžiant Rytų Lietuvos problemas reikia
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labiau pasitikėti kvalifikuotais specialistais ir, priimant sprendimus, dar la
biau atsižvelgti į jų motyvuotas nuomones.

1.Gimnazijoje atliekamų tyrimu byla, 1998*2000 m.
2.Gimnazijos sąvadas, 2OO0m.
3.Metodinio darbo gimnazijoje byla, 1999-2001 m.
4.Kavaliauskas A. Jaunojo visaginiečio portretas (sociologinis aspektas). Visaginas: Visa
gino miesto savivaldybė, 2000.
5.Profilinis mokymas. Vilnius: PPRC, 2001.
6.Jarvis R Besimokanti visuomenė - Šiuolaikinio pasaulio reiSkinys. Mokykla, 1998, nr. 1 -2.
7.Kontrimavičius T. Visagino gimnazija politikus kaltina jos žlugdymu. Lietuvos rytas,
2001 05 17.
g. Račkauskas V. Visagino problemos - visos šalies problemos. Savivaldybių žinios,
2000 09 21.
9. rHMHa3Mji Atgimimo: Oncpuroe hhclmo KOJUiemiBa ihmhįuhh Atthmmmo ineiiaM
CoBtra h ropo^camiM. B KaMcdbiū 6om, 2001 03 29.
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VISAGINAS HIGH SCHOOL DEVELOPMENT
PECULARITIES
Vanda Beinorienė
Visaginas High School „Atgimimo"
Tarybų 23, 4761 Visaginas
Summary
For several years the status of high school was an aim for two Visaginas
secondary schools, but the highest standard of education was obtained by
„Atgimimo" secondary school, for which the status of high school was given
in 1997 the Collegium's of Ministry of Science and Education resolution.
Friendly community of high school has obtained good results. Pupils of
„Atgimimo" high school are the winners of Visaginas and Lithuanian Olympics and competitions on educational disciplines. Their results are the best for
lašt six years among secondary schools of Visaginas. „Atgimimo" high-school graduates also receive better marks at statė exams than other graduates of
Visaginas.
Professional specialists at „Atgimimo" are implementing their author's
self-prepared and approved teaching skills improvement programs. „Atgimi
mo" high school employs 70 certified pedagogues vvith following certificates:
teacher - 5, senior teacher - 39, teacher-methodologist - 22, experts - 4.
Three teachers have science degrees: Master - 2, Doctor- 1.
The educational system in Visaginas wasn't restructured, therefore „Atgi
mimo" high school is having difficulties in operation: 464 pupils were forcedly moved from high school and about 500 pupils who wanted to enter this
high school weren't allowed to enter because of restrictions or prohibitions
imposed by stakeholder's decision. And it gavę nothing instead, for example,
while moving junior classes to other schools, it hasn't been given senior classes.
But „Atgimimo" high school, flexibly implementing educational novelty
and developing innovations, still successively prepares pupils for life.
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PEIUEHHE nPOEJIEMBI HHTEFPAUHH yHAI^HXCfl
b KyjitrypHyio 5KH3Hb jihtbm
(h3 onbiTa ne^^arorHHecKoii pafioTbi b uiKOJie)
FanuHa KyjbMUHa
BunbHioccKaa cpe^^raa imcona ATeHTec
C CraHeBHiJiyc 98, 2029 BunbHioc

Straipsnyje supažindinama su dailės pamokų patirtimi Vilniaus „Ateities"
ir „Verdenės" mokyklose. Autorė vaizduojamojo meno pamokose stengiasi,
kad vaikai pajustų ir suprastų juos supančio pasaulio grožį, kad patys patikėtų
savo jėgomis ir stengtųsi tą pasaulį pavaizduoti savo kūryboje. Pamokose mė
ginama vaizduojamąjį meną integruoti į kitas menų rūšis, taip pat susieti su
lietuvių liaudės kūryba, literatūra, tautos istorija, buitimi, papročiais, amatais
irkt.
Raktažodžiai: tautinės mažumos, integracija, vaizduojamasis menas, kūryba.

HauHOHajitHbie MeHbuiHHCTBa HHTerpHpyiOTCH b o6mecTBeHHyio h coiihajibHyio >kh3hi> rocy^apcTBa, b kotopom >KHByr, yviarca h pa6oTaiOT (hjih 6yj^yr pa6oTaTt, pacrHTb HOBtie noKO^eHua). MHe Ka^KeTc^, mto Jierne Bcero
3TO npOHCXO^^HT B fleTCTBe, B OTpOHCCTBe, KOHĮa TOCy^^apCTBeHHUH SI3bIK
no,zwaeTca H3yMeHHio ycneuiHee - b o6meHHH c jihtobckhmh ^eTbMH, B3poc^HMH, B HrpaX, O6U4HX MeponpH^THflX, B TBOp^eCKOH ^eJTTeJILHOCTH H T. n.
B uiKOJiax c pyccKHM fl3^KOM oSyHeHHfl name Bcero 6biBaK)T yneHHKH
pa3Horo HauHOHajibHoro npOHCxo^t^eHHs: pyccKHe, noJiaKH, eBpeH, yKpaHHitbi, 6ejiopycbi, apMHe, a3ep6aHjiJKaHUH, rpy3HHbi h jyp., KOTOpbie H3y^aHJT JIHTOBCKHH S3UK B UJKOJie, KaK 06a3aTeJIbHbIH. Ho, HT06bI JierMe HHTerpHpoBaTLCfl b KyjibTypy, ^H3Hb rOcy^apcrBa, yiamHMCs nornoraioT TBOpiecKHe 3aHflTH b KJiaccax My3biKH, TaHua, H3o6pa3HrejibHoro HCKyccTBa.
B MacTHOCTH xoHeTc no^ejiHTbca onbiTOM paSoTbi na ypoKax H3o6pa3HreJibHoro HCKyccTBa. C MJia^uiHMH ^^en,MH 6ece^yeM, HrpaeM b MajieHbkhx xy^oacHHKOB, KOTopue po^HJiHCL: r^e? ~ B JIhtbo), B KaKOM ropo^e? - B BHJibHioce h t. r. Ha Bonpoc KaKoro bh npoHcxoacaeHH^?
^^eTH Ha3biBaK)T cbok) HauHOHanbHOCTb. ^acro ceMbH 6biB3K>T CMeinaHHbie:

260 TAJtHHA KY3bMHHA

pyccKO-JiHTOBCKHe, pyccKo-nonbCKHe h t. r. A c kcm mh pa^OM >khbcm?
Kto coceflH no ^^OMy? C KeM nrpaeM bo .aBope, xoahm Ha KOHuepTbi h b
TeaTpbi?. ^^eTH jiaiOT pa3Hbie OTBerbi, h ne^aror ^OJi>KeH no^cKa3axb hm,
^to mli acHBeM b JIhtobckom rocy^apCTBe, h tto Gojibme Bcero ^eTefi jihTOBCKoro npoHCxomeHHJi. A hto6u noHJm> hx, cbo6oaho o6maTbc^ c hhmh, Haiio 3HaTb hx fl3bm, hh b kocm cjiyiae He 3a6wBaH cboh pojihoh. M npwxo^^Hicfl Ha ypoKax H3O HeKOTopwe Ha3BaHHjj, xyfloacecfBeHHbie TepMHHbi
hm no,ZĮCKa3biBaTb h Ha jihtobckom a3WKe; KaK: KapaHaain - pieštukas, khcTOHKa - teptukas, KpacKH - dažai h t. fl. ^ern 3th TepMHHbi Ha jihtobckom
H3UKe SbICTpO 3anOMHHaiOT, HM HpaBHTCa nOBTOpflTb 3TH CJlOBa; 3T0 3aKJia^
Ha 6y^ymee, Kor^a 6y^yT yųHTbcs b CTapuuHx KJiaccax. Ynaui^eca Ha^ajibHbix KJiaccoB oneHb jik)6^t cjiymaTb, a iiotom h ^HTaTb ck33kh KaK pyccKHe,
T3K H JIHTOBCKHC BOT 3ZieCb 6oJIbIlJOH npOCTOp flJia HHX nO3HaTb HpaBbl,
TpaflHUHH, 6biT h ,zia)Ke HCTOpHio nepcoHa^ceft 3THX npon3Be^eHHH. 51 Beei^a
TOBOpiO ^^eTSM, ^TO 3Hafl KOpHH 6bITa, KyjIbTypbl, Tpa^HIIHH CBOeH HCTOpH^ecKOH po^HHbi, BaM Jierne 6yfleT nojiio6HTb h KyjibTypy Hapo^a, p^^oM c
KOTop^iM bh ^CHBere. JJ,e, 7 H pHcyiOT fhomob - H HKUjryKacoB, KyKOJi - lė
les, cojiHbiuiKO - saulę, KomeK - katytes, co6aK - Šuniukus h t. a. PHcyior
cioaceTHbie KOMno3HUHH no CKa3KaM b uBere, oaHOBpeMeHHO 3HaK0MHCb c
OCOSeHHOCTaMH J1HTOBCKOH HaUHOHaJIbHOH UBCTOBOH raMMOH, 0pH3MeHT0M,
y3opoM, yKpanieHHJiMH, c yTHjiHrapHbiMH 6biTOBbiMH npe^MeTaMH.
A b cpeAHHx KJiaccax y^auiHMCH sa^aHHH ycjioacHfliOTca. 3HaKOMHTca c
ocHOBaMH ^epeBSHHoro napoAHoro 3o^4ecTBa JIhtbm, c npejĮMeTaMH pejiHrHO3Horo TojiKa, KaK MeTajumHecKHe h ^epeBHHHbie KpecTbi (saulutės), c apXHTeKTypoH cTaporo ropo^a, KaK b HaType - b 3KCKypcHx no CTapbiM yjioųK3M, noe3Ke b My3en PyMuiHUiKec, TaK h no HarjiH/jHbiM noco6HflM - xyjj;oJKeCTBeHHblM aJtb6OM3M JIHTOBCKHX Xy^OCHHKOB, HJIJIIOCTpaUHflM K KHHraM,
cjialiuaM, ynamneca nocemaioT HauHOHanbHbie ranepeH xy^oHCHHKOB. B 6yMaacHofi njiacTHKe H^eM (įiopMbi jihtobckoi"o HapojiHoro KOcrioMa pa3Hbix
perHOHOB, b annjiHKauHH h acHBonncH - UBeroByio raMMy, b pHcyHKe, rpa(pHKe - y3op, co^eraHHe jihhhh b opHaMeHTe. Y^amneca c y^^OBOJibCTBHCM
HJUiKocTpHpyioT b KapaH^auiHOH TexHHKe 4>parMeHTbi y3opa, opHaMeHTa
jibHflHbix TKaHeK, noKpbisaji, noacoB. Ay*B TyuiH TaK tohho h HHTepecHo
no CBoeMy Hcno^HflioT 4>parMeHTbj ^epeBflHHbix ctoji6ob c 6o)KKaMH, KpecTOB. HcnOJIHJIIOT 3CKH3bI K0CT1OM0B pa3HbIX perHOHOB B UBeTe, H B 3aKJIIO4eHHe nO 3THM 3CKH3aM H3 BaTMaHa CO3AaK)T HaųHOHajIbHHe JIHTOBCKHe KOCTK)Mbi Ha MaHeKeHax b pocT qejioBeKa.
TeMbi cejibCKoro 6biTa, HapoaHwx h pejiHrao3Hbix npa3^^HHK0B, KaK
FIacxa, PomecTBO Xphctobo h Kp. He cxojxm c hx tbopmcckhx pa6oT.
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Xphctobo, ^eBa-MapHfl, riacxajii>Hi>ie Bep6bi, riacxanbHoe hhuo, CeHOKoc, npa3flHHK xjie6a, C6op ypoacaa, Moh ropo^^,
Mo^ mo6HMaa yjiHua hjth yrojiOK ropo,a a, KociejiH, Kpecn>i, B
My3ee PyMiiiHuiKec, ^(JThtobckhc TaHitbi h t. a.. - b 3thx TeMax ^eTH Bbipa^aK)T CBOH 3HaHH, yMeHHSI H ^yBCTBa JIHHHH, (|>OpMbI, UBera, K0MII03HUHH B
JIHTOBCKHX TpajĮHUHSX, 6bITe, HCKyCCTBe.
Y^amnecfl no3HaiOT h hctophkj CTpaHM nepe3 HCKyccrBo, KyjibTypy.
GiyiiiaiOT My3biKy M. K. HropjieHHca, a iiotom nHmyT acHBoriHCHbie KapTHHbi
Ha 3Ty My3biKy (no^paa^a^ ^iopjieHHCy, hjih cobccm cBoe, caMOCTOaTejibHoe
BocnpHflTHe HacTpoeHua, coMeraHHJt 3ByKOB b UBere, <į>opMe). 3HaKOM5rrcfl c
TBOpHecTBOM H3BeCTHBIX XyflO^CHHKOB, K^K BeHO)KHHCKHC, ^lOpjieHHC,
KpacaycKac h t.. CjiymaioT My3biKy: pyccKyio, Hapo^^Hyio, TamieBajibHyio,
neceHHyro, 4>ojibKJiopHyio, h pji^^OM c Heft cjrymaioT Hapo^Hyio, neceHHyio,
<į>OJit.ioiopHyio My3biKy jiHTOBCKyio. Ycthmh aHanH3, Bne^aTJieHHe, b h^m
pa3HHųa h o6mee b My3biKe, HyscTBo My3biKaJii>Horo pHTMa h HacrrpoeHHfl Bce ^to noTOM Bbipaa^aeTCH b H3o6pa3HTejibHOM BapHaHTe: nepo h Tyuib,
KHCTb h UBer (KpacKH), iiBeTHas annjiHKauHfl h t. r. Yųam^ecH c yaoBOJibCTBHeM 3aHHM3K)Tca Ha Taicnx ypOKax. A y>K Mo,a ejiH koctiomob b Manofi 6yMa^cHOH CKyjibirrype c TaKofi jno6oBtio Hcno^Henu, Ta^ yjioBHJiH ero xapaxTep (KocnoMa), hto npo<j)eccHOHaibHbie xy^o^cHHKn He Bepsrr, hto 3TO hcno^Ha^H nem.
yiamneca nocToaHHo npHHHMaioT ynacTHe b ropo^cKHX, pecny6jiHK3hckhx h MeamyHapo^^Hbix TBopnecKHx KOHKypcax - BbicraBKax JlHTBbi Ha
TeMbi: Gamtos pasaka, My3biKajibHafl MO3aHKa, Po^^ecTBeHCKHe h
nacxajn>Hbie npa3AHHKH, npHyponeHHbie k rocy.a apcTBeHHi.iM npa3^^HHKaM
h co6i>iTH^^M, h He6e3ycneuiHO. Hapsmy c jihtobckhmh aerbtAn ohh TaKe
cTaHOBflTCH ^aypearaMH h flHnnoMaHTaMH, no^y^aiOT npH3ti h naMiiTHbie
cyBeHHpbi.
YMeHHKH npeKpacHO a^anTHpyioTCfl b oSmecTBeHHyio h KyjibTypHyro
ch3hi. b JieiHHx TBOp^ecKHx Me)K^^yHapOflHbix Jiarepsx b JIhtbc, r^e o6meHHe Be^ercH Ha jihtobckom, pyccKOM, nojibCKOM, 6eJiopyccKOM h aa^ce Ha
aHrnHHCKOM s3biKax; noiOT, TaHuytOT, pncyioT ^eTH scex HauHOHajiLHOCTeH,
noHHMasi ^^pyr ^pyra, naxoRs o6iuhh cboh sbmk. TaKofl OT^^bix b TBopHecrBe, r^e socnHTaTe^H h ne^arora roBopjrr Ha pa3Htix ^3biKax, ho c ^erbMH
naxo^aT oSiuhh ryMaHHUH h ^yuieBHbiH h3Hk ^eflcTBHfl, TanaHTa. IlpHMep TBop^ecKHH Jiarepb „Vasarėlė" - r^e HHHUHaTopoM - 3HTy3HacTOM h rjiaBhhm repoeM b 3T0M KOJiJieKTHBe 6hji h ecT^ Ajibmc Hiokiiihc — ne^aror,
My3biKaHT, a raicsce CHrHTac Fe^^paHTHc - ncaaror, ^^a3HCT H3 KOHcepBaTopHH TanuaT-KjmnuiH. MHe To^ce npHXO^HJiocb y^acTBOBaTL b 3toh ^kh3HH —
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HHTerpaųHH .nereK mhoi"hx HauHOHajibHOCTen; KpoMe ^ereH H3 JIhtbbi, ot^bixajiH c HaMH nem UlBeu. HH, 3ctohhh, JlaTBHH, Pocchh h t. a,. H mm, h
yneHHKH ot Majia .no BejiHKa He MyBCTBoeajiH po3HH, Bpa^mbi, crecHeHHH h t.
n. K KOHųy 0T^^trxa roBOpHjiH (bo bchkom cJiyjae noHHManH jipyr apyra) Ha
jho6om a3HKe, Ha KOTOpOM roBopmiH neziarorH. UIkojie>hhkh pyccKHX uikoji
hmchh npeKpacHyio npaKTHKy JiHTOBCKoro 3biKa. PyccKoroBopmHe jieTH c
y^OBOJibCTBHeM npHHHMaiOT y^acTHe b HauHOHajibHi>ix ūhxx KyjibTypbi JIhtbh, b My3biKanbHbix, TeaTpajibHbix į>ecTHBajiJix, Hy a Ha BbiCTaBKax fleTCKOro TBOpMecTBa (pHcyHKa) mobKO h Tpe6yeTca H3biK caMOBbipa^ceHHfl b H3O6pa3HTen^HOH <į)opMe, UBeTe h t. r. B nocne^HHe toru b JIhtbc OTKpwBaiOTCa HerocyaapcTBeHHbie HHcraTyTbi, yHHBepcHTeTti: KaK BajrrHHCKHH
PyCCKHH HHCTHTyT, BaJITHHCKHH ryMaHHTapHblfi yHKBepCHTeT (aKKpe^^HTOBaHHHH BY3 JTaTBHH) h MHor^e ^pyrHe Kypcw, 4)aKyjibTen.r h t. n., Ky^a
nocTynaiOT He TOJibKo pyccKoroBopamHe, ho h jiktobiih, r^e o6y^eHHe Be^eTc^ Ha pyccKOM jrjbnce. H o6u^eHHe CTy^eHTOB pa3Hbix HaųnoHajibHOCTeH
co cTy^eHTaMH-nHTOBuaMH ^^aeT nepcneKTHBbi peaJibHOH HHTerpauHH h peanbHoro npeTBopeHHfl b acn3Hb cbohx ^yxoBHWx, KyjibTypHbix h cou^anbhwx nnaHOB.
XoųeTca c^ejian. BbiBoa, hto 3HaTb, jik>6htt>, coxpaHHTt Kynbrypy CBoefi
HaUHH, CTpeMHTbCa nO3H3"n> H OCBOHTb KyJlbTypy H JI3MK TOH H3UHH, Ha
3eM^e KOTopoii tbi ^cHBeuib - Bce 3TO Heo6xo^^MMO, kto6h noiyBCTBOBaTb
ce6a noJiHOKpOBHbiM rpaay^aHHHOM 3Toro rocy^apCTBa.
MnorHe yiamneca pyccKon uikojim nocTynHJiH h nocTynaroT Ha
3JiHTHtie 4>aKyjibTeTi,i h cneimanbHOCTH, KaK apxHTeKTypa, MeŲiyHapo^Hbie
OTHomeHHa, xy^oacecTBeHHbie cneunajibHocTH b KOJiJie^acH h Ak^a^nihio
HCKyccTB JlHTBbi. O6yiaiOTCH b xyao)KecTBeHHbix oiKonax, r^e npenoziaBaHHe HfleT Ha rocy^apCTBeHHOM a3WKe, h ycneuiHo 3aKaHHHBaiOT hx, xopoiuo
HHTerpHpyioTCfl b Kyji^TypHyio (H3Hb o6mecTBa, HHHyn. He KOMruieKcya,
hto ohh ^^pyrofi HauHOHaJibHocTH, ^pyroro npoHcxoameHH^^ h BepoHcnoBe^aHHH. Ohh 3^ecb po^^HJiHCb, ohh 3aecb ^cHByr, y^aTCfl, ohh 3^ecb 6yAyT
npo^oji*aTi, aKTHBHyio acH3Hb h ^anbiiie.
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HOW TO SOL VE THE PROBLEM OF PUPILS
INTEGRATION INTO CULTURAL LIFE OF
LITHUANIAN REPUBLIC
(some samples of pedagogical experience)

Galina Kuzmina
Secondary school „Ateities" in Vilnius
S.Stanevičiaus 98, 2029 Vilnius
Summary
The article describes the work experience at art lessons in Vilnius Secon
dary Schools „Ateities" and „Verdenes". The author of the article tries to make pupils feel and see the beauty of the world. She tries to inspire them to refiect everything they feel and see in their works. The author of the article integrates art lessons with other subjects: history, Lithuanian literature, choreography etc.
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ŠVIETIMO REFORMA RYTŲ LIETUVOJE
(DEVINTASIS LIETUVOS LENKINIMO LAIKOTARPIS)
Kazimieras Garšva
Lietuvos istorijos institutas
Kražių 5, LT- 2001 Vilnius

Straipsnyje apibendrinamas naujausias Lietuvos lenkinimo laikotarpis,
prasidėjęs po Lietuvos Respublikos atkūrimo 1990m. kovo lld. Aptariama
Lietuvos lenkų kilmė ir kalba. Atskleidžiami lenkinimo šaltiniai (Lenkijos
Respublika, Lietuvos valstybinės institucijos, Lietuvos lenkų partija, visuome
ninės organizacijos ir bažnyčia) ir priemonės (valdžia, mokykla, bažnyčia).
Raktažodžiat rytų Lietuva, lenkinimas, etninės lietuvių žemės, lietuviškos
mokyklos, lenkiškos mokyklos.

Įvadas. Polonizacijos istorija ir tikslai

Lietuvos lenkinimas prasidėjo po etninių lietuvių žemių krikšto, sustiprėjo
po Liublino unijos ir ypač po 1863 m. sukilimo numalšinimo, Lenkijos oku
pacijos. Galima skirti šiuos svarbiausius Lietuvos lenkinimo periodus:
1)1387-1569m.; 2) 1569-1795 m.; 3) 1795-1863 m.; 4) 1863-1905 m.; 5) 19051918m.; 6)1919-1939m.; 7) 1940-1951 m.; 8) 1951-1990m.; 9)nuo 1990m.
Lenkinimo periodai turi ir smulkesnes dalis, kurios priklausė nuo istorinių,
politinių, administracinių įvykių.
Ankstesni lenkinimo laikotarpiai kiek geriau aprašyti (1), todėl apiben
drinsime naujausiąjį, prasidėjusį po Lietuvos Respublikos atkūrimo 1990m.
kovo 11 d. Lenkinimo Šaltiniai yra keturi: Lenkijos Respublika, Lietuvos Res
publikos valstybinės institucijos (ypač pietryčių Lietuvos savivaldybės), Lie
tuvos lenkų partija, visuomeninės organizacijos ir bažnyčia. Tradicinės lenki
nimo priemonės (ponas, bažnyčia, mokykla) pagal reikšmingumą kiek persiskirstė vietomis (dabar svarbiausia valdžia, mokykla, bažnyčia).
1951 m. J.Stalino vadovauta KPSS Lietuvoje įkūrė 367 lenkiškas mokyk
las lietuvių nacionalizmui sutramdyti. Atsikuriant Lietuvos valstybei, 1988-
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1991 m. komunistų lenkiškumas taip pat smarkiai kurstytas, bandant suorga
nizuoti SSSR ir Lietuvos lenkų teritorinę autonomiją.
Lenkijoje visą laiką aktyviai skelbiama, kad „Vilnija - lenkų kultūros
kraštas", nutylint, kokią kultūrą ji sunaikino ir kokios kultūros yra greta jos.
Lenkijoje yra parengta ir vykdoma kvalifikuota Lenkijos „kresų" (19201939 m. okupuotų teritorijų) polonizacijos programa, negailint jai pinigų.
Vienas lenkų teritorinės autonomijos kūrėjų, Lietuvos Respublikos Seimo na
rys Janas Mincevičius 2001 m. sukūrė dainą „Ojcovizna" („Tėviškė"), kurią
baigia kvietimu: „Eikime vėl, kai duosi mums ženklą, Mes neapleisim tavęs,
Vilenščizna". Tai primena 1990 m. kvietimą kurti „savanoriškus būrius Vilno
kraštui ginti iš patriotiškai nusiteikusių SSSR piliečių nuo 14 iki 70 metų ir
laukti signalo", o Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai siūlyti „palikti Vilno mies
tą ir persikelti į Kauną" (2:28).
Polonizaciją vykdančių institucijų artimiausi tikslai skirtingi: Lenkijos
Respublikos - prie jos sienų turėti kuo daugiau jai ištikimų lenkiškai kalban
čių lenkų ir daryti įtaką kitoms valstybėms; Lietuvos lenkų rinkimų akcijos gauti kuo daugiau vietų savivaldybėse, Seime ir turėti sau naudos; Lietuvos
valdžios - išlaikyti stabilumą valstybėje. 2000m. rugsėjo 5 d. Liubline vyko
Vilniaus ir Vilnijos dienos, kur S. Moniuškos kultūros centro Lietuvoje pirmi
ninkė A. Skakovska skelbė: „Kresuose esame kaip kareiviai be mundurų. Tai
mes saugome lenkybę ir mūsų gimtąją kalbą" (3).

Lietuvos lenkų kilmė ir gimtoji kalba

1918 m. Lietuvos Respublika atkurta etninėse lietuvių žemėse, kuriose bu
vo kalbama lietuviškai. Etninių lenkų ar kokių nors kitų „tautų" (t. y. tautybių,
tautinių mažumų) Čia nėra - yra tik sulenkinti lietuviai arba kolonistai.
1828-1878m. Maišiagalos, Paberžės, Sužionių, Nemenčinės, Tabariškių,
Buivydžių, Lavoriškių, Medininkų, Šalčininkų ir kitos apylinkės kalbėta lie
tuviškai, vaikai ir moterys nemokėjo lenkiškai (4). 1923 m. Krokuvoje išleis
tos lenkų kalbos gramatikos žemėlapyje lenkų kalbos plotas arčiausiai Lietu
vos pažymėtas tik dabartinėje Gardino srityje prie Nemuno (gerokai į pietus
nuo Gardino) (5:229). Tą patį patvirtino lenkų Anonimas (6) (grafas A.Plia
teris) ir daugelis kitų šaltinių.
1989 m. ekspedicija nustatė, jog Lietuvos lenkai kalba gudiškai (paprastai
„po prostu"), lenkiškai, lenkiškai ir lietuviškai. Ekspedicija padarė išvadą,
„kad netgi tie vietiniai žmonės, kurie ir visai nemoka lenkiškai, lenkų kalbą
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pripažįsta savo gimtąja kalba, o tai fiksuojama per surašymus. Čia vaikai į
lenkiškas mokyklas paprastai ateina nemokėdami lenkiškai" (7:135). Lenkų
kalbą ir savimonę jiems diegia Lietuvos Respublika, pažeisdama savo Kon
stituciją, Švietimo, Valstybinės kalbos ir kitus įstatymus, kurie garantuoja
mokslą gimtąja ir valstybine, bet ne užsienio kalba. Tobulinti lenką kalbos ži
nių vasarą vaikai nemokamai vežami į Lenkijos stovyklas.
Lenkų kalba kaip gimtoji didesnės dalies gyventojų jau šimtmetis vartoja
ma tik tarp Vilniaus ir Neries upės: tarp Paberžės, Nemenčinės ir Pabradės.
Bet ir šio plotelio lietuviška kilmė nekelia jokių abejonių.
Lietuvos lenkų laikraštis „Naša gazeta" išspausdino Gajevskio 1784 m.
Nemenčinės parapijos aprašymą (8:7-8). Iš 120 aplenkintų vietovardžių per
100 yra aiškiai lietuviškos kilmės, o ežerų vardai - visi: Ilgis (vėliau užrašyta
Ilga^ plg. liet. ilgas, ilga, (9:129 ir kt.), Gielis, Gielajtis (Gėiys, Gėlaitis, plg.
liet. gėlas, gėlus „be druskos"; hidronimų žodyne ten pat užrašytas ir ežeras
Gėla), Jusis (plg. jušinti ,judinti", justi; vėliau ežerui perduotas suslavintas
Jusinės upelio vardas Jusinka), Karasina {Karosinė, plg. liet. karosas „tokia
žuvis"), Krakinis (plg. krokti „kriokti"), Palaukinis (plg. liet. palaukė), Strypunelis (plg. stripinėti), Werdaklis {Verdeklis, plg. virti), Zlugtelis (plg. žlug
tas, -elis). Šių vandenvardžių lietuviškos ne tik šaknys, bet ir priesagos, galūnės.
Sudurtinių kaimų pavadinimų dažniausiai abu komponentai yra lietuviš
kos kilmės: Akawita {Uokavietė), Barcialobie (Barčialobė, plg. barčia „dre
vė", lobas „ryt. dauba, slėnys, loma", Jauciewory (vėliau Jawciewory, t. y.
Jaučiavariai, plg. jautis ir varyti), Jodagrybiszki ŲuodagrybiŠkiai, plg. juo
das ir grybas), Klibarata {Klibaračiai, plg. klibėti ir ratai), Kielnobrydzie
(Kelniabridžiai, plg. kelnės ir bristi), Pilakolnie {Piliakalnis, plg. pilis ir kal
nas), Rudowsie {Rudausiai, plg. rudas ir ausis)^ Skiersabalis (Skersabalys,
plg. skersas ir bala), Wilkorojšcie (Vilkaraisčiai, plg. vilkas ir raistas).
Daugybė kaimų pavadinimų su lietuviška šaknimi ir priesaga ar priešdė
liu: Auksztoly {Aukštuoliai), Ažulowkie {Ažulaukė), Bityny {Bitynas), Birajtis,
Czekiszki {Čekiškė), Dwiliszki {Dvyliškės, plg. dvylas „tamsiai rausvas", dvyla
„nemandagus, nemėgiamas žmogus"), Dejlidany {Dailidonys), Giedrojtele
{Giedraitėliai), Gumbiszki {GumbiŠkės), Gryciuny {Griciūnai), Kumszyszki
{Kamšiškės), Kanveliszki {Karveliškės), Kabiszki {Kabiškės), Kunczyszki
{Kančiškės), Kabele {Kabeliai), Lapejki {Lapeikiai), Mielany {Mielionys),
MiŠkihce {Miškiniai), Pawelkiszki {Pavelkiškės)*, Panasy {Panosiai), Pokrajczyna {Pakraičinė, plg. kraitis), Pupiniszki {Pupiniškės), Palankiszki {Palankiškės), Paszakajcie {Pašakaičiat, plg. šaka), Podubna {Padubnė, plg. dubti),
Podziuny {Puodžiūnai), Pojudupie (Pajuodupiai), Raguny (Ragūnai, plg. ra
gas), Sakiszki {Šakiškės, plg. sakai), Szarkiszki {Šarkiškės, plg. šarka), Skier-
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dztszki (Skerdiškės, plg. skersti), Strypuny (Stripunai, plg. stripinėti), Sinvidziszki (Sirvydiškės, plg. Sirvydas), Traszkuny (Troškūnai), Talejki (Toleikiai), Warlinka (Varlinė, plg. varlė), Wilniszki (Vilniškiai, plg. Vilnius).
Dalelė vietovardžių yra nesudėtiniai: Dauksze (ne Dawksze - Daukšiai),
Smagury (Smaguriai, plg. smaguris „kas mėgsta smaguriauti, smaližius").
Ne be reikalo Šio krašto kunigas, poetas Silvestras Gimžauskas 1884 me
tais rašė (10);
Kaip-gi peiktas Nėmenczinas,
Kad prigimtos kalbos ginas 7
Ir vis viena, kas taip daro.
Kaip isz namų moczią varo!
Pataisikit, mano broliai,
Ką suardėt tik lik szioliai!
Už-gi szneką prigimtinę
Pastatikit ir krutiną..!

Lenkinimas 1990-1997 metais
Atkūrus Lietuvos Respubliką, polonizacija pavadinta Lietuvos lenkų atgi
mimu ir žymiai sustiprėjo. Tas naujas etapas prasidėjo 1989m. lapkričio mė
nesį, kai buvo įkurti 96 lenkiški darželiai (1991 m. pradžioje jų buvo 148, vai
kų padaugėjo daugiau kaip dvigubai - nuo 1 120 iki 2 539). Stengtasi lenkams
gerinti mokymosi sąlygas: 1987-1988 m. buvo 92 mokyklos lenkų dėstomąja
kalba, 1990-1991 m. -jau 123, nors mokinių prisidėjo mažiau 1 300. Lenkų
kalba besimokančiųjų skaičius padidėjo daugiau kaip dvigubai: 1987-1988 m.
jų buvo 10133, 1990-1991 m.- 11407, 1991-1992m. - 12611, 1993-1994 m.
- 15312, 1994-1995 m.- 16613, 2000-2001 m. - 23000. Gyventojų prieaug
liui mažėjant, lenkiškai besimokančių kasmet prisidėdavo maždaug po tūks
tantį. Buvusiose rusiškose mokyklose dėstomoji kalba be svarstymų pakeista
lenkų kalba.
1990 m. pabaigoje švietimo problemos išdėstytos rytų Lietuvos suvažiavi
mo re2oliucijoje švietimo klausimu:
„Lietuvos mokyklos tikslas - lavinti Lietuvos Respublikai lojalius pilie
čius, gerai žinančius Lietuvos istoriją, papročius, tradicijas, mokančius vals
tybinę lietuvių kalbą, gerbiančius visų Lietuvoje gyvenančių tautybių kultūrą.
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Lietuvos mokykla privalo turėti vieningą mokymo programą visoje Lietu
voje, kartu sudarant galimybę tautinėms mažumoms mokytis savo gimtosios
kalbos.
Dabartinė Švietimo padėtis rytų Lietuvoje neatitinka Lietuvos Respubli
kos siekių, nes pagal 1989 m. vasario 12 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos priimtą vietos savivaldos pagrindų įstatymą švietimas ir kultūra yra sa
vivaldybių kompetencijoje. Vilniaus, Šalčininkų ir kt. rajonuose šis įstatymas
tapo lietuvių, gudų, rusų ir kitų polonizacijos įrankiu. 1990-siais metais - lie
tuvių kalbos metais - dabartinis Vilniaus rajono Švietimo „kuratorius", Lietu
vos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas S. Akanovičius daug pa
darė, kad nebūtų atidaryta 10 lietuviškų grupių vaikų lopšeliuose-darželiuose,
trys pirmosios lietuviškos klasės mokyklose, sukliudė atsiskirti mišrioms
Maišiagalos ir kt. mokykloms, padėjo organizuoti ir išreklamuoti provokaciją
prieš vienintelę rajone lietuvišką devynmetę Trakų Vokės mokyklą. Pats
S. Akanovičius neturi aukštojo pedagoginio išsilavinimo. Dar blogiau yra Šal
čininkų rajone, kur lietuviškų ir gudiškų mokyklų bei darželių praktiškai nė
ra. Čia iš 58 mokytojų, dėstančių valstybinę kalbą, tik 18 turi lietuvių kalbos
ir literatūros mokytojo diplomą.
Daugelis mišrių mokyklų vadovų visaip uja lietuviškų klasių mokytojus,
nesirūpina jų gyvenimo sąlygomis. Rytų Lietuvos kitakalbėse mokyklose įsi
galėjo svetimšalė ideologija. Tam pasitelkiami svetur išleisti vadovėliai, sve
timų valstybių simbolika, iš svetur atvykę auklėtojai. Tokiu būdu nelietuviš
kose mokyklose kryptingai ugdomi Lietuvos valstybei nepritariantys ir net ją
niekinantys jauni žmonės, o pačios mokyklos tampa antilietuviškos ir antigudiškos dvasios židiniais. Skaudžiausia, kad Kultūros ir švietimo ministerija,
savivaldos įstatymui atėmus išjos realią galimybę kompetentingai organizuo
ti švietimą, rytų Lietuvoje praranda savo įtaką.
Rytų Lietuvos atstovų suvažiavimas parodė didelį susirūpinimą besiple
čiančiu šio krašto polonizacijos procesu ir kai kurių žinybų ir veikėjų neatsa
kingais sprendimais, remiant šį procesą" (11:381).
Deja, suvažiavimo siūlymai, pakartoti dar šimtu „Vilnijos" draugijos raš
tų, Lietuvos valdžios neįgyvendinti ir svarbūs iki šiol.
IŠ mišrių dvikalbių ar trikalbių mokyklų atsiskyrė lietuviškos klasės, ir,
kaip mažesnės skaičiumi, išėjo į blogesnes, dažnai nepritaikytas patalpas.
Taigi objektyviai lietuviškų mokyklų padėtis yra blogesnė negu lenkų ar rusų
mokyklų, kurios liko mokykloms pritaikytuose pastatuose. Tai Vilniaus rajo
no Maišiagalos, Bezdonių, Buivydiškių, Šalčininkų rajono Dieveniškių „Ryto",
Baltosios Vokės, Eišiškių St. Rapalionio, Turgelių, Milkūnų, Tetėnų mokyklos.
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Atsiskyrusioms lietuviškoms mokykloms nebuvo lėšų įsikurti, jos negavo
papildomo inventoriaus, mokymo priemonių. Problemiškas tapo lietuviškų
pradinių mokyklų peraugimas į pagrindines ir pagrindinių - į vidurines. Da
bartinis lietuviškų mokyklų tinklas negali patenkinti visų, norinčių jose mo
kytis, nes yra per retas. Tačiau Vilniaus rajono savivaldybė, užuot skyrusi
daugiau lėšų mokykloms, 1994m. 10 tūkst. Lt skyrė neiicencijuoto lenkų uni
versiteto studentų stipendijoms, už dešimtis tūkstančių litų pirko lengvąsias
mašinas Rukainių ir Nemenčinės apylinkėms, padengė 10 tūkst. Lt Rudami
nos apylinkės paimtą paskolą, skyrė didelius pinigus „Kurier Willeriski"
„Kurjerio merginai", Karo ir darbo veteranų tarybai.
1995m. vasario 26d. Statistikos departamento duomenimis, 50% lenkų
nurodė, kad norėtų leisti vaikus į lietuviškas mokyklas, 40% - į lenkiškas
mokyklas ir 4 % - į rusiškas. Tėvų norą, kad vaikai greičiau išmoktų valstybi
nę kalbą, integruotųsi į respublikos gyvenimą, Lietuvos lenkų sąjunga laiko
tautos išdavyste.
Lietuvos lenkų mokytojų sąjunga netgi priėmė nutarimą, reikalaujantį ne
priimti į mokyklą vaikų, nesuprantančių kalbos, kuria bus mokoma, tvirtina,
kad moksleiviai patiria „moralinę bei psichinę žalą besimokydami mokyklose
negimtąja kalba", piktinasi siūlymu lenkų mokyklose istoriją ir geografiją
dėstyti valstybine kalba, nors tai tik padėtų išmokti valstybinę kalbą.
Lenkų kalbos ir literatūros vadovėliai rengiami kartu su bendraautoriais iŠ
Lenkijos, mokiniai mokosi iš vadovėlių, parašytų lenkų kalba, net užsienio
kalbos vadovėliai pritaikyti specialiai lenkų mokykloms. Lietuvoje išleista
200 pavadinimų vadovėliai ir metodinių leidinių lenkų kalba. Vien 19941995 m. lenkų mokykloms išleista 34 pavadinimų vadovėliai, nors lenkų mo
kykloms skirtų vadovėlių tiražas nedidelis ir jie 5-6 kartus brangesni už ana
logiškus lietuviškus vadovėlius, Švietimo ir mokslo ministerija skiria lėšų
jiems parengti.
Lenkijoje gyvenantiems lietuvių vaikams tenka mokytis iš vadovėlių len
kų kalba, 1983-1989 m. Lenkijoje tebuvo išleisti 7 lietuvių kalbos vadovėliai
2-8 klasėms, net pirmosios lietuviškos klasės mokiniai neturi vadovėlių gim
tąja kalba.
Lietuvoje organizuojamos lenkų kalbos ir literatūros olimpiados, mokiniai
turi visas galimybes įstoti į Lietuvos ir užsienio aukštąsias mokyklas, stoja
muosius egzaminus jie gali laikyti lenkų kalba.
Seimo narys J.G.Mincevičius piktinosi, kad apskrities valdytojas neleido
įsteigti lenkų mokyklos Marijampolyje, nors tie mokiniai mokosi normalio
mis sąlygomis kartu su lietuviška mokykla, iš vienos daryti dvi mokyklas dėl
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lygos liktų tos pačios, tas pats pastatas, bendra valgykla, sporto salė, korido
rius. Trakų Vokės konfliktą išprovokavo Lenkų sąjungos pirmininkė, 1995 m.
rugsėjo 1 d. pareikalavusi atidaryti lenkų mokyklą, nors tam nebuvo poreikio,
už pusantro kilometro yra lenkiška mokykla.

Lenkinimas nuo 1998 metų
Vilniaus apskričiai pagal ilgus gyventojų prašymus įsteigus apie 20 mo
kyklų valstybine kalba, Lenkija sustiprino ekspansiją į Lietuvą. Lenkijos poli
tinės minties centras, esantis Krokuvoje, pradėjo vykdyti Lenkijos Senato
maršalkos Alicijos Gžeskoviak kuruojamą programą „Lenkijos valstybė len
kams rytuose. Politikos modelio paieškos". Kristina Koženiovska teigė, jog
kelis šimtmečius lenkų kultūra buvo patraukli Lietuvoje, Baltarusijoje ir Uk
rainoje ir dėl to įvyko lenkų kalbos ir kultūros ekspansija į lietuvių, baltarusių
ir ukrainiečių etninę sferą. Siekiama padaryti lenkų kultūrą tarpininke tarp
Vakarų ir Rytų Europos. Siūloma diegti lenkų kultūrą tarp Lietuvos, Baltaru
sijos, Ukrainos intelektualų, menininkų ir politikų elito, pirmiausia lenkų kal
bą, kad būtų galima susipažinti su lenkų kultūra. Ši, autorės vadinama „nau
joji polonizacija" turi skleisti patrauklius lenkų kultūros laimėjimus. Lietuvo
je tai oficialiai organizuoja Lenkijos ambasados ir konsulato darbuotojai.
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybės, sudarytos beveik išimtinai iš
lenkų tautybės piliečių, pažeidžia proporcinį visų čia gyvenančių tautų, pir
miausia lietuvių, atstovavimo savivaldybėje principą. Nors didžiuma krašto
gyventojų yra ne lenkai, jie be savo atstovų savivaldybėse negali išreikšti sa
vo valios ir pageidavimų, apginti savo teisių.
Savivaldybių veikla yra prolenkiška, polonizacinė, antilietuviška. Visaip
kliudoma lietuviškų mokyklų, vaikų darželių steigimui ir veiklai, lietuviškos
kultūros sklaidai, krašto integravimui į visos Lietuvos ekonominį, politinį,
kultūrinį gyvenimą. Visur, net tose vietovėse, kur lenkai niekada negyveno,
steigiamos ir puoselėjamos lenkiškos švietimo institucijos, veikia tik lenkiški
meno kolektyvai.
Priimant į darbą ir iš jo atleidžiant, laikomasi lenkiškumo principų. Taip
pažeidžiamos žmogaus teisės.
Savivaldybių biudžeto lėšos nukreipiamos pirmiausia lenkiškam švieti
mui, kultūrai, propagandinio laikraščio „Draugystė" finansavimui. Savivaldy
bei pavaldžios Marijampolio, Bezdonių ir kitos lietuviškos vidurinės mokyk
los per keletą metų nėra gavusios jokios finansinės rajono paramos, išskyrus
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atlyginimus. Šalčininkų rajono Šarkaičių ir aplin^inių kaimų vaikai nuo šešių va
landų ryto pėsti eina per miškus 10 kilometrų į Dieveniškių lietuvišką mokyklą.
Rajonų savivaldybių, seniūnijų pareigūnai, Lenkų rinkimų akcijos atsto
vai kompromituodami Lietuvą išreklamavo Lenkijoje akciją „skurstantiems,
badaujantiems lenkų vaikams gelbėti Rytų Lietuvoje".
Lenkija, jos konsultuojamos Vilniaus, Šalčininkų rajonų savivaldybės len
kų kalbos ir kultūros platinimą etninėse lietuvių žemėse laiko svarbiausiu sa
vo tikslu ir koordinuotai vykdo savo slaptus planus. Prieš 2001 mokslo metų
pradžią Šalčininkų rajono meras vėl davė nurodymą seniūnams, mokyklų di
rektoriams aktyviai agituoti ir versti, papirkinėti eiti į lenkiškas mokyklas.
Visų seniūnijų agitatorių į lenkiškas mokyklas sąrašą buvo pasidėjęs ant savo
darbo stalo. Šalčininkų klebonas Lenkijos Carito doleriais siunčiamas apmo
kėti tėvų mokestį už lenkiškus darželius Šalčininkuose, Butrimonyse ir kitur.
Lenkų sąjungos Lietuvoje Vilniaus rajono skyrius kasmet rengia konfe
renciją „Lenkų vaikas lenkiškoje mokykloje", kur priima kreipimąsi į tėvus
lenkus leisti vaikus tik į lenkiškas mokyklas ir „nepasiduoti melagingai tauti
nių mažumų lietuvinimo šalininkų agitacijai, nes jų argumentai neatitinka gy
venimo faktų ir tikrovės, kelia pavojų sveikam vaiko intelektualiniam vysty
muisi. (...) Šiuo metu lenkiškos mokyklos abiturientas turi daugiau gyvenimo
starto galimybių negu lietuviškos mokyklos abiturientas. Lenkiškos mokyk
los absolventui yra atviros visos šalies aukštosios mokyklos. Tuo pat metu
lenkiškų mokyklų absolventai, puikiai mokantys lenkų kalbą, turi papildomą
Šansą įstoti į prestižines studijas Lenkijos Respublikoje" (12).
Lenkų partijos valdomos savivaldybės, seniūnijos, lenkiškos visuomeni
nės organizacijos, kai kurie LR Seimo nariai, netgi kunigai priešinasi mokyk
lų valstybine kalba steigimui, persekioja, atleidžia iš darbo, kitaip grasina tė
vams, supratusiems, kad atėjo laikas mokyti vaikus mokyklose valstybine
kalba. Lietuviškos klasės buvo priverstos pasitraukti į žymiai blogesnes patal
pas. Sumažėjus mokinių skaičiui lenkiškose ir rusiškose mokyklose, pustuš
čių mokyklų patalpos nebuvo perskirstytos, į jas nebuvo įleisti lietuviškų mo
kyklų moksleiviai. Vaikai, kurie mokosi mokyklose valstybine kalba, daž
niausiai neturi sporto salių, o Šalia esanti lenkiška mokykla neįsileidžia (pvz.,
Turgeliuose). Lenkiškų mokyklų mokymo kabinetai žymiai geriau įrengti,
kompiuterizuoti, jų moksleiviai vežami į ekskursijas, stovyklas, esančias Len
kijoje. Tėvų prašymai atidaryti lietuviškas klases pagal esamą tvarką patenka
į lenkiškų mokyklų vadovų rankas ir dingsta arba prašymus parašę tėvai pri
verčiami atsisakyti savo norų. Šią prievartą vykdo lenkiškų mokyklų mokyto
jai, seniūnijų atstovai, minėtų rajonų švietimo skyriai. Nusikalstami veiksmai
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nesustabdomi, organizacijų pareigūnai nebaudžiami ignoruoja Valstybinės
kalbos įstatymą, pažeidžia LR Konstituciją, kitus įstatymus.
Vilniaus rajono savivaldybė per mokyklų direktorius gavo prašymus or
ganizuoti klases valstybine kalba Kyviškių, Kenos ir kitose pradinėse mokyk
lose. Savivaldybė šių klasių nekūrė, o per mokytojus, seniūnus, kunigus, tė
vus privertė atsisakyti mokslo valstybine kalba. Savivaldybei tai nebuvo sun
ku padaryti, nes vaikų tėvai dirba savivaldybei pavaldžiose įstaigose, gauna
per ją socialines pašalpas. Labiausiai savo vaikų ateitimi besirūpinantys tėvai
priversti vaikus leisti į mokyklas, esančias toliau nuo jų gyvenamosios vietos.
Šalčininkų rajono savivaldybė uždarė pradinę mokyklą valstybine kalba
Zavišonyse, kur buvo 14 mokinių, o 20 mokosi darželyje. Stprėja grėsmė,
kad bus uždarytos ir kai kurios kitos mokyklos Milkūnuose, Šalčininkėliuose,
Pabarėje ir kitur.
Lietuvos lenkų rinkimų akcija pagal savo programą:
•siekia nevalstybinėms kalboms suteikti statusą vietinių kalbų, funkcio
nuojančių lygia greta su valstybine kalba Klaipėdoje, Visagine (rusų), Naujojo
je Vilnioje (baltarusių), Vilniuje (lenkų, rusų), Vilniaus krašte (lenkų), nors pa
našius Vilniaus rajono savivaldybės valdybos sprendimus dar 1999m. rugsėjo
17d. panaikino Apeliacinis teismas ir rugsėjo 14d. - Aukščiausiasis teismas;
•lenkiškoms mokykloms skiria keliskart daugiau lėšų, kitokios paramos ir
labdaros negu mokykloms, dirbančioms valstybine kalba;
•pažeidžia tėvų konstitucinę teisę rinktis mokyklą norima kalba ir neteisė
tais būdais spaudžia tėvus (pvz., grasina atleisti iš darbo, jei vaikas lankys mo
kyklą valstybine kalba), stengiasi atitraukti vaikus iš lietuviškų mokyklų į len
kiškas (rugsėjo pirmomis dienomis Senasalio lenkiškoje mokykloje vaikai buvo
net užrakinti, Turgelių kunigas tėvus ir vaikus agituoja būti patriotais ir eiti tik į
lenkiškas mokyklas). Dėl šių ir kitų priežasčių pastaraisiais metais jau 3000 tė
vų pasirinko Vilniaus apskrities viršininko administracijos mokyklas;
•reikalauja mokytis gimtąja kalba visais lygiais, dėl to palaiko neregist
ruotą Vilniaus lenkų „universitetą";
•nepritaria privalomo užsienio ir tautinių mažumų kalbų abitūros egzami
no panaikinimui;
•deklaruoja, kad „valstybė privalo užtikrinti tautinių mažumų mokyklų 112 klasių vadovėlių leidybą" (Lenkijos valstybė neužtikrina vadovėlių leidybos
tautinių mažumų kalbomis, aiškindama, kad valstybė neturi tam lėšų);
•paprastąją gudų kalbą sąmoningai laiko lenkų kalba;

•siekia pažeisti piliečių lygiateisiškumą ir likviduoti apskritis;
•reikalauja laikytis 1920-1939m. Lenkijos okupacinio režimo potvarkių.
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Pagal Lietuvos Respublikos ir tarptautinius įstatymus gyventojams nesu
daroma galimybė pasirinkti mokyklą pageidaujama kalba: abiejuose rajonuo
se trūksta apie 40 mokyklų, darželių valstybine kalba. 1998 m. Vilniaus, Šal
čininkų rajonų savivaldybės neatidarė maždaug penkiems šimtams vaikų
valstybine kalba veikiančių 20 darželių, mokyklų, kurių pageidavo apie 1000
tėvų. Rajonų savivaldybėms nekuriant švietimo įstaigų valstybine kalba, jas
įsteigė Vilniaus apskrities administracija, bet rajonų švietimui skirtos lėšos li
ko rajonų savivaldybėms.
Vilniaus rajono savivaldybė daugiausia finansuoja mokyklas, veikiančias
lenkų kalba, ir diskriminuoja švietimo įstaigas, veikiančias valstybine kalba.
1998 m. rajono lenkiškos-rusiškos (5) ir rusiškos (2) vidurinės mokyklos fi
nansiškai paremtos 100% (visos), trikalbės (4 iš penkių) - 80%, lenkiškos (7
iš aštuonių) - 87%, o lietuviškos (dvi iš penkių) - tik 40%, t.y. perpus ma
žiau. Neatsižvelgta, kad Marijampolio mokykloje įkurtos ir lenkiškos klasės.
Rudaminos 1-oji vidurinė mokykla gavo 30682 litus, Kalvelių 1-oji vidurinė
mokykla - 3066 litus, o greta esančios lietuviškos mokyklos negavo nieko.
Bezdonių J.Slovackio lenkiškai mokyklai teko 32159 litai, o pagrindinei
„Saulėtekio" mokyklai - apie 1 000, t. y. bent 30 kartų mažiau (gavo nereika
lingą šaldytuvą). Paberžės 1-ajai vidurinei skirta 71 850 litų (4569 litai katili
nei ir 67 28 Hitas statybai), o Paberžės „Verdenei" - tik 7000 litų, 10 kartų
mažiau.
Vilniaus rajono švietimo skyriaus vedėjas J.Dzilbo šios politikos laikėsi ir
1998 10 20 įsakyme Nr. 04-174 „Dėl lėšų, gautų iš Kūno kultūros ir sporto
departamento, paskirstymo". Sporto aikštynams ir salėms atstatyti Paberžės
lenkiškai vidurinei mokyklai dar skirta 903 litai, o lietuviškai - 500 litų, Bez
donių J. Slovackio pagrindinei mokyklai - 800 litų, o „Saulėtekio" pagrindi
nei — 700 litų (bet jie nebuvo įteikti), Rudaminos 1-ajai vidurinei mokyklai 1 198 litai, o antrajai — iš viso neduota. Taip vedėjas išdalijo per departamentą
gautus 10000 Lt.
Dviem lenkiškiems darželiams (MostiŠkių ir Buivydžių) skirta maždaug
tiek, kiek šešiems lietuviškiems, o du jų (Buivydiškių, Marijampolio) negavo
nieko. Paremta tik pusė ir lietuviškų-lenkiškų darželių (5 iš 10). Nieko neskir
ta 2 lietuvių-rusų darželiams (Avižienių, Vaičiūnų) ir trikalbiam Skaidiškių
darželiui.
Vilniaus rajono valdyba statė ir remontavo daugiausia nelietuviškas mo
kyklas: 2 lenkiškas vidurines (Medininkų ir Lavoriškių, esančias prie strategi
nių pasienio kelių), 2 lenkiškas pagrindines (Pikeliškių ir Tarakonių), 3 len
kų-rusų (Paberžės vidurinę, Riešės, Rudaminos pagrindines), 2 trikalbes
(Mickūnų, Nemėžio). Paėmus 3 milijonų litų kreditą, kurį nežinia kas grą274 KAZIMIERAS GARŠVA

žins, Lavoriškių lenkiška mokykla pastatyta iki tol, kol pradėta lietuviškos
mokyklos statyba.
Ne geresnė lietuviškų meno kolektyvų padėtis Vilniaus rajone. Jiems daž
nai mokamos mažesnės arba iŠ viso nemokamos algos, kelionės išlaidos. Ne
lenkiški ansambliai nesiunčiami į užsienį, o Vilniaus rajone net programų
peržiūros programos kartais rašomos vien lenkų kalba. 1998 m. spalio mėn.
Kalvelių, Maišiagalos, Rudaminos, Sužionių kultūros namų darbuotojai krei
pėsi į Vilniaus apskrities administraciją prašydami perimti juos į apskritį (vė
liau raštas buvo išspausdintas „Vilniaus balse", Nr. 14 ir „Draugystėje" su
tendencingu Kultūros ir meno skyriaus vedėjo Edmundo Šoto komentaru).
Jam atrodė normalu, kad rajone veikia per trisdešimt lenkų ansamblių ir kele
tas lietuviškų, nors pagal gyventojų sudėtį (procentais) lietuviškų ansamblių
turėtų būti šešis kartus daugiau. Be to, apsilankiusiems pas Vilniaus apskri
ties viršininką ansamblių vadovams buvo siūlyta išeiti iš darbo. Skelbta, kad
„Sužionyse nėra lietuviško ansamblio", nors jis veikia rajono neremiamas.
Nuo 1998 m, Lenkijos valdžia per „Lenkų bendruomenę" pradėjo Rytų
Lietuvos lenkiškų mokyklų remonto ir statybos investicinę programą.
2000 m. jai Lenkija skyrė 3 milijonus zlotų, 2001 m. (nepaisant finansinės kri
zės ir potvynio) - 3 milijonus 300000 zlotų. 2002 metais planuojama remon
tuoti ir statyti lenkiškus darželius. Pagal kasmet su savivaldybėmis pasirašo
mas sutartis Vilniaus rajono savivaldybė apmoka 30% tos investicinės pro
gramos, o Šalčininkų rajono savivaldybė- 20%. Pavyzdžiui, 2000m. Lenkija
mokėjo 1 941 100 litų, o Lietuva (Vilniaus rajono savivaldybė) - 831 700 litų.
Vilniaus rajone taip iki 2001 m. išplėstos Grigaičių, Juodšilių, Kalvelių,
Zujūnų mokyklos, suremontuoti Anavilio, Eitminiškių, Medininkų ir kiti dar
želiai. Paėmus 3 milijonų litų paskolą, dar 1998m. pastatytas lenkiškos Lavo
riškių mokyklos priestatas, užbėgant už akių Tautos Fondo ir Vilniaus apskri
ties statomai Lavoriškių lietuviškai mokyklai.
Atidarant Grigaičių pradinę lenkišką mokyklą, Vilniaus rajono mere Leo
kadija Janušauskienė kalbėjo: Vilnija jau seniau gavo 100 Pilsudskio mokyk
lų, kuriose vaikai mokosi iki Šiol. Panašiai dabar „Lenkų bendruomenė" dos
niai stato arba atnaujina lenkiškas mokyklas. Seimo narys Valdemaras Tomaševskis pridėjo: „Dabar lenkiška mokykla yra prestižinė mokykla. Kai visoje
Lietuvoje mažėja mokyklų, Vilniaus rajone mokyklos statomos" (13:6). Nors
trečdalį statybos darbų pagal sutartį turėjo apmokėti Lietuva, prie Zujūnų mo
kyklos pritvirtinta lenkiška iškaba: „Zujūnų vidurinė mokykla, 2000—2001 me
tais pastatyta ir suremontuota kaip dovana Lenkų Tautos Tautiečiams Lietuvoje".
Šalčininkų rajone „Lenkų bendruomenė" padėjo suremontuoti 8 lenkiškas
švietimo įstaigas ir baigė įrengti kitas: bendrabutį Šalčininkuose, valgyklą Ei-

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS 275

šiškėse, Jašiūnų m. Balinskio, Butrimonių mokyklų stogus, tualetus, J. Snia
deckio vidurinę mokyklą, Šalčininkų, Eišiškių lenkiškus vaikų darželius. Vi
sų lenkiškų mokyklų pirmaklasiams įteikiamos kuprinės, daugeliui duodami
nemokami pietūs, dovanos, organizuojamas pavėžėjimas į mokyklą. O lietu
viškoms mokykloms ir darželiams, neteisėtai jungiant grupes, sumažintas fi
nansavimas ir darbuotojų skaičius. Paliktos dirbti Dieveniškių darželio, Kabiškių ir kitų mokyklų direktorės, draudžiančios lankyti lietuviškas grupes
(pirmoji neturi ir reikiamo išsilavinimo, nemoka valstybinės kalbos).
Lenkiškos mokyklos gauna dvigubą paramą - iš Lenkijos ir Lietuvos, o
lietuviškos mokyklos - tik iš Lietuvos. Lietuvos valdžia papildomai Vilniuje
suremontavo V. Sirokomlės lenkišką mokyklą, Vilniaus rajone - Nemenčinės
ir Rudaminos mokyklas. Lenkiškoms mokykloms gavus 150 Lenkijos kom
piuterių, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija lenkiškai Mostiškių mokyklai pridėjo 5 kompiuterius, lygiai su lietuviškomis remia ir kitas.
2001 m. vasarą į Lenkiją išvykus 800 Šalčininkų rajono lenkiškų mokyklų
moksleivių, Vilniaus apskritis lenkiškų Ciužiakampio, Šarkaičių, J.Sniadec
kio mokyklų moksleivių vasaros poilsiui organizuoti skyrė 3000 litų. Varšu
voje parengtame Vilniaus krašto vystymo plane lenkiškas mokyklas per Vil
niaus apskritį bandyta paremti daugiau: atsižvelgiant į „ypač sunkią padėtį
lenkiškose mokyklose", 40 vidurinių mokyklų (iŠ 59) privilegijuotai aprūpinti
bei įrengti, papildomai „finansiškai skatinti" lenkiškų mokyklų mokytojus,
mikroautobusais papildomai vežti vaikus į lenkiškas mokyklas, 300-ams mo
kinių nuo 2001-2002 m. 2 metus mokėti 30 eurų stipendiją kiekvieną mėnesį,
100-ui studentų lenkų po 40 eurų.

Švietimas Seinų krašte
Lietuvos Respublikoje dabar yra 180 lenkiškų švietimo įstaigų (124 pradi
nės, pagrindinės ar vidurinės mokyklos, 56 darželiai), Lenkijoje - tik 6 lietu
vių švietimo įstaigos (5 mokyklos, 1 darželis). Visos jos veikia tik etninėse
lietuvių žemėse.
Vilniaus bei Šalčininkų rajonuose, kur yra 91 000 statistinių lenkų, veikia
140 švietimo įstaigų lenkų kalba, arba 650 gyventojų tenka viena švietimo
įstaiga. Paritetiškai Seinų krašte, kur gyvena apie 15000 lietuvių, turėtų būti
pustrečio karto daugiau lietuviškų mokyklų (23), o darželių - net 5 kartus
daugiau.
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Lietuvos ir Lenkijos Seimų narių asamblėja buvo sutarusi išlaikyti ligšio
linį lenkų kalbos Lietuvoje ir lietuvių kalbos Lenkijoje mokymo mastą. Lietu
voje lenkiškų mokyklų klasių skaičius nepakito, o Lenkijoje dauguma lietu
viškų mokyklų sumažinta (šešios iŠ aštuonių), 12 lietuviškų mokyklų per pas
kutinį dešimtmetį uždaryta.
Lietuvoje atidaromos klasės ir 3 mokiniams (pavyzdžiui, Marijampolyje),
o Seinuose uždaryta 16 mokinių. Tik Punske viename pastate dirba keturios
mokyklos. Lenkijoje lietuviai negali ir neprašo mokytis aukštosiose mokyklo
se gimtąja kalba.
Vykdant vadinamąją „Švietimo reformą", Seinų apskričiai skirta dar ma
žiau lėšų ir taip toliau žlugdoma lietuvių autochtonų, išlaikiusių seniausią iš
gyvųjų indoeuropiečių kalbų, kultūra. Likviduotos Seinų, Krasnagrudos,
Krasnavo lietuviškos mokyklos. 2001 m. sunaikinus lietuvių kultūrą Seinų
valsčiuje, toliau savo žemėje nutautinamas paskutinis lietuviškas Punsko
valsčius.
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REFORM of EDUCATION in EAST LITHUANIA
(THE NINTH PERIOD OF THE POLONISATION

OF LITHUANIA)
Kazimieras Garšva
Lithuanian Institute of History
Kražių 5, LT- 2001 Vilnius
Su m mary

The polonisation of East Lithuania started with this sequence of events:
baptism of Lithuania with the help of Polish speaking priests in 1387, the
Lublin Union in 1569, the plague in 1711, the division of Lithuania and its
annexation to Russia during the period of 1772-1795, the prohibition of the
Lithuanian press and schools during 1864-1904, the Polish occupation during
1919-1939 and the USSR occupation during 1944-1990.
During the past 100 years the Polish language was used along the border
of the Vilnius and Šalčininkai region (Paberžė, Nemenčinė and Pabradė). In
the other regions the Polish language consisted of Byelorussian dialect. The
people put themselves down as Poles or were registered as Poles after 1918
because they were catholics, lived in „Poland" (that is in the occupied territory), their children attended Polish compulsory school as reąuired by the
priests, officials, teachers, neighbours, Polish army. They vvanted and could
repatriate from collective farms to Poland, they could avoid joining the army
and acąuire a more prestigious nationality.
The ninth period of the polonisation of Lithuania begins in 1990. It is realized
by Polish and Lithuanian govemments (Vilnius and Šalčininkai local administrations), Polish party, public organizations and church.
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ŠVIETIMO PROBLEMOS
Marija Jėčiuvienė
Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Šilo 5a, LT-2055 Vilnius

Vidurinių ir aukštųjų mokyklų finansavimo reikalai aktualus ir Lietuvoje,
ir užsienio šalyse. Straipsnyje aptariamas švietimo finansavimas ir valdymas
užsienyje. Aukštosioms mokykloms skiriamas lėšas turėtų lemti specialistų
parengimo kokybė. Reikėtų parengti jos standartus ir kitaip nei dabar vertinti
pedagogų, aukštųjų mokyklų dėstytojų-mokslininkų darbo kokybę. Pedago
gai, dėstytojai turėtų ugdyti būsimų specialistų asmenybę. Straipsnyje lygina
mos JAV jaunuolių ir Vilniaus aukštesniųjų bei vienos aukštosios mokyklos
studentų vertybių hierarchijos.
Raktažodžiai; švietimo finansavimas, valdymo centralizavimas, valdymo
decentralizavimas, mokslinio darbo kokybė, vertybių hierarchija.

Įvadas
Lietuva nėra tokia didelė, kad Rytų regiono problemas būtų galima anali
zuoti nesiejant jų su visos Šalies socialinėmis ir ekonominėmis problemomis,
turinčiomis tiesioginę įtaką visuomenės ir socialinių grupių sąveikai. Šiandie
ną labai daug kalbama ir rašoma apie lėšų stygių, nepakankamą vidurinių ir
aukštųjų mokyklų finansavimą. Savaime suprantama, kai tokia nelengva fi
nansinė situacija, Švietimo sistema priversta prisitaikyti prie gerokai sumažin
to finansavimo - reikia mobilizuoti visų pastangas teisingumui ir veiksmin
gumui suderinti. Tačiau viešai pateikti faktai ir skaičiai rodo, kad neretai lėšų
stygiumi bandoma pridengti neūkiškumą, neatsakingumą. Mes ne vieninteliai
pasaulyje, jaučiantys lėšų, skiriamų mokykloms ir universitetams, stygių. Net
tokia turtinga šalis kaip Norvegija neseniai Lietuvos radijo laidoje buvo pa
minėta kaip apšiurusių mokyklų šalis.
Straipsnio tikslas: informuoti konferencijos dalyvius bei visuomenę apie
švietimo finansavimo, valdymo centralizavimo ir decentralizavimo proble
mas kitose šalyse, pateikti eksperimentinės studentų apklausos apie jų verty-
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bines orientacijas duomenis, akcentuoti kryptingo jaunimo vertybinių orientaci
jų ugdymo svarbą, susiejant ir su pedagogo darbo kokybės vertinimo kriterijais.
Finansiniai apribojimai visus verčia ieškoti įvairių alternatyvų. Kaip jos
atrodo kitose Šalyse ?
Įvairių šalių ekonomistų nuomone', optimalus yra mišrus finansavimas iš
valstybės biudžeto ir iš privačių asmenų lėšų. Taip finansuojamos turėtų būti
tiek valstybinės, tiek privačios mokyklos (ir jas remti turėtų valstybė).
Didžiosios Britanijos Švietimo sistemą finansuoja valstybė, privatūs įnašai
čia tesudaro tik keletą procentų.
Švedijoje pusė Švietimui reikalingų lėšų skiriama iš valstybės biudžeto,
kita dalis - iš municipaliteto lėšų.
JAV federalinis biudžetas finansuoja pradinio, vidurinio ir aukštojo išsila
vinimo programas.
Kanadoje iš federalinio biudžeto padengiamos aukštojo mokslo išlaidos,
suteikiamos paskolos studentams, bendrojo lavinimo mokyklų išlaidos pa
dengiamos iš provincijų resursų.
Japonijoje mokyklos finansuojamos iš valstybės biudžeto ir dar papildo
mai, jei reikia, skiriama lėšų iš prefektūrų ir municipalitetų biudžeto. Neveltui
Japonija vadinama „visuomene su pertekliniu Švietimu". Čia tarp Švietimo
įstaigų vyksta aštri konkurencinė kova už geresnį mokinių parengimą. Joms
keliamas uždavinys - parengti jaunuolius ir jaunuoles taip, kad jie būtų ne tik
visapusiškai naudingi visuomenei, bet ir jaustų moralinį pasitenkinimą, kad
gyvena būtent Šioje šalyje. Toks uždavinys keliamas ir Austrijoje, ir Mongo
lijoje. Manau, kad ir Lietuvoje reikėtų labiau ugdyti pilietiškumą, o jau neto
limoje ateityje mokyklos, kolegijos, universitetai, norėdami išsilaikyti rinko
je, turės viešai skelbti savo programas, moksleivių ir studentų pažangumo ar
kitus rodiklius, rodančius pedagogo, mokyklos, kolegijos ar universiteto dar
bo kokybę, nuo kurios ir turėtų priklausyti skiriamų lėšų dydis. Tačiau turi
būti peržiūrėti ir pedagogo darbo kokybės įvertinimo, jo reikšmingumo vi
suomeniniame šalies gyvenime kriterijai. Argi normalu, kad dabar svarbiau
siu aukštosios mokyklos dėstytojo-mokslininko darbo vertinimo kriterijumi
laikomas paskelbtų straipsnių tarptautiniuose prestižiniuose cituojamuose
mokslo darbų leidiniuose skaičius, o visai neatsižvelgiama, kiek ir kokios tas
pedagogas parengė mokomosios metodinės medžiagos, kaip sieja savo dėsto
mą dalyką su nūdienos naujaisiais įvykiais ir technologijomis, ar įtaigiai ir
patraukliai perteikia žinias, ar gerai išmano ir sieja su praktika tą, ką dėsto,
1 Autorė atliko interviu apie Švietimo problemas su Lietuvos atstovybių užsienio šalyse ir Lietu
vos pramoninkų konfederacijos užsienio ryšių skyriaus darbuotojais 1995-1998 m.
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ypač jei tas teorines tiesas yra patikrinęs praktinėje veikloje, pagaliau ar
mėgsta savo darbą, ar ugdo savarankiškas, dvasiškai turtingas asmenybes, ar
aktyvus kaip pilietis šalies, visuomenės gyvenime.
Dr. Vytauto Naručio iš Čikagos, XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumo Tarybos (išeivijoje) pirmininko nuomone, „Jaunuomenei, moks
leiviams suprantamai parodyti, kur svarbu remtis mokslu, o ir vyresniems
skaitytojams reikia parodyti, kokią naudą mokslas gali teikti valstybei. Tai tu
rėtų daryti tiek humanitarai, tiek tiksliųjų mokslų atstovai. Pagaliau ir val
džios vyrams tie rašiniai labai praverstų. Kol savo srities dalykų suprantamai
negali pristatyti, tol reikalai nejudės į priekį. Mokslas yra svarbus, kad tauta
išliktų, ypač moderniųjų technologijų amžiuje. Versle, ekonomikoje, net lite
ratūros srityje dirbantys turi gerai įsivaizduoti, ką dirba mokslininkai, nes tai
svarbu norint rinktis prioritetus. Šiuo metu pastebiu, kad mokslo svarba Lie
tuvos spaudoje pristatoma ne itin gerai.
Bijau, kad ne vien mokslininkų pasyvumas čia kaltas. Jų rimti straipsniai
• dainai visai nedomina redaktorių ir laikraščių savininkų, nes apie skaitytoją
dažnai sprendžiama pagal savo paties kurpalį. Kartais net kai kurių universi
tetų rektoriai spausdina savo straipsnius kaip užsakomuosius. Vadinasi, ant
raip neprasimuštų. Reikšmingais krašto istorijos ir kultūros paveldo klausi
mais parašantys tų sričių profesionalai verčiami trumpinti savo argumentuo
tus straipsnius iki kelių dešimčių eilučių, arba jiems siūloma susimokėti už iš
spausdintą straipsnį, kaip už savo srities reklamą. Štai ligi ko nusigyvenome.
Prašymas susimokėti už savo straipsnio išspausdinimą - tai žmogaus išjuoki
mas. Gaila, kad Lietuvoje nėra dienraščio, kuris skirtų kad ir puslapį moksli
ninkų pasisakymams ir nuomonėms. Pasaulio spaudoje tai savaime supranta
mas dalykas" (3:3).
Tačiau ir pakankamas finansavimas ne visada laiduoja aukštą išsilavinimo
kokybę. Nauji pastatai, kompiuteriai, šiuolaikiniai santechniniai įrenginiai
mokyklose nekompensuos trūkumo kvalifikuotų pedagogų, sugebančių išug
dyti kūrybingas, galinčias sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje asmenybes.
Labai kvalifikuotiems pedagogams ir naujoms mokymo priemonėms, progra
moms parengti ir vykdyti dabar lėšų tikrai nepakanka. Ir ne tik pas mus. Daug
kur dėl nepakankamo finansavimo mokyklų vadovai verčiasi kaip išmano,
kuria prie mokyklų įmones, nes jos neapmokestinamos. Tačiau Kinijos pa
vyzdys parodė, kad kai kurių mokyklų įtraukimas į verslo sferą daro neigia
mą įtaką tiek mokymo, tiek asmenybės ugdymo procesui, net ir jau minėtoje
Japonijoje valstybinės mokyklos kritikuojamos už tai, kad neišmoko vaikų
mąstyti, kad vertinimo balai padidinami, nes skelbiamos pažymių lentelės turi
atrodyti kuo geriau.
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Įvairiose šalyse finansavimo principai neatskiriami nuo valdymo principų.
Švietimo sistema tokia sudėtinga, kad veiksmingai valdyti iš centro gana sun
ku. Kita vertus, visuotino raštingumo strategija reikalauja centralizuoto val
dymo. Bendra švietimo sistemos decentralizacijos tendencija būdinga dauge
liui Europos šalių. Tačiau ji nesustiprino rinkos poveikio švietimo kokybės
gerinimui. Ir čia finansavimo klausimai labai sudėtingi, siūloma mokyklos
pastatus panaudoti neformaliam švietimui organizuoti ir taip sumažinti lėšų
stygių. Bandoma mokyklų valdymą ir finansavimą perduoti privatiems asme
nims. Praktikuojama ir dekoncentracija, kuri išsklaido finansavimo šaltinius.
Įmonės įtraukiamos į švietimo valdymą, planavimą ir finansavimą. Pavyz
džiui Kinijoje įmonės finansuoja specialias profesinio rengimo programas,
Honkonge ir Singapūre įmonės kontroliuoja mokyklų materialinę bazę ir net
mokymo planus. Dekoncentracijos dėka mokyklos ir universitetai tampa ma
žiau priklausomi nuo valstybinio finansavimo, jautriau reaguoja į darbo ištek
lių rinkos poreikius, tačiau kartais švietimo tikslai aukojami neatidėliotiniems
poreikiams. Kitų finansavimo šaltinių panaudojimas padaro Švietimą ir moks
lą neapsaugotą nuo svyravimo tendencijų ekonomikoje. Šalys, kurios jau yra
įdiegusios dekoncentracija, privatizaciją ir decentralizaciją, patiria visus jų
privalumus ir trūkumus.
Vokietijoje kiekviena federalinė žemė atsako už Švietimą savo teritorijoje,
visoje Šalyje tėra vienoda tik moksleivių atostogų trukmė. Prancūzijoje vis
dar tebevadovaujama švietimui tiesiai iš Paryžiaus, nors jau pradėtas ir de
centralizavimas. Anglija ir Velsas, jau turėdami decentralizacijos patirtį, grįž
ta atgal: vyriausybė bando pradėti kontroliuoti iŠ centro, leisdama mokyk
loms ištrūkti iš vietinės valdžios globos ir pereiti prie valstybinio finansavi
mo. Londonas jau seniai yra įdiegęs mokslo ir technologijos pažangos ir kal
bų nacionalines programas. Tačiau, įdiegus nacionalinę ugdymo programą,
mokyklų galimybės savarankiškai spręsti smarkiai sumažėjo (Lietuvoje tokių
galimybių atsiranda vis daugiau).
Be lėšų stygiaus, kita sunkiai sprendžiama problema kai kuriose šalyse,
taip pat JAV, tapo milžiniška kreditų studentams programa, kadangi koledžus
ar kitokias mokyklas jie baigia turėdami milžinišką įsiskolinimą^ o įsidarbina
tik dalis jų. Apie tai vertėtų rimtai pasvarstyti ir mums, nes specialistų porei
kio prognozės Lietuvoje nesudaromos. Jau dabar sunku įsidarbinti neturin
tiems praktinės patirties, turizmo, viešbučių bei kitų sričių verslo vadybinin
kams (administratoriams), kuriuos rengia keletas kolegijų ir aukštųjų mokyklų.
Labai aktuali ir toliau išlieka asmenybės ugdymo problema Tiek mokyto
jas klasėje, tiek dėstytojas auditorijoje yra kūrėjas. Su žiniomis jaunuoliai ir
jaunuolės įgyja ir galimybes kurti naujas materialines vertybes, rūpintis savo
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asmenybės saviraiška, duoti naudą visai visuomenei. Švietimas ir mokslas di
dina žmogiškojo kapitalo kokybę. Jei tas kapitalas veiksmingai panaudojamas
praktinėje veikloje, didėja ekonominio augimo tempai, kartu kyla mūsų visų
pragyvenimo lygis. Tačiau tam reikia veiklą derinti su vertybėmis. Deja, kad
sėkmingai sektųsi ugdyti vertybes, reikia tapti pavyzdžiu ir veiklos prasmės
kūrėju. Socialinė ekonominė ir politinė visuomenės struktūra formuoja atitin
kamą žmonių gyvenimo būdą, itin reikšmingas socialines vertybes ir nuosta
tas. Žmogus, kaip asmenybė, formuojasi veikiant ne tik biologinėms, sociali
nėms bet ir įvairioms gaivališkai besireiškiančioms jėgoms. Sociologinių tyri
mų duomenys rodo, kad labai sumaterialėjo jaunimo vertybinės orientacijos.
Tai pasireiškia dvasiniu kurtumu, orientacija į pigias pramogas, pasilinksmi
nimus. Dalį jaunimo vis labiau apima socialinis infantilizmas, apatija. Plinta
negatyvus reiškiniai: vandalizmas, narkomanija, įvairūs nusikaltimai, smul
kus chuliganizmas, nepagarba vyresniems. 86% studentų ir moksleivių rūko,
30% moksleivių yra paband^ narkotikų, dalis jaunimo dvasiškai ir fiziškai
paliegę, nesaugo gamtos, teršia aplinką ir 1.1. Deja, asmenybė negali egzis
tuoti neatgamindama šeimos, visuomenės, darbo kolektyvo santykių. Tas pri
klauso nuo kiekvieno sugebėjimo ir noro atsirinkti tik jam tinkamas vertybes
ir elgesio normas. Juk ne paslaptis, kad yra Žmonių, kurių elgesys neatitinka
moralės nuostatų: kalbama vienaip, o elgiamasi kitaip. Dviguba moralė, ku
rios pavyzdžių aplink mus neretai pasitaiko, nepadeda mums, pedagogams,
ugdyti dvasiškai turtingo, garbingo ir oraus savo šalies piliečio. Štai mano
1999-2001 m. atliktos trijų Vilniaus miesto aukštesniųjų ir vienos aukštosios
mokyklos antro kurso 425 studentų ir studenčių būsimųjų vadybininkų ir fi
nansininkų apklausos duomenimis, net 372 (87,5%) klastotų apskaitos duo
menis, imtų kyšius, nemokėtų mokesčių, nebijodami prarasti reputacijos ir
netgi atsidurti teisiamųjų suole. Tik vieną iš jų domino, kaip apskaičiuoti sa
vo intelekto koeficientą. Dauguma šių ir dar 100 papildomai apklaustųjų stu
dentų mano, kad prisitaikėliškumas yra geras dalykas, nes padeda išgyventi.
Galbūt šie atsakymai padiktuoti nesaugumo, nepatikimos ateities, tačiau jie
rodo skepticizmą, nenorą siekti aukštesnių vertybių.
Amerikiečių gyvenimo vertybių hierarchijoje pirma vieta tenka aplinkos
valdymui, antroje yra kaita, trečioje - laikas ir jo kontrolė, toliau - lygybė, in
dividualizmas, savarankiškumas, konkurencija, orientavimasis į dabartį ir į
netolimą ateitį, veiklumas, darbštumas, nuoširdumas, sąžiningumas, materia
lizmas. Lietuvių vertybių skalės pirmoje vietoje yra darbštumas, toliau atitin
kamai sąžiningumas, religingumas, tradicijos. O mano respondentai vertybė
mis laiko jaunystę, meilę, šeimą, sveikatą, pinigus, darbą. Verta susimąstyti
ne tik dėl jų, bet ir dėl to, kad 30% jaunuolių nepasitiki savimi. Retas kuris
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žino, kad didžiausia vertybė yra žmogus, o brangiausias turtas - laikas. Sa
vaime suprantama, kad aplink mus daug puikių, intelektualių jaunuolių, ir ši
apklausa tėra eksperimentinė, nepretenduojanti į visumos apibendrinimą.
Galbūt dar vertėjo paklausti, kas yra gėris? Aristoteliui jis buvo palaima, Sok
ratui - žinojimas, Platonui - amžina ir nekintama, peržengianti laikinojo pa
saulio ribas idėja, hedonistams - malonumas, stoikams - garbė, sofistams nauda, o kas jis yra mums, jums, jiems?
Pasėti gėrio sėkloms papildomo finansavimo nereikia, o laiko tam galima
atrasti. Tų sėklų ir daigų visi turime, belieka tik purenti dirvą, pasėti, gerai
prižiūrėti ir vietoj piktžolių ims augti puikios gėlės. Reikia tikėti, kad tada ne
bus aplink piktų veidų, agresijos, baimės ir blogio, kad jaunuoliai labiau pasi
tikės savim ir labiau mylės savo gimtinę.

Išvados
•Lėšų, skirtų vidurinėms ir aukštosioms mokykloms, stygius būdingas ne
tik Lietuvai. Jų trūksta daugelio šalių mokykloms. Tik Japonija vadinama „vi
suomene su pertekliniu švietimu".
Įvairių šalių ekonomistų nuomone, optimalus yra mišrus finansavimas iš
biudžeto ir iš privačių asmenų lėšų. Taip finansuojamos turėtų būti tiek valsty
binės, tiek privačios mokyklos (ir jas remti turi valstybė).
•Skiriamų mokykloms lėšų dydis turėtų priklausyti nuo specialistų paren
gimo kokybės. Tačiau tam reikia parengti standartus ir nustatyti kitokius negu
dabar pedagogų darbo kokybės vertinimo kriterijus. Nenormalu, kad kol kas
svarbiausiu aukštosios mokyklos dėstytojo-mokslininko darbo kokybės ir reikš
mingumo kriterijumi yra laikomas paskelbtų straipsnių tarptautiniuose, prestiži
niuose, cituojamuose mokslo darbų leidiniuose skaičius, bet visai neatsižvelgia
ma į parengtų specialistų profesinių žinių, originalių mokymo priemonių koky
bę, mokslininko aktyvumą visuomenėje, naujų technologijų taikymą mokymo
procese ir kitus labai svarbius kriterijus.
•Finansavimo principai neatskiriami nuo valdymo principų. Bendra švieti
mo valdymo decentralizacija būdinga daugeliui šalių. Praktikuojama ir dekoncentracija, kurios dėka mokyklos ir universitetai tampa mažiau priklausomi nuo
valstybinio finansavimo, jautriau reaguoja į darbo išteklių rinkos poreikius, ta
čiau kartais pasitaiko, kad Švietimo tikslai aukojami neatidėliotiniems porei
kiams. Todėl tos šalys, kurios jau yra įdiegusios dekoncen(raciją, decentraliza
ciją, patiria visus privalumus ir trūkumus. Kai kurios grįžta atgal ir bando pra-
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dėti vėl kontroliuoti iš centro, leisdamos mokykloms ištrukti iš vietinės val
džios globos ir pereiti prie valstybinio finansavimo.
•Kai kuriose šalyse (taip pat JAV) sunkiai sprendžiama kreditų, skirtų stu
dijoms, grąžinimo problema, nes koledžus, universitetus studentai baigia, turė
dami milžinišką įsiskolinimą, o įsidarbina tik nedaugelis. Apie tai verta susi
mąstyti ir mums, nes Lietuvoje specialistų poreikių prognozės nesudaromos ir
jau dabar sunku įsidarbinti kai kuriems jauniems specialistams, pavyzdžiui,
verslo vadybininkams, kuriuos rengia ir kolegijos, ir universitetai.
•Švietimas ir mokslas didina žmogiškojo kapitalo kokybę. Jei šis kapita
las veiksmingai naudojamas, didėja ekonominio augimo tempai, kartu kyla
žmonių pragyvenimo lygis, tačiau tam reikia veiklą derinti su humanistinėmis
vertybėmis.
•Eksperimentinės apklausos duomenimis, studentai vertybėmis laiko jau
nystę, meilę, šeimą, sveikatą, darbą, pinigus.
•Pasėti gėrio sėklą papildomo finansavimo nereikia, belieka tik daugiau
pasistengti mums visiems: tėvams, auklėtojams, mokytojams, pedagogams, o
labiausiai - visų lygių vadovams.
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THE PROBLEMS OF EDUCATION
Marija JėČiuvienė
Gen. Jonas Žemaitis Lithuanian Military Academy
Šilo 5a, LT-2055 Vilnius
Summary

The article deals with the assignment of means to the system of education,
the management of educational establishments in Lithuania and other countries. The criteria of faculty rating are discussed as well as the development
of specialist's personality in the Lithuanian higher schools.
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PARIBIO KRIZINĖS BENDRIJOS RYTŲ LIETUVOJE
Jonas Trinkūnas
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Tyrinėjimo tema — Rytų Lietuvos etniniai procesai, kuriuos lėmė politinės
bei socialinės permainos. Kultūriniai, religiniai bei politiniai XX a. keitė šio
krašto etninę sudėtį. Daugiausia įtakų patyrė tradicinė kaimo bendruomenė: ji
palaipsniui degradavo ir sunyko. Sunyko daugelis kaimų. Pasekmė - etnopsichologinės permainos, socialinis ir moralinis smukimas.
Raktažodžiai: kaimo bendruomenė, etniniai konfliktai, bendruomenišku
mo irimas, kaimų mirtis, deformuotas gyvavimas.

Paribio teritorijos gyventojų etnopsichologiniai ir socialiniai ypatumai at
spindi sudėtingus visuomenės procesus. Švenčionių kraštas etnosociologui
ypač įdomus savo etnine įvairove, nestabilumu. Keletą kartų keitėsi šio krašto
valstybinė priklausomybė, politinė santvarka, gyventojai keitė net savo tauty
bę, pavardes. Visus šituos procesus lydėjo prievarta, socialinis nestabilumas
ir, kaip rašo sociologas R.Grigas, „deformuotas gyvavimas" arba „irstantis
buvimas".
Lietuvių tradicinis kaimas mūsų akyse baigia savo daugiaamžę egzistenci
ją, bet niekur ši slinktis nebuvo tokia ryški, kaip Rytų Lietuvoje. Šis kraštas
buvo gerokai nuskriaustas-politiškai, ekonomiškai, kultūriškai. Tą darė įvai
rios valdžios, o prieškario okupacinė valdžia jį tiesiog užkonservavo, trukdy
dama modernizaciją.
Prieš 3-4 dešimtmečius pakilęs kraštotyros ekspedicijų sąjūdis suskato tir
ti šį kraštą. Prasidėjo viskas nuo Zervynų ekspedicijos 1963 m., toliau ėjo Ig

nalina (1964), Dieveniškės (1965), Rimšė ir Gaidė (1966), Dubingiai (1968)
ir 1.1. Kraštas atvėrė savo etnokultūrinį turtą tyrinėtojams. „Gatviniai kaimai,
bendra ganiava, rėžių sistema buvo objektyvus socialinis pagrindas, padėjęs
ilgiau išlikti liaudies tradicijoms, papročiams, apeigoms. Valstiečių glaudūs
socialiniai ryšiai, kolektyvinį gyvenimo būdą lemiantys objektyvūs veiksniai,

SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 287

papročiai ir tradicijos veikė" (1:183) moralines bendruomeniško gyvenimo
nuostatas. Visa tai buvo tikras lobynas kraštotyrininkams ir etnologams.
Ryškų įspūdį paliko kaimų bendruomenių gyvavimas. Kraštotyrininkai
suspėjo užtikti dar gyvą tradicinį aukštaičių kaimą. Kaimo žmonės labai vai
šingai ir draugiškai sutikdavo ekspedicijų dalyvius. Buvo organizuojamos vi
so kaimo ir atvykusių svečių vakaronės, visur jautėsi žmonių bendruomeniš
kumas, susiklausymas.
Apie senąsias bendruomeniškumo tradicijas liudija daugybė pavyzdžių iš
Gervėčių krašto. „Retai kur Lietuvoje teko tiek daug gražių žodžių išgirsti
apie kaimynus, apie savo kaimą, kaip Gervėčių apylinkėse" (2:201). Dažnas
reiškė meilę savo kaimui: „Nenoriu išvažiuoti — geriausia savo kaime"
(2:200). Panašių vertinimų galima buvo išgirsti ir kituose kaimuose, išlaikiu
siuose bendruomeniškumo tradicijas.
Žinoma, šis bendruomeniškumas jau nebuvo vienalytis. Daug jėgų griovė
ir trupino tradicinį kaimą. Abejones ir nusivylimą dabartimi rodo būdingas
įsitikinimas: „Seniau geresnių žmonių daugiau buvo" (2:201). Tokių įsitiki
nimų čia nereikėtų laikyti ankstesnių laikų idealizavimo stereotipu. Kaimas ir
bendruomenė akivaizdžiai griuvo, ir tą griūtį lydėjo žmonių elgesio ir tarpas
meninio bendravimo destrukcija.
Kokie veiksniai ardė palyginti etniškai vienalytį Rytų Lietuvos kraštą ir jo
tradicinio gyvenimo sanklodas? Pažvelkime į šių procesų, ypač etninių įtam
pų, priešistorę.
Polonizacija, dažnai priverstinė, sustiprėjo po 1863 m. sukilimo ir sklido
ne tik iš dvarų, bet ir bažnyčių. Štai apie Širvintų krašto lietuvių būklę „Tėvy
nės sargas" 1899 m. praneša: „Širvintų parapijoje 7 tūkstančiai dūšių, visa pa
rapija lietuviška. Buvęs Širvintų klebonas Lupeika, kiek tik galėjęs, lenkinęs
širvintiečius. Širvintų poneliai apie jį sakydavę: „Kaip kunigas ir žmogus nie
kam vertas, bet nusipelnęs tuo, kad sulenkino parapiją" (3:115).
XIXa. viduryje Švenčionių apskrityje lietuvių gyveno 80%, t. y. Šis kraš
tas buvo etniškai lietuviškas. Tačiau po 1863 m. sukilimo Čia iŠ bažnyčios ak
tyviai buvo stumiama lietuvių kalba, o jos vietą užimdavo lenkų kalba. Šven
čionių bažnyčioje iki šimtmečio pabaigos buvo vartojama tik lenkų kalba. Po
1903 m. bažnyčia vėl pradėjo lietuvėti. Prieškaryje, lenkų okupacijos laikais,
bažnyčioje lenkų kalba vėl ėmė viešpatauti. Švenčionyse lietuviai sudarė
75%, bet bažnyčioje pamaldų įvesta po lygiai ir lietuviams, ir lenkams
(4:139). Valdžia įvairiais būdais stiprino krašto polonizaciją: net griebėsi iš
Lenkijos atkeltų lenkų „osadnikų" įkurdinimo - kolonizacijos politikos. Šie
atkeltieji kurdinosi atskiromis sodybomis, gaudami iš valdžios gerą paramą.
Kaimai liko lietuviški, su menkomis priemaišomis.
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Po Antrojo pasaulinio karo senosios pastangos vėl atsinaujino. Švenčio
nių krašte imtos kurti lenkiškos mokyklos, ir tai neapsiėjo be etninių įtampų,
kurios židinių dar galima pajusti iki šiol. Ypač tai pastebima Vilniaus ir Šalči
ninkų rajonuose. Štai „Vorutos" laikraštis praneša, jog Turgeliuose kunigas
šiandien atvirai įžeidinėja žmones, leidžiančius savo vaikus į lietuvišką mo
kyklą. Kai kuriose seniūnijose tėvams, kurių vaikai lanko lietuviškas mokyk
las, neįmanoma įsidarbinti arba jie iš darbo atleidžiami. (Voruta, 2001 09 22)
Buvo mėginama pasitelkti ir gudiškus argumentus. 1989-1990m. tam tik
ros jėgos skelbė, jog ir Švenčionys - nuo amžių gudų teritorija (4:295). Ta
čiau dauguma gudų, gyvenančių šiame rajone, yra atsikėlėliai iš gretimos
Baltarusijos.
Sentikiai. Etninę krašto įvairovę paįvairina rusų sentikiai. Jų kitoniškumas
pasireiškė gyvenimo būdu, nekatalikiška religija. Sentikių seniau būta dau
giau, jie pamažu lietuvėjo, maišydamiesi su vietiniais gyventojais. Pasakoji
mai apie sentikius dažniausiai stereotipiniai. Jie atspindi svetimųjų baimę.
Sudotoj 1971 m (VU ekspedicijos metu) buvo pasakojama apie sentikius:
„Jie mėgdavę vogti arklius. Apie sentikių šventiką taip sakoma : „kol 7 arklių
nepavogs popas, tol nebus popu". „Rusai myli muštis. Čia keturi broliai vie
nas kitą labai sumušė. Rusai geri razbaininkai".
Nutautėjimo ir etninio maišymosi procesai lengviau vyko miestuose ir
bažnytkaimiuose. Štai kaip atrodo kai kurie miesteliai ar gyvenvietės. Lietu
viais užsirašė Sariuose 62% , Švenčionių- 67%, Švenčionėlių- 72% gyven
tojų (4:253). Etninį amorflškumą didina dar ir tai, kad nemaža dalis Šio kraš
to gyventojų - atvykėliai. Remiantis 1989-1990m. Šalčininkų, Vilniaus ir
Švenčionių rajonuose Lietuvos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto at
liktais sociologiniais tyrimais, galima teigti, kad apie 1/3 dabartinių šių rajo
nų gyventojų nėra gimę Šiuose rajonuose ir dauguma jų atvyko iš Baltarusijos
(5:370).
Tradicinio kaimo bendruomenės buvo konservatyvios ir sunkiau pasiduo
davo permainoms. Vis dėlto vyko kaimų nykimo, jaunimo bėgimo į miestus
procesas. Tai būdinga visam XX a. kaimui. Tautinės įtampos ir jas kėlusi
prievarta padarė savo darbą. Susiformavo tokios teritorijos, kurių gyventojų
tautybę nustatyti pasidarė gana sunku. Z.Zinkevičius rašė: „Vyresnioji karta
daug kur kalbėjo lietuviškai, vidurinioji jau buvo dvikalbė ar trikalbė, o jau
noji karta bekalbėjo viena iŠ slavų kalbų" (4:177). Būdavo, kad patys žmonės
nebežinodavo savo tautybės, todėl save vadindavę „tuteišais" (5:357). Pri
klausomai nuo politinės situacijos Rytų Lietuvos žmonės pasirinkdavo „pato
gesnę" tautybę ir net pavardę keisdavo. Dotinėnuose 1971 m. pasakojo: „Kai
atėjo lietuviai, Gąjauckas pakeitė pavardę į Miškinį, Padleckas - į Pagirį ir
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1.1.". Etninį Rytų Lietuvos margumą rodo įvairus kraštotyros leidiniai, pavyz
džiui, knyga apie Dieveniškes (6).
Švenčionių krašto lietuvių kultūros veikėja Marija Žemaitienė 1972 m. pa
sakojo: „Zlote žmonės rašėsi lietuviais, nes manė bus prijungti prie Lietuvos,
bet, kai neprijungė, ėmė visi rašytis lenkais... Daugybė išvažiavo Lenkijon".
M.Žemaitienė mokytojavo lietuvių kaimuose. Už savo lietuvišką veiklą
buvo lenkų valdžios nuolatos persekiojama - teismais, baudomis ir 1.1. Bet tą
laiką ji prisimena geru žodžiu, labiausiai dėl to, kad visą laiką jautė paprastų
kaimo žmonių paramą.
„Žmonės buvo solidarus. Taip susigyvenome su jaunimu, su žmonėmis,
kad jie be mūsų, mes be jų negalėjome būti". Tačiau pokaris sugriovė visas
jos viltis. Pasakojo: „Po karo tai atrodė, nebuvo jokio pasitikėjimo vienas ki
tu. Nebuvo jokio judėjimo. O kas lietuviam? Tik atsiminimais gyveno. Ką čia
dabar sakyti apie šitą kraštą... Šitas kraštas užmiga".
Etninės įtampos veikė krašto žmonių psichologiją, kurią kartais galėtume
pavadinti rytų aukštaičių psichologiniu etniniu savitumu. Tačiau Šiam kraštui
būdingi krizinės bendrijos bruožai, taigi ir žmonių etninė psichologija yra kri
zinė. Tai patvirtina tolimesnė irstančios bendrijos analizė.
Bendruomeniškumo irimas paprastai lydimas ir moralinės destrukcijos.
Tradicinė kaimo moralė rėmėsi ne tik oficialia religine pasaulėžiūra ir mora
le, buvo dar gaji senoji valstiečio etninė pasaulėžiūra. Bendruomeniniai kai
mo papročiai buvo suformavę žmonių bendravimo ir elgesio stereotipus, jie ir
reguliavo žmonių elgseną. Visas kaimas tarsi sergėjo savo nario dorovę. Pa
protinė dorovė formavo ir žmogaus santykį su gamta, ir su naminiais gyvu
liais. Anksčiau tėvai visus mokę: „Gyvulio nedaužyk, nevalna, griekas. Anas
turi būti, nekliudyk, tave nubaus Dievas" (2:194). Nykstančio kaimo žmogui
nebeliko ir šių dorovinio elgesio formų, kuriomis jis galėtų remtis ir vadovau
tis gyvenime.
Alkoholio vartojimas nebuvo svetimas ankstesnei kaimo tradicijai, tačiau
jis buvo varžomas ir reguliuojamos kaimo bendruomenės papročių. Girtavi
mas krizinėje bendrijoje tapo ryškiu žmogaus dezadaptacijos reiškiniu. Tai
nesugebėjimo prisitaikyti prie sparčios gyvenimo kaitos pasekmė. Tiesa, dar
girdėjosi pozityvios moralinės nuostatos, smerkiančios girtavimą. Dar buvo sa
koma: „Teisingas žmogus turi naikinti girtavimą, o ne jį girti, degtinė - tai blo
giausias dalykas" (2:194). Tačiau tokios moralinės užtvaros vis silpnėjo. Na
minę arba „pilstuką" platino patys kaimo žmonės, t. y. kaimynas kaimyną nuo
dijo ir žudė. Gėrė tėvas ir sūnus, nes jau nebeveikė jokie moraliniai stabdžiai.
Pasikėsintojus į asmeninę arba kaimo bendruomenės nuosavybę laikyda
vo nusikaltėliais, padariusiais nuodėmę. Tokios pat žalos valstybei nelaikė
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nei nusikaltimu, nei nuodėme (1:191). Įdomu, kad ši nuostata, gyvavusi dar
baudžiavos laikais, klestėjo ir sovietiniais metais: iš kolūkio vogti galima, iŠ
žmogaus - ne. Šiandien ^ kaimo sunykimo metu - jau nepaisoma priesako
nevogti iš žmogaus.
Kaimų mirtis. Pokario, kolūkiniu laikotarpiu, prasidėjo spartus kaimų ny
kimas ir tiesiog mirimas. Dotinėnuose 1971 m. pasakojo: „Dabar tik trečdalis
kaimo liko". Šiandien dauguma Sarių apylinkės kaimų ištuštėję, tą pat pama
tysime ir kitose Švenčionijos vietovėse.
Vienkiemių naikinimas, „neperspektyvių" kaimų pasmerkimas nunykimui,
dirbtinių naujų gyvenviečių kūrimas ardė tradicinį gyvenimą ir kaimą. Taip pa
mažu buvo prarandamas bendruomeniškumas ir kitos tradicinės vertybės.
Nepriklausomybės laikotarpis nesustabdė krizės proceso. Kaimų mirtis
netgi paspartėjo, nes buvo ardomi kolūkiai ir visa dirbtinio „kolektyvinio"
gyvenimo sistema. Kraštovaizdis įgavo grėsmingų bruožų - fermų, dirbtuvių
ir kitų kolūkinių statinių griuvėsiai, neapdirbtų laukų piktžolynai, ištuštėję
kaimai.
Švenčionių krašto sociologiniai tyrimai rodo charakteringas respondentų
nuostatas. Tarp svarbiausių vertybių minima Šeima, šeimos reikalai (5:339).
Toks šeimos prioriteto iškėlimas būdingas krizinei bendrijai, šeima tampa
paskutine priebėga, kuomet nebepasitikima nei savo kaimo bendruomene, ku
rios tikriausia jau nebėra, nepasitikima vietine valdžia, o kitos vertybės taip
pat nublukusios. Bet ateina galas ir paskutinei priebėgai ^ šeimai, tai - pačių
kaimų mirtis.
Sarių apylinkėje teko matyti paskutinius Dvarciškių kaimo merdėjimo
ženklus. Pora vyrų buvo pribaigti alkoholio, vienas už dalyvavimą plėšikų
gaujoje pateko į kalėjimą. Kaime beliko dvi senos ligotos moterys. Prieš kelis
dešimtmečius čia gyveno beveik šimtas žmonių. Viena iš Šio krašto kaimų iš
tuštėjimo priežasčių - Vilniaus miesto artumas. Gyventojų nuostoliai dėl
migracijos Švenčionių rajone buvo 3,5 karto didesni už Respublikos rajonų
nuostolių vidurkį (5:371).
Bedarbystė - naujų ekonominių santykių ir sąlygų pasekmė: didelė dalis
kaimo gyventojų nesugeba arba jau nepajėgia dėl savo amžiaus persiorientuo
ti, prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Šis veiksnys yra labai svarbus jis pasmerkia kaimo žmogų socialinei ir moralinei degradacijai.
Žinoma, kaimo mirtis nėra paprastas užgesimas ar ištuštėjimas. Pirmiau
sia paskutiniai kaimo gyventojai žlunga psichologiškai. Žmones žlugdo alko
holizmas, „nepasotinamas destrukcijos poreikis", kaip rašė V.Kavolis (7:12),
aktyvesni - patenka į kalėjimą. Čia dar noriu pacituoti V.Kavolį, rašiusį apie

SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 291

„desocializuotos sąmonės" žmogų: „Senoji socialinė organizacijos forma
griūna, o naujoji forma dar neatėjo į senosios vietą" (7:12).
Didelę gyventojų dalį apėmęs abejingumas ir nusivylimas. Minėtame
Švenčionių krašto tyrime nustatyta, jog „kas antras respondentas - nusivylę ir
įprastai abejingi: jie nežino, ar po dešimties metų vis dar egzistuos jų sunku
mai" (5:349). Tai nėra būdinga vien tiriamo krašto žmogaus psichologijai.
Jau daromi platesni apibendrinimai: „Lietuviai pagal atvirai reiškiamą gyve
nimo pesimizmą tapę net pirmaujantys Europoje" (1999 m. palyginamųjų so
ciologinių tyrimų duomenimis) (8:231).
Žlungančios tradicinės bendrijos psichologiją ir jos dorovines deformaci
jas išsamiai apibūdina R. Grigas (8:92): „Socialinė psichologinė žmonių, kaip
tautinės bendruomenės narių, jungtis čia visai sunykusi, degraduota. Nes su
nykęs ir priklausymo etnobendrijai jausmas, sunykusi ir žmogaus dvasinė
kultūra, jos teigtos ir žmones jungusios vertybės. Etnosociumo nariai nejaučia
vienas kito nei teritorijoje, nei socialinėje erdvėje. Jie praeina vienas pro kitą
susvetimėję, nes nelikę aiškių ženklų ar simbolių, rodančių jų priklausymą
tam pačiam etnosociumui. Jo, kaip tokio, irgi nebėra - likę tik fragmentai,
muziejiniai reliktai".
Etniniai konfliktai ir įtampos, kaip matėme, kildavo dažniausiai dėl val
dančiųjų kaltės. Prievarta sukeldavo atsakomąją prievartą, arba psichologinę
tradicinio žmogaus dezorientaciją ir moralinę degradaciją. Socialinę patologi
ją skatina ir sparti gyvenimo sanklodų kaita - per greita modernizacija, įpras
tų gyvenimo formų keitimas. Tačiau ir sovietinis laikotarpis galėjo dešimtme
čiams įtvirtinti socialinės patologijos reiškinius - moralinį nuosmukį, nusi
kalstamumo plitimą.
Rytų Lietuva palaipsniui keičia savo veidą, ieškodama ir rasdama būdų
prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Netolimoje ateityje sulauksime ir, ti
kėkimės, normalios multikultūrinės visuomenės apraiškų. Sakydami „normali
visuomenė", turime galvoje jos harmoningumą, neleidžiantį įsiliepsnoti de
strukcinėms jėgoms ir etniniams konfliktams.
Senasis kaimas, žlugus jo bendruomeniškumui ir tradiciškumui, visai su
nyks. Išliks arba susiformuos naujo tipo gyvenvietės su naujomis gyvenimo
formomis. Tradicinio kaimo bendruomenių išnykimas yra neišvengiamas.
Naujos gyvenimo formos skatina kitokio tipo bendruomenių formavimąsi.
Bet tai jau kito tyrimo problematika.

292 JONAS TRINKŪNAS

1.Dubičiai. Vilnius: Mintis, 1989.
2.Gervėčiai. Vilnius: Mintis, 1989.
3.Širvintos. Vilnius: Versmė, 2000.
4.Zinkevičius Z. Rytų Lietuva praeityje ir dabar. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla,
1993.
5.Lietuvos Rytai. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993.
6.Dieveniškės. Vilnius: Vaga, 1968.
7.Kavolis V. Kultūrinė psichologija. Vilnius: Baltos lankos, 1995.
8.Grigas R. Tautinė savivoka. Vilnius: Rosma, 2001.

CRISES-RIDDEN MARGINAL COMMUNITIES
IN EAST LITHUANIA
Jonas Trinkūnas
Institute for Sočiai Research
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius
Summary

The article reviews sočiai, cultural and psychological processes in Eastern
Lithuanian rural areas and their communities. It analyses the causes of ethnic
changes and tensions. The most typical phenomenon is the deterioration of
traditional rural communities, which has accelerated in the recent decades.
This deterioration is follovved by moral degradation, decay of traditional
community values. The disappearance of villages is the eventual result of the
degradation process of traditional rural communities.
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RELIGINIŲ NUOSTATŲ POBŪDIS RYTŲ LIETUVOJE
Eugenija Krukauskienė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius

Šiame straipsnyje analizuojamas trijų pagrindinių religijos definicijų doktrinos, kulto ir bažnyčios - tarpusavio santykis. Religinės nuostatos nagri
nėjamos išskiriant tam tikras tikinčiųjų grupes. Analizė remiasi Lietuvos filo
sofijos ir sociologijos instituto 1999m. Rytų Lietuvoje atliktos apklausos
duomenimis ir 1993-1997 m. dviejų didžiųjų Lietuvos miestų, Vilniaus ir
Kauno, gyventojų vertybinių nuostatų tyrimais.
Raktažodžiai: religinės nuostatos, doktrina, kultas, Bažnyčia, Dievas.

Kiekviena religija pasižymi apibrėžta struktūra. Dauguma religijų turi te
orinę dalį, arba doktriną, aiškinančią Dievą, pasaulį, žmoniją ir žmogų, t. y.
apibrėžiančią tikėjimų sferą. Tuos tikėjimus atitinkantys ir realizuojantys
apeiginiai veiksmai yra įvardijami kaip konkretus kultas. Emile'is Durkheimas, XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios prancūzų mokslininkas, teigė, kad
nors kultas, tikėjimas religijoje yra amžina, tačiau žmonės neatliks apeigų,
kurių prasmės nematys ir nepriims tikėjimo, kurio nesupras. Jo manymu, reli
gijos skleisti ar bent jau išsaugoti neįmanoma jos nepagrindus, tam ir būtina
teorija, t. y. konkreti doktrina (1:475).
Išpažįstami postulatai, dogmos, atliekami apeiginiai veiksmai tikinčiuo
sius jungia į visuomeninę organizaciją, vadinama Bažnyčia. Anot Durheimo,
religijos idėja neatskiriama nuo Bažnyčios idėjosT todėl religija turi būti ypač
kolektyvinis dalykas (1:52).
Taigi Šio tyrimo objektu pasirinkome tris pagrindines religijos definicijas
- doktriną, kultą ir organizaciją. Religines nuostatas galima analizuoti pagal
požiūrį į kiekvieną iš išvardintų definicijų, analizuoti jas kaip sistemą ir gali
mus jų tarpusavio neatitikimus ar prieštaravimus.
Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Etnosociologijos skyrius
1999 m. atliko sociologinius Rytų Lietuvos gyventojų tyrimus. Tyrimų cha
rakteristika pateikiama Šiame leidinyje A.Čiužo straipsnyje. Tyrimo duome-
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nys leidžia spręsti ir apie įvairių tautybių Rytų Lietuvos gyventojų religines
nuostatas.
Tautybė fiksuojama, pagal paso įrašą, leidžia spręsti apie respondentų kil
mę, bet ne visada sutampa su respondento tautine ar kultūrine tapatybe. Todėl
tyrinėjant religines nuostatas, susietas su tautinėmis nuostatomis, svarbu išsi
aiškinti ir tiriamųjų laisvai pasirinktą tapatybę, šiuo atveju, kokios tautos at
stovu save laiko.
Pasirinkta tapatybė glaudžiai susijusi su kultūriniu perimamumu, pirmine
ir antrine socializacija. Rytų Lietuvos nelietuvių bendruomenėse išpažįstamo
tikėjimo rūšis daro didelę įtaką tautinės tapatybės formavimuisi. Tie, kurie
laiko save lenkais, visi be išimties priskiria save Romos katalikų tikėjimo
bendruomenei, nors pagal paso duomenis jie gali būti ir kitos tautybės. Reli
gija šiuo atveju tampa skiriamuoju bruožu ypač baltarusių kilmės Lietuvos
piliečiams, kurių statistiškai reikšminga dalis laiko save lenkais pirmiausia
todėl, kad yra to paties tikėjimo kaip lenkai. Tokias jų nuostatas pirmiausia
formavo tėvai, vėliau - mokykla ir lankytos bažnyčios dvasininkai.
Tų, kurie laiko save baltarusiais, nepriklausomai pase įrašytos tautybės,
54% nurodo esą stačiatikių tikėjimo, 38,5% - Romos katalikų. Rusų religi
nės nuostatos taip pat nevienalytės. Laikantieji save rusais Rytų Lietuvoje pa
gal išpažįstamą tikėjimą pasiskirsto taip: 7% sentikių, 9,1 % Romos katalikų^
74% pravoslavų, kiti nenurodė savo tikėjimo.
Lietuvių tautiniam tapatumui religinės nuostatos neturi statistiškai reikš
mingos įtakos. Kaip rodo pastarųjų 12 metų Etnosociologijos skyriaus atlie
kamų sociologinių tyrimų duomenys, paprastai lietuvių tautybė, nurodoma
pase, sutampa su pasirenkama tautybe.
Lietuvių religinės nuostatos rytinėje Lietuvos dalyje nėra labai įvairios,
didžioji dauguma jų išpažįsta Romos katalikų tikėjimą- 89%, kitas krikščio
niškas religijas - 1,7%, O 7,2% nenurodo kokį tikėjimą išpažįsta. Kitus tikė
jimus išpažįsta statistiškai nereikšminga lietuvių dalis.
Išpažįstamo tikėjimo pobūdis, tikinčiojo religinis aktyvumas ir pasitikėji
mas konkrečia religine bendruomene skiriasi pagal tautinę priklausomybę
(žr. 1 lentelę).
Kaip matome iš 1-os lentelės, keturi penktadaliai lenkų tautybės tiriamųjų
tiki Dievo buvimu ir lanko Bažnyčią, tokių lietuvių — du trečdaliai, rusų vienas trečdalis, laikančių save baltarusiais dar mažiau nei rusų. Tačiau dalis
jų nepasitiki savo dvasininkais, nors ir aktyviai lanko Bažnyčią. Kadangi šis
tyrimas nesiekė nustatyti nepasitikėjimo motyvų, o buvo domimasi tik ben
dromis religinėmis nuostatomis, tai apie nepasitikėjimo dvasininkais priežas-
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tis galima spręsti tik iš pateiktų kiekybinių skirtumų ir bendro psichologinio
rytinės Lietuvos dalies klimato.
/ lentelė. Įvairių tautybių gyventojų santykis su Bažnyčia (%)

Tiki Dievo buvimu, lanko Bažnyčią,
pasitiki savo parapijos kunigu
Tiki Dievo buvimu, lanko Bažnyčią,
bet kunigais nepasitiki
Tiki Dievo buvimu, bei Bažnyčios
nelanko ir kunigais nepasitiki
Netiki Dievu nei kunigais
Neatsakė

Lietuviai

Rusai

Lenkai

Baltarusiai

38,9

27,2

47,7

15,4

29,7

7,6

37,2

15,4

24,2

37,8

15,1

46,1

5,2
2,0

24,2

-

7,6
15,4

3

Kadangi didžiausias nepasitikėjimas dvasininkais budingas lenkams ir lie
tuviams, o tarp rusų jis nedidelis, jo priežasčių reikia ieškoti Rytų Lietuvoje
nusistovėjusioje lenkų ir lietuvių bendrų bažnyčių ir bendrų kunigų tradicijo
je, kuomet toje pačioje bažnyčioje pamaldos vyksta dviem kalbomis ir turi
sugyventi dvi skirtingos to paties tikėjimo bendruomenės, tarp kurių neretai
išsivysto konkurencija. Tokiu atveju dažnai, pavyzdžiui, rengiant bažnytines
Šventes ar procesijas sprendimo teisę siekia pasisavinti gausesnė bendruome
nė. Lenkų, nepatenkintų religinio gyvenimo būkle rytinėje Lietuvos dalyje,
daugiau nei lietuvių ar rusų. Su teiginiu „Mane patenkina religinio gyvenimo
būklė" be išlygų sutinka 52,7 % lietuvių, 51,5 % rusų, 46,5 % lenkų. Lietuvos
filosofijos ir sociologijos instituto Etnosociologįjos skyriaus 1989-1993m.
šios Lietuvos dalies tyrimai parodė, kad net jeigu kunigai stengiasi vadovau
tis demokratiniu principu, gali susilaukti nepasitikėjimo, nes ir lenkai, ir lietu
viai siekia išskirtinio prielankumo. O jeigu tokį prielankumą kunigas kuriems
nors parodo, tai susilaukia net reikalavimo jį pakeisti tos pačios Bažnyčios,
bet kitos tautybės katalikų bendruomenės dvasininku.
Jau Maxas Weberis pastebėjo, kad reikšmingiausia iš bendruomeninio re
ligingumo pasekmių yra susiformavusi nuostata, jog praktinį religingumo po
veikį lemia dvasininkų ir pasauliečių santykiai bendruomenės viduje, t. y. kuo
labiau organizacija įgyja specifinį bendruomenės pobūdį, tuo labiau stiprinan
tys savo galią dvasininkai turi skaitytis su pasauliečių poreikiais, jeigu nori
išsaugoti savo sekėjus ir įgyti jų daugiau (2:79). Kadangi tyrimai rodo, kad
skirtingų tautybių žmonių poreikiai daugeliu atveju yra prieštaringi, todėl ir
santykis su Bažnyčia rytinėje Lietuvos dalyje yra gana įvairialypis.
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Tarp rusų ir baltarusių daugiausia nepraktikuojančių tikinčiųjų, t. y. tikin
čių Dievą, bet Bažnyčios nelankančių ir nepasitikinčių kunigais. Tarp jų sie
kiantieji bendrauti su Dievu be tarpininkų, jie meldžiasi savarankiškai, vadi
nasi, pripažįsta tam tikras konkretaus tikėjimo dogmas. Tačiau tarp jų paten
ka ir tie, kurie tik pripažįsta antgamtinių jėgų buvimą. Juos galima apibūdinti
kaip paveiktus ateistinio auklėjimo, jau išsižadėjusius bedieviškumo, bet dar
nepritapusius prie konkrečios religinės bendruomenės. Į juos daugiausia ir
orientuojasi naujų tikėjimų, religinių judėjimų ir religinių sektų agitatoriai.
Netikinčių Dievu daugiausia tarp baltarusių, bet statistiškai reikšminga
dalis ir lietuvių. Kaip pastebi Mircea Eliade'as, nereligingas žmogus suklestė
jo tik šiuolaikinėse Vakarų visuomenėse. Jo manymu, toks žmogus prisiima
visiškai naują egzistencinę situaciją: laiko save vien istorijos subjektu ir ob
jektu ir atsisako turėti reikalų su bet kokiu transcendentiškumu (3:144). Ta
čiau, Eliade'o manymu, nereligingas žmogus grynu pavidalu yra retas reiški
nys netgi labiausiai desakralizuotoje visuomenėje. Didžioji jų dauguma nėra
išsivadavusi iš religinio elgesio, teologijos ir mitologijos.
Lietuvos piliečiams netikėjimo Dievu nuostata yra suformuota greičiau il
gai trukusio visuomenės ideologinio desakralizavimo proceso, o ne vakarie
tiško gyvenimo būdo. Kadangi požiūris į religiją keičiasi priklausomai nuo
santykio su ja pobūdžio, galima kelti hipotezę, kad žmonės, save prisieinantys
netikintiesiems, tokiu būdu patenkina išskirtinumo ar originalumo poreikį.
Pavyzdžiui, kada kalbama apie vaikus, neigiančių tikėjimą, religiją nebelieka.
Net 11 % lietuvių nurodo, kad jų nebaugintų savo tėvų tikėjimo praradimas,
bet jei kuris nors iŠ vaikų norėtų tuoktis su kitataučiu ar kitos rasės žmogumi,
tai tokiu atveju tėvų tikėjimo praradimas sukeltų teigiamas emocijas tik 2%.
Tokia tendencija būdinga ir kitų tautybių Rytų Lietuvos gyventojams.
Pastebėjome, kad tautinių kultūrų savitumai neturi tiesioginės įtakos tikė
jimui ar netikėjimui apskritai, jie daugiau sąveikauja su tikėjimo ir religingu
mo pobūdžiu. Kaip samprotavo prof. St. Šalkauskis, kultūra ir religija tarsi
gretimais eina žmogaus gyvenime ir nė viena iš judviejų nesudaro dalies ant
rojoje (4:425). Skirtumai atsiskleidžia tik aiškinantis priimtiną Dievo sam
pratą, religinių dogmų suvokimą ir vertinimą, įsitraukimą į apeiginius veiks
mus ir jų tarpusavio sąveiką, ypač nagrinėjant lietuvių ir lenkų savitumus tos
pačios religijos - katalikybės - atžvilgiu. Lietuviai, lyginant su Lietuvos len
kais, rečiau lankosi Bažnyčioje, tačiau, kaip rodo išsamesni kokybiniai Etnosociologijos skyriaus tyrimai, atliekti 1989-2000 m., lietuviams labiau nei ki
tų tautybių katalikams būdingas gilesnis, nepaviršutiniškas krikščionybės tie
sų pažinimas, daugeliu atvejų jie stengiasi suvokti dogmų prasmę, labiau
stengiasi susieti krikščioniškas vertybes su gyvenimo vertybėmis.
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Tačiau lankymasis Bažnyčioje išreiškia ne tik religines nuostatas, dažnu
atveju tautinei mažumai religinė bendruomenė tampa ir tautinio susitelkimo,
tautiečių, gyvenančių svetur, bendravimo būdas ir priemonė. Pavyzdžiui,
Lenkijos lietuviai dažniau lankosi bažnyčioje nei Lenkijos lenkai: kas sekma
dienį arba bemaž kas sekmadienį Bažnyčioje pabuvoja 70,9% lietuvių ir
57,6% lenkų ( Lietuvoje atitinkamai 12% lietuvių ir 24,9% lenkų)
(4:40,77). Kaip matome, tendencijos tos pačios Lietuvoje ir Lenkijoje, tauti
nės mažumos žmonės labiau įsijungę į bažnytinę bendruomenę, daugiau tų
žmonių labai dažnai dalyvauja apeigose, tik skiriasi mąstai (sovietinės okupa
cijos periodu Lietuvoje desakralizacija buvo vykdoma kruopščiau ir pavei
kiau nei Lenkijoje).
Bažnyčios lankymas atitinka religinių nuostatų elgesio lygmenį. Religines
nuostatas kognityviniu lygmeniu išreiškiančios Dievo sampratos interpretaci
jos varijuoja koreliuodamos su tautybės požymiu. Tai buvo nustatyta remian
tis 1993 m. vilniečių vertybinių orientacijų ir požiūrių į gyvenimo reiškinius
tyrimų, atliktų Etnosociologijos skyriaus, duomenimis (6:80). Lietuviai vil
niečiai, dažniau suvokdami Dievą kaip beasmenį, turi didesnį polinkį į indivi
dualų sąryšį su juo, t. y. be Bažnyčios tarpininkavimo, nors ir dalyvauja kai
kuriose krikščioniškose apeigose, švenčia šventes, tuo išreikšdami pagarbą
vyraujančios religijos tradicijoms. Vilniečiai lenkai dažniau lankosi bažny
čioje nei kitų tautybių miestiečiai, daugiau teikia reikšmės religinėms apei
goms, tačiau tarp jų daugiau nei tarp lietuvių tokių, kurie nepasižymi religiniu
išprusimu, krikščioniškų tiesų pažinimu.
Religinių Žinių turėjimas - būtina, bet nepakankama religingumo sąlyga,
kiekvienoje religijoje paprastai siekiama elgesio, emocinio ir kognityvinio
lygmenų darnos. Tokios damos nebuvimas kartais įgauna prieštaringas raiš
kos formas kasdienybėje. Kuomet religinėse nuostatose vyrauja elgsenos lyg
muo, pavyzdžiui, reguliariai lankomasi Bažnyčioje, atliekama suvoktų nuo
dėmių išpažintis, laikomasi visų su žmogaus gyvenimo ciklu susijusių apei
gų, švenčiamos Bažnytinės Šventės ir pan., tačiau nesigilinama ar nepakanka
mai gilinamasi įjųprasmę, emociškai naujai ir giliai neišgyvenamos apeigos,
galima pastebėti, kad kasdieniame gyvenime tokie žmonės ne visada vado
vaujasi krikščioniškomis vertybėmis. Ir atvirkščiai, kuomet į konkrečią religi
ją įsitraukiama pažintiniu ir emociniu lygmenimis, nors elgsenos lygmuo ne
atitinka anksčiau išdėstytų rodiklių, tikrovėje dažniau laikomasi krikščioniškų
vertybių.
Vilniečiai, priskiriantys save konkrečiai religinei bendruomenei ir neadek
vačiai tos religijos dogmoms suvokiantys Dievo sampratą, daugiau yra įsi
traukę į religiją emociniu lygmeniu, retai naudojasi rašytiniais šaltiniais, t.y.
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kognityvinis jų nuostatų lygmuo neturi pakankamo kiekio raiškos formų. Ge
rokai neatitinka skaičius tą, kurie priskiria save konkrečiai krikščionių religi
nei bendruomenei, ir tų, kurie adekvačiai suvokia atitinkamą Dievo sampratą,
pavyzdžiui, tik kas dešimtas vilnietis krikščionis suvokia Dievą kaip asmenį.
Kitoks Dievo suvokimas įvairuoja priklausomai nuo tautybės. Lietuviams ar
timesnė deistinė Dievo samprata, pripažįstanti jį kaip beasmenį pasaulio pra
dininką, kaip tam tikrą beasmenę dvasią ar gyvybinę galią. Vilniečiai rusai ir
lenkai dažniau nurodo materialistinei pasaulėžiūrai artimesnę Dievo sampratą
- kaip tam tikrus gamtoje veikiančius amžinus dėsnius, principus, nuo kurių
priklauso pasaulio tvarka, darnumas.
Siekiant ištirti krikščioniškų vertybių raišką, įvairių tautybių vilniečiams
buvo pateiktas testas apie atlikto gero darbo prasmę. Remiantis krikščioniš
komis dogmomis, tiek stačiatikiai, tiek katalikai kiekvieną gerą darbą turėtų
pašvęsti Dievui — be savanaudiškumo paskatų, ne dėl pagyrimo, ne dėl atly
gio ar aplinkinių įvertinimo. Štai Evangelijoje pagal Matą sakoma: „Venkite
daryti savo teisumo darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip
negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. Todėl, dalydamas išmaldą, netri
mituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giria
mi. Iš tiesų sakau jums; jie jau atsiėmė užmokestį" (7:41 (Mt 6, 1-2)).
Giliai tikintys, dažnai dalyvaujantys religinėse apeigose žmonės dažniau
gerą darbą paskiria Dievui nei retai dalyvaujantys apeigose; pirmųjų - 57%,
antrųjų - 18%. Tačiau dažnai besilankantys bažnyčioje žmonės nėra linkę gi
lintis į bažnytines tiesas, į atlygį iš Dievo, o labiau pageidautų įvertinimo tarp
žmonių. Todėl tarp laikančių save tikinčiais 48% norėtų, kad būtųjiems atly
ginta tuo pačiu, t. y. geru darbu, o 29% - kad jų gerumą įvertintų aplinkiniai.
Šiuo atžvilgiu pastebėti skirtumai pagal tautybės požymį. Nors lenkai vilnie
čiai dažniau nei lietuviai nurodo, kad skiria gerą darbą Dievui, tačiau 60%
lenkų norėtų, kad jiems atsidėkotų tas, kuriam padarė gerą darbą, tokių lietu
vių - 46%, rusų — 52%. Kad būtų žmonių giriami už atliktą gerą darbą, pa
geidautų 38% lenkų vilniečių, 33%-rusų, 25%- lietuvių. Tie vilniečiai, ku
rie turi tik kai kuriuos religinės savivokos požymius, šiuo atžvilgiu mažai ski
riasi nuo giliai tikinčiųjų - panašus santykis laukiančių atlyginimo ar įvertini
mo už gerą darbą. Skiriasi tik jų intencija: tie, kuriems nesvarbus įvertinimas,
gerą darbą dažniau daro dėl paties gėrio, nelaukdami įvertinimo ir iš aukš
čiau. Tai rodo tam tikrą krikščionybės kultūrinį arealą, jos vertybių paplitimo
lauką.
Kaip rodo Etnosociologijos skyriaus 1993-1997m. dviejų didžiausių Lie
tuvos miestų gyventojų religinių nuostatų tyrimai, pragmatiškas požiūris į ge
rą darbą būdingas ir kitiems miestiečiams (žr. 1 diagramą). Galima daryti išSOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 299

vadą, kad religinių nuostatų savitumus lemia taip pat baltų ir slavų kultūrų
skirtumai. Nelietuviai dažniau tikisi susilaukti užmokesčio iš Dievo, taip pat
iš žmonių.
1 diagrama Atlikto gero darbo prasmė (%)
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Religinių nuostatų įvairovė net vienos tikinčiųjų bendruomenės areale:
dogmų interpretacijos ir suvokimo savitumai, dalyvavimo religinėse apeigose
intensyvumo skirtumai, vadovavimosi religinėmis nuostatomis gyvenime po
būdis ir pan., leidžia išskirti tam tikras tikinčiųjų tipologines grupes.
Pirmoji grupė galėtų būti apibūdinta kaip deklaratyvios arba simbolinės
religinės savivokos tipas. Jis apima tuos tiriamuosius, kurie, priskirdami save
konkrečiai religinei bendruomenei, kitų religinių požymių gali ir neturėti. To
kiu atveju konkreti religija ir jos skelbiamos tiesos yra tam tikras vertybinis
simbolis, kuriuo vadovaujamasi gyvenime ir nebūnant aktyviu religinės ben
druomenės nariu. P.L.Bergeris tai apibrėžia kaip tam tikrą „simbolinę visa
tą", plačiausiai įprasminančią tikrovę (8:25).
Antroji tiriamųjų grupė galėtų būti apibūdinta kaip tradicinės religinės sa
vivokos tipas. Jis būdingas tiems tiriamiesiems, kurie, priskirdami save kon
krečiai religinei bendruomenei, ypatingą dėmesį skiria tradicija tapusiems
apeigų elementams - švenčia religines šventes, laikosi su gyvenimo ciklu (gi
mimu, vedybomis, mirtimi) susijusių apeigų, tačiau nėra aktyvūs konkrečios
religinės bendruomenės nariai, be to, tokiai savivokai būdingas tam tikras
fragmentiškumas. Šis tipas ypač įsišaknijo sovietiniu periodu, kuomet religi-
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nis aktyvumas buvo ideologiškai nepageidautinas, bet dalis žmonių vis tiek
laikėsi tėvų įskiepytų tradicijų.
Trečioji grupė išsiskiria konkretaus tikėjimo pagrindinių dogmų pripažini
mu, jų studijavimu, individualia Dievo paieška kognityviniu lygmeniu. Juos
galima būtų priskirti tikinčių, bet nereligingų žmonių tipui, suponuojančiam
tam tikrą izoliacinės, individualistinės savivokos modelį. Tarp jų daugiausiai
nepasitikinčių dvasininkais ir bendruomeniniais santykiais. Tai asmeninės
komunikacijos su Dievu tikinčiųjų tipas, kuris gali turėti ir pirmųjų dviejų po
žymius, t. y. vadovautis konkrečios religijos vertybėmis ar švęsti šventes, bet
pirmenybę teikti tos religijos tiesų pažinimui ir suvokimui.
Gana paplitęs tarp tikinčiųjų ketvirtas tipas - bendruomeninio parodomo
jo pobūdžio. Jo religinė savivoka dažniausiai apsiriboja įprastine religine
praktika - Bažnyčios lankymu ir malda. Šio tipo tikinčiųjų prioritetų sistemo
je vyrauja bendruomenės požiūris įjuos, todėl jie ypač sureikšmina religinių
nuostatų elgesio lygmenį. O kadangi emocinis ir kognityvinis lygmenys nėra
akivaizdžiai matomi, tai jie gali ir neturėti raiškos formų, t. y. šio tipo tikintie
ji gali nesistengti suvokti dogmų, jų intemalizuoti, gilintis į santykį su Dievu
ir pan.
Penktas tipas - tai idealios religinės savivokos tipas, kuomet religingumas
reiškiasi elgesio, kognityviniu ir emociniu lygmeniu. Tai dažniausiai tie reli
ginių bendruomenių nariai, kurie palaiko asmeninius kontaktus su dvasinin
kais ir jais pasitiki. Jų skaičius panašus tarp visų tautybių tikinčiųjų atitinka
mose religinėse bendruomenėse.
Tarp vilniečių lietuvių dažniau nei tarp kitataučių pasitaiko antrasis ir tre
čiasis religinės savivokos tipai. Ypač dažnas tradicinės religinės savivokos ti
pas, besireiškiantis švenčių šventimu ir tradicinių apeigų, susijusių su žmo
gaus gyvenimo ciklu, atlikimu. R.Wuthnow pastebi, kad religinės apeigos,
teikdamos mechanizmus, kurie suvaldo potencialiai ardančius gedėjimo ar
nežemiško jausmo išgyvenimus, palaiko kasdienio gyvenimo stabilumą (pvz.,
krikštynos, metinės, ligonių lankymas) (8:26).
Rusų tautybės vilniečiams dažniau nei kitiems būdingas pirmas deklaraty
vusis simbolinis savivokos tipas, kuomet priskirdami save stačiatikiams, jie
nepasirenka nei vieno religinės definicijos indikatoriaus - nelanko Bažnyčios,
nesimeldžia, nešvenčia religinių švenčių, nežino dogmų, neišgyvena apeigų ir
pan.
Lenkų tautybės vilniečiams labiau priskirtinas ketvirtasis tipas - bendruo
meninio parodomojo pobūdžio religinės savivokos forma. Tai galima paaiš
kinti ne tik jų religinių nuostatų savitumais, susijusiais su tokio pobūdžio tau-

SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 301

tinės savimonės palaikymu, tapatinant tautiškumą ir religingumą, bet ir tam
tikru polinkiu į bendruomeninį aktyvumą, kuris reiškiasi ne tik religinėje sferoje.
Įvairių tautybių Rytų Lietuvos gyventojų miestiečių ir nemiestiečių religi
nių nuostatų skirtumus sąlygoja ir etnogenetinis kultūrinis paveldas, istorinės
savivokos formos, baltiškos ir slaviškos kultūrų skirtumai. Priskiriantys save
konkrečiai religinei bendruomenei, nepriklausomai nuo to, ar jie aktyvūs, ar
pasyvūs bandruomenės nariai, jei nesigilina į tikėjimo esmę ir prasmę, tai gy
venime dažniausiai vadovaujasi panašiomis vertybinėmis nuostatomis, ne vi
sada atitinkančiomis skelbiamų dogmų reikalavimus. Jie labiau link^ patirti
žemiškąjį įvertinimą nei dangiškąjį. Tačiau skirtingų tautybių tiriamieji ne
vienodai suvokia gerą intenciją, auką, pasiaukojimą.
Lietuviai dažniau nei slavai aukojimą ar dovanojimą suvokia kaip tam tik
rą baigtinį aktą, suteikiantį dvasinių jėgų, moralinį pasitenkinimą. Todėl
jiems mažiau nei slavams svarbu, kad kiti tai matytų ir įvertintų. Tai galima
traktuoti kaip tam tikrą senosios baltų kultūros palikimą.
Kryžiuočių ordino magistro kapelionas, kronikų autorius Petras Dusburgietis XIVa. rašytoje kronikoje, kuri apskritai pasižymi lietuvių ir prūsų nie
kinimu, vis dėlto negali nepastebėti baltų genčių papročių kilnumo. Vienas iš
tokių pavyzdžių: šiose gentyse nesą elgetų, nes pavargėliai galį bet kur atėję
pavalgyti kada tik nori (9:10). Toks dosnumas paremtas aukos principu. Nors
dabar išėjusių sovietinę ateistinio auklėjimo „mokyklą" lietuvių ir kitataučių
religinės nuostatos yra suartėjusios, tačiau baltų palikuonys dažniau siekia
per auką priartėti prie Dievo, o tiek rytų, tiek vakarų slavai dažniau nei lietu
viai auką suvokia kaip tam tikrą mainų su Aukščiausiuoju priemonę. G.Widengrenas pastebi, kad pagal savo tikrąją intenciją auka yra ne sakralinis pre
kiavimas, o palaimos srauto iš dievybės į žmogų ir atgal atvėrimas (10:181).
Tačiau ir priskiriantieji save krikščioniškoms bendruomenėms ne visada
gerą darbą suvokia kaip auką, nors didžiosiose religijose auka tampa žmo
gaus gyvenimas, jo egzistencija (10:186). Štai Katalikų Bažnyčios katekizme
rašoma: „Visais savo darbais, maldomis ir apaštalavimu, santuokiniu ir šei
mos gyvenimu, kasdieniu triūsu, dvasiniu ir fiziniu poilsiu, jei tik tai daroma
Dievo Dvasioje, - net gyvenimo vargais, jei juos kantriai pakelia, - jie atna
šauja dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų" (11:197). Iš tikrųjų
geras darbas gali būti traktuojamas kaip tam tikra paslauga už paslaugą, pa
reigos atlikimas gali būti suvokiamas kaip geras darbas, taip pat susilaikymas
nuo visuomeniškai nepageidautinos veiklos ar apskritai geru darbu įvardija
ma tai, kas kito priimama kaip nepageidaujamas dalykas ir pan., neatsižvel
giant į katekizme įrašytas tiesas.
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Religinės nuostatos keičiasi, tolstant nuo to visuomenės gyvavimo peri
odo, kuomet su religija buvo kovojama. Jeigu tokiomis sąlygomis religija ir
pajėgė išlikti tradicijų pavidalu, tai konkrečių religinių žinių stoka negalėjo
nepalikti pėdsakų religinėje savivokoje. Nors rytinėje Lietuvos dalyje Bažny
čia vis dažniau tampa socializacijos agentu (veikėju), tačiau ir socializacijos
pobūdis skiriasi priklausomai nuo bendruomenės narių ir dvasininkų tauty
bės, nes viena iš religinio neišprusimo pasekmių - tautinės ir religinės savi
monės tapatinimas. Tačiau bendras tikinčiųjų skaičiaus augimas sudaro prie
laidas religinių nuostatų formavimuisi tiek kognityviniu, tiek emociniu, tiek
elgesio lygmenimis. Antra vertus, keičiasi ir religinių doktrinų interpretacijos:
visuomenėms modernėjant, jos priverstos labiau orientuotis į sėkmę gyvenime.
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RELIGIOUS ATTITUDES IN THE EASTERN PART
OF LITHUANIA
Eugenija Krukauskienė
Institute for Sočiai Research
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius
Summary

In the article the contradictions in various definitions of religion, the religion differences of the persons of different nationalities, the variety of perception and faith truths are revealed. The attitudes of the Lithuanians are more concentrated in traditional and individual forms, the attitudes of the Russians - in symbolic forms^ the ones of the Poles - in church organizations.
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KANAUNINKAS PETRAS BALTUŠKA RELIGINĖS KULTŪROS PUOSELĖTOJAS
Aldona Vasiliauskienė
Vilniaus universitetas
Universiteto 3, LT-2734 Vilnius

Straipsnyje aptariama kanauninko Petro Baltuškos - religinės kultūros
puoselėtojo - veikla Lietuvoje. Petras Baltuška daug nuveikė tvarkydamas
materialius bažnyčių reikalus ir rūpindamasis dvasiniu parapijiečių ugdymu.
Rūpinosi Lietuvių katalikų mokslo akademijos Utenos skyriaus steigimu,
mokslinėmis ir jubiliejinėmis konferencijomis. Akcentuojama jo mokslinė ir
žurnalistinė veikla.
Raktažodiiai: kunigas Petras Baltuška, kanauninkas, Daugailiai, religinė
kultūra, bažnyčia, Lietuvių katalikų mokslo akademija.

Utenos krašto Daugailių parapija išaugino daugelį Lietuvai nusipelniusių
asmenybių: Madagaskaro kaime gimė būsimasis arkivyskupas Mečislovas
Reinys, 2000 m. popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtas Lietuvos kankiniu,
Velaikių kaime - filosofijos daktaras kun. Juozapas Čepėnas ir jo jauniausias
brolis, žinomas istorikas Pranas Čepėnas, Žvilbučių kaime - žinomas mece
natas dr. prel. Juozas Prunskis, Juknėnų kaime - Antanas, Jonas, Motiejus ir
Vincentas Miškiniai, Savašuose - Bronius, Mečys ir Vladas Kvikliai ir kiti.
Sovietinė valdžia šiuos Lietuvai daug nusipelniusius daugailiškius laikė tėvy
nės išdavikais ir kenkėjais, tad apie juos nebuvo kalbama — siekta, kad jie bū
tų paskandinti užmarštin. Tačiau nuo 1970 m. Daugailių parapijoje dirbantis
klebonas PETRAS BALTUŠKA ir sovietmečiu rasdavo galimybių juos primin
ti, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę - plačiai išplėtojo Daugailių šviesulių
įamžinimą. Tai viena itin svarbi veiklos, puoselėjant religinę kultūrą, kryptis.
Religinę kultūrą kun. P.Baltuška puoselėja pamoksluose ir pranešimuose
mokslinėse konferencijose, tardamas žodį jubiliejų proga ar pažymint kokį
įvykį, šventinant paminklus, kryžius ir pan., skelbdamas straipsnius rajoninia
me ,,Utenyje", respublikiniuose laikraščiuose, žurnaluose bei moksliniuose
leidiniuose. Svarbus religinės kultūros puoselėjimo akcentas - visokeriopa
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parama Daugailių pagrindinei mokyklai organizuojant muziejų, ženklus indė
lis LKMA Utenos skyriui organizuojant mokslines bei jubiliejines konferen
cijas, statant kryžius ir koplytstulpius. Išskirtinis kun. P.Baltuškos nuopelnas
išeiviams sovietmečiu - jo siųsta gausybė knygų lietuvių kalba (literatūros
kūriniai, mokslo knygos, netgi marksistų darbai). Tad kunigo veikla - puikus
pavyzdys daugeliui - nusipelniusi plataus pagarsinimo. Bažnytinė vadovybė,
įvertindama kunigo Petro Baltuškos nuopelnus, 2001 m. spalio 15 d. suteikė
jam kanauninko titulą.
Apie kun. P.Baltuškos darbus informacinių žinių galima rasti rajoninėje
bei respublikinėje spaudoje (1-25), o minint 70-meČio jubiliejų kunigui skirti
keli straipsniai (26-30). Kunigo veiklą liudija ir jo paties rašyti straipsniai
(31-35). Daug svarbios medžiagos saugoma Panevėžio vyskupijos kurijos ar
chyve (36) - tai parapijų, kuriose dirbo kunigas, byfos bei kun. P.Baltuškos
asmens byla.
Darbo tikslas - remiantis dar nepublikuota archyvine medžiaga, kunigo
P.Baltuškos asmeniniu archyvu, jo paties ir konfratrų pasakojimais, taip
pat minėta literatūra, apžvelgti kun. P.Baltuškos veiklą - religinės kultū
ros puoselėjimą.

Vaikystė, mokslo metai
Žmogaus charakteris, jo būdo savybės formuojasi vaikystėje, šeimoje.
Būsimojo kunigo vaikystė gana sunki. Petriukas gimė 1930 m. lapkričio 20
Barboros Vebrinytės (1908 03 25-1999 05 12) ir Rapolo Baltuškos (18881933) šeimoje, gyvenusioje nedideliame 9 kiemų Užkalnių kaime, priklausiu
siame Barklainių seniūnijai (iki Ramygalos 7 km). Deja, anksti mirė tėvas.
Našlė Barbora, likusi viena su trim mažamečiais vaikais, ištekėjo už Jono
Grinkaus (1897 10 12^1981 02 08). Užkurys, pats buvęs našlaitis, vaikus la
bai mylėjo - mažieji Zita, Petras ir Valentinas nebuvo skriaudžiami. Greitai
gimė ir jo 5 vaikai, tad šeimoje augo aštuoni.
Šeima buvo puikus tikėjimo pavyzdys. Retas atvejis, kad sekmadienį kas
nors nebūtų nuėjęs į bažnyčią, o likęsis namuose. Be to, tėvas, laukdamas
gimstančio, motinai yra kalbėjęs, jei gims berniukas, tegul bus kunigas, tad
motina augančiam vaikui dažnai primindavo tėvo troškimą. O ir pats Petriu
kas puoselėjo tokį norą, mat pašaukimą kunigystei pajuto dar vaikystėje: sap
navo pranašingą sapną - skaisčiai šviečiančią saulę, kluoną, pievą ir labai
gražų Kristaus veidą. Sapnas - regėjimas įstrigo visam gyvenimui.
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Tylaus, ramaus charakterio patėvis buvo dirbęs klebonijose, o visą tvarką
namuose palaikė motina. Ūkis nebuvo didelis - turėjo apie 10 ha (dirbamos
žemės - 8 ha) - ir skirstantis į vienkiemius (kolonijas) pasiliko kaime. Tė
vams tokios didelės Šeimos lepinti nebuvo kada: reikėjo daug dirbti, kad už
tektų duonos.
Apie 1,5 kilometro nuo namų buvo Barklainiai. Ten Petriukas lankė pra
džios mokyklą. Ją baigęs, kartu su seserimi 1942 m. įstojo į Ramygalos gim
naziją, kurią 1950 m. baigė. Deja, tais pačiais metais gimnazija jau buvo per
vadinta vidurine mokykla (37).
Petriukas nuo pat pirmųjų dienų gimnazijoje pradėjo patarnauti Šv. Mišio
se, klapčiuku dirbo, kol ją baigė, bažnyčią lankė ir sesė.
Mokykloje Petras itin domėjosi istorija, vėliau ^ lietuvių kalba, tačiau
tikslieji mokslai sekėsi sunkiai. Su gilia pagarba kunigas prisimena gimnazi
joje dirbusias vienuoles: kazimierietę Danutę Mušinskaitę (vėliau buvo iš
tremta į Sibirą) ir Širdietę Levutę Karvelytę. Nors pastaroji Petrui nedėstė, ta
čiau visi mokiniai jas pažinojo - abi buvo draugės. Matydavo jas tokias ele
gantiškas, kartu bažnyčioje susikaupusias maldoje. Jos abi buvo puikus dvasi
nio auklėjimo pavyzdys ir patarnautojams, ir kitiems moksleiviams.
Klebonas pasakoja, kad jam baigiant gimnaziją, čia tebuvo tik viena kom
jaunuolė, ir ta įstojusi, tikėdama savo turtingą šeimą apsaugoti nuo Sibiro.
Tiesa, gimnazijoje mokiniai ne kartą buvo kalbinti stoti į komjaunimą, tačiau
jie pateikdavo konkrečių pavyzdžių, kad į komjaunimą įstoja tik išmestieji iš
gimnazijos, chuliganėliai -jie gi nenorį atsidurti tokių gretoje... Sykį visa
klasė buvo pašaukta į greta mokyklos esantį valsčių. Į kabinetą kvietėsi po
vieną, kalbino į komjaunimą. Aiškino, kad net tokioj Šaly kaip Amerika vei
kia komunistų partija. Grasino, kad nebūdami komjaunuoliai niekur neįstos.
Tačiau tų pagąsdinimų niekas nepaisė. Mokiniai buvo tvirto nusistatymo, ke
letas mokinių buvo išėję į mišką partizanais, visi matė, kaip buvo tyčiojamasi
iš žuvusiųjų.

Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje Kaune
1950-1954m. Petras Baltuška mokėsi Kaune Tarpdiecezinėje kunigų se
minarijoje. Jaunuoliai į seminariją atėjo su nuostata, kad tai dvasingumo
šventovė. Tuo metu seminarijoje nuolatinio dvasios tėvo nebuvo, dirbo pasi
keisdami. Pradžioje kaip prokuratorius dirbo Aloyzas Šlapkauskas, kurį laiką
- Vladas MicheleviČius. Vėliau dvasios tėvu buvo paskirtas būsimasis kardi-
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nolas Vincentas Sladkevičius. Jis klierikams labai imponavo. Klierikams im
ponavo ir kan. Juozas Stankevičius.
Klierikų dekanas Leonas Leščinskas duodavo mąstymus. Pranas Kuraitis
akcentuodavo, kad reikia būti geru kunigu. Jis buvo sukūręs ir specialias mal
das: „Padėk, Dieve, kad aš savo gyvenimu atspindėčiau tave, visur liudyčiau
Kristų!". Klierikai pasivaikščiojimų metu tardavosi vienas su kitu, kaip pata
rinėjo prel. P. Kuraitis, kaip jie elgsis su netikinčiais, su jaunimu...
Kartu su Petru Baltuška mokėsi Romualdas Krikščiūnas, Antanas Jokubauskas, Antanas Maskeliūnas (dabar Garbės prelatas), Ignas Kavaliauskas,
Zigmas Gustainis, Juozas Antanavičius, Juozas Šumskis (dabar Kapucinų ge
nerolas), Juozas Tunaitis (dabar vyskupas). 32 klierikai gyveno vienoje salėje
(lovos buvo dviejų aukštų). Kartu gyveno ir dabartinis Telšių vyskupas Anta
nas Vaičius. Nors jis mokėsi vyresniame kurse, tačiau visi klierikai pastebėjo
jo gilų dvasingumą.
Ramygalos klebonas Petras Tarulis 1954 m. rugpjūčio 26 d. rašte Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Kaune rektoriui rašė, kad klierikas P.Baltuška
1954m. vasaros atostogas praleido taip, kaip tinka rimtai besiruošiančiam į
kunigyste. (38).
Ir taip labai suvaržyta, seminarija juto didelį pavojų iš okupacinės val
džios -jos pastangas sumažinti iki minimumo klierikų skaičių ir seminariją
uždaryti. Buvo griebtasi privalomos karinės tarnybos. Tačiau Bažnyčios va
dovybė Lietuvoje irgi ėmėsi priemonių. Vyskupas K.Paltarokas, gelbėdamas
seminariją nuo gresiančio uždarymo, imant klierikus į kariuomenę, paanksti
no šventimus. Petras Baltuška ir jo kurso klierikai buvo įšventinti į kunigus
nebaigę mokslo. 1954 m. rugsėjo 10d. klierikas Petras gavo subdiakono šven
timus, o po dviejų dienų, 1954m. rugsėjo I2d., vyskupas Kazimieras Paltaro
kas įšventino 17 klierikų (į pirmąjį kursą įstojo 18, vienas įšventintas vėliau!).
O tuo metu iŠ 75 Kauno kunigų seminarijoje besimokančių klierikų į sovieti
nę kariuomenę buvo paimti 27. Iš P. Baltuškos kurso buvo paimtas vienas, po
11 mėnesių paleistas, nes medicinos komisija nustatė, kad jis blogai mato.
Buvo numatyti dar du, bet jie sugebėjo pasprukti...
Jauni kunigai buvo išsiųsti į parapijas, nes buvo sakoma, kad nebus imami
į kariuomenę. IŠ paskutiniojo baigiamojo kurso egzaminų jie buvo išlaikę tik
moralinę teologiją (be jos negali klausyti išpažinčių!). Kitus baigiamuosius
dalykus: Dogminę teologiją (prof. Juozapas Grigaitis), Bažnyčios teisę-kanonus (Aloyzas šlapkauskas), Bažnyčios istoriją (dr. Leonardas Pukėnas), Li
turgiją (Albinas Jaudegis), specialius klausimus (prel. Pranas Kuraitis), turėjo
išlaikyti jau dirbdami paskirtose parapijose. Vyskupo K. Paltaroko nurodymu,
visi paskirtieji kunigai, nuvykę į parapijas, raportu turėjo pranešti vyskupui
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apie savo atvykimą. Anketoje Tarpdiecezinės Kunigų seminarijos Kaune rek
torius pažymi, kad kunigas P.Baltuška pavyzdingas, drausmingas, pasižymė
damas taktu ir drausmingumu ėjo dekano pareigas, tinkamas dirbti pastoraci
nį darbą mieste ir kaime bei pedagoginį darbą (38).

Pastoracinis darbas
Kunigas Petras Baltuška vikaru dirbo trijose parapijose: Palėvenėje
(1954-1956), Anykščiuose (1956-1964) ir Zarasuose (1964-1970) (dvi dienas
dirbo Vyžuonose). Nuo 1970 m. (po 16 metų vikaravimo) kun. Petras Baltuš
ka dirba jau ketvirtoje - Daugailių parapijoje klebonu. Šiuo metu, be Daugai
lių parapijos, aptarnauja dar dvi - Vajasiškio parapiją (nuo 1990m. rugsėjo
23 d.) ir Juknėnų koplyčią (nuo 1998 m.). Trumpą laiką teko padirbėti ir kitur
- pavaduoti sergantį kleboną, pav., Subačiuje, Karsakiškyje, Antašavoje. Ap
žvelgsime klebono darbą minėtose parapijose.
1954m. rugsėjo 17d. kun. P.Baltuška vyskupo Kazimiero Paltaroko raštu
Nr. 1844, pasirašytu kurijos kanclerio Česlovo Krivaičio, paskiriamas vikaru
į Švento Jurgio bažnyčią Vyžuonose (38). Tačiau šioje pirmojoje parapijoje
jis tebuvo tik dvi paras. Vyžuonose tuo metu klebonu dirbo kanauninkas Jo
nas Krikščiūnas. Vysk. K. Paltarokas J. Krikščiūną buvo numatęs savo įpėdi
niu, bet suuostė saugumas ir išvijo iš Vilniaus. P.Baltuškai prisistačius
J.Krikščiūnas tarė: „Viešpatie, už ką Tu mane baudi?! Valdžia per 24 valan
das išvijo iš Vilniaus, o vyskupas dar vikarą paskyrei Tai ką gi valgysim ? Ba
du nudvėsim!".
Nepažįstančiam šios asmenybės ir pirmąsyk girdinčiam jo kalbą buvo ne
jauku, tačiau pabendravus paaiškėjo, kad tai labai nuoširdus kunigas.
P.Baltuškai parodžius paskyrimą, klebonas pasiteiravo, ar neturįs jokių
neužbaigtų reikalų. O tų reikalų buvo, mat P.Baltuškai buvo pavesta rūpintis
kurso vinjete - tad reikėjo surinkti nuotraukas. Kleb. J.Krikščiūnas išleido
padaryti neužbaigtus darbus. Tačiau dar prieš išvažiuojant naująjį vikarą nu
vedė į vieną šeimą, turėjusią gana nemažą namą, prašydamas, kad jie priimtų
gyventi kunigą. Šeimininkai pažadėjo sutvarkyti ir paremontuoti kambarį.
Rytą paaukojęs Šv. Mišias, vikaras Petras Baltuška išvyko. Tačiau jį pasiekė
vyskupo laiškas, kad susirgus Palėvenės klebonui Pranui Masilioniui SJ
P.Baltuška skiriamas į Palėvenę. 1954m. spalio 13d. „Atsiradus būtinam rei
kalui Tamsta perkeliamas į Palėvenę vikaro pareigoms" (38). P.Masilionis,
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išvykęs gydytis į Kauną, ten įkūrė eucharistijos bičiulius, daug nuveikusius
Lietuvos dvasingumo kėlimui sovietmečiu.

Palėvenės vikaras (1954-1956)
Šv. Domininko bažnyčioje Palėvenėje kunigas P. Baltuška dvejus metus
dirbo vikaru. Dvasiniu atžvilgiu ši darbo vieta buvo nauja seminarija. Zakris
tijonas - jėzuitas broliukas Vincas Biekša, vargonininkas - Benjaminas Čybas, vikaras ir klebonas (nors šis, gydydamasis Kaune, mažai Palėvenėje bū
davo) gražiai bendravo ^ tai buvo tarsi maža vienuolija. Valdžiai atėmus kle
boniją ir domininkonų vienuolyną, visi jie gyveno atskirai, tačiau kartu valgė,
mat vienuolyno šventoriuje buvo paliktas rūsys. Reikėjo pastato ir klebonijai.
Kleb. P.Masilionio paprašytos dvi senutės užrašė žemę ir savo lūšnelę
bažnyčiai, o pačios išsikėlė pas giminaičius. Jų sklypelyje zakristijono vardu
buvo pradėta statyti klebonija, ją užbaigė kartu su bažnyčios atstatymo dar
bais. Mat 1955m. liepos 10d. iki skliautų sudegė Palėvenės bažnyčia. Vie
nuolyno patalpose komjaunuoliai rengdavo šokius, išgėrinėdavo, rūkydavo.
Galima manyti, kad nuo numestų nuorūkų ir užsiliepsnojo stogas. Palėvenės
bažnyčios administratorius kun. Pranas Masilionis 1955m. liepos 11 d. apie šį
gaisrą pranešė Panevėžio vyskupui (39):
Šiuo pranešu, kad šių metų liepos 10d. apie 19 vai. užsidegė kolūkio pa
statas, buvęs domininkonų vienuolynas. Kadangi jis prie pat bažnyčios, tai
ugnis persimetė ant bažnyčios stogo. Senas stogas, dėl sausros tapęs medžia
ga gaisrui, greitai tapo liepsnos grobiu. Kupiškio ir Panevėžio ugniagesiai
tik prigesino gerai apdegusias liekanas ir jas numėtė nuo stogo. Jie taip pat
išgelbėjo varpus, nes ugnis jau viešpatavo ir bokšte.
Apdegė varpų įrengimai. Tuo tarpu nebegalima skambinti, nes varpai gali
išgriūti.
Viduje, pačioje bažnyčioje - truputį apjuodintos stacijos ir šiek tiek apde
gė naujasis baldakimas.
Nudegė visas buvusio vienuolyno stogas. Taip pat ir mūro sienelės. Da
bar be stogo varpinininko butas, nes varpininkas, kurio žmona kolūkietė, te
begyvena senuose mūruose.
Ugnis peršoko į miestelį ir sunaikino dvi gyvenamąsias trobas su sandėliu.
Administratorius su tarnautojais neteko virtuvės, virėja - kambario, skal
bėja — savo menkos patalpėlės. Mums begelbstini bažnyčią, sudegė mūsų ir
sandėliai su įvairiomis atsargomis.
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Administracija, virtuvė ir valgomasis vėl sugrįžo į „Betliejų", t.y. įtąpatį
rūsį, kuriame gyvenome, kai buvome iškelti iŠ senųjų namą.
Gaisro priežastis nežinoma.
Tuo laiku buvo besirengiama senajame vienuolyne daryti vaidinimą, kuris
turėjo prasidėti vakare.
Dabar skubus remontas, nes lietus gali labai pakenkti bažnyčios luboms, ku
rios išliko sveikos (mūro skliautai) ir bažnyčios vidui, kuris tebėra nesugadintas.
Tuo jau pradedama rūpintis Šiandien.
Tačiau kaltų, aišku, nebuvo... Maža to, sovietiniai pareigūnai, konstatavę,
kad bažnyčios avarinė situacija, užplombavo duris. Tik raktų nuo jų kleb.
P.Masilionis nedavė. Užplombavo staiga, neleisdami išnešti nei Švenčiausio
jo, nei bažnytinių drabužių. Šis įvykis plačiai aprašytas 1955 m. rugpjūčio
24d. kunigo P.Masilionio pranešime Panevėžio vyskupui (39):
Š.m. rugpjūčio 20d. Kupiškio rajono pirmininkas Paplauskas, lydimas
savo pavaduotojo Žukovo, rajono kompartijos sekretoriaus Brazdžiūno ir
priešgaisrinės apsaugos viršininko, užplombavo mūsų bažnyčios zakristiją. Ji
visai prie bažnyčios sienos, jos skliautai žemi, juose nėra jokių skilimų, nėra
jokio pavojaus griūti. Tuo tarpu senojo vienuolyno kiemo pravažiuojamoji
arka labai pavojingai suskilusi ir apgriuvusi, mūrų koridorių skliautai suply
šę, ties sudegusiais kambarių skliautais styro likę seni, apirę kaminai. Pro tą
suskilusią arką nuolat eina, važiuoja žmonės ir mašinos, po tais sudegusiais
sklautais beveik tieks tais kaminais, nuolat veikia apylinkės pirmininko rašti
nė, kolūkio kontora, vaistinė ir felčeris. Ten pavojai tikri, o zakristijoje abso
liučiai jokių pavojų. Tai nurodžiau rajono vadovybei.
Rajono vadovybė būtent kompartijos sekretorius tvirtino, kad galinti griū
ti bažnyčios sienos, kad esąs Pušinio įsakymas.
Pareiškiau savo nesutikimą ir nuėjau į paštą Šauktis Vilniaus pagalbos.
Netrukus į paštą atvyko ir rajono pirmininkas. Tai buvo apie 10 vai. Jis pa
reikalavo, kad ligi 13 vai. jam į Kupiškį pristatyčiau zakristijos raktus. Kai
išvyko rajono vadovybė, sužinojau, kad zakristija užplombuota. Zakristijoje
už plombos pasiliko Švenčiausias Sakramentas, Šv. ligonių aliejai. Krikšto
vanduo ir visa, kas tik priklauso prie pamaldų ir religinio patarnavimo. Be
to, už plombos pasiliko kun. Petro Baltuškos brevijorius, mūsų kai kurios at
sargos, net mano apsiaustas ir kepurė.
Visa, kas reikalinga Šv.Mišioms: drabužius, taurę, vyną, ostijas, indus...
pasiskolinome iŠ Kupiškio. Šv. Mišias laikome šventoriuje.
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Praėjusį sekmadienį (rugpjūčio 21) buvo du krikštai. Vieną vaikelį pa
krikštijau tik iš vandens, nes vaikas sirgo ir vežti į kitą bažnyčią buvo pavo
jinga. Kitą vaikelį sugrąžinau namo.
Iš vandens pakrikštyto vaiko metrikų negalėjau surašyti, nes metrikų kny
gos užplombuotos.
Negalima nei pas ligonį nuvykti, nei tinkamai laidoti. Mūsų būklė pasida
rė labai skaudi ir kritiška. Laukiame skubios pagalbos.
1.Reikia gal per Įgaliotinį Pušinį duoti nurodymą Kupiškio rajono vado
vybei, kad tuojau leistų mums, t.y. bažnyčiai normaliai veikti.
2.Jeigu reikėtų patikrinti ar nėra pavojaus - kurio absoliučiai nėra — tuo
jau reikia gauti ir atsiusti inžinierius. Maloniai prašau skubios pagalbos.
Pastabos:
1.Zakristijos raktų negalėjau vežti į Kupiškį
2.Architektūros reikalų valdybos dirbtuvė norėjo pradėti darbą, bet Ku
piškio rajonas neleido. Be ko kito rajono pirmininkas pareiškė, kad rajone
jau yra 7 bažnyčios, kurių gana rajonui.
Matyt, šis ir kiti Palėvenės bažnyčios administratoriaus kun. P. Masilionio
raštai bei vyskupijos kurijos veikla paskatino į Palėvenę atvykti ir Pušinio pa
vaduotoją Sukockį. Apie tolesnius įvykius vėi liudija kun. P. Masilionio raš
tas vyskupijos kurijai (39):
Šiuo pranešu, kad š. m. liepos 29 d. Palėvenės sudegusią bažnyčią apžiū
rėjo Pušinio pavaduotojas Sukockis su kuriuo buvo Kupiškio rajono pirmi
ninko pavaduotojas Žukovas, milicijos viršininkas Jansenas, rusas milicinin
kas ir 1.1. Jiems prašant aš, remdamasis architekto Nistelio pareiškimu iš
1955 liepos 19 Nr. 897 raštu, išreiškiau savo nuomonę, kad žmonių gyvybei
nėra pavojaus nei iš bažnyčios skliautų, nei iš varpų. Tai viena. Antra, š.m.
liepos 30d. atvyko minėtas Žukovas, lydimas vieno aukštesnio milicijos pa
reigūno, apylinkės sekretoriaus Gavrilenko ir vieno ruso, nemokančio lietu
viškai. Žukovas parodė Pušinio telegramą, kurioje buvo įsakoma uždaryti
bažnyčią, ją užrakino, užantspaudavo, raktus pasiėmė, prašė raminti žmones,
kad bažnyčia uždaroma lyg remonto. Taip pat sakė, kad bažnyčią remontuo
sianti ir visas išlaidas apmokėsianti pati valdžia.
Daiktų, pasilikusių bažnyčioje, inventoriaus nesurašė.
Tuo tarpu bažnyčios remontas jau rengiamas. Bokšto bei varpų remontui
medžio jau gauta. Gauta ir darbo vykdytojas Meiliūnas, kuris darbo planus
vykdė remontuojant Šiaulių sudegusią bažnyčią. Meiliūną rekomendavo Vil
niaus ir Šiaulių architektai bei inžinieriai.
Bažnyčios stogo planas jau padarytas Vilniuje, mokslinės restauracinės
paminklų dirbtuvės. Netrukus jis bus galutinai apiformintas.
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Reikalingų stogo remontui medžiagų tikimės gauti Pušinio tarpininkavi
mu. Jeigu medžio medžiaga, kuri bus paskirta, būtų dar netinkama, skubiam
remontui naudosimės gera medžio medžiaga, kuria Palėvenės bažnyčiai jau
suskolino žmonės.
Bažnyčios uždarymas sudarė kliūtį skubiam darbui, kuris jau tuoj gali bū
ti daromas.
Užtat Palėvenės bažnyčios komiteto vardu prašome kuriją padėti mums
l)per Pušinio tarpininkavimą gauti bažnyčios remontui reikalingų medžio ir
skardos paskyrų, jų kiekis bus nurodytas gavus remonto darbų planą. 2) at
gauti bažnyčios raktus, kad būtų galima nedelsiant pradėti bokšto bei varpų
remontą ir kad būtų galima pasinaudoti bažnyčioje pasilikusiais daiktais,
pav. kartafeliu...
Vikaras Petras su zakristijonu nutarė išvogti Švenčiausiąjį. Petras ilgai
treniravosi sukdamas ir kirpdamas susuktus siūlus. Ir vieną vakarą jie prisiar
tino prie bažnyčios. Kun. Petras, zakristijono apgaubtas lietpalčiu, pasišvies
damas prožektoriuku, perkirpo siūlus. Išlinkę [ šventovę jie pasiėmė Šven
čiausiąjį ir liturginius drabužius. Su nerimu, kad gali pastebėti pikta akis, juos
išnešė. Perkirptą plombavimo siūlą susuko. Iš išorės nieko nesimatė, kamavo
tik baimė, kas bus, kai valdžia pastebės.
Vyskupijos kurijos kancleris Česlovas Krivaitis rugpjūčio 30 d. rašte pa
žymi, kad Vilniaus arkivyskupijos kurija išskirtus Panevėžio Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčiai skardos fondus prašo perduoti Mokslinės restauracinės gamy
bos dirbtuvės žiniai, kad ši minėtą skardą panaudotų Palėvenės Šv. Dominin
ko bažnyčios stogui, kitame rašte minėtos dirbtuvės direktoriui užtikrinama,
kad stogo remonto darbus atlygins bažnyčios vykdomasis komitetas.
Šv. Mišios buvo aukojamos šventoriuje prie kryžiaus kelio koplytėlės.
Kun. P.Masilionis rašė raštus architektams, kad žalojamas meninės vertės ar
chitektūrinis paminklas. Atvažiavę architektai atkakliai ginčijosi su rajono bei
partijos valdžia, ir, nepaisydami vietinės valdžios prieštaravimų, įėjo į bažny
čią: staigiu trūktelėjimu atidarė duris - tad padaryta „šunybė" likosi nepaste
bėta. Kunigas P. Masilionis sugebėjo pasiekti, kad apdegusi bažnyčia būtų at
statoma kaip architektūrinis statinys, tačiau vis kliudė rajono valdžia. Pavyz
džiui, prie parduotuvės, esančios prieš bažnyčią, buvo pastatyta milicija, kad
ji stebėtų, ar nevežamos statybinės medžiagos. Kun. P.Masiliono susitarimu
Šepetos lentpjūvėje buvo pjaunamos lentos ir nakties metu slapta atgabena
mos į bažnyčią. Kadangi parapijiečių į talką negalėjo kviestis -juos teroriza
vo partijos bei saugumo darbuotojai - visus darbus bažnyčios išorėje dirbo
zakristijonas Vincelis ir kunigas Petras. Ten, kur nesimatė, būtent Bažnyčios
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viduje, talkino parapijiečiai. Darbams buvo pakviestas Antanas Meliūnas, ku
ris jau buvo atstatęs bažnyčią Šiauliuose. Tačiau artėjo ruduo, reikėjo skubin
ti. Todėl vieno pamokslo metu klebonas pakvietė parapijiečius talkai. Sekma
dienį paprašė ateiti į bažnyčią darbo drabužiais, atsinešti maisto bei įrankių,
su kuriais moka dirbti, kad po pamaldų būtų galima grebėstuoti bažnyčią.
Šv. Mišios, užplombavus bažnyčią, buvo pradėtos aukoti šventoriuje prie
koplytėlės. Ten jos buvo aukojamos, kol bažnyčia buvo sutvarkyta.
Parapijiečiai po pamaldų vieningai kibo į darbą. Dirbo iki pirmos valan
dos nakties ^ visa bažnyčia buvo apgrebėstuota. Ryte subruzdo visa valdžia atlėkė ir iš rajono. Deja, jau nieko nebegalėjo padaryti, o vienas didžiai įpy
kęs prašneko: „ Vot, velniai, mus apgavo!". Tada beliko surasti skardininką ir
užbaigti bažnyčios atstatymo darbus. Meistrus reikėjo maitinti, tad kunigas
Petras važinėjo po kaimus, prašydamas maisto. Buvo labai sunku - daugelis
ir patys neturėjo ko valgyti, tačiau bažnyčios reikalams atitraukdavo savo
kąsnelį. Šios kelionės kun. Petrui Baltuškai buvo puiki pažintis su kaimu, jo
gyventojais, jų rūpesčiais.
Greitai bažnyčia buvo apskardyta, tačiau nebespėta skardos užlankstyti,
nes atėjo žiema. Kun. P. Masiliono, gebėjusio gauti įvairius leidimus, kun.
P.Baltuškos, nebijojusio sunkaus fizinio darbo, ir kitų pastangomis bažnyčia
buvo išgelbėta.
FCun. P. Masilionis rūpinosi padidinti Terpeikių kaimo kapinių plotą. Val
džiai išskyrus žemę kapinėms, kreipėsi į Vyskupą leidimo šventinti, jį gavus,
vikaras P.Baltuška 1955 m. spalio 2 d. pašventino naujai priskirtą prie Terpei
kių kapų žemės plotą (39).
1956 m. pavasarį, važiuodamas dviračiu, staiga mirė Antašavos klebonas
Alfonsas AndraŠiūnas. Gegužės mėnesį vyskupas komandiravo kun. Petrą pa
dirbėti į Antašavą, kol bus paskirtas naujas klebonas. Padirbęs mėnesį, artė
jant Šv. Jono atlaidams, kunigas P. Baltuška, zakristijono vežamas brička, nu
vyko pas Kupiškio dekaną Vladą Kupstą teirautis, ką daryti. Sužinojo, kad į
Antašavą jau yra paskirtas naujas klebonas Jonas Vaičiūnas iš Ragelių. Jis
prieš Šv. Jono atlaidus atvažiavo eiti savo pareigų, o kunigas Petras sugrįžo į
Palėvenę.
Palėvenėje, važinėdamas po kaimus maisto bažnyčios skardintojams,
daug bendravo su parapijiečiais, kalbėjo ne tik apie jų rūpesčius bet ir apie
dvasinius dalykus. Vikarą P. Baltušką Panevėžio vyskupas, Vilniaus vyskupi
jos kapitulinis vikaras K.Paltarokas, 1956m. gegužės 7d. buvo delegavęs į
Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčią Antašavoje (Vabalninko r.) (38). Vos spėjo
kunigas nuvykti, jau laukė naujas paskyrimas.
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Vikaras Anykščiuose (1956-1964)
Po savaitės gavo vyskupo raštą, kad toms pačioms vikaro pareigom per
keliamas į Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčią (38). Anykš
čiuose dirbo trys kunigai: dekanas Jurgis Žitkevičius (buv^s Panevėžio moky
tojų seminarijos kapelionas), klebonas Vincas Arlauskas ir vikaru paskirtas
Petras Baltuška. Vikaraujant P.Baltuškai, Anykščiuose klierikais dirbo Vy
tautas Pesliakas, Juozapas Pačinskas (jau miręs).
I Anykščius vikaras atvyko 1956m. liepos 10d. Artėjo Šv.Onos atlaidai ir
apie 200 vaikų reikėjo paruošti konfirmacijai, nes vyskupas Julijonas Stepo
navičius pirmąsyk turėjo atvykti į Anykščius teikti sutvirtinimo sakramentą.
Tad darbo buvo labai daug.
Kun. Petras Baltuška atvyko po kan. Petro Raudos, paskirto į Anykščius,
kai pirmąkart buvo sugrįžęs iš Sibiro. Čia kunigas susipažino ir bendravo su
rašytojais Antanu Vienuoliu-Žukausku, Brone Buivydaite, apie tai dar bus
kalbama.
Anykščiuose teko prisidėti prie nudegusio bažnyčios bokšto atstatymo. Be
bažnyčios tvarkymo darbų, statė ir dvasinę bažnyčią. Vikaras dažnai lankė
parapiją, bendravo su vyresniaisiais, o ypač jaunimu. Jau turėjo sukaupęs ne
mažą bibliotekėlę, tad noriai skolindavo knygas mokiniams. Apie vieną tokio
skolinimo pasekmių dar bus kalbama.

Zarasų vikaras (1964-1970)
Po aštuonerių metų darbo Anykščiuose, 1964 m. prieš Motinos dieną kun.
Petras vikarauti buvo paskirtas į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baž
nyčią Zarasuose (per Motinos dieną jis jau sakė pamokslą). Dekanu ir klebo
nu buvo grįžęs iš Sibiro kun. Antanas Juška - didis ir šventas savo siela dva
sininkas. Klierikais, Zarasuose vikaraujant P.Baltuškai, yra dirbę Zenonas
Navickas, Jonas Vaitonis (miręs), Stasys Krumpliauskas. Dekanas A.Juška
buvo vyresnio amžiaus, ligotas - kankino nemiga, nusiraminimą rasdavo žve
jodamas. Tad bažnyčios darbus bei rūpesčius jis patikėjo jaunam, energin
gam, tačiau irgi sirguliuojančiam kunigui Petrui. Kleb. A.Juška, nors ir neuž
siėmė politika, tačiau rajono valdžia į jį žiūrėjo neigiamai, nes buvo puikus
dvasingumo pavyzdys. Tuo metu Panevėžio vyskupija buvo sujungta su Kai
šiadorių, valdytoju paskirtas Povilas Bakšys. Kleb. A.Juška prašėsi iškelia
mas į gražią ramią vietovę — Švedriškės, iš ten jis altarista buvo iškeltas į Pa-
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nevėžį. Nauju klebonu buvo paskirtas kompozitorius kun. Gediminas Šukys,
vėliau jis tapo dekanu. Tad ūkiniai darbai ir tuo metu liko vienu iŠ kun. Petro
Baltuškos veiklos objektų.
Didžiausias darbas - bažnyčios skardinimas. Ieškojo skardos, du tūkstan
čius lapų sunešė ant nugaros. Vėliau abi skardos lapo puses nudažė.
Vikaro Petro Baltuškos darbas Zarasuose - tai tarsi parengiamasis laiko
tarpis klebono pareigoms.

Daugailių klebonas (nuo 1970 metų)
Po 16 metų vikaravimo kun. Petras Baltuška 1970 m. buvo paskirtas kle
bonu į Šv. Antano Paduviečio bažnyčią Daugailiuose. Čia ir klebonauja. Klie
riku yra dirbęs Jonas Tamošiūnas, dabar Modestas Juodvalkis.
Šiuo meru, be Daugailių parapijos, kaip jau minėta, klebonas P. Baltuška
aptarnauja dar dvi - Vajasiškio (Šv.Jono Krikštytojo bažnyčia) ir Juknėnų
koplyčią. Nuo 1990 m. rugsėjo 23 d., mirus klebonui Juozapui Garškai, kun.
P. Baltuška buvo paskirtas ir Vajasiškio parapijos klebonu. Juknėnuose, užda
rius vaikų lopšelį-darželį, siekta pastatą parduoti. Buvo suorganizuoti net trys
aukcionai (prašyta 18 000 litų), tačiau niekas nepirko. Tada seniūnas paminė
jo kun. P. Baltuškai, kad galėtų įsirengti maldos namus. Kunigas pasitarė su
gyventojais ir 1997 m. kovo 27 d. Juknėnų bei Kubilių kaimo gyventojai para
šė prašymą Utenos rajono savivaldybei: „Prašome suteikti neatlyginamai Juk
nėnų kaime esantį vaikų lopšelio-darželio pastatą, kuriame mūsų religinė
bendruomenė įrengtų maldos namus", ir pridėjo 5 lapus gyventojų parašų
(132 parašus). 1998m. kovo 25d. klebonas P.Baltuška rašo prašymą rajono
merui: „Prašau perduoti Daugailių bažnyčiai religiniams tikslams nemoka
mam naudojimui Juknėnų k. Vajasiškio parapijoje, Daugailių seniūnijoje bu
vusį vaikų lopšelį-darželį". Prašymas buvo patenkintas ir nuo 1998 m. klebo
nas P. Baltuška aptarnauja ir Juknėnų koplyčią (40).
Iki paskyrimo Daugailiuose tėra buvęs tik vieną kartą. Gavęs pakyrimą,
atvyko, apžiūrėjo bažnyčią. Bažnyčios stogas buvo suvarpytas kulkų - žiojėjo
net 240 skylių. Bažnyčioje buvo sprogę net 8 sviediniai, tad sienos buvo su
draskytos - reikėjo daug ilgo ir kruopštaus darbo. Tad klebonas pirmiausia
nuvyko į kombinatą tartis, kad išpjautų pastolius. Pirmus merus tvarkė bažny
čios išorę: pats klebonas skuto sienas, jas nupokostavo - dirbo iki netekdavo
jėgų. Toks darbas pakenkė širdžiai, atsiliepė kepenims. Nudažyti bažnyčios
sienas iŠ Rokiškio paprašė dažytojus tėvą su sūnumi - sumokėjo 1000 rublių.
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1972 m. - dekoravo bažnyčios vidų, dar po metų - uždėjo naują skardinį
stogą. 1980m. ruošiantis bažnyčios šimtmečio jubiliejui (bažnyčia pastatyta
1883 - „Aušros" išleidimo metais), buvo sudėti langai, padaryti suolai, lubos
padengtos šildomąja stiklo vata, bažnyčios vidus iškaltas lentelėmis — sunau
dota 60m medienos, įstatyti antrieji langai- 1985 m. bažnyčia iš išorės antrą
kartą nudažyta.
Sovietmečiu klebonas sutvarkė bažnytinius rūbus, procesijų aprangą ir ki
tus procesijų reikmenis, įsigijo 16 tautinių drabužių. Pagausėjo vėliavų- bu
vo tik 5, o klebono iniciatyva pasiūtos ir išsiuvinėtos dar šešios vėliavos, trys
pagalvėlės, pagaminta 20 klaupkelių adorantėms. „Procesijai reikia 50 žmo
nių — deja, jų šiandieną laisvoje Lietuvoje trūksta... Sovietmečiu, kai buvo
draudžiama, impulsyviai žmoguje veikė slaptas pasipriešinimas, matyt dar ir
senųjų nepriklausomos Lietuvos laikų dvasia tebegyvavo. Dabar - sunku pri
sikviesti. Dvasinis atšalimas! - su liūdesiu kalba klebonas. - Sovietmečiu bu
vo daryta tai, kas tuo metu atrodė svarbiausia ir kas buvo galima. Žiūrint iš
šių dienų pozicijos gal buvo galima ir kitaip veikti, gal vienu ar kitu atveju ki
taip pasielgtum. Bet dabar į praeiti jau žiūri turėdamas patirties, ko soviet
mečiu labai trūko ".
Vajasiškyje buvo išdažyta bažnyčios išorė, nudažytas stogas, sudėtos
grindys, dveji langai, lubos uždengtos šildoma minkšta vata. Pasirūpinta pa
statyti paminklą kleb. J.Garškai bažnyčios šventoriuje (paminklas pastatytas
giminaičių lėšomis).

Dvasinės bažnyčios statyba — religinės kultūros puoselėjimas
Kaip minėta, kiekvienoje parapijoje atlikta nemaža darbų statant, remon
tuojant bei puošiant bažnyčias. Be bažnyčios tvarkymo darbų, kun. P.Baltuš
ka daug dėmesio skyrė dvasinės bažnyčios statybai: intensyviai lankė parapi
jas, bendravo su vyresniaisiais, o ypač jaunimu. Dirbdamas Anykščiuose, jau
turėjo sukaupęs nemažą bibliotekėlę, tad, kaip jau minėta, noriai skolindavo
knygas mokiniams. Viena mergaitė komjaunuolė iš kunigo gautą knygą (kun.
Alfonso SuŠinsko „Maršas jaunystei") parodė komjaunimo sekretorei, ši partorgui. Taip knyga atsidūrė ant prokuroro stalo. Tačiau byla nebuvo suda
ryta, mat prokuroras buvęs ateitininkas. Tačiau už vaikų katechizaciją greitai
buvo iškelta byla seselei širdietei Onutei Paškevičiūtei. Ji buvo išsiųsta dar
bams į Jonavos durpynus. Už įtaką moksleiviams, tarybinių įstatymų nesilai
kymą ir antitarybinę propagandą kunigą ne kartą barė Religijų reikalų tarybos
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prie TSRS MT įgaliotinis Lietuvos TSR Justas Rugienis. Tačiau, laimei, vis
kas baigdavosi tik pabarimu.
Jaunas kunigas sugebėjo užsitraukti ir didesnę nemalonę. Kartu su klebo
nu Vincu Arlausku, Anykščių dekanu kanauninku Jurgiu Žitkevičiumi kuni
gas Petras 1963 m. Sveikatos ministrui yra rašęs raštą, kad Anykščių ligoni
nės vyr. gydytojas neleidžia aptarnauti ligonių ligoninėje. Į Anykščius buvo
atsiųstas korespondentas, kalbėjęs tik rusiškai ir lenkiškai. Pasikalbėjęs su de
kanu, parašė atsakymą į rusų kalba einantį žurnalą „Mokslas ir religija".
Straipsnyje „Lemiamos priemonės" nepasiekia tikslo" (1963, Nr.6, P.72-73)
korespondentas A.Olšauskas konstatuoja, kad bažnyčios padėtis Lietuvoje
stipri, nors ateistai daug dirba ir atlieka ženklų darbą, tačiau administracijos
organai dažnai tą darbą paverčia niekais. Suminėta įvairių faktų, tarp jų tas,
kad kunigams uždarytas kelias į ligoninę, „peraugęs net į anekdotą" - kun.
P.Baltuškos neįleido į ligoninę aplankyti susirgusio pažįstamo. Deja, tuo vis
kas ir pasibaigė - padėtis nepagerėjo. Ji ženkliai pablogėjo pasikeitus ligoni
nės vyriausiajam gydytojui. Buvo paliktos atviros tik vienos durys ir vyriau
sioji seselė saugojo, kad joks kunigas į teritoriją neįeitų. Tad išpažinties vika
rui ne kartą teko klausyti ir per tvorą. „Vyr. gydytojas iš mirštančiųjų nelai
mės norėjo padaryti karjerą ", - konstatuoja klebonas.
Įspūdingos akimirkos Anykščiuose - pažintis ir bendravimas su rašytojais
Antanu Vienuoliu-Žukausku, Brone Buivydaite. Jau pirmojo susitikimo metu
A. Vienuolis vikarui P.Baltuškai pasakė: „Pasakyk gerą pamokslą prieš ruskius! Tik žiūrėk, neįkliūk! Jūs, kunigai, pamoksluose išdėstykite ne tik tikėji
mo tiesas, bet ir mūsų tautos istoriją, nes daugelis žmoniųjosjau nežino!".
Vienuolio mintį 1957 m. pastatyti Anykščių bažnyčioje biustą vyskupui
Baranauskui realizuoti ėmėsi kan. P. Rauda. I šį darbą veikiai įsitraukė ir vi
karas Petras. Dažnai į Anykščius atvažiuodavo Zigmas Toliušis. Jis Kaune
surado gerą skulptorių, kuriam Vienuolis sumokėjo 20 000 rub. (tuo metu tai
buvo milžiniški pinigai). Marmurinis biustas slapčia buvo atvežtas į Anykš
čius, tyliai ir skubiai buvo rengiamasi jį pastatyti. Baigiant darbus, klebonas
kun. V. Arlauskas kartu su kun. P. Baltuška važiavo į Birštoną kviesti į biusto
šventinimą vysk. Teofilio Matulionio, į Kauną - valdytojo J. Stankevičiaus.
Biustas vakare jau buvo įmūrytas, o ankstų rytmetį į Anykščius sulėkė
saugumas - net ministro pavaduotojas pulkininkas Martavičius. Apžiūrėjo
biustą, papriekaištavo, kad labai vyskupiškas, kad buvo nuslėpta statyba, o
juk su valdžios žinia buvo galima pastatyti miesto aikštėje. Tačiau kunigai
pasakė, kad vietos Anykščiuose yra daug ir valdžia galinti bet kur statyti pa
minklus. „Gerai, kad iš vakaro buvo įmūrytas, — džiaugiasi P.Baltuška, — tad
nieko nebegalėjo padaryti! ".
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Galima teigti, kad tokios pažintys ir kartu atlikti darbai grūdino jauną vi
karą, rengė tolesnei veiklai.
Nėra nei vieno oficialaus rasto, rašyto valdžiai, po kuriuo kun. P. Baltuška
nebūtų rinkęs parašų Panevėžio vyskupijoje: dėl Klaipėdos Marijos Taikos
Karalienės bažnyčios grąžinimo, dėl Vilniaus Arkikatedros, dėl vysk. Julijo
no Steponavičiaus ištrėmimo, dėl nuteistų Sigito TamkeviČiaus, Alfonso Sva
rinsko, Juozo Zdebskio ir kitų kunigų - tai buvo dvasinės kovos su okupan
tais išraiška. Tad ne kartą renkant parašus teko aplankyti Kupiškio, Zarasų ir
Utenos dekanatų kunigus. Kunigas suskaičiavo, kad tik vienos tokios kelio
nės metu nuvažiuota 1 080 kilometrų. Tik stebuklų dėka ši organizacinė kle
bono veikla neužsibaigė kelione į Sibirą.
Kunigo organizacinei veiklai priskirtinas ir savanorių pagerbimas, ne vie
no kryžiaus pastatymas, koplytstulpis prie Baibių pagrindinės mokyklos.
1989m., minint 70-ąsias Lietuvos savanorių, palaidotų Daugailių kapinė
se, metines, buvo sutvarkyti antkapiniai paminklai, pašventinti jų kapai.
1994m., minint 75-ąsias Lietuvos savanorių, palaidotų Daugailių kapinėse,
metines, buvo sutvarkyti antkapiniai paminklai, pašventinti kapai. 1999m., sa
vanorių, žuvusių Zarasų kautynėse, atminimui Daugailių Šv. Antano Paduvie
čio bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kapinėse buvo padėta gėlių, už
degtos žvakutės. Tylos minute, malda ir Lietuvos himnu pagerbtas kritusiųjų
atminimas. Klebonas P. Baltuška džiaugėsi dalyvaujančiu gausiu jaunimo bū
riu, atvykusiais netoliese stovyklaujančiais Vilniaus skautais, kalbėjo, kad
jaunimui tokie renginiai - puiki dvasinė mokykla.
Šalia kelio Utena - Zarasai, prie Utenos - Zarasų rajonų ribos įsikūrusi
jau pastarajam rajonui priklausanti Baibių gyvenvietė. Nedidelė ji - vos 250
gyventojų, o visoje Baibių apylinkėje - tik per 500 gyventojų, tačiau ji dar te
beturi pagrindinę mokyklą, kurioje mokosi per 80 mokinių. Nedidelis moky
tojų kolektyvas (tikybą dėsto kun. P. Baltuška) sugeba džiaugtis tuo, ką turi,
ir dirbti, dirbti... Toks mokytojų požiūris - pavyzdys ir mokiniams. Tad ne
nuostabu, kad trys mokiniai, direktoriaus bei klebono skatinami, nuo 2000
metų pavasario talkinant dar vienam bendramoksliui, suradę tinkamą ąžuoliu
ką, su gana primityviais darbo įrankiais plušėjo prie koplytstulpio. Vertingų
patarimų gavę iŠ menininko Alfonso Šeduikio (Šileikio?), rugsėjo pirmajai
sugebėjo prie mokyklos pastatyti savo rankomis išdrožtą koplytstulpį (meni
ninko buvo pagaminta tik viršutinė - geležinė koplytstulpio dalis). Koplyt
stulpyje iškalta: „Baibių mokykla, 1936 m.".
2000m. rugsėjo 1-ąją kun. Petras Baltuška pašventino prie Baibių mokyk
los mokinių pastatytą koplytstulpį, linkėdamas sėkmingo darbo, gyvenime
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semtis ne tik mokslo žinių, bet ir tikėjimo tiesų. Linkėjo, kad gilus dvasingu
mas ir tvirtas tikėjimas padėtų nugalėti kliūtis ir sunkumus (7; 16; 24).
O jau kitą dieną buvo švenčiamas Daugailių mokyklos 100 metų jubilie
jus (15; 18; 19). Renginys pradėtas šv. Mišiomis. Jas aukojo klebonas Petras
Baltuška ir buvęs Daugailių mokyklos mokinys, Antalieptės šv. Kryžiaus at
radimo bažnyčios klebonas Jonas Tamošiūnas, kuris pasakė pamokslą. Kle
bonas P. Baltuška žmones suskirstė į tris grupes: vieni kuria, kiti stebi, treti
viską griauna, niokoja. Rugsėjo 1-oji - Laisvės diena- siūlo pasirinkimą, ku
riame yra gėrio ir grožio kelias, nes, Kristaus žodžiais tariant, „Tiesa padarys
jus laisvus!". Sveikindamas visus gražaus jubiliejaus proga, klebonas ragino
mylėti Dievą, Tiesą, laikytis Dievo nustatytos krikščioniškos tiesos, kvietė
kurti gyvenimą su tiesa. Klebonas priminė, kad kalėjimai pilni ne todėl, kad
žmonės nemokėjo kurti ar statyti, bet todėl, kad kūrė ir statė nesivadovauda
mi krikščioniškąja tiesa. ^ujungę jėgas su tikėjimu eikime į gyvenimo kasdie
nybę stalyti Tėvynės ateities, laikydamiesi Dievo nustatytos tvarkos ", — ragi
no klebonas.

Ryšiai su išeivija
Itin svarbus kunigo veiklos sovietmečiu įvykis - neakivaizdinė pažintis su
Romoje gyvenusiu Lietuvių katalikų mokslo akademijos pirmininku, Romos
popiežiškojo Grigaliaus universiteto profesoriumi kunigu jėzuitu Antanu Liuima. P.Baltuškai vikaraujant Zarasuose, šeimininkauti pradėjo vienuolė širdietė Elena Liuimaitė. Dujos broliai, Antanas ir Pranas, pateko į Vakarus, ten
baigą aukštuosius mokslus, įšventinti į kunigus ir dirbo universitetuose. Taip
kunigas per šeimininkę susipažino su profesoriumi. Nuo 1965 m. prasideda
aktyvus klebono P.Baltuškos susirašinėjimas su prof. kun. A.Liuima SJ. Pro
fesoriaus prašomas kunigas Petras siuntė į Romą knygas lituanistikos bei is
torijos temomis, žodynus. O kartą prof. A. Liuima SJ paprašė atsiųsti Lenino
raštus, - marksizmo-leninizmo kritikai reikėjo gerai žinoti jų idėjas (iš viso
prof. A. Liuimai kunigas Baltuška yra nusiuntęs apie 2 000 knygų)Nuo 1989m., pradėjus kelti klausimą dėl arkivyskupo M.Reinio pamin
klo, pradėjo susirašinėti ir su Broniumi Kvikliu (klebonas turi daug jo atsiųs
tų knygų su autografais). Susirašinėja su Anatolijum Kairiu, kilusiu iŠ Vajasiškio, jam dabar arti 90 metų. Susipažino su A. Kairiu, kai šis pirmą kartą po
daugelio metų atvyko į gimtinę (lankėsi tris kartus). Susirašinėja su Arbu-Ar-
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bačiausku, gyvenančiu Santa Monikoje (jis buvo atvažiavęs du kartus), ren
gusiu arkivyskupo M.Reinio paminklo statybos projektą ant piliakalnio.
1990 m. kleb. P. Baltuška, atsiliepdamas į kardinolo potvarkį kunigams ei
ti į mokyklas, pradėjo dėstyti tikybą Daugailiuose, vėliau Vajasiškio buvusio
je pagrindinėje (dabar pradinė) bei Baibių pagrindinėje mokykloje, Juknėnų
ir galiausiai Radeikių pradžios mokyklose. Prieš pora metų Radeikių mokyk
loje pradėjo dirbti katechete, o dabar mokykla uždaryta. Daugailiuose
1992 m. buvo įsteigtas tikybos kabinetas. Visose mokyklose dėstyta tik tiky
ba, bet Baibiuose jau treti metai dėstoma ir etika (ten gyvena sentikių).
Daugailių pagrindinės mokyklos pedagogai džiaugiasi stiprėjančiais ry
šiais su kraštiečiais. Mokykla išgyvena ne pačius geriausius laikus, tad kraš
tiečių parama ir dėmesys labai reikalingi.
- Elektronika, kompiuteriai, progresas - visa tai gerai, tačiau kas yra
žmogus be dvasinių vertybi^, — su pagrįstu nerimu kraštiečių dienos metu kal
bėjo Daugailių klebonas Petras Baltuška (4).
Klebonas džiaugiasi visomis Daugailių moksleivių pergalėmis, nepamirš
ta pasveikinti grįžusių nugalėtojų iš sporto varžybų ir kitur. Itin svarbus jo in
dėlis įkuriant mokyklos muziejų.
Užsienio reikalų ministro pavaduotojas Rimgaudas Mališauskas, dirbęs
konsulate Čikagoje, Daugailių pagrindinės mokyklos istorijos mokytojai Ri
tai Jurkevičienei iškėlė mintį - įsteigti mokykloje muziejų. Talkinti steigia
mam muziejui pasiryžo ir klebonas. Tad dabar nemažai kun. Petro Baltuškos
surinktų eksponatų puikuojasi gražiai tvarkomame Daugailių pagrindinės mo
kyklos muziejėlyje.

Žymių asmenybių garsinimas
Iš Daugailių parapijos kilo daug žymių Lietuvą garsinusių asmenybių.
Klebonas domisi parapijos bei parapijiečių istorija, Šiomis temomis skelbia
straipsnius katalikiškoje spaudoje „XXI amžiuje", „Katalikų pasaulyje",
„Sandoroje", rajoniniame laikraštyje „Utenis". Jis ne tik pats skaito katali
kišką spaudą, bet ir parapijiečius ragina skaityti. Prenumeruoja net 40 egz.
„XXI amžiaus" laikraščių bei žurnalų.
Klebono Petro Baltuškos iniciatyva iškeltos tokios asmenybės kaip ar
kivyskupas Mečislovas Reinys, prel. Juozas Prunskis, prof. kun. Antanas
Liuima SJ, Kvikliai, Miškiniai, Čepėnai ir kiti buvę Daugailių bei to krašto
parapijiečiai.
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Klebonui pasisekė rasti ir nufotografuoti arkivyskupo M.Reinio laiškus taip išsaugojo juos istorijai, kai giminaičiai sudegino originalus. Klebonas su
rado arkivyskupo drabužių, indų, piniginę, užrašų knygutę ir kitų daiktų, kai
kurie eksponuojami Daugailių pagrindinės mokyklos muziejuje, vadovauja
mame istorijos mokytojos Ritos Jurkevičienės. Bažnyčioje saugoma arkivys
kupo Teofilio Matulionio kamža, arkivyskupo M.Reinio kėdė ir kitokie jo
daiktai. Klebonas suranda ir įvairių senų bažnytinių reikmenų, kurie papildo
muziejaus eksponatus.
1990 m. liepos 15 d. Daugailių bažnyčios šventoriuje buvo pašventintas
arkivyskupui M. Reiniui pastatytas kryžius. Kryžiaus pašventinimo iškilmės
buvo įamžintos spalvotose nuotraukose. Šį 68 nuotraukų albumą 1992 m.
kun. P.Baltuška padovanojo Daugailių mokyklos muziejui. Vienoje nuotrau
koje matyti ir kapsulė su žemėmis iš Vladimiro kalėjimo kalinių kapinių, ku
riose buvo palaidotas ir arkivyskupas M. Reinys.

Kanauninkas Petras Baltuška - Lietuvių katalikų
mokslo akademijos narys
Kun. P.Baltuška aktyviai įsijungė į 1990m. Lietuvoje atkurtos Lietuvių
katalikų mokslo akademijos (LKMA) veiklą. 1994m. gegužės 28d. buvo
įkurtas LKMA skyrius Utenoje. Kun. P.Baltuška - vienas Šio skyriaus kūri
mo iniciatorių, todėl aktyviai įsijungė į Akademijos veiklą: organizavo konfe
rencijas, jose skaitė pranešimus.
Paminėtini kunigo pranešimai konferencijose, skirtose arkivyskupui Me
čislovui Reiniui 1994m. (įvairiuose Lietuvos miestuose organizuota 11 rengi
nių), 1997-1999 m. - konferencijose, minint prelato Juozo Prunskio 90-metį
ir kunigystės 65-metį, 1995 ir 2000 m. organizuotose konferencijose, skirtose
prof. kun. Antano Liuimos 85-erių ir 90 metų sukaktims. Kun. Petras Baltuš
ka kalbėjo renginyje, minint Lietuvos katalikų bažnyčios Kronikos 25-etį Za
rasuose, kituose renginiuose. Chronologiškai apžvelgdami keletą konferenci
jų, perteikiame kai kurias prelegento mintis.
1995 m., minint prof. kun. A. Liuimos 85-ąsias gimimo metines, pamokslo
metu kun. P.Baltuška kalbėjo: ^ubiliatas — tikras kovotojas už tautos laisvę
— vieni kovojo ginklu, kiti ištrėmimo, kalėjimų kančia, o jis kovojo su knyga
rankose" (1).
1995 m. balandžio 28 d. LKMA Utenos skyrius suorganizavo mokslinę
konferenciją „Pedagoginė mintis ir jos atspindžiai bažnytiniame mene". Pra-
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nešimus skaitė mokytoja Nijolė Zabukienė („Saulės" gimnazijos reikšmė mū
sų miesto ir Lietuvos kultūrai"), Daugailių parapijos klebonas Petras Baltuška
(„Bažnytinės procesijos kaip bažnytinė auklėjimo priemonė") ir dr. Aldona
Vasiliauskienė („LKJVIA nariai - katalikiškosios pedagogikos kūrėjai").
Kun. P. Baltuška kalbėjo apie bažnytinės procesijos vaidmenį. Ilgus ateiz
mo metus buvo tvirtinama: Bažnyčia mirusi, tikėjimas sunaikintas, jo laikosi
tik senutės, jaunimo ryšys su Bažnyčia jau nutrūkęs. Tačiau kai atlaidų metu
pamatydavo gražias bažnytines procesijas, kuriose dalyvaudavo ne tik senu
tės ir seneliai, tada ne vienam atsiverdavo akys ir jie suprasdavo, kad bedie
viška propaganda ir yra tik propaganda, o gyvenimo tikrovė visai kitokia. Tai
buvo tautinio atgimimo ženklas ir siekimas sutraukyti vergijos pančius. Tos
eisenos ^ tarsi slapti šaltinėliai, iš kurių išaugo didysis religinės laisvės reika
lavimas, jungiantis Lietuvos jaunimo rankas ir širdis (20).
1995 m. Juodojo kaspino dienai Utenoje buvo organizuota konferencija
„Kančių kalneliai ir pergalės viltis". Iškilmingas minėjimas buvo pradėtas
Marijos kankinių Karalienės koplyčioje šv.Mišiomis, kurias aukojo dekanas
Petras Adomonis ir kun. Petras Baltuška. Pastarasis konferencijos metu prisi
minė ypatingus darbo Palėvenėj momentus, kai apdegusi bažnyčiai buvo už
antspauduota, kunigams neleista paimti nei Švenčiausiojo, nei liturginių dra
bužių, indų ir pan. Valdžia planavo bažnyčią paversti Šokių sale. Kad nebūtų
pasityčiota iš šventų daiktų, kunigas su zakristijonu buvo priversti juos
„išvogti" (17).
1997 m. gruodžio 22 d. savo gyvenimo 90-metį šventė Amerikoje gyve
nantis dr. prel. Juozas Prunskis. Kartu buvo paminėtas ir jo kunigystės 65 me
tų jubiliejus. LKMA Utenos skyrius savo kraštiečiui įvairiuose Lietuvos
miestuose ir miesteliuose organizavo 11 mokslinių konferencijų, beveik viso
se jų pranešimus skaitė trys pagrindiniai prelegentai: dr. A.Vasiliauskienė „Dr. prel. J.Prunskio gyvenimo ir veiklos apžvalga", kun. Petras Baltuška „Prel. J.Prunskio knygų auklėjamoji reikšmė" ir Aliucįja Orentaitė - „Prel.
J.Prunskio fondas Pasaulio lietuvių archyve". Pirmasis renginys vyko Dau
gailiuose 1997m. liepos 20d. (šalia Daugailių esantis Žvilbučio kaimas-pre
lato gimtinė). „Prunskiada" nubangavo net per 7 Panevėžio vyskupijos mies
tus: Daugailius (1997m. liepos 20d.) (34), Uteną (1997m. lapkričio 17d.)
(8), Kupiškį (1997m. lapkričio 18d.), Rokiškį (1998m. gruodžio 4d.) (9),
Zarasus (1998 m. gruodžio 16 d.), Panevėžį (1998 m. spalio 28 d.) ir Antaliep
tę (1999m. sausio 15d.) (14:588-603). Ir visur pranešimus skaitė kun. Petras
Baltuška. Prel. J.Prunskis buvo minėtas Kretingoje, Telšiuose, Vilniuje...
Daugelis Šių vietovių susijusios su prel. J. Prunskio biografija (mokėsi, srudi-
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javo, kunigavo), kitos organizatorių buvo pasirinktos todėl, kad čia esančias
katalikiškas organizacijas jis nuoširdžiai paremia materialiai.
I998m. gruodžio 4d. devintoji mokslinė konferencija įvyko Rokiškyje,
gruodžio 16d. - Zarasuose „Ąžuolo" gimnazijoje, o 1999m. sausio 15d. bai
giamoji, vienuoliktoji, konferencija vyko Antalieptėje, kurios Šventovėje
1932 m. birželio 5 d. J. Prunskis aukojo pirmąsias Šv. Mišias. Konferencijoje
Antalieptėje dalyvavo iš Romos atvykęs LKMA Garbės pirmininkas prof.
kun. Antanas Liuima SJ (6; 11;41).
Literatūros kritikas Alfredas Gusčius apie kunigo pranešimą rašė: ,abai
gerai altruistinę prelato Juozo Prunskio dvasią yra pajautęs Daugailių para
pijos klebonas Petras Baltuška. Konferencijos metu jis pakomentavo kai ku
rias Juozo Prunskio knygas: „Aukštyn širdis" (1957/ „Motina" (195$),
„ Mano pasaulėžiūra " (1958^ „ Silpname kūne " (\ 959), „ Vyrai klystkeliuos "
(\ 962), „ Lietuva bolševikų okupacijoje " (\ 919), „ Lietuvos žydai ir holokaustas" (\919m. anglų kalba), „Lietuviai Sibire" ^ 1981/ Kalbėtojas klausė,
kiek Juozo Prunskio knygos yra skaitomos laisvoje Lietuvoje? Ar šiandien
mokytojai, kultūros darbuotojai propaguoja jo knygose slypinčius turtus?
Kunigas Petras Baltuška susirinkusiems priminė vieną Biblijos epizodą. Žy
dai, išgirdę, kad Nazarete atsirado nepaprastas pranašas, stebėjosi: „Ar gali
kas gera ateiti iš Nazareto? " Kunigas Baltuška, perfrazavęs šį klausimą, pa
sakė, kad iš Daugailių apylinkių kilę apie 20 Lietuvai nusipelniusių asmeny
bių. Juozas Prunskis — viena iš jų. Jis gali būti statomas greta arkivyskupo
Mečislovo Reinio " (5).
Prelatui Juozui Prunskiui išleistame lankstinuke yra ir Daugailių parapijos
klebono kun. Petro Baltuškos mintys:
„ Mes ne savo ugnimi žėruojam, mes ne sau aplinkui šviesą liejam ", - už
rašyta ant prelato A. Dambrausko-Jakšto kapo katedros šventoriuje Kaune.
Tarp tų, kurie ne sau aplinkui šviesą skleidė, tiesą skelbė, buvo ne vienas
Daugailių parapijoje gimęs žmogus. Jų tarpe, šalia Arkivyskupo M.Reinio,
stovi prelatas dr. Juozas Prunskis, kuriam Viešpats leidžia ir sulaukus 90 me
tų liudyti amžinąsias vertybes savo knygomis.
Tenka dėkoti Apvaizdai už Jam suteiktus gabumus, o Garbingam Jubilia
tui — už jo darbštumą. Tegul jo knygomis paskleista šviesa šviečia dabarti
niam mūsų Tėvynės jaunimui".
1999 m. balandžio 7 d. Daugailiuose buvo minimos kraštiečio, istoriko,
enciklopedijų redaktoriaus Prano Čepėno 100-osios gimimo metinės. Moksli
nė konferencija pradėta šv.Mišiomis, kurių aukoje dalyvavo kunigai Petras
Baltuška, Juozas Čepėnas (Prano Čepėno brolio Nikodemo sūnus) ir Virgili
jus Liuima (P.Baltuškos sovietmečiu išugdytas kunigas). Pamokslo metu kle324 ALDONA VASILIAUSKIENĖ

bonas P. Baltuška akcentavo, kad „kiekvienam žmogui įgimta mylėti savo
kraštą, o norint mylėti, reikia ir pažinti. P. Čepėnas norėjo atskleisti savo tau
tos praeitį, todėl atsirado tokios svarios ir svarbios jo knygos. Savo pasaulė
žiūra jis buvo kiek nutolęs nuo tikėjimo tiesų, tačiau skaudūs gyvenimo smū
giai parodė, kad sukurti pilnutinę laimę, džiaugsmą be Dievo negalima. Že
miškasis gyvenimas jau užbaigtas. Prano Čepėno, jo žmonos Albinos ir duk
ros Inos pelenai jau ilsisi Lietuvoje, Petrašiūnų kapinėse, o siela - Amžinybė
je. Tegul Viešpats jam būna gailestingas!" (12; 22).
Pranešimus skaitė dr. A. Vasiliauskienė, dr. Algimantas Kasparavičius
(„Prano Čepėno dvitomio „Naujųjų laikų Lietuvos istorija" pliusai ir mi
nusai"), mokytoja Rita Jurkūnienė, prisiminimais dalijosi kunigas Juozas
Čepėnas.
1999 liepos 18d. Daugailiuose švenčiant Švč.Marijos Škaplierinės atlai
dus buvo surengtas Zarasų kautynių (įvykusių 1919m. rugpjūčio 24-tąją) ir
leitenanto Jurgio Sidaravičiaus žūties 80-meČio minėjimas. Savanoriams, žu
vusiems Zarasų kautynėse, atminti šv. Mišias aukojo kunigai Petras Baltuška,
Jonas Tamošiūnas, Juozas Čepėnas. Įtaigingą pamokslą apie meilę, pareigą ir
atsakomybę sau, artimui ir Tėvynei pasakė Spitrėnų Švč. M. Marijos Taikos
Karalienės bažnyčios klebonas Povilas Klezys. Kapuose kleb. P. Baltuška pri
minė įspūdingą renginį, kai prieš penkerius metus buvo pašventinti savanorių
kapai, džiaugėsi šiame renginyje dalyvaujančiu gausiu jaunimo būriu (23;25).
Kun. P.Baltuška dalyvavo prof. kun. Antanui Liuimai skirtuose jubilieji
niuose renginiuose 1995-aisiais, minint 85-ąsias metines, o 2000-aisiais - mi
nint prof. kun. A.Liuimos S J 90-ąsias metines (10), skaitė pranešimą.
O kiek dėmesio, šiltų žodžių kunigas skiria savo dvasios broliams kuni
gams: filosofijos daktarui kun. Juozapui Čepėnui (31), Panevėžio vyskupijos
kancleriui dr. kun. Jonui Juodeliui (21:33-35,68-69), Tauragnų Šv.Jurgio
bažnyčios klebonui kunigui Broniui Šlapeliui ir kitiems.
Daugailiuose, pas kleboną Petrą Baltušką vasaros metu poilsį randa daug
klierikų, kunigų ir šiaip pasauliečių. Visi laukiami, mielai sutinkami. Klebo
nas su džiaugsmu dalijasi dvasiniais turtais, svarbiomis mokslo bei kultūros
žiniomis. Nuo gimnazijos laikų pradėjęs kaupti knygas, jų dabar turi apie
15 000. Jam talkinant dienos šviesą išvydo 11 knygų. Tarp jų paminėtina Ger
hardo Krolio knyga „Jėzaus pėdomis", Lellote „Gyvenimo problemos spren
dimas", „Arkivyskupas Mečislovas Reinys".
Kun. Petras Baltuška labai mėgsta poeziją, ypač Brazdžionio, Maironio,
Marcinkevičiaus posmus. Mintinai moka ne vieną tų poetų posmą, su pagarba
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kalba apie Puškiną, Lermontovą ir daugelį kitų, specialiai literatūra nesido
minčiam žmogui mažai žinomų, poetų. Skaito vokiečių, lenkų, rusų bei loty
nų kalbomis. Kunigo Petro Baltuškos pamokslai, kuriuose dažnai išgirsi ir
poezijos posmų, ir žymų veikėjų minčių, gražių, kilnių literatūrinių pavyz
džių, pasiekia ne vieno bėdų ir vargų spaudžiamo tikinčiojo mintis.
Dalyvauja literatūriniuose renginiuose, pav., 1995 vasario 10d. poeto An
tano Miškinio minėjime Daugailiuose. Minėjimas buvo pradėtas šv.Mišiomis, kurias aukojo kun. P. Baltuška. Pamokslo metu klebono ištarta frazė su
intrigavo gausiai susirinkusius žmones: ,^4r reikia mums poetų? " Kunigas į šį
klausimą atsakė taip: „Kas būtų Lietuva be K.Donelaičio, A.Baranausko,
V.Kudirkos, Maironio, B.Brazdžionio, S.Nėries, J.Marcinkevičiaus, A.Miš
kinio poezijos posmų, kurių vieni virto dainomis, kiti - giesmėmis. Klebonas
papasakojo kun. Zigmo Neciunsko, sėdėjusio vienoje kameroje su poetu Miš
kiniu Vilniuje, Lukiškių kalėjime, prisimintą epizodą. Poetas, pamatęs kame
ros kampe voratinklį su voru, emocingai kreipėsi į vabalėlį:
-Aš tai aš, pakliuvau — žinau už ką! Bet tu už ką ir kaip čia pakliuvai!" (13).
Klebonas - puikus pavyzdys parapijiečiams sovietmečiu. Jo atlikti ir da
bar tebedirbami darbai, nepaisant nuovargio, sveikatos, liudija kunigo troški
mą ir norą vis daugiau ir tinkamiau pasėti gėrio sėklos, kad kuo daugiau šir
džių ir protų pasiektų Dievo žodis.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, išsipildė klebono svajonė — 1990 bei
1995 m. jis aplankė Romą, o 1996m. pabuvojo Šventojoje žemėje. Daugailių
parapijos klebonas Petras Baltuška vaizdžiai aprašė šią kelionę: „ Tokia buvo
dangaus Tėvo valia, kad antrasis Šv. Trejybės asmuo savo žemiškąjį kelią
pradėjo Betliejuje. Kas suskaičiuos, kiek žmonių praėjo pro tą įdubą akmeni
nėje sienoje, tarsi duobę, kur pasigirdo pirmas kūdikio verksmas ir rūpestin
gos jaunos motinos žvilgsnis į savo pirmagimį. Ir štai toje nišoje stovime de
vyniolika lietuvių kunigų ir aukojame Šv. Mišių auką. Karšta kaip pirtyje.
Nors ir ten dabar žiema, bet termometras lauke rodo + 19C. Tvanku nuo tos
gausybės žmonių, kurie atvykę iš viso pasaulio nori čia pabūti. Šv. Mišių auka
baigta. Tada lietuviškai užtraukiame „ Sveikas, Jėzau, gimusis ". Ir klausosi
sustoję mus supę maldininkai... " (32).
Nors daugailiškiai uždaro, šaltoko būdo, bet parapijiečiams nestinga nuo
širdumo. Didžiausias kunigo rūpestis ir širdies skausmas - tuštėjantys kaimai,
negausus tikinčiųjų būrelis bažnyčioje. Dabar Daugailiuose mažiau kaip 400
gyventojų, o 1941 m. parapijoje jų buvo 2214. Likę seni ir nebepajėgūs, vai
kai išvažiavę kitur, įsidarbinę didmiesčiuose, kaimuose stovi tuščios gryčios.

326 ALDONA VASILIAUSKIENĖ

Tačiau klebonas nuoširdžiai tiki Lietuvos atsigavimu ir ragina visus kan
triai, pasiaukojamai dirbti ir savo darbuose prašyti Dievo palaimos.

Religinės kultūros puoselėtojo kanauninko Petro Baltuškos
svarbiausi veiklos akcentai
1.Būsimasis kanauninkas mokėsi Barklainių pradžios mokykloje, Ramy
galos gimnazijoje.
2.1950-1954 m. mokėsi Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje Kaune.
3.1954m. rugsėjo 12d. vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino Petrą
Baltušką į kunigus.
4.Kunigas vikaru dirbo trijose parapijose: Palėvenėje (1954-1956),
Anykščiuose (1956-1964) ir Zarasuose (1964-1970).
5.Nuo 1970m. - Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas.
6.Kunigas daug nuveikė remontuodamas bei puošdamas bažnyčias.
7.Kunigas Petras Baltuška sumaniai kūrė parapijose gyvąją bažnyčią.
8.Itin svarbi organizacinė klebono P.Baltuškos veikla steigiant Lietuvių
katalikų mokslo akademijos Utenos skyrių, rengiant mokslines bei jubi
liejines konferencijas.
9.Svarbi kunigo mokslinė veikla: pranešimai, pasisakymai mokslinėse
konferencijose ne tik Panevėžio vyskupijoje, bet ir kitose Lietuvos vie
tovėse.
10.Ženkli žurnalistinė klebono Petro Baltuškos veikla: Utenos rajono bei
respublikinės spaudos puslapiuose jis rašo straipsnius aktualiais klausi
mais, kelia iš užmaršties žymius Utenos kraštiečius, ypač Daugailių
krašto žmones.
11. Bažnytinė vadovybė, įvertindama kun. Petro Baltuškos nuopelnus,
2001 m. spalio 15 d. suteikė kanauninko titulą.
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CANON PETRAS BALTUŠKA'S ACTIVITIES
IN THE FIELD OF RELIGIOUS CULTURE
Aldona Vasiliauskienė
Vilnius University
Universiteto 3, LT-2734 Vilnius
Summary
The author reviews the activities of Petras Baltuška in the fieid of religious culture in Lithuania. The priest has done a lot putting in order the material
matters of the churches and bringing up the spiritual attitude of the parishioners. He took care of setting up the Utena section of the Lithuanian Catholic
Academy of Sciences; arranged the scientific and jubiiee conferences. The
joumalistic and scientific sides of the priest's activities are cmphasized in the
article.
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AUŠROS VARTAI KAIP RYTŲ LIETUVOS PILIGRIMYSTĖS CENTRAS
Darius Liutikas
Vilniaus universitetas
Didlaukio g. 47, LT-2057 Vilnius

Aušros Vartai - viena reikšmingiausių piligrimystės vietų Lietuvoje, di
džiausias Rytų Lietuvos piligrimystės centras. Čia keliauja piligrimai ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ir kt. kraštų. Dau
guma Vilniaus svečių, taip pat valstybių vadovai, aplanko šią Šventą vietą.
Didžioji dauguma lietuvių katalikų, trumpam atvykę į sostinę, stengiasi nueiti
pasimelsti ir prie Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo. Čia dvasinės atgai
vos ir nusiraminimo ieško ir neretas vilnietis. Šio straipsnio tikslas — atskleisti
Aušros Vartų religinę ir istorinę reikšmę Vilniui, Rytų bei visai katalikiškai
Lietuvai. Akcentuojama Aušros Vartų, kaip Šventos vietos, į kurią keliauja
piligrimai, svarba. Aptariant pagrindinius piligrimystės komponentus - šven
tas vietas ir piligrimus, supažindinama su Aušros Vartų ir Švč. Mergelės Ma
rijos paveikslo istorija, trumpai apžvelgiama piligriminių kelionių Europoje ir
Lietuvoje istorija, piligriminių vietų klasifikacijos ir Aušros Vartų vieta jose.
Galiausiai pateikiami piligrimystės tyrimo, atlikto Lietuvoje 1999-2000m.,
duomenys, ir aptariama dabartinė Aušros Vartų, kaip piligrimystės centro,
situacija.
Raktažodžiai: piligrimas, Šventa vieta, Aušros Vartai, ŠvČ. Mergelės Mari
jos paveikslas.

Vienas iš svarbiausių religinės išraiškos geografinis dėmuo - šventos erd
vės samprata. Dauguma religijų apibrėžia tam tikras vietas šventomis, ir Šis
titulas dažnai skatina piligrimines keliones į tas vietas, taip pat įpareigoja reli
gijos hierarchus išsaugoti jas ateinančioms kartoms. Piligrimystė yra vienas iš
žmonių judėjimo erdvėje tipų - kelionė į šventą erdvę. Piligrimystės erdvę
paprastai riboja du taškai: pradžios ir tikslo, kuris yra ir sugrįžimo pradžios
taškas. Tam tikrą erdvę reikalauja įveikti kiekviena piligrimystė, nepriklauso
mai nuo jos trukmės, keliaujamo atstumo. Piligrimystės religinis ir erdvinis
tikslas - Šventos vietos (šventovės) pasiekimas. Šventa vieta tradiciniu religi-
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niu požiūriu siejama su religijos atsiradimu, jos įkūrėjų^ pranašų ir Šventųjų
gyvenimu, jų relikvijomis. Daug šventų vietų susijusios su įvairiais stebuk
lais: apsireiškimų vietos, stebuklingų paveikslų ar skulptūrų vietos, stebuklin
gų galių (šventų šaltinių) turinčios vietos. Tačiau ir visiškai sekuliari vieta dėl
įvairių priežasčių gali būti žmonių laikoma šventa. Dabar daugiausia šios
šventos vietos yra vietovėse (miestuose, gyvenvietėse, kaimuose), kuriose pa
prastai ir susikerta sacrum bei profanum.

Šventovės ir paveikslo istorija
1503 m. DLK Aleksandras įsakė vilniečiams eiti kariauti prieš totorius,
jie, bijodami palikti neapsaugotą miestą, prašė kunigaikštį nuo šios prievolės
atleisti, pasižadėdami už tai apjuosti Vilnių mūro siena. Kunigaikštis Alek
sandras 1503 rugsėjo 6 dieną Gardine parašyta privilegija su Vilniaus gyven
tojų prašymu sutiko ir įsakė vaivadai Mikalojui Radvilai apvažiuoti Vilnių,
pažymėti gynybinės sienos kryptį. Sienos statybos darbai buvo baigti 1522 m.
Jos ilgis - 2,9 km, apjuostas plotas ^ 0,8 km2. Privilegija sienoje leista įrengti
penkerius vartus, tačiau iš XVI a. pabaigos dokumentų matyti, kad būta de
šimties vartų. 1799-1805 m. carinė valdžia miesto gynybinę sieną su vartais ir
bokštais nugriovė. Tik Aušros Vartai dėl ten esančio stebuklingo Marijos pa
veikslo buvo palikti.
Iki XVI a. pabaigos Aušros Vartai buvo vadinami Krėvos, vėliau Medi
ninkų vartais, nes pro juos ėjo kelias į tuos miestus. 1594m. pirmą kartą mi
nimas pavadinimas Aštrieji Vartai (lotyniškai Portą Acialis, lenkiškai Ostra
Brama), mat ši Vilniaus dalis sudarė smailų kampą ir buvo vadinama Ašt
riuoju galu, arba Aštriagaliu. Šiandien manoma, kad Aušros pavadinimas ki
lęs iš archaiško žodžio „austrą" (aušra). Šis žodis slavų kalbose galėjo pavirs
ti į Ostra (3:40-46).
Pagal to meto Europoje įsigalėjusį paprotį pastatytuose vartuose buvo ka
binami šventi paveikslai - vartų globėjai. Tikėta, kad jie apgins miestą nuo
priešų, maro ir bado. Apie stebuklingojo Aušros Vartų Marijos paveikslo at
siradimą nėra išlikę tikslių žinių. Žinome nemaža paveikslo kilmės versijų.
Priimtiniausia jų teigia, kad paveikslas nežinomo dailininko sukurtas XVII a.
pirmoje pusėje pagal Nyderlandų menininko Marteno de Voso piešinį. Pasak
vienos iŠ įdomesnių paveikslo kilmės hipotezių, jis galėjo būti Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto žmonos Barbo-
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ros Radvilaitės (apie 1520-1551 m.) portretas. Šiandien šitokia galimybė
paneigta.
XVII a. pabaigoje ar XVIII a. pradžioje paveikslas buvo pertapytas alieji
niais dažais. Vėliau, apie 1840 m., dalį paveikslo vėl pertapė dailininkas Kanutas Ruseckas. XVIIa. pabaigoje paveikslas papuoštas paauksuotu sidabro
aptaisu. XVIII a. buvo pagaminti vainikai, kurie Marijos galvą puošė iki
1927 m. Paveikslo vainikavimo proga jau tikro aukso vainikus, senesniųjų
vainikų pavyzdžiu, padarė Vilniaus auksakalys Ksaveras Goržykovskis.
1927m. paveikslą restauravo profesorius J.Rutkovskis. Restauravimo metu
paveiksle rastos 2683 skylės, kurios atsirado prikalant vinimis aptaisą ir votus. Paveikslas vėl buvo restauruotas 1993 m., ruošiantis popiežiaus apsilan
kymui Aušros Vartuose, tuomet atnaujintas ir sidabrinis Švč. Mergelės Mari
jos rūbas, spalvotais mineralais išdabinta karūna (7:155).
Vilniaus Aušros Vartų paveikslą išgarsino iŠ Lenkijos atvykę basieji kar
melitai. 1621-1627m. miesto magistrato nario Ignoto Dubavičiaus lėšomis
jiems prie Aušros Vartų buvo pastatytas vienuolynas. 1627 m. pradėjo veikti
ir medinė bažnyčia. Jos vietoje 1633-1650 m. buvo pastatyta dabartinė mūri
nė Šv. Teresės bažnyčia (fundatorius - Lietuvos pakancleris ir vyriausiasis iž
dininkas Steponas Pacas). 1654m. bažnyčią iškilmingai konsekravo vyskupas
Jurgis Tiškevičius. Iki šių dienųjį buvo daugsyk restauruota.
1655 m. į Vilnių įsiveržė rusai. Jie išvarė vienuolius, nevyko pamaldos,
bet tuomet dar nežymus Aušros Vartų paveikslas nebuvo paliestas. Kai
1661 m. rusai iš Vilniaus buvo išstumti, karmelitai grįžo ir dar uoliau meldėsi
prie Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo. Tėvas Karolis ypač pasižymėjo
skleisdamas Marijos paveikslo pagerbimą. Jo dėka 1668 m. Vilniaus miesto
magistratas paveiksią perdavė globoti karmelitams ir leido virš vartų pastatyti
jam koplyčią. 1671 m. medinė koplyčia buvo baigta statyti, į ją perkeltas pa
veikslas. Nuo tada įsigalėjo paprotys kasdien susirinkus prieš koplyčią giedo
ti Marijos garbei litaniją. Praeidami ar pravažiuodami pro vartus maldininkai
nusiimdavo kepures.
1715 m. gaisro metu koplyčia sudegė, tačiau paveikslas buvo išgelbėtas ir
patalpintas bažnyčios didžiajame altoriuje. Sudegusios medinės koplyčios
vietoje pastatyta dabartinė mūrinė koplyčia, į ją paveikslas iškilmingoje pro
cesijoje įneštas 1726m. Maldos nuotaikai ir rimčiai palaikyti gatvė buvo iš
grįsta medžiu ir rūpestingai valoma, nes tikintieji klaupdavosi tiesiog jos
viduryje.
Apie 1789 m. architektas Pietro de Rossi suprojektavo galeriją ir mūrinius
laiptus. 1829 m. koplyčia karmelito tėvo Mauricijaus iniciatyva buvo restau
ruota, jai suteiktos vėlyvojo klasicizmo formos. Greta koplyčios apie 1830m.
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pastatyta dviejų aukštų su stiklo langais galerija, iš kurios buvo galima stebėti
prie stebuklingojo paveikslo vykstančias pamaldas. 1927-1932m. ir 19761986 m. koplyčia vėl buvo restauruojama.
1761 m. Vilniuje lenkų kalba pasirodė karmelito Hilariono knyga „Relacya", pranešimas ^Apie stebuklingą paveikslą". Yra žinomas tik antras šios
knygos leidimas 3 823 m. Knygoje tvirtinama, kad 1671-1761 m. dokumen
tuota 17 priesaika patvirtintų stebuklų, įvykusių per Aušros Vartų Dievo Mo
tinos malonę (9:295).
Pirmoji žinia apie ypatingą paveikslo pagerbimą yra basųjų karmeličių
kronikoje (1638 m.), kai jos iš Liublino atvyko į Vilnių. Bažnytinė vyresnybė
paveikslo stebuklingumą oficialiai pripažino tik XVIII a. ]765m. giesmėse
paveikslas vadintas stebuklingu, ir nebuvo draudžiama tokių giesmių giedoti.
Apie Aušros Vartų Mariją kūrė A.Mickevičius, J.Slovackis, L.SirokomlėKondratavičius ir kt. S. Moniuszka 1843-1855 m. sukomponavo keturias AuŠros Vartų Marijos litanijas lotyniškam tekstui. Vėliau eiles rašė ir Maironis,
B.Brazdžionis, P.Vaičiūnas, K.Bradūnas irkt. poetai.
Carinės Rusijos valdžia 1844m. uždarė karmelitų vienuolyną. Lietuvos
diktatorius Muravjovas 1865 m. buvo nutaręs uždaryti Aušros Vartą koplyčią
ir paimti paveikslą, kuris, jo manymu, buvo ne katalikų, bet stačiatikių nuosa
vybė. Tačiau sumanymas nebuvo įvykdytas, nes Muravjovas 1865 m. pavasa
rį netikėtai buvo atšauktas iš Lietuvos.

Piligriminės kelionės Europoje ir Lietuvoje
Krikščionys šventąsias vietas lankydavo jau Bažnyčios istorijos pradžioje.
Daugiausia maldininkų keliaudavo į Šventąją Žemę, vėliau Jeruzalę užgrobus
musulmonams - į Romą. Piligrimų keliones į Romą patvirtina piešiniai bei
užrašai Romos katakombose. Ankstyvuosiuose viduramžiuose viena iŠ pa
grindinių piligrimų lankomų vietų tapo ir Šv. Jokūbo kapas Santjago de Komposteloje. Tas faktas, kad šią vietą, esančią šiaurės vakarų Ispanijoje, buvo
sunku ir pavojinga pasiekti, tik didino jos patrauklumą. Viduramžiais buvo
lankomos ir kitos šventųjų palaidojimo vietos, pavyzdžiui, Sv.Tomo Beketo
Kenterberyje (Anglijoje). ValŠingamas (Norfolke, Anglijoje) tapo lankomas,
kuomet 1061 m. čia buvo pastatyta tiksli kopija Nazareto namų, kur angelas
Gabrielius apsireiškė Marijai (ir kur pats Jėzus, būdamas vaikas, gyveno).
Vieta tapo žinoma kaip Anglijos Nazaretas, arba Naujasis Nazaretas. XII ir
XIII Kryžiaus žygiai — savotiškos piligriminės kelionės, kurių tikslas buvo iš-
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vaduoti arabų nelaisvėje esančią Šventąją Žemę. Deja, kryžiuočių širdyse sumišdavo religingumas ir asmeninės naudos siekimas, pamaldumas ir žiauru
mas. Tačiau nesėkmingas jų mėginimas atkovoti šventąsias vietas, taip pat
suklestėj^s šventųjų ir jų relikvijų kultas bei stebuklingų paveikslų ar statulų
garbinimas brandžiaisiais viduramžiais paskatino ir lokalinę piligrimystę.
Siekis padidinti ir labiau pabrėžti asmeninio pamaldumo svarbą davė pa
grindą dvasinės piligrimystės idėjai. „Dvasinė piligrimystė" - tai dažnai visiš
kai fantastinis kelionės į Šventąją vietą aprašymas, kurio turinį sudarydavo
daugiau dorovinio ir religinio pobūdžio apmąstymai nei geografinės kelionės
atpasakojimas (garsiausias tokio aprašymo pavyzdys ^ Johno Bunyano „Pi
ligrimo kelionė", pirmą kartą išleista 1678 m. Anglijoje). Labai svarbus vidu
ramžių tikėjimo Europoje elementas - maldos Marijai. Nesant Dievo Motinos
relikvijų, Vakaruose plito jos atvaizdų - statulų ir paveikslų - kultas, susijęs
ir su stebuklais. Dievo Motinos kulto vietos greit virto šventovėmis, panašio
mis į šventųjų garbinimo centrus. Labai greit prigijo Marijos kultas ir Rytų
Europoje (tai siejama su Rytų krikščionybės poveikiu). Jau XIV a. atsirado
svarbūs šio kulto židiniai (Čenstochova Lenkijoje, Levoča to meto Vengrijoje
ir kt.).
Marijos garbinimas suvaidino labai svarbų vaidmenį atsigaunant liaudies
religingumui po gilios krizės protestantiškosios reformacijos laikais. Kontrre
formacijos metu, nepaisant reformacinės kritikos, neatsisakoma jau tradicinė
mis tapusių pamaldumo formų (kurioms priklauso ir piligriminės kelionės)
bei su jomis susijusios Marijos ir šventųjų garbinimo tradicijos. Labiau pra
dėta rūpintis pastoraciniu piligriminės kelionės aspektu: imta reikalauti, kad
su piligrimais vyktų ir kunigas, kad būtų sakomi geresni pamokslai ir bendrai
skirta daugiau vietos tikėjimo tiesų perteikimui (2:6).
Pirmosios piligriminės kelionės krikščioniškoje Lietuvoje yra žinomos iš
XVII a. pradžios. 1604m. jėzuitai surengė pirmąją organizuotą piligriminę
kelionę iš Vilniaus į Trakus, prie stebuklingojo Marijos paveikslo. Tai buvo
atgailos kelionė permaldauti Dievą ir išmelsti tokių nelaimių kaip maro ar
bado atitolinimą. Po 1608 m. pasklidus žiniai apie Šiluvoje apsireiškusią
Mergelę Mariją, čia pradėjo lankytis gausūs maldininkų būriai. Be to, XVII a.
įsteigtos Žemaičių ir Vilniaus Kalvarijos, išgarsėjo Vilniaus Aušros Vartų
ŠvČ. Mergelės Marijos paveikslas.
Ilgainiui piligriminės kelionės į Aušros Vartus, Šiluvą, Žemaičių
Kalvariją tapo labai populiarios. Netgi tarnai, tardamiesi dėl metinės algos,
dažnai išsiderėdavo kelias laisvas dienas, kad galėtų aplankyti kurią nors
šventą vietą (9:141).
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Įsigalėjus krikščionybei, svarbiu piligriminių kelionių tikslu tapo atlaidai.
Įvairiuose krašto bažnyčiose vykę atlaidai stiprino tikinčiųjų religingumą,
padėdavo jiems dvasiškai atsinaujinti, išmelsti Dievo malonių ir Mergelės
Marijos užtarimą. Visuotiniai ar daliniai atlaidai buvo gaunami įvykdžius
nustatytas sąlygas. Reikėjo atlikti išpažinį, priimti Švč. Sakramentą,
pasimelsti ir duoti išmaldą ar padaryti kitą gerą darbą. Į atlaidus, nebūtinai
žymiausių šventovių, atvykdavo maldininkai iš tolimiausių parapijų.
Vilniaus gyventojams Aušros Vartus gausiai lankė, tad susidarė tam tikra
pamaldų tvarka. Kasdien nuo aušros ligi vidudienio prie paveikslo būdavo
laikomos Šv. Mišios. Tuo metu visą gatvę užtvindę žmonės suklaupdavo.
Vakarais būdavo giedama Marijos litanija ir kitos giesmės. Nuo 1735m.
Vilniaus Aušros Vartuose švenčiama Švč. Mergelės Marijos Globos šventė.
Pirmąkart ši šventė popiežiaus Klemenso XI leidimu buvo švenčiama
Austrijoje ir Ispanijoje 1713m. Globos šventės atlaidai vyksta visą oktavą
lapkričio mėnesį. Bejos, ypatingai Aušros Vartuose Švenčiamos Šv. Juozapo
globos (trečią sekmadienį po Velykų) ir Sekminių Šventės. Per Sekmines
maldininkų minios keliaudavo į Vilniaus Kalvarijas, o iš ten grįždamos
užsukdavo į Aušros Vartus.
Iki Pirmojo pasaulinio karo per Marijos Globos šventę visas aštuonias
dienas koplyčia ir gatvė būdavo pilnos besimeldžiančių žmonių. Paskutinį
vakarą, baigiamuosiuose mišparuose, dalyvaudavo beveik visi Vilniaus
katalikai. Žmonių minios užplūsdavo bažnyčią, galeriją ir visą gatvę iki
Rotušės aikštės. Po mišparų ir litanijos ganytojas laimindavo maldininkus ir
miestą (9:297).
Lietuvos vyskupai žiūrėdavo, kad maldininkų kelionės nevirstų
paprastomis profaninėmis kelionėmis. Tolimesnių parapijų keliauninkai
kartais turėdavo pakeliui kur nors pernakvoti. Lietuvoje nebuvo specialių
nakvynės namų, tad žmonės gaudavo nakvoti karčiamose, miškuose. Tokios
nakvynės nesiderino su maldingos kelionės nuotaika ir tikslu. Todėl
Žemaičių vyskupas Jonas Dominykas Lopacinskis 1763 m. net uždraudė
organizuotai keliauti į šventas vietas ir ypač vadovauti dvasininkams, kurie,
išvykdami iš savo parapijų su maldininkais, keletą dienų palikdavo parapiją
be kunigo. Tačiau jau jo įpėdinis vyskupas Steponas Giedraitis, rengdamasis
vainikuoti Šiluvos Dievo Motinos paveikslą, vėl atnaujino organizuotas
maldininkų keliones nustatydamas, kurios parapijos, kurią dieną turi atvykti į
Šiluvą (9:142).
Šventose vietose jaučiamos šventumo atmosferos suvokimas - vienas iš
svarbiausių žmogaus dvasinio tobulėjimo dydžių. Šventvietėse patiriama
transcendentinė jausenos būklė išryškina asmenybės dvasinio pasaulio
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pirmumą bei autonomiją. Ne veltui miestų ir kraštų užpuolikai visada
naikindavo ne tik gynybinius postus, bet ir tikėjimo simbolius, šventoves,
kolektyvinio atminimo vietas (10:538). Carinės Rusijos valdžia Lietuvoje
buvo uždraudusi organizuotas piligrimines keliones ir procesijas. Piligrimai į
šventas vietas galėjo vykti tik pavieniui, jiems negalėjo patarnauti ir
vadovauti kunigai - šiems buvo draudžiama išvykti už savo parapijos ribų.

Piligrimystės vietų klasifikacijos
Religinės piligrimystės svarbiausi veiksniai yra šventos vietos arba šventi
objektai. Šventvietės gali būti gamtinės kilmės: kalnai, upės, medžiai; kultūri
nės kilmės: bažnyčios, šventyklos, kapai. Pasak M. L. ir S.Nolanų, „kontinen
tinėje Europoje Šventovės paprastai yra vietos, kur garbinama konkreti relik
vija ar paveikslas. Tuo tarpu Britanijoje ir Airijoje natūralios gamtinės ypaty
bės, pavyzdžiui, šventi šaltiniai ar akmenys, dažniausiai būna vienintelis kul
to objektas" (5:162). Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba
šventą vietą apibūdina kaip šventovę: „sąvoka ^ventovė nusako bažnyčią ar
kitą šventą vietą, kur tikintieji gausiai atlieka maldingas keliones, skatinami
ypatingų religinių motyvų ir pritariant vietos ordinarui" (6:2).
Piligrimystė - labai heterogeniškas reiškinys, apimantis ir lokalines Švent
vietes, ir didelius piligriminius centrus (Romą, Meką, Lurdą), žinomus visa
me pasaulyje. Taigi piligriminius centrus galima skirstyti į tarptautinės, na
cionalinės, regioninės, rajoninės ir vietinės reikšmės. Didžiausi krikščionių
piligriminiai centrai beveik išskirtinai priklauso Romos Katalikų bažnyčiai.
Jie išsidėstę ne tik Europoje, bet ir Šiaurės bei Pietų Amerikoje. Didžiausią
tarptautinę reikšmę turi Roma, Jeruzalė, Lurdas ir Fatima. Kiti tarptautinės
reikšmės piligrimystės centrai yra Čenstochova Lenkijoje, Knokas Airijoje,
Vašingtonas JAV, Gvadelupa ir San Juanas Meksikoje, Kopakabana Bolivi
joje, Maipu Čilėje, Lujanas Argentinoje etc. Vis didesnę tarptautinę reikšmę
įgyja Kryžių kalnas ir Aušros Vartai, esantys Lietuvoje.
Tarptautinės ir nacionalinės kategorijos katalikų šventvietes stengiasi ap
lankyti popiežius vizito šalyje metu. Štai 1993 m. rugsėjo pradžioje lankyda
masis Lietuvoje, popiežius Jonas Paulius II aplankė Vilniaus arkikatedrą,
Aušros vartus, Kryžių kalną, Šiluvą. Šias vietas, tap pat Žemaičių Kalvariją,
Pivašiūnus, Keturnaujieną galime laikyti pagrindiniais ir didžiausios reikšmės
piligrimystės centrais Lietuvoje. Aušros Vartuose, Šiluvoje, Vilniaus Arkika-
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tedroje yra vainikuoti Marijos paveikslai, šios vietos turi nusistovėjusias lan
kymo tradicijas.
Šventų vietų svarbą padeda nustatyti du kriterijai: geografinis plotas, iš
kurio šventa vieta traukia daugumą atitinkamai orientuotų lankytojų, ir apsi
lankiusių maldininkų skaičius per metus.
Apžvelkime kiekvieną kriterijų plačiau.
Geografinis plotas^ Kai kurios piligrimystės vietos (pvz., šventi šaltiniai)
pritraukia daugiausia vietinius, netoli gyvenančius žmones. Į tarptautinės
reikšmės vietas (Jeruzalę, Romą) maldininkai keliauja iš didžiausio geografi
nio ploto. Mažos Šventvietės gali evoliucionuoti. Taip atsitinka tada, kai loka
linę šventvietę tikintieji susieja su jiems reikšmingesniu įvykiu ar asmeniu.
Pvz., po kelių didžiųjų Europos šventyklų pamatais teka anksčiau garbinti
šventi šaltiniai.
Tiriant šį kriterijų, svarbu atsižvelgti ir į šventviečių hierarchiją. Nors vi
suotinai pripažįstamos hierarchijos ir nėra, bet vienos vietos įvardijamos la
biau šventomis nei kitos. Krikščionių tradicija Švenčiausiomis vietomis laiko
tas, kurios yra susijusios su Jėzaus gyvenimu (Jeruzalė, Betliejus). Vakarų
Europoje Švenčiausia Romos katalikų vieta - Roma. Taigi darome išvadą aukštesnės hierarchinės pakopos šventvietė pritraukia maldininkus iŠ didesnio
gegrafinio ploto.
Per metus apsilankiusių maldininkų skaičius — kita šventviečių svarbos
charakteristika. „Maldininkų skaičiaus kitimas konkrečioje piligriminėje vie
tovėje rodo ne tik jos populiarumo kitimą, bet ir atspindi tokius dalykus kaip
šalies politinį stabilumą ir vietos pasiekiamumo pagerėjimą" (8:26).
Tikslų maldininkų skaičių būtina žinoti norint išspręsti dėl jų atvykimo iš
kylančias problemas. Be tikslių duomenų negalima tinkamai patenkinti trans
porto, apgyvendinimo, maitinimo, kt. socialinių reikmių. Štai 2000 m. liepos
mėnesį į Aušros Vartus pėsčiomis atėjo beveik 2000 Lenkijos maldininkų.
Kadangi iš anksto apie šią kelionę Vilniaus valdžia nebuvo įspėta, tai piligri
mai sukėlė keblumų tiek kelių, tiek viešosios policijos pareigūnams (4:1-2).
Vyriausybėms tų šalių, kuriose yra tarptautiniai religiniai centrai, labai svarbu
žinoti atvyksiančių piligrimų skaičių.
Pagal garbinimo objektą visas krikščioniškas piligrimystės vietas ga
lima suskirstyti į tris dideles grupes: 1)šventvietės, susijusios su Mergele Ma
rija; 2) šventvietės, susijusios su Kristumi; 3) šventvietės, susijusios su šventaisiais.
Lietuva vadinama Marijos žeme ir todėl, kad čia dauguma šventų vietų
siejamos su Mergelės Marijos kultu. Piligrimai lanko stebuklingus Mergelės
Marijos paveikslus, skulptūras, lurdus, koplytstulpius. Tačiau didžiausią mal-
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dininkų skaičių pritraukia vainikuoti Mergelės Marijos paveikslai, kurių vie
nas ir yra Aušros Vartuose.
Paprotys vainikuoti šventus paveikslus ar skulptūras kilo iš Viduramžių.
Tai buvo būdas išreikšti pagarbą Jėzui, Marijai ar šventiesiems. Pirmasis po
piežius, auksu vainikavęs Marijos paveikslą, buvo Grigalius III (731-741).
Palengva paprotys išplito, tačiau nuolatiniai vainikavimai įsigalėjo tik po Tridentinio laikotarpio. Svarbus vaidmuo Čia teko kapucinui Jeronimui da Forli
(1552-1620), kuris daug nuveikė skleisdamas šį paprotį. Tikriausiai jo pa
veiktas Borgonovo grafas Aleksandras Sforza Pallavicini savo 1636m. testa
mentu paliko pinigų naujo fondo, globojamo Vatikano kapitulos, įsteigimui.
Vatikano kapitula turėjo rūpintis stebuklingų Mergelės Marijos paveikslų vai
nikavimu. Iš pradžių paveikslai buvo vainikuojami tik Romoje, vėliau ir už
šio miesto ribų; daug vainikavimų būta Ispanijoje, Prancūzijoje (1:323).
Lietuvos ir Lenkijos valstybėje pirmasis 1717m. vainikuotas stebuklais
pagarsėjęs Marijos paveikslas buvo Čenstochovos Dievo Motina. Kitais
1718m. karūnuotas Trakų Dievo Motinos paveikslas (iš viso XVIII a. Žeč
pospolitoje vainikuoti 29 Mergelės Marijos atvaizdai, iŠ jų vienas Žemaičių
vyskupijoje bei keturi Vilniaus vyskupijoje). Per 275 metus (nuo 1717 m. iki
1992 m.) Lenkijos teritorijoje vainikuoti 159 Marijos atvaizdai, o per tą patį
laikotarpį Lietuvoje - tik 5 (1:323). Jau minėtas Trakų Dievo Motinos pa
veikslas vainikuotas 1718 m.; Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje buvęs paveiks
las (Sapiegų Dievo Motina) vainikuotas 1750m., dabar Šis paveikslas yra Vil
niaus arkikatedroje; Šiluvos Dievo Motina - 1786 m.; Aušros Vartų Marijos
stebuklingasis paveikslas vainikuotas 1927 m.; Pivašiūnų Dievo Motina 1988 m.
Taigi Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas buvo iškilmingai vainikuo
tas 1927 m. liepos 2 d. Jam suteiktas Gailestingumo Motinos titulas. Ruošian
tis vainikavimui, paveikslas buvo restauruotas, suremontuota koplyčia. Yra
duomenų, kad tuomet aplink paveikslą buvo apie 14000 stebuklingų išgijimų
ženklų - vorų (aukso ir sidabro širdžių, rankų, kojų, akių ir kt.). Dauguma jų
buvo papuoštos koplyčios sienos.
Kaip rašo kunigas J. Vaišnora knygoje „Marijos garbinimas Lietuvoje", į
vainikavimo iškilmes buvo kviečiami Lenkijos, Lietuvos ir kitų kraštų maldi
ninkai. Jų tikėtasi sulaukti apie 100000, bet atvyko tik 10000. Nesant norma
lių santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos, iŠ Lietuvos beveik niekas neatvyko,
nors lenkų valdžia ir buvo atidariusi demarkacijos liniją. Iš Vilniaus krašto į
iškilmes susirinko apie 2000 lietuvių, bet dėl liūčių pamaldose dalyvavo apie
1000. Liūtys išsklaidė minias ir neleido įvykdyti nustatytos programos. Pa
čios iškilmės turėjo aiškų politinį pobūdį. Jomis norėta parodyti lenkų tautos
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prisirišimą prie Vilniaus ir jo šventovės Aušros Vartų, taip sustiprinant Vil
niaus okupacijos faktą. Iškilmėse dalyvavo Varšuvos ir Poznanės kardinolai,
29 vyskupai, per 1000 kunigų, Lenkijos prezidentas I.Mosciskis, maršalas
J.Pilsudskis ir kiti (9:265).

Lietuvos piligrimai šiandien
1999m. rudenį - 2000m. pavasarį autorius, remiamas Lietuvos Vyskupų
Konferencijos 2000 metų Jubiliejaus komiteto, atliko Lietuvos piligrimų tyri
mą. Pagal tikimybinę atsitiktinę atranką keturiose piligrimystės vietose Lietu
voje (Aušros Vartuose, Kryžių kalne, Šiluvoje, Ketumaujienoje) buvo ap
klausti 268 žmonės1 Ką parodė tyrimas? Apibendrinus duomenis, paaiškėjo,
kad daugiausia piligrimai į šventas Lietuvos vietas keliauja prašyti Dievo ma
lonių, sveikatos (Šį motyvą nurodė 48 % visų respondentų - 34 % vyrų ir 55 %
moterų) ir dėkoti Jėzui ar Mergelei Marijai (nurodė 41 % visų respondentų —
34% vyrų ir 45% moterų), [domu, kad 21 % respondentų piligrimystę suvo
kia kaip religinę pareigą, nors krikščionybėje piligrimystė yra savanoriškas
aktas. Visame pasaulyje piligriminiai centrai elgetoms, prekeiviams yra vie
tos, kur galima gerai prisielgetauti ar nemažai užsidirbti. Čia reikia skirti vie
tinius prekybininkus nuo atvažiuojančių, kuriuos galima laikyti „komercinio
turizmo" atstovais. Lietuvos piligrimystės vietose siekią ekonominės naudos
nurodė 3 % respondentų.
Kiti piligrimystės motyvai buvo gana įvairūs. Kryžių kalne atskiri žmonės
nurodė tokius apsilankymo motyvus: „kryžiaus pastatymas", „dvasinis atsipa
laidavimas", „pagarba kryžiui", „vestuvių metinių diena", „pro šalį važiavau
ir užsukau". Į Šiluvą po vieną respondentą atvyko „tikėjimą pagilinti; religinę
literatūrą platinti", „draugų aplankyti", „giminių aplankyti", dėl „vaikų grįži
mo prie tikėjimo", „tradicijos", „pasaulio atsivertimo". \ Keturaaujieną res
pondentai nurodė atvykę: „sustiprinti tikėjimą", „dėl kitų atsivertimo", nes
čia „patyrė stebuklą". Į Aušros Vartus, be kitų apsilankymo motyvų, viena
moteris atėjo „supažindinti vaikų su šia vieta".

1 Tyrimo metu piligrimų buvo prašoma atsakyti į šiuos klausimus: ar respondentas piligrimystės
vietoje lankosi pirmą kartą, ar ne pirmą kartą? kaip dažnai respondentas lankosi piligrimystės
vieloje? kokius Lietuvos ir užsienio piligriminius centrus žmogus yra aplankąs? ar responden
tas į piligrimystės vietas Lietuvoje vyksta individualiai, ar su organizuota grupe? Anketoje pra
šyta nurodyti respondentų kelionės motyvus, demografines ir socialines charakteristikas, gimi
mo bei dabartinę gyvenamąją vietą.
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Tyrimo duomenimis, du trečdaliai piligrimų, apsilankiusių pagrindinėse
Lietuvos piligrimystės vietose, buvo moterys. 49% piligrimų į šventas Lietu
vos vietas atvyksta individualiai, dar 31% atvyksta kartais individualiai, kar
tais su organizuota grupe. Apklausos metu Aušros Vartų Dievo Motinos pa
veikslą aplankė keletas organizuotų piligrimų grupių iš Lenkijos. Tai patvirti
na šios vietos tarptautinę reikšmę.
Tyrimo metu piligrimų buvo prašoma nurodyti jų gimimo bei dabartinę
gyvenamąją vietas. Žinoma, kad gimimo vieta turi įtakos, kurias piligrimys
tės vietas (ypač regioninės ar lokalinės reikšmės) žmonės pasirenka lankyti,
bet daug daugiau lemia dabartinė piligrimų gyvenamoji vieta. Tyrimo rezul
tatai parodė, kad daugiausia piligrimų į pagrindines piligrimines vietas at
vyksta iš aplinkinių didžiųjų miestų arba, jei šios vietos yra mieste (kaip Auš
ros Vartai), čia dažniausiai lankosi to miesto gyventojai.

1 pav. Lietuvos piligrimų kelionės motyvai
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Dabartinė Aušros Vartų situacija
XX a. lietuviai lankė įprastas piligrimystės vietas: Šiluvą, Žemaičių Kal
variją ir, žinoma, Aušros Vartus. Šiame amžiuje išskirtinas sovietinis laiko
tarpis, kuomet buvo trukdoma tikintiesiems lankyti piligrimystės vietas. Kai
kurie piligrimystės objektai netgi buvo sunaikinti: susprogdintos Vilniaus
kalvarijų koplyčios, sudeginti mediniai bei perlydyti metaliniai Kryžių kalno
kryžiai ir 1.1. Aušros Vartai išgyveno sovietinį laiką ir atgimė kartu su visa
Lietuva.
Šiandien Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas yra plačiai žinomas ir
gausiai lankomas piligrimų. Čia kiekvienais metais pėsčiomis ateina lenkų
maldininkai. Beje, tokios piligriminės kelionės pėsčiomis, kai per dieną įvei
kiama apie 40 km, Lenkijoje labai populiarios. Daugėja jų ir Lietuvoje. Ypač
jas mėgsta jaunimas. Ruožas tarp Aušros Vartų ir Vilniaus Arkikatedros Ba
zilikos - pagrindinis Vilniuje vykstančių procesijų kelias.
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo reikšmę rodo ir tai, kad daug jo
kopijų turi kitos bažnyčios. Vatikane Šv.Petro bazilikoje yra įrengta Aušros
Vartų koplyčia. Aušros Vartuose 1993m. rugsėjo 4d. meldėsi ir susirinku
sius maldininkus laimino popiežius Jonas Paulius II. 1997m. liepos 28d.
Aušros Vartų koplyčioje drauge meldėsi aukščiausi Rusijos ortodoksų ir Lie
tuvos katalikų hierarchai: Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus II ir
Vilniaus arkivyskupas metropolitas (dabartinis kardinolas) Audrys Juozas
Bačkis.
Piligrimystė, kaip ir turizmas, tiesiogiai veikia miesto ekonomine, struktū
rą, garbinimo vietų pasiskirstymą, restoranų, viešbučių, parduotuvių, prekiau
jančių religine atributika, tinklą. Norint, kad Aušros Vartai pritrauktų dar
daugiau piligrimų, reikėtų plačiau ir įvairiapusiškiau skleisti informaciją kito
se krikščioniškose šalyse (taip pat internetu), sutvarkyti artimiausią šventovės
aplinką (trūksta automobilių stovėjimo aikštelės, Aušros Vartų informacinio
punkto). Vis dėlto tikimės, kad ir ateityje Aušros Vartai bus ne tik viena iŠ
Vilniaus - Lietuvos sostinės - lankytinų vietų, o į Vilnių keliaus žmonės bū
tent dėl čia esančio Aušros Vartų Mergelės Marijos paveikslo.
Aušros Vartai - Švenčiausioji Rytų Lietuvos vieta, kur, kaip ir daugelyje
Marijos šventovių, pasak Šventojo Tėvo, „ne tik pavieniai žmonės arba vieti
nės grupės, bet kartais ištisos tautos bei žemynai ieško susitikimo su Viešpa
ties Motina, su laiminga įtikėjusiąja, kuri yra pirmoji tarp tikinčiųjų, ir todėl
tapo Emanuelio Motina. Tai primena Šventąją Žemę, dvasinę visų krikščio
nių tėvynę, kuri yra pasaulio Išganytojo ir jo Motinos tėvynė. Tai primena ne-
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suskaičiuojamas šventoves, krikščionių per ilgus amžius pastatytas Romoje ir
visame pasaulyje. Tai primena tokius centrus kaip Gvadelupė, Lurdas, Fatima
ir kitus, esančius įvairiose šalyse. Tarp jų noriu paminėti ir Jasna Gora šven
tovę mano gimtojoje žemėje. Būtų galima kalbėti apie tikrąją tikėjimo ir Ma
rijos meilės „geografiją", apimančią visas Dievo tautos, ieškančios susitikimo
su Dievo Motina, ypatingas piligrimystės vietas, kad „įtikėjusios" motiniška
me spinduliavime sustiprėtų pačios Dievo tautos tikėjimas" (6:28).

1.Jackowski A. Przestrzen i sacrum: geografia kultury retigijnej w Polsce ijej pnemiany w
okresie od XVII do XXw. na przykladzie osrodkow kuliu i" migracji pielgrzymkovvych. Krakow, 19962.Korzeniewska K. Piligriminės kelionės /rankraštis/.
3.Kuzmickas V. Aušros Vartų pavadinimo kilmė. Mūsų kalba, 1980, Nr.3.
4.Lietuvos rytas (Sostinė), 2000 07 25.
5.Nolan, M. L., Nolan, S. Christian. PHgrimage in Modern Western Europe. London, 1989.
6.Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Šventovė. Gyvojo Dievo atminimas,
esamybė ir pranašystė, http://www.lcn. It/b_dokumentai/kiti_dokumentai/sventove.html
(2001.08.20).
7.Skrinskas R G. Piligrimo vadovas- Po stebuklingas Marijos vietas. Kaunas: Judex, 1999.
8.Tanaka H. On the Geographic Study of Pilgrimage Places. Geographia religionum 4. Berlin, 1988.
9.Vaišnora J. Marijos garbinimas Lietuvoje. Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija,
1958.
10.Vosyliūtė A. Piligrimai Lietuvoje: praeitis ir dabartis. Lietuviu katalikų mokslo akademi
jos suvažiavimo darbai nr. 16. Vilnius: Katalikų akademija, 1996.
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AUŠROS VARTAI AS THE EAST LITHUANIAN
PILGRIMAGE CENTRE
Darius Liutikas
Vilnius University
Didlaukio g. 47, LT-2057 Vilnius
Summary

The article presents one of the most important Marian shrines in Lithuania, the main pilgrimage centre in East Lithuania - Aušros Vartai. The author
introduce to the history of Aušros Vartai and sacred painting of Virgin Mary.
The pilgrimage history in Europe and Lithuania is analysed in the article.
Pilgrimage is a very heterogeneous phenomenon: pilgrimage sites vary a great deal in importance, from small shrines that attract the faithful from the immediate area to the world famous places visited by believers from many
countries. The pilgrimage centres are classified according to their intemational, national, regionai, local significance. Finally the investigation of Lithuanian pilgrims is presented and the contemporary situation of Aušros Vartai is
discussed.
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RELIGINIS GYVENIMAS ATOMINĖS JĖGAINĖS PAŠONĖJE:
VISAGINO ATVEJIS
Milda Ališauskienė
Vilniaus universitetas
Universiteto 3, LT-2734 Vilnius

Straipsnis skirtas Visagino miesto religiniam gyvenimui ir jo ypatumams.
Autorė siekia atskleisti Visagino religinių bendruomenių gyvenimą, remda
masi asmeniniais stebėjimais, tų bendruomenių atstovų ir Visagino gyventojų
pasakojimais. Visaginas, unikalus tiek mūsų krašto, tiek pasaulio miestas, turi
palyginti nedaug gyventojų, bet savo etnine ir religine įvairove gali varžytis
su didžiaisiais Lietuvos miestais. Galima sakyti, jog nuo pat įkūrimo Visagi
nas buvo sekuliari gyvenamoji vietovė. Tačiau vos atkūrus nepriklausomybę
čia pradėjo viena po kitos kurtis religinės bendruomenės. Kaip iškyla religija
anksčiau visiškai sekuliarizuotoje erdvėje? Atliekant tyrimą, remiamasi reli
gijos sociologų Rodney Starko ir Williamo Simso Bainbridge'o sekuliarizaci
jos proceso teorija. Taikomi giluminių interviu ir apklausų metodai.
Raktažodžiai: sekuliarizacija, religinės bendruomenės, tradicinės bažny
čios, Visaginas, pseudoreligingumas.

Įvadas
Šiuolaikinis pasaulis vadinamas sekuliarizuotu - religija pasitraukia iŠ
viešojo gyvenimo ir tampa kiekvieno žmogaus asmeniniu reikalu. Jau XIX a.
sociologijos teoretikai svarstė, ar pasauliui modernėjant religija išnyks iš vi
suomenės gyvenimo. Pastaruosius tris dešimtmečius sociologai diskutuoja, ar
sekuliarizacijos teorija vis dar veiksminga, siūlo ją pakeisti, ieškoti kitų būdų
religijai analizuoti (1).
Pagrindinis sekuliarizacijos tikslas įvardijamas kaip religijos socialinės
prasmės praradimas šiuolaikinio mokslo akivaizdoje, tačiau, kaip teigia reli
gijos sociologai R. Starkas ir W. S. Bainbridge'as (2), religija įstengia atlaikyti
šį naują išbandymą keisdamasi ir prisitaikydama prie besikeičiančių aplinky-
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bių. Mokslas gali atsakyti į daugelį gyvenimo prasmės klausimų, tačiau šiuo
laikiniame pasaulyje religija išlieka ne mažiau svarbi.
Šiuolaikinis religinis gyvenimas yra labai įvairus ir nepastovus. Sekuliari
zacijos proceso metu silpsta tradicinės bažnyčios, jų vietoje randasi nauji ju
dėjimai ^ sektos, o vėliau ir kultai (2). Kita sekuliarizacijos pasekmė - daugė
ja žmonių, nepriskiriančių savęs jokiai bažnyčiai, bet neatsisakančių ir tikėji
mo antgamtiniu pasauliu. Religijos sociologų diskusijos apie sekuliarizacijos
procesą apima latentinę, Vakarų pasauliui būdingą sekuliarizacijos formą.
Posovietinės erdvės religijos tyrinėjimai taip pat siejami su sekuliarizaci
jos teorija. Buvusioje Sovietų Sąjungoje vyko sekuliarizacija, tačiau kitokia prievartine - forma. Ir tik subyrėjus buvusiai Sovietų Sąjungai, vėl susidarė
sąlygos religijai grįžti į visuomenės gyvenimą. Jau 1988 m., priėmus sąžinės
laisvės įstatymą, atgimė pirmosios religinės bendruomenės — tos, kurios suge
bėjo išlaikyti tradicijos tęstinumą per visą sovietmetį. Lietuvai tapus nepri
klausoma ir atsivėrus sienoms į Vakarus, sparčiai ėmė kurtis religinės ben
druomenės, vėliau pavadintos netradicinėmis. Šių bendruomenių gausa pa
skatino dar kartą grįžti prie sekuliarizacijos teorijos, jos priežasčių, vyksmo ir
pasekmių svarstymo. Nenorėčiau nuvertinti visoje Lietuvoje vykstančių pro
cesų svarbos, tačiau šį kartą apsistosiu ties specifiniu Visagino miestu ir jo
religiniu gyvenimu, kuris pastaruoju metu atkreipė daugelio tyrinėtojų dėme
sį. Atliekant tyrimą buvo taikomi giluminio interviu ir apklausų metodai (3).
Į klausimus apie Visagino religinių bendruomenių kūrimosi aplinkybes, apie
šių bendruomenių tarpusavio santykius, ryšius su visuomene ir žiniasklaida
atsakė devyni respondentai - po vieną iŠ kiekvienos mieste veikiančios religi
nės bendruomenės. Dažnas respondentas buvo bendruomenės vadovas. Res
pondentai taip pat atsakė į klausimus apie savo religines šaknis ir asmeninę
patirtį, kurią įgijo gyvendami Visagine kaip tam tikros bendruomenės nariai.
Humanistinės sociologijos metodais gauti duomenys — vertinga medžiaga,
leidžianti fiksuoti Visagino religinį gyvenimą.

Visaginas Lietuvoje
Visagino miesto įkūrimas buvo tiesiogiai susijęs su Ignalinos atominės
elektrinės statyba. Jame apsigyveno IAE statybininkai bei darbuotojai. Šiuo
metu jame gyvena apie 33 tukst. gyventojų, dauguma jų - rusakalbiai. Ilgą
laiką Visaginas buvo vienas iš tų Sovietų Sąjungos miestų, kurie nebuvo žy
mimi jokiame žemėlapyje, galbūt ši priežastis sąlygojo ir miesto infrastruktū-
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ros išdėstymą miške. Iki Lietuvai atkuriant nepriklausomybę, Visaginas tarsi
nebuvo Lietuvos miestas, jo gyventojai palaikė labai glaudžius ryšius su tik
rąja tėvyne. Panaši situacija yra ir dabar - nors ir turi miesto statusą, Visagi
nas nėra integruotas į Lietuvą, kaip būtų pageidautina. Šiuo metu mieste gy
vena net 43 tautybių žmonės (4), dauguma turi techninį išsilavinimą. Visagi
niečiai labai susirūpinę dėl miesto ateities, kuri didele dalimi priklauso nuo
IAE. Ateities lūkesčius jie sieja su savo miestu: gyventojai norėtų, kad Visa
ginas būtų lygiavertis Lietuvos miestas, ypač kai bus uždaryta IAE. Visagi
niečiai stengiasi, kad miestas nebūtų izoliuotas, rengia įvairias šventes, kurių
metu suvažiuoja svečiai iš įvairių Lietuvos kampelių (pvz., kiekvieną vasarą
vyksta Visagino Country festivalis). Prie miesto integravimo į Lietuvos gyve
nimą, be abejo, prisidėjo ir Katalikų bažnyčios parapija, kuri Čia buvo įkurta
jau 1989 m., o miesto statusą Visaginas gavo tik 1995 m.
Visagine netrūksta socialinių problemų - didelė bedarbystė, įvairios pri
klausomybės. Nagrinėjant šias problemas, atlikta nemaža tyrimų (5). Svarsty
damas miesto problemas, respondentas sako: „Daugybė žmonių yra narkoma
nai, tam yra daug priežasčių - nestabilumas, nėra ateities, yra turtingų, bet
yra ir vargšų". Dar nemaža turės praeiti laiko, kol Visaginas iš tikrųjų taps vi
saverčiu Lietuvos miestu, kol į jo problemas atkreips dėmesį tie, kas privalo
jomis domėtis. Ir vis dėlto jau šiandien galima džiaugtis vienu dalyku - Visa
gino religinio gyvenimo įvairove, kuria jis prilygsta didiesiems Lietuvos
miestams. Kaip jau minėta, nuo pat įkūrimo Visaginas turėjo būti tikras so
vietinis miestas, kuriame gyventų ištikimi komunizmo ideologijos pasekėjai.
Atrodo, jog didesnį savo gyvavimo laikotarpį Visaginas toks ir buvo. Mieste,
šlovinančiame komunizmą ir jo rytojų, religijai vietos nebuvo nei miestiečių
gyvenime, nei infrastruktūroje. Tačiau nukritus geležinei užsklandai mieste
pradėjo kurtis religinės bendruomenės, ir šiandien Visagine į akis krenta sta
tomos bažnyčios ir maldos namai. Kaip religija atsiranda visiškai sekuliari
zuotoje aplinkoje? Kokiomis formomis ji pasireiškia?

Visagino religinės bendruomenės
Šiuo metu Visagine veikia devynios religinės bendruomenės - stačiatikių
bažnyčia, Romos katalikų bažnyčia, sentikių bendruomenė (neorganizuota),
evangelikų-baptistų bažnyčia, krikščionių bažnyčia „Atgimimas" (sekmininkai), Jehovos liudytojų religinė bendrija, Krišnos sąmonės religinė bendruo
menė, pilnos Evangelijos bažnyčia „Tiesos žodis" ir Visagino m. Jėzaus Kris-
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taus bažnyčia (buv. „Kovčeg"). Daugumos šių bendruomenių žmonių skai
čius didėjo iki 1995 m., o pastaruoju metu narių beveik nedaugėja.
Visagino religines bendruomenes pagal jų įsikūrimo būdą galima būtų su
skirstyti į dvi grupes. Pirmajai grupei galima priskirti stačiatikius, katalikus,
sentikius ir baptistus, t. y. bendruomenes, kurios išlaikė tradicijos tęstinumą
per sovietmetį ir kurių įkūrėjai Visagine visą laiką praktikavo savąjį tikėjimą.
Šios bažnyčios sovietmečiu gyvavo kaip grupės, kurios rinkdavosi bendrai
maldai arba vykdavo melstis į kitus miestus, kur būta maldos namų. IŠ dalies
šiai religinių bendruomenių grupei gali būti priskirta ir Jehovos liudytojų reli
ginė bendrija, kadangi šis tikėjimas taip pat buvo skelbiamas kaip tradicinis.
Antrajai grupei priskirtinos kitos religinės bendruomenės, kurias Visagine
įkūrė atvykėliai misionieriai ir pamokslininkai. Tai sekmininlcų bažnyčia, pil
nos Evangelijos bažnyčia, Jėzaus Kristaus bažnyčia bei Krišnos sąmonės reli
ginė bendruomenė. Pvz., Visagino Jėzaus Kristaus bažnyčią (buv. „Kovčeg")
įkūrė pamokslininkas Teimurazas Jedžibija, kuris į Visaginą 1993 m. atvyko
iš Latvijos.
Oficialiai pripažintos religinės bendruomenės - tik viena šio miesto religi
nio gyvenimo pusė. Kita - pseudoreligingumas. Jis taip pat turi svarbią reikš
mę miestiečių gyvenimui.
Visaginas buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos miestų, kuriame pradėjo lan
kyti įvairus parapsichologai, ekstrasensai bei ateities pranašautojai1. Ir šian
dien vos ne kiekviename šio miesto laikraštyje esama skelbimų, kviečiančių
apsilankyti pas aukščiau minėtus specialistus. Ne kartą teko įsitikinti, jog
miesto gyventojai mėgsta lankytis pas šiuos asmenis, atsižvelgti į jų patari
mus ir pan. Kai kuriuose tyrimuose nustatyta, jog IAE buvimas šiam miestui
suteikia apokalipsinę nuojautą, skatinančią miestiečius ieškoti tikėjimo siste
mų, galinčių pasiūlyti išsigelbėjimą (5). Be to, pastaruoju metu žmonės ypač
nerimauja dėl savo ateities, kurią visai neaiškią daro IAE uždarymo perspek
tyva. Todėl pranašautojų verslas iš tikrųjų pelningas. Tačiau polinkių naudo
tis tokiomis paslaugomis gyventojai nelaiko religingumo apraiška.
Labai įdomūs ir Visagino religinių bendruomenių tarpusavio santykiai.
Visagino religinės bendruomenės pagal tarpusavio santykius gali būti suskirs
tytos į tris grupes. Pirmąją grupę sudaro tos religinės bendruomenės, kurios
sutaria tarpusavyje visuomeniniu bei religiniu lygmeniu, t. y. tradicinės baž
nyčios - Romos katalikai bei stačiatikiai. Tai pačios gausiausios bendruome
nės, turinčios atitinkamai 7000 ir 8000 narių (4). Pasak stačiatikių Šventiko
Josifo Zeitešvili, kartu su katalikų parapijos klebonu jie ne kartą dalyvavę
1 Čia ir kitur remiuosi tyrimo metu atlikla Visagine 1989-2000 m. leistų laikraščių analiz
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miestiečių renginiuose, miesto vėliavos šventinimo iškilmėse. Tiek katalikų,
tiek stačiatikių bendruomenės užėmė stiprias pozicijas įtraukdamos į savo
veiklą miesto gyventojus. Katalikų bažnyčioje veikia net trys chorai, pasak
klebono Vytauto Rapaliaus, užsiimama labdaringa veikla, įrengus parapijos
namus rengiamasi plėtoti dvasinę žmonių reabilitaciją. Prie stačiatikių bažny
čios veikia gailestingumo misija „Tikėjimas, Viltis, Meilė", kuri šelpia mies
to vargšus.
Antrajai grupei galima priskirti tas religines bendruomenes, kurios sutaria
religiniu lygmeniu, t. y. sekmininkus, baptistus, pilnos Evangelijos bažnyčią.
Tos pačios religinės šių bendruomenių šaknys lemia jų bendravimą religiniu
lygmeniu. Jos kartu rengia evangelizacijas. Šios bendruomenių grupės santy
kius labai paveikė Visagino m. Jėzaus Kristaus bažnyčios egzodas ir dar
anksčiau vykę konfliktai su šia bažnyčia. Pasak respondentų, „Teimurazas Jedžibija Visagine turėjo pretenziją būti pačiu geriausiu pamokslininku ir pačia
geriausia bažnyčia", „...jie neleisdavo žmonėms ramiai eiti gatve, brukdavo
žmonėms savąjį Dievą". Paprašyti įvertinti šios bažnyčios egzodo padarinius,
respondentai sako: „Po jų apie visas bažnyčias pradėta blogai galvoti".
Trečiosios grupės bendruomenės su kitomis miesto bendruomenėmis ne
palaiko jokių tarpusavio santykių - nei religinių, nei visuomeninių. Šiai gru
pei galima priskirti sentikius, Krišnos sąmonės religinę bendruomenę ir Jeho
vos liudytojų religinę bendriją. Sentikių bendruomenė nors ir gausi - apie
300 narių, bet dėl organizacijos stokos (neturi vadovo, šventiko) negali tinka
mai dalyvauti miesto religiniame gyvenime. Pasak pašnekovės, save priski
riančios sentikių bendruomenei, pirmasis Visagino meras V. Ščiurovas labai
norėjo, kad sentikiai aktyviau reikštųsi miesto gyvenime. Jis netgi buvo paža
dėjęs surasti rėmėjų maldos namų statybai, tačiau dėl daugelio priežasčių pa
žadai liko neįgyvendinti. Krišnos sąmonės bendruomenė, vienijanti keletą de
šimčių narių, taip pat nepalaiko jokių santykių su kitomis bendruomenėmis.
Anksčiau ji rengdavo labdaros akcijas, per kurias miesto gyventojus maitin
davo vegetariniu maistu. Pastaruoju metu dėl lėšų stygiaus tokių renginių
nebeorganizuoja.
Vertinant Visagino religinių bendruomenių vaidmenį miesto gyvenime,
galima atsižvelgti į visuomenės veidrodį - žiniasklaidą. Sprendžiant iš publi
kacijų apie religines bendruomenes skaičiaus, Visagino spaudoje - ir visuo
meniniame gyvenime - pirmauja stačiatikiai, antroje vietoje - Romos katali
kai, trečioje - sekmininkai. Apie kai kurias bendruomenes per pastarąjį de
šimtmetį nebuvo net užsiminta. Tai baptistai ir Jehovos liudytojai.
Svarbiausi Visagino religinio gyvenimo įvykiai vyko pertvarkos laikotar
piu ir pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais. Besikuriančios bendruo-
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menės atkreipė tiek visuomenės, tiek vietinės valdžios dėmesį, kai kurios iš
jų sulaukė ir valstybės pagalbos. Šiandien vertindami svarbiausius praėjusio
dešimtmečio Visagino religinio gyvenimo įvykius, miesto gyventojai vardija
stačiatikių bažnyčios statybų pašventinimą, katalikų parapijos susikūrimą.
Apskritai šviesiausius Visagino religinio gyvenimo įvykius per pastarąjį lai
kotarpį apibūdina pati galimybė išpažinti savo tikėjimą, jungtis į bendruome
nes ir kurti savo maldos namus. Bemaž visi pašnekovai, klausiami, koks įvy
kis Visagino religiniame gyvenime buvo liūdniausias, atsakė, kad Visagino
Jėzaus Kristaus bažnyčios egzodas.

Išvados
Visagino religinis gyvenimas labai įvairus. Anksčiau priverstinai sekulia
rizuotoje aplinkoje atsiranda įvairios religinės bendruomenės, kurios stengiasi
patenkinti fundamentalius Šio miesto gyventojų poreikius. Visaginas ir jo re
liginis gyvenimas - tinkamas pavyzdys Starko ir Bainbridge'o sekuliarizaci
jos teorijai iliustruoti: sekuliarizacijos proceso paveiktoje erdvėje vėl iškyla
religija, atitinkanti žmonių lūkesčius.
Neatmestinas ir IAE poveikis Visagino religiniam gyvenimui. IAE buvi
mas šiam miestui suteikia apokalipsinę nuojautą, kuri taip pat skatina miestie
čius ieškoti tikėjimo sistemų, galinčių suteikti viltį.

1.Hadden J. K. Tovvard Desacralizing Secularisation Theory. Sočiai Force, 1987, No. 65(2),
p. 587-611.
2.StarkR., Bainbridge W. S. The FutureofReligion. London, 1985.
3.Kavaliauskas A. Visaginas 1975-1999. Vilnius: Jandrija, 1999.
4.Ignalinos AE: žmogaus gyvenimo ir veiklos sąlygos. Vilnius-Visaginas: Lietuvos filosofi
jos ir sociologijos institutas, 1998.
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RELIGIOUS LIFE BY NUCLEAR POWER STATION:
THE CASE OF VISAGINAS
Milda Ališauskienė
Vilnius University
Universiteto 3, LT-2734 Vilnius
Summary
The article deals with religious life and its peculiarities in Visaginas city
in Lithuania. The author refers to the personai observations and interviews
with the inhabitants and the members of religious communities of Visaginas.
The city of Visaginas is uniąue not only in the Lithuanian context but worldwide, too. In comparison with other Lithuania towns Visaginas has an inconsiderable number of population, though it touches the biggest cities of Lit
huania (and even competes with some of them) in its ethnic and religious
multiplicity. Visaginas city from its founding was a secular project, but when
the iron covering fell down the religious communities began to set up there.
How does religion emerge in a secular space? The conclusions are made having invoked the theory of secularization of R. Stark and W. S. Bainbridge.
The author thinks that the case of Visaginas city is a very good example to
exemplify this theory.
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VILNIAUS KRAŠTO VARGONININKŲ IR VARGONININKŲ DRAUGIJOS
KULTŪRINĖS VEIKLOS ASPEKTAI
Sonata Drupaitė
Vilniaus pedagoginis universitetas
T. Ševčenkos 31, LT-2009 Vilnius

Muzikinė veikla yra socialinė istorinė sistema, kurios formavimasis ir
funkcionavimas glaudžiai susijęs su konkrečiomis istorinėmis sąlygomis, o
socialumas - vienas išjos pradų. Muzikinė kultūra, įsiliedama į sudėtingų so
ciokultūrinių komunikacijų sferą, patenkina individualius ir visuomenėje su
siformavusius dvasinius poreikius. Kritinėmis sąlygomis visuomenės dvasi
niai poreikiai būdavo tenkinami meninės veiklos sferoje, o daugiausia dėme
sio sulaukdavo vargonininkai - chorvedžiai, kurių profesinė padėtis leido ak
tyviai dalyvauti kultūrinėje veikloje ir bendrauti su įvairiais visuomenės
sluoksniais. Nuo vargonininkų veiklos priklausė parapijos kultūrinio gyveni
mo kokybė.
Šiame pranešime pateikiama ir aptariama XX a. Vilniaus krašto vargoni
ninkų bei 1993 m. susikūrusios vargonininkų draugijos kultūrinė veikla ir ir
atskleidžiami jos veiksniai.
Raktažodžiai: vargonininkai, profesinė veikla, vargonininkų draugija, so
ciokultūrinis statusas.

Vargonininkų kultūrinės veiklos ypatumai XX a. pirmoje pusėje
XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje Lietuvoje, kuri buvo prijungta prie
Rusijos imperijos, dar diegiama rusifikacijos programa jau nebegalėjo sustab
dyti atsigavusiu ir nelegaliai besiplėtojančio lietuvių tautinio sąjūdžio. Visuo
menė, pakeitusi požiūrį į meną, kvietė deklaruoti patriotinius, moralinius ide
alus. Visuomenės lūkesčiai lėmė tai, kad muzikoje įsigalėjo tam tikros socia
linės funkcijos. Tokiomis istorinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis visuomenėje
susiformavę dvasiniai poreikiai buvo tenkinami muzikinės veiklos sferoje.
Ypač domėtasi vargonininkais - chorvedžiais, buvusiais „vieninteliais meno
atstovais" parapijose.

352 SONATA DRUPAITĖ

XIXa. pabaigoje - XXa. pradžioje Vilniaus krašto vargonininkų veiklą
lėmė keletas veiksnių.
Gyventojų daugiatautiškumas. Vilniaus miesto ir apylinkių gyventojus
sudarė trys didelės grupės: rusų valdininkai ir kariai, vietos visuomenė (dau
giausia lenkai) ir žydai. Lietuviai sudarė nežymią dalį. Nors tokia gyventojų
sudėtis ir skatino pažangiausius įvairių tautybių žmones bendrauti mokslo,
kultūros, meno, paskirai imant ir muzikos srityse, tačiau lietuvių muzikinės
kultūros vystymuisi, įvedus spaudos draudimą, nebuvo jokių sąlygų (5:43).
Nemažą tikinčiųjų dalį tuo metu sudarė lenkiškai kalbantys katalikai, todėl
bažnyčiose girdėjosi lenkų kalba, mišių metu dalyvavę „giedoriai" giedodavo
lenkų giesmes. Lenkiškai buvo giedamos „gadzinkos", „Twoja czsc chwala",
„Idzie Bog prawdziwy" (4:59), per Glorija ar Offertoriutn buvo galima girdė
ti giedant „Zdrovvas Marya" ir kitokias įvairių įvairiausias giesmes (2:33).
Lenkijoje leistame bažnytinės muzikos reikalų laikraštėlyje „Spiew Koscielny", kuris buvo platinamas ir Lietuvoje, lenkuojantis korespondentas Andan
te savo straipsniuose puldavo lietuvius už bažnyčiose pamaldų metu gieda
mas giesmes „Pulkim ant kelių" ir „Šventas Dieve", įrodinėjo, kad tos gies
mės „spiegiamai" ir „chlopiškai" bažnyčiose giedamos, atbaido inteligentiją
nuo bažnyčios lankymo (14:5). To meto Vilniuje lietuvių, norinčią savo kal
ba klausyti pamokslų ir giesmių, buvo: Katedroje - 516, Šv. Mikalojaus baž
nyčioje - 381, Visų Šventųjų - 332, Šv.Jokūbo - 271, Šv.Rapolo ^ 184,
Šv.Petro ir Povilo- 120, Bernardinų - 70, Šv.Jono-25, Domininkonų-?
(12).
Kunigų tautybė, pažiūros ir išsilavinimas. Nuo kunigo išsilavinimo, pa
žangumo, veiklos priklausė visos parapijos dvasios ir Švietimo reikalai. Ne
mažai to meto lietuvių kunigų buvo persiėmę lenkiška dvasia, skeptiškai ver
tino tautinį atginimą^ o tikėjimą skelbiantys atvykę iš Lenkijos kunigai nepa
sižymėjo išsilavinimu ir aukšta morale. Jei parapijos klebonas tuo metu buvo
lenkas, tai ir vargonininkas lenkas, jei klebonas lietuvis, tai ir vargonininkas „litwomanas" (8). Dažnas lietuvis vargonininkas vietą stengdavosi gauti lie
tuviškoje parapijoje. Dauguma to meto kunigų, turėdami menką muzikinį iš
silavinimą, neskatino lavintis ir vargonininkų. Tarp jų buvo ir tokių, kurie
ieškojo, kad tik vargonininko išlaikymas pigiau kainuotų, todėl laikė bemoks
lį^ vos mokantį mišias pagroti. Retas kunigas paremdavo aktyvesnius ir suma
nesnius vargonininkus, savo pareiga laikiusius bažnyčiose steigti chorus. Kai
kuriose parapijose nebuvo kur choro mokyti ar instrumento pastatyti. Atsiras
davo ir tokių kunigų, kurie trukdydavo giedoti, liepdavo bažnyčios giesmi
ninkams streikuoti, nes „chorui giedant kunigas gaištas, o vargonininkas rei-
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kalaująs daugiau mokėti", todėl geriau „tegu negieda, nes vargonininkui ne
reikės primokėti" (2:27).
Vargonininkų profesinei bei kultūrinei veiklai palankesnės sąlygos susi
darė, kai kunigus „lenkomanus" pamažu ėmė stelbti kunigai (dažniausiai jau
noji dvasininkų karta), puoselėję ir rėmę lietuvybę, skatin^ vargonininkus la
vintis bei rūpintis parapijos kultūriniu gyvenimu.
Visuomenės muzikinis išsilavinimas. Tikinčiųjų požiūris į vargonininkų
išsilavinimą buvo nevienareikšmis. Pagrindinę tikinčiųjų dalį XIX a. pabaigo
je - XX a. pradžioje sudarė mažaraščiai valstiečiai ir darbininkai. Prasto var
gonininkų muzikinio išsilavinimo tuo metu tikintiesiems užtekdavo, nes žmo
nės patys menkai tesuprato muziką, bažnyčiose nebuvo gerų vargonų, vargo
nininkui duodavo menką „kalendą". Daugiau išsilavinę ir turtingesni buvo
nepatenkinti blogai grojančiais muzikantais ir laidotuvių ar vestuvių metu
duodavo jiems keletą rublių^ kad tik užleistų groti „pakviestiems iš miesto
muzikantams vokiečiams ar žydams". Tuomet „tai buvo laikoma didelėje
prabangoje ir nieko piktinančio nebuvo įžiūrima" (4:6).
Sunki vargonininkų materialinė padėtis. Vargonininko atlyginimas
dažnai priklausė nuo kunigo ar vikaro dosnumo, todėl įvairiose parapijose jis
buvo skirtingas (5,7,15 rublių per mėnesį) (2:65;66). Apie sunkią materiali
nę padėtį Vilniaus krašto vargonininkai rašė ir spaudoje: „Būdami nesulygi
nant menkesnėse sąlygose už savo kaimynus kauniečius ir suvalkiečius, ir
prastesnėse vietose, vienok darbuose esame paskendę neturėdami nei minutės
atilsio, apie tolesnį lavinimąsi muzikoje nei mąstyti negalime. Dauguma mū
sų gyvena be algų, arba visiškai mažomis algomis ir užmokesčiu, po šalta,
drėgna ir purvina pastoge (9:53). „Dirbti labai norisi, bet kažin kodėl aplin
kybės atbulai traukia, nes pragyvenimo sąlygos nekokios" (2:67), „klebonas
nenori algos mokėti, o kad ir moka, tai visai mažą, kalėdos irgi ne kiek"
(2:32).
XX a. pirmoje pusėje Lietuvoje veikė Šv. Grigaliaus (1908 m.) ir Šv. Ceci
lijos vardo (1924 m.) vargonininkų draugijos, kurių tikslas buvo suvienyti lie
tuvių vargonininkus, rūpintis bažnytinės muzikos tobulinimu, vargonininkų
muzikiniu išsilavinimu bei įvairiais kultūrinio gyvenimo reikalais. Dalyvauti
draugijų veikloje buvo skatinami ir Vilniaus krašto vargonininkai, „bet nela
bai norėjo" ir dažnas sakydavo: „Ką ta draugija man duos?", kam „dovanai 3
rublius mokėti (įstojimo mokestis), nes juos sunku uždirbti" (2:33). Aktyves
ni vargonininkai, dalyvavę draugijos veikloje ir rūpinęsi parapijų kultūriniu
gyvenimu, tikėjosi, kad už darbą „kunigai negailės primokėti ir pagerinti bū
vį", bet nesulaukę norimo pagerėjimo, pasitraukdavo iš draugijos veiklos.
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Vargonininkų profesinė kompetencija. Menkas vargonininkų muzikinis
išsilavinimas turėjo įtakos ir bažnyčios muzikiniam gyvenimui. Miesto bei
mažesnių parapijų ir ypač filįjų bažnytinės muzikos menas buvo trumpai kur
pasimokiusių muzikantų rankose. Neturintiems muzikinio išsilavinimo vargo
nininkams sunku buvo ugdyti chorinę kultūrą. „Lavindami be jokios metodi
kos" jie kankindavosi patys ir kankindavo sukviestus sodiečius, todėl neretai
net atstumdavo žmones nuo meno. To meto spaudoje buvo rašoma, kad Vil
niaus gubernijoje vargonininkai mažiau apsišvietę, jais nelabai kas rūpinasi,
„bažnytinės muzikos ir giedojimo stovis visai menkas" (2:32). Nedaugelis
lankė vargonininkams rengtus pasitobulinimo kursus (1911 m. - 5 vargoni
ninkai, 1913m. ^ 7 vargonininkai). Nors ir buvo „pažadėta apmokėjimą pa
kelti ir materialinį būvį pagerinti", kad tik vargonininkai „savo profesijoje ge
riau išsilavintų", bet nesulaukę norimų pokyčių daugelis atsisakė vykti į kur
sus (2:32). Tuo metu vargonininkavimas daugeliui žmonių buvo vienintelė
prieinama profesija, leidusi užsidirbti pragyvenimui, ir nebuvo „dykesnio ar
lengvesnio amato, kaip vargonininko" (6:3), todėl nemažai jo godėjosi dėl
materialinės naudos, o ne iš pašaukimo. Tokiems žmonėms sunkiai sekdavosi
atlikti savo pareigas, o apie chorų organizavimą ir platesnę kultūrinę veiklą
sunku buvo ir manyti. Aktyvesni kunigai ragindavo vargonininkus susiburti
per atlaidus vienon vieton ir pasitarti, kurias giesmes geriausia groti ir giedo
ti, tačiau vargonininkai, gyvenę geresnėse vietose, nors ir koks buvo jų muzi
kinis išsilavinimas, „nenorėjo matytis ir žinotis su tais, kurie turi prastas vie
teles su menkomis sąlygomis, nes laikė sau už gėdą draugauti su neturčiais"
(9:53), todėl bent kiek plačiau profesiniu požiūriu vargonininkai tarpusavy
nebendradarbiavimo.
Vargonininko profesinė veikla suponuoja tam tikras elgesio normas, kurių
laikymasis paprastai toks pat svarbus kaip išsilavinimas ar kompetencija. Ta
čiau ne visi vargonininkai jų laikydavosi. Nemažai jų laisvas valandas pra
leisdavo „traktieriuose ar alinėse", pasitaikydavo, kad per pamokslą vargoni
ninkas pasigerdavo ir mišparams groti jo reikėdavo ieškoti po visą miestelį
(2:1). Kai kurie vargonininkai ne tik girtavo, ištvirkavo (13), bet ir platino
raštus, priešingus katalikų tikėjimui (10:244). Neretas vargonininkas apgau
dinėdavo ir meluodavo klebonui. Tuo metu kunigui, norėjusiam turėti bažny
čioje gerą chorą ir paklausyti gražių giesmių bei vargonų muzikos, sunku bu
vo rasti gerą ir išsilavinusį muzikantą. Bažnyčių buvo daug ir kiekvienoje
vargonininkas buvo reikalingas, bet retoj buvo gerai mokytas (7:243).
Aktyvesni ir gabesni vargonininkai, gyvendami miestuose ar didesnėse
kaimų parapijose, kur klebonai buvo jauni (jie mokėdavo geras algas), savo
pastangomis įgiję aukštesnį muzikinį išsilavinimą, suburdavo visus vietos
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muzikos entuziastus, darbuodavosi mokindami chorus bažnytinio giedojimo,
tautiškų dainų, pratino parapijiečius skaityti rankraščius ir knygas, laikraš
čius, kurie pirma pakliūdavo į vargonininko rankas, o parapijiečiai gaudavo iš
jų arba atėję skaitydavo (10:1). Vargonininkams vystyti chorinę kultūrą buvo
sunku dėl keleto priežasčių. Daugumą choristų sudarė „žmonės iš sodžiaus,
nes miestelėnai lenkai", o sodiečiams, išsibarsčiusiems po vienkiemius, ne
lengva buvo rinktis į miestelį repeticijai pas vargonininką - chorvedį, o atėju
siems dažnai tekdavo susigrūsti į mažą kambarėlį (2:66). Vos pradėję moky
tis choristai tuoj vėl išsiskirstydavo manydami, „kad nereikės tiek daug mo
kytis ir dažnai lankyti repeticijų". Jei vargonininkas buvo jaunas, patyręs,
mokėjęs choristus pavaišinti, juokų pakrėsti, tai darbas vykdavo „pusėtinai",
o jei ne - ateidinėdavo į repeticijas tik nusibodus klausytis „nuolatinių chor
vedžio maldavimų" (3:159-161). Už choro mokymą muzikantas dažnai nieko
negaudavo nei iš parapijos, nei iš klebono. Miesteliuose, kuriuose buvo tik
vienas choras, tie patys choristai giedodavo bažnyčioje ir dalyvaudavo įvairių
švenčių programose. Nors dauguma chorų buvo silpni, menkučiai, bet ir „tie
chorai teikė didelio džiaugsmo nedaug nusimanančiai muzikoje visuomenei".
Kai kuriose parapijose bažnyčios chore giedodavo per 60 giedotojų ir, be visų
bažnytinių giesmių, būdavo giedama Singerbergerio Šv. Cecilijos mišios (ke
turiais mišriais balsais), Stehlo „Salve Regina" (keturiais mišriais balsais),
Hallero „Missa Quatra" (dvejais lygiais baisais), Malltaro, Mittererro Mišpa
rus (2:66).
Kai kurie to meto vargonininkai patys kurdavo religinę muziką. Vieni iš
žymiausių buvo V.Kalinauskas (1880-1951), dirbęs Vilniuje vargonininku ir
bažnytinių chorų vadovu, K.Galkauskas (1875-1963), nuo 1928 metų vargo
nininkavęs reformatų bažnyčioje ir parašęs muziką Dovydo psalmėms
(1:490-491).

Vargonininkų kultūrinės veiklos ypatumai XX a. antroje pusėje
Tarybiniu laikotarpiu Lietuvos muzikai buvo įtraukti į Tarybų Sąjungos
globojamo ir kontroliuojamo meno sistemą. Vargonininko specialybė buvo
laikoma prastesne senųjų laikų muziko profesija negu kitos, jeigu galima iš
vengti, neminėtina. Miestų ir kaimų vargonininkai nebuvo muzikai profesio
nalai (daugiausia dirbo muzikantai mėgėjai), todėl religinės muzikos atlikimo
lygis buvo palyginti žemas. Muzikai, dirbę valstybinėse įstaigose, savo veiklą
religinėse sferose turėjo slėpti. Kalbamu laikotarpiu Vilniaus krašto vargoni
ninkai kartu su bendraminčiais iš kitų vyskupijų slapta vykdavo į bažnyčias,
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kuriose buvo giedamos vargonininkų sukurtos giesmės bei mišios, aptariama
ir ginčijamasi, kokia turėtų būti religinė muzika. Tuo metu buvo grojama ir
giedama Rimšės, Zarasų, Dusetų, Antazavės, Aleksandravėlės, Rokiškio, Ši
monių, Anykščių, Debeikių, Tytuvėnų, Alytaus, Vilniaus Šv.Onos ir kitose
bažnyčiose.
Sovietiniais laikais buvo remiama ir globojama tik valstybės kontroliuoja
ma kūryba, o religinė chorų muzika su lietuvišku tekstu nebuvo leidžiama
spausdinti, atlikti ne bažnyčioje, profesionalams, todėl bažnyčiose dirbę var
gonininkai patys kūrė giesmes papildydami religinės muzikos repertuarą.
Daug religinės muzikos sukūrė vargonininkas P. Sližys, nuo 1977m. vargoni
ninkavęs Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje ir suorganizavęs joje didelį
bei pajėgų chorą, atlikdavusį jo kūrinius. P.Sližys yra sukūręs keletą mišių,
kantatą, per 40 giesmių (1:499).
Platesnės kultūrinės veiklos vargonininkai tuo metu vystyti negalėjo, to
dėl buvo apsiribojama parapijų chorų organizavimu, giesmių mokymu bei
kūryba.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir prasidėjus bažnyčios legalizacijai,
buvo susirūpinta, kokia muzika skamba ir kokia turėtų skambėti bažnyčiose^
atkreiptas išskirtinis dėmesys į bažnyčios vargonininkų profesinį pasirengimą
bei veiklą. 1991 m. bažnyčiose dirbusių aktyvesniųjų vargonininkų iniciatyva
buvo įkurta Lietuvos katalikų bažnyčios vargonininkų draugija, vienijanti
Kauno, Šiaulių, Vilkaviškio, Vilniaus, Kaišiadorių, Panevėžio (ark^vyskupi
jų vargonininkus. Vilniaus arkivyskupijos vargonininkų iniciatyvinės grupės
steigiamasis susirinkimas įvyko 1991 m. rugpjūčio 12d. Žvėryno Šv.Merge
lės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.
Tais pačiais metais buvo atlikta stojančių į LKBVD arkivyskupijos vargo
nininkų anketinė apklausa. Siekta nustatyti jų demografinius ir profesinės
veiklos rodiklius. Apklausos duomenys rodo, kad draugijos nariais tapo 26
vargonininkai (parapijų skaičius arkivyskupijoje - 92): 19 vyrų, 17 moterų;
bendras narių amžiaus vidurkis - 50,6 m. (palyginus su kitų (arki)vyskupijų
vargonininkų draugijai priklausiusių narių amžiaus vidurkiu: Kauno - 45 m.,
Kaišiadorių- 49,6m., Vilkaviškio - 50m., Panevėžio 37,8m., Vilniaus arki
vyskupijos vargonininkai buvo vyriausi); vargonininkavimo stažo vidurkis —
22, 35m.; vargonininkų muzikinis išsilavinimas: 8 mokėsi privačiai, 1 sava
mokslis, 4 turėjo aukštąjį išsilavinimą, 1 - nepilną aukštąjį, 8 - aukštesnįjį,
kiti duomenų nepateikė.
1993 m. gruodžio 14 d. Vilniaus skyriaus vargonininkai pateikė prašymą
Vargonininkų draugijos valdybai dėl savarankiškos veiklos ir skyriaus kaip
juridinio asmens įteisinimo. Gavus sutikimą buvo įregistruota Vilniaus arki-
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vyskupijos vargonininkų draugija. Draugijos tikslai ir uždaviniai buvo tokie:
tobulinti bažnytinį giedojimą pagal Vatikano II susirinkimo dvasią^ vystyti
koncertinę veiklą, rūpintis bažnytinių kūrinių, atitinkančių Vatikano II susi
rinkimo reikalavimus, parinkimu ir jų įsigijimu, vargonininkų ir chorvedžių
išsilavinimu, bei ekonominėmis ir juridinėmis garantijomis. Siekdama šių
tikslų, draugija stengėsi palaikyti ryšius su Vilniaus Arkivyskupijos Kurija^
Lietuvos Bažnytinės muzikos komisija, su panašaus profilio draugijomis ir
organizacijomis, su religinei muzikai prijaučiančiais fiziniais bei juridiniais
asmenimis Lietuvoje ir pasaulyje. Draugija stebėjo muzikos instrumentų būk
lę, derindama su vyskupu ir jam aprobavus stengėsi leisti bei propaguoti reli
ginę muzikinę literatūrą. Buvo įsteigta socialinė ir juridinė komisija, kuri tu
rėjo rūpintis bažnyčios vargonininkų socialinėmis garantijomis (11: 1).
Draugijos narių susirinkimuose buvo kalbama apie šiuolaikinę bažnytinę
muziką, chorų bendravimo aktualijas, profesinės veiklos problemas. Nuo
1996 m. daug diskutuota dėl liturginio giedojimo, rengiami susirinkimai Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio parapijos namuose. [ draugijos veiklą įsijungęs
kunigas K.Senkus propagavo bendruomenišką vienbalsį liturginį giedojimą,
bet daugumai vargonininkų buvo nemažiau svarbu išsaugoti tradicinį keturbalsį giedojimą bei kelti bažnytinių chorų lygį. Draugija prisidėjo prie J. Nau
jalio giesmių konkursų rengimo, kuriuose dalyvavo bažnytiniai chorai, buvo
respublikinės giesmių šventės „Kristui gieda Lietuva" iniciatorė (vėliau liko
nustumta muzikų profesionalų). Prieš šventę buvo atliekama meninė bažny
čios chorų kontrolė. Sudaryta komisija vyko į bažnyčias susipažinti su chorų
pajėgumu, atliekamų kūrinių repertuaru, choristų skaičiumi. Chorų vertini
mas buvo slaptas.
1997 m. buvo atlikta pakartotinė vargonininkų draugijos narių anketinė
apklausa. Remiantis apklausos duomenimis, draugijai priklausė 19 vargoni
ninkų (parapijų skaičius arkivyskupijoje - 101): vyrų —11; moterų - 8; ben
dras amžiaus vidurkis - 42,3 m.; vargonininkavimo stažo vidurkis - 14,6 m;
muzikinis išsilavinimas: mokėsi privačiai - 5, lankė kursus - 1. baigė vaikų
muzikos mokyklą - 1, turi aukštesnįjį išsilavinimą - 6, aukštąjį - 4, kiti var
gonininkai duomenų nepateikė.
Šiuo metu bažnyčiose dirbančių vargonininkų veiklai turi poveikio sunki
materialinė padėtis, neišspręsti socialiniai ir juridiniai klausimai. Dauguma
vargonininkų dirba be darbo sutarčių, neturi socialinių garantijų, neišspręstas
darbo apmokėjimo principas. Darbą apsunkina bloga muzikos instrumentų
būklė, darbo su chorais specifika, kunigų paramos stoka. Šių klausimų drau
gijai išspręsti nepavyko ir nesulaukę norimų rezultatų kai kurie vargonininkai
pasitraukė iš jos veiklos. Neturėjusi nuolatinių patalpų, nesulaukusi kunigų
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palaikymo bei pačių vargonininkų aktyvumo, draugija savo veiklą šiuo metu
yra nutraukusi.

Išvados
XX a. pirmos pusės Vilniaus krašto vargonininką veiklą lėmę veiksniai,
kaip profesinės kompetencijos bei aktyvumo stoka, sunki materialinė padėtis,
santykiai su bendruomenės nariais ir dvasininkija, taip pat visuomenėje susi
formavę dvasiniai poreikiai iš esmės liko nepakitę per visą amžių. Jie daro
įtaką ir Šių dienų vargonininkų profesinei veiklai bei parapijų kultūrinio gy
venimo kokybei. Išsilavinęs vargonininkas galėtų būti kultūros atstovas baž
nyčioje. Jis galėtų ugdyti žmonių skonį, rengti muzikos valandėles, vadovauti
chorui, tvarkyti bendruomenės narių laisvalaikį. Tačiau dėl šiuo metu visuo
menėje vykstančių procesų, kai religija, žmonių religingumas, kaip ir visa tai,
kas susiję su žmonių dvasine kultūra, išgyvena įtemptą pokyčių laikotarpį,
kuris net vadinamas religijos ir bažnyčios krizės laikotarpiu, bažnyčios var
gonininkų padėtis ir veikla nėra tinkamai sutvarkyta.
Bažnyčios vargonininko profesinio brendimo procesas bei kultūrinės
veiklos intensyvumas buvo ir lieka probleminis: gerintinas jų sociokultūrinis
statusas visuomenėje.

1.Aidukas R. Lietuvių religinė choro muzika. LKMA metraštis. T. 10. Vilnius: Katalikų aka
demija. 1996. p. 473-511.
2.Vargonini^kų kalendorius. Kaunas: Varginininkų d-jos vardu „Švento Grigaliaus Didžio
jo" išleista. 1914.
3.Dėdė J. Šis las i5 ekskursanto užrašų apie provincijos chorus. Muzika, 1925. nr. 8-9.
4.Gaubas J. Iš senų laikų. Muzikos žinios. 1963, nr. 3-4.
5.Gaudrimas J. Iš lienmų muzikinės kultūros istorijos. T. 1. Vilnius: Mintis, 1958.
6.Gregorianus. Mūsų vargonininkai ir Šv. Grigaliaus draugija Lietuvoje. Viltis, 1914. Nr.
141.
7.I. Z. Vargonininkų reikalai. Šaltinis. 1910, Nr. 16.
8.N. N. Dar keli žodžiai apie vargonininkų padėjimą Lietuvoje. Vilniaus žinios, 1905, Nr. 184.
9.Vargonininkų kalendorius. Kaunas: Vargonininkų d-jos vardu „Švento Grigaliaus Didžio
jo" iSleista. 1913.
10.VargSas vargonininkas. Vargonininko balsas. Vilniaus žinios. 1907. Nr. 105.
i 1. Vilniaus arkivyskupijos vargonininkų draugijos įstatai. Vilnius, 1993.

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS 359

12.Vilniaus lieruvių surašymas. Viltis, 1908, Nr. 132.
13.Ž. Keletas žodžių į draugus vargonininkus. Viltis, 1914, Nr. 54.
14.Žilevičius S. Mūsų muzikos istoriniai bruožai. Muzikos menas, 1924, Nr. 12.

DIE KULTURELLEN TATIGKEITSASPEKTEN DER
ORGELSPIELER UND DER GESELLSCHAFT DER
ORGELSPIELERIM GEBIET VON VILNIUS
Sonata Drupaitė
Vilniusser Padagogische Universitat
T. Ševčenkos 31, LT-2009 Vilnius
Zusammenfassung
Dieser Vortrag verfolgt das Ziel die kulturelle Tatigkeit der Orgelspieler
im 20 Jahrhundert und der im Jahre 1993 gegriindenten Gesellschaft der Or
gelspieler im Gebiet von Vilnius, die Faktoren, die den Einfluf) auf diese
Tatigkeit ausgeiibt hatten, anzufuhren und zu besprechen.
Die Aufrnerksamkeit wurde auf diese Faktoren, die die Tatigkeit der Or
gelspieler und das kulturelle Leben der Pfarren in der ersten Halfte des 20
Jahrhunderts beeinflupt hatten, gelegt: die Multinationalitat der Einvvohner,
die Nationalitat der Pfarrer, die Ansichten und die Ausbildung, die Musikausbildung der Gesellschaft, die materielle Lage und berufliche Kompetenz der
Orgelspieler.
Bei der Besprechung der Aktivitat der Orgelspielertatigkeit vvurde die
Venvirklichung der geistlichen Bedūrfnisse, deren Enstehung in der Gesel
lschaft die kritischen Bedingungen beeinfluGt haben, beriicksichtigt. Die besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Sphare der kiinstlerischen Tatigkeit,
wo die Orgelspieler-Chorfuhrer die Hauptrolle gespielt haben, gelegt.
Im Vortrag werden die Ziele und die Aufgaben der im Jahre 1993 gegriindeten Gesellschaft der Orgelspieler des Erzbistums von Vilnius angefuhrt.. Es
werden die kulturelle Tatigkeit der Gesellschaft und die Faktoren, die diese
Tatigkeit beeinfluBt hatten, die Angaben der Fragenbogen iiber das Alter der
Mitglieder dieser Gesellschaft, ūber die Erfahrung in der Arbeit des Orgelspielers, ūber die Musikausbildung besprochen.
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