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PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie dalijosi savo nuomone ir pastabomis projekte kel
tais klausimais; ekspertams, padėjusiems respondentų atrankoje, taip pat
apklausėjains, siekusiems užtikrinti renkamos informacijos kokyb^. Ypač dė
kojame respondentams^ kurie tyrimui skyrė savo laiką ir dėmesį.
Kad sumanymas išsiplėtotą iki tyrimo projekto, reikšminga buvo Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento pn e Lietuvos Respublikos Vyriausybės pa
rama nuo pat veiklos pradžios — nuo tyrimo modelio parengimo (2000 m.).
Rengdami tyrimo modelį vertingų pastabų sulaukėme iš doc. dr. Danutės
Tureikytes ir doc. dr. Jono Mardosos.
Dėkojame Valstybiniam mokslo ir studiją fondui (VMSF), rėmusiam prista
tomo t yrimo pirm i{jį etapą (2001 m.), ir Atviros Lietuvos fondui (ALF), kurio
finansinė parama leido tęsti darbą bei surengti kelis seminarus, skirtus Lie
tuvos etninių grupių adaptacijos klausimui. Dėkojame VMSF1 ir ALF ui
paramą rengiant ir išleidžiant šią stu^iją.
Tam tikru^se darbo etapuose labai svarbi buvo kai kurių tyrimo grupes na
rių pagalba, už kurią esame dėkingi Mariui Juknevičiui ir Vidai
BeresneuiČiūtei. Už pastabas dėkojame recen^entams. Suprantama, už kny
goje išsa-k ytus teiginius atsakomyb^ prisiimame mes, jos autoriai.

Natalija Kasatkina
Tadas Leončikas

1 VMSF ^tarty^ Nr. 398 (2000-03-10) irNr.A-564 (2002-03-12).

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos kitataučių gyventojų pilietinės integracijos
politika nuo Nepriklausomybės atkūrimo pradžios vyko sėkmin
gai: suteikta pilietybė visiems nuolatiniams šalies gyventojams,
priiimti derami teisiniai sprendimai, kiek vėliau — ratifikuota Eu
ropos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija,

Europos Sąjungos politikai ir ekspertai pripažino, jog Lietuvoje tau
tinių mažumų reikalai tvarkomi sėkmingai. Sių žingsnių dėka
Lietuvoje susiklostė gana palanki atmosfera įvairių tautinių ben
drijų narių visuomeniniam gyvenimui ir asmeninei raiškai. Kita
vertus, prabėgęs atkurtos valstybės dešimtmetis iškėlė poreikį naujai
interpretuoti etninius procesus. Beje, netgi nusistovėjęs ir Lietu
vos visuomenės atpažįstamas kitataučius gyventojus apibūdinantis
terminas „tautinės mažumos" yra sąlyginis ir neapibrėžtas. Etni

nių procesų pokyčiai vyksta ne tik juridiškai apibrėžtų santykių ar
formaliai įtvirtintų teisių lygmenyje. Todėl metas svarstyti ne tik
politinio lojalumo, bet ir socialinės bei kultūrinės raidos klausi
mus: kaip vyksta etninių mažumų narių adaptacija, kaip susiklosto
individų konkurencija ekonomikoje ir kultūros politikoje, kur jie
atsiduria naujai susiklostančioje socialinių sluoksnių sistemoje?
Valstybės politikai aktualiausios atrodo institucinio modelio pro
blemos, o etninių grupių narių adaptacija lieka šešėlyje. Šio darbo
tikslas — pateikti sąvokas, įvardijančias adaptacijos procesus, ku

riuos patiria etninių grupių nariai, ir įvertinti įvairių etninių grupių
adaptacijos skirtumus. Šiuo darbu siekiama išplėsti mažumų pro
blematikos sampratą: peržengti integracijos-neintegracijos
dichotomiją ir apibūdinti daugiau adaptacijos variacijų. Knygoje

dėstoma, kaip suprantamos tokios individų adaptacijos strategijos,
kaip integracija, asimiliacija, marginalizacija, separatizmas, ir ko

kį turinį jos įgyja individų gyvenime. Tačiau etninėse grupėse
vykstantys socialiniai procesai yra ne tik atskirų individų indivi
dualios patirties dalis, bet ir visuomenės raidos rezultatas. Valstybės
etninė politika turi suvokti mažumų nariams kylančius sunkumus
ir remti priemones, užkertančias kelią nelygybei bei socialinei at-

skirčiai. Tam reikalingas aiškus požiūris į etninių grupių socialines
sėkmes ir nesėkmes.

1989 m. Lietuvoje pritaikius vadinamąjį nulinį pilietybės įgijimo
variantą (Lietuvos TSR pilietybės įstatymas, galiojęs iki 1991-1104) visiems nuolatiniams gyventojams buvo suteiktos lygios teisės.

Apsisprendimą įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę išreiškė abso
liuti tuometinių šalies gyventojų dauguma. Lietuvos tautinių
mažumų įstatyme (TMJ), priimtame 1989-11-23 (pataisytame 1991^
01-29), imtasi reglamentuoti kitataučių Lietuvos piliečių teises.

Tačiau jame minimi tokie terminai kaip tautybė ir tautinė mažuma
nėra tiksliai apibrėžti, o įstatyminių nuostatų įgyvendinimo tvarka
nėra išsamiai aprašyta. TMJ nustatyta, kad Lietuvos Respublika
visiems savo piliečiams, nepriklausomai nuo jų tautybės, garan

tuoja lygias teises ir laisves, reiškia pagarbą kiekvienai tautybei ir
kalbai. Taigi savęs tapatinimas su tam tikra tautybe Lietuvoje ne
suteikia naujų teisių. Kai kuriose valstybėse tautinių mažumų
statusas suteikia išskirtines teises mažumoms priklausantiems as
menims, tačiau tose valstybėse ne visos tautybės gali įgyti irnaudotis
tautinių mažumų statusu (paprastai Europoje į tautinės mažumos

statusą negali pretenduoti imigrantai). Vėliau priimtoje LR Kon
stitucijoje kalbama ne apie tautines mažumas, o vartojamos

„piliečių, priklausančių tautinėms bendrijoms" (37 str.), ir „pilie
čių tautinių bendrijų" (45 str.} sąvokos.
Iš esmės teisinės nomios ir nediskriminacinė valstybės politika vi
soms tautinėms bendrijoms pripažįsta vienodas socialines galimybes

ir įsipareigoja jų kultūrų lygiateisiškumo principui. Galima teigti,
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kad pradiniame atkurto Lietuvos valstybingumo etape tautinių ma

žumų narių pilietinei integracijai buvo sukurtas juridinis pagrindas
ir politinės prielaidos.
Tačiau reikėtų suvokti, kad valstybingumo atkūrimo laikotarpiu pri
imtais įstatymais nebuvo siekiama kuo tiksliau įvardyti mažumą,

išplėtoti teorinę etninės grupės sampratą ar kaip nors plėtoti sociali
nės politikos programas. Su tautinėmis mažumomis susijusių

įstatyminių aktų tikslas pirmiausia buvo politinis ir demonstratyvus:
taip siekta išlaikyti socialinę rimtį ir užtikrinti sklandų politinio re
žimo pakeitimą. Pademonstruotas dėmesys netitulinėms2 tautybėms

ir aiškiai išreikštas įsipareigojimas demokratijai gana sėkmingai lei
do šiuos tikslus įgyvendinti, kartu siekiant išvengti etniškumo
politizavimo. Būtent politinis požiūris į mažumų situaciją (t.y. siekis
depolitizuoti etniškumą) atitraukė dėmesį nuo socialinės raidos. To
kio politinio požiūrio vyravimas lemia nuomonę, kad svarbiausi (ir
pakankami) sprendiniai yra dėl institucinės organizacijos principų
ir kad tautinių mažumų klausimas Lietuvoje pavyzdingai išspręstas.
Tačiau sutvarkyta juridinė bazė visiškai nereiškia socialinių proce
sų savaiminės damos. Socialinė atskirtis, nepakantumas, prisitaikymo
problemos išlieka (daugelio jų mechanizmų foimalizuoti net neįma
noma). Remiantis tik teisine informacija, neįmanoma adekvačiai
spręsti apie etninius procesus.

Pastarąjį dešimtmetį nelietuvių etninių grupių integracija pirmiau
sia buvo suvokiama politiškai. Praėjusio dešimtmečio pradžios
diskursas, kai buvo akcentuojamas pilietinio lojalumo ugdymas, fak

tiškai vyrauja iki šiol. Tai nulėmė nepriklausomybės atkūrimo
laikotarpio situacija, kai į mažumas buvo žiūrima kaip į potencialų
neteisėtų politinių pretenzijų šaltinį. Integruoti mažumas, vadinasi,
užkirsti šioms pretenzijoms kelią, jas nuslopinti. Integracijos reikš
mę empiriškai rekonstruoti gana sunku, nes pats terminas integracija

2 Tituline etnine grupe paprastai vadinama grupė, kurio^ pavadinimas (etnoninias) yra s
tinkamo politinio vieneto, pvz., valstybes, pavadinimo pagrindas.

greitai tapo oficialios ir politiškai korektiškos retorikos dalimi. Ta
čiau politinė integracijos samprata išryškėja mažiau oficialiuose
pokalbiuose ir diskusijose. Viena iš logiškų išvadų laikantis politi
nės integracijos sampratos yra ta, kad tautinių mažumų integracijos
problema Lietuvoje sėkmingai išspręsta, todėl šios problemos svars
tymas tėra potencialių nesutarimų eskalavimas. Si išvada retai
suformuluojama, tačiau, regis, tokia nuomonė gana plačiai paplitusi.
Tokiai sampratai artimas ir siauras teisinis požiūris į problemą, kai

priimta teisės aktų visuma laikoma pakankama integracijos politi
kos išraiška (ir pabaiga). Iš esmės teisinis pagrindas vertintinas
teigiamai, tačiau jis yra tik vienas iš politikos elementų.
Kad valstybėje būtų užtikrintas saugumas ir stabilumas, mėginta lai
kytis dviejų oficialios politikos krypčių: skatinti ekonominę Rytų
Lietuvos plėtrą ir vykdyti kultūrinę integraciją. Pastarąją iki šiol vykdo
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, išplėtojęs įvairias ben
dravimo ir bendradarbiavimo su tautinių grupių organizacijomis
formas. Ilgainiui iškilus romų padėties klausimui, Departamento dar

botvarkėje atsirado ir socialinė integracija. Tai yra viena iš prielaidų
integracijos koncepcijai Lietuvoje keistis.
Politinė integracijos samprata susijusi su pastebima tendencija kokios
nors šalies gyvenimo problemos aktualumą Lietuvoje apibrėžti kaip
išorinį veiksnį, pavyzdžiui, vertinant, kaip problema poveikia šalies

įvaizdį, koks jos santykis su šalies siekiu įstoti į ES bei NATO, ar ji
atitinka tarptautinės teisės normas. Tautinių mažumų klausimas irgi
priklauso taip suvokiamų problemų sričiai. IŠ tiesų etninių mažumų
politinė svarba susijusi ir su tarptautiniais įsipareigojimais, ir su tarp

valstybiniais santykiais (su Lietuvai strategiškai svarbiais kaimynais
Lenkija, Rusija ir kitais). Tačiau dauguma išliekančios etninės pro
blematikos priežasčių apima abi dimensijas: ne tik „išorinę", bet ir
„vidinę" — viešojo gyvenimo kokybės dimensiją.
Nors valstybė yra sudariusi vienodas prielaidas visų tautybių pilie
čių saviraiškai, etninių grupių socialiniai skirtumai egzistuoja.
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Dėmesys adaptacijai padėtų geriau suprasli, kaip klostosi etninių
grupių narių visuomeninis gyvenimas ir asmeninė raiška. Kaip mi

nėta, etniniai procesai (pokyčiai) vyksta ne tik juridiškai apibrėžtų
santykių ar formaliai įtvirtintų teisių lygmenyje. Su etninių grupių
taipusavio prisitaikymu, su daugumos ir mažumų santykiu susiję dau

guma dalykų, lemiančių etninės problematikos aktualumą šių dienų
Lietuvoje ir skatinančių atkreipti dėmesį į adaptacijos ypatumus:
•Neišspręstas optimalaus tautinių mažumų dalyvavimo poli
tiniame gyvenime klausimas (pastebima politinė segmentacija
etniniu pagrindu). Lietuvai būdinga daugelio Europos šalių
problema — menkas tautinių mažumų dalyvavimas „spren
dimų priėmimo" procesuose;
•Kontrastas — daug tautinių mažumų nevyriausybinių orga
nizacijų, bet menkas jų efektyvumas. Prie tos pačios

problemos galima priskirti prastą etninių NVO veiklos orga
nizaciją, silpną struktūrą, motyvuotų ir kompetentingų lyderių
trūkumą, mažą savanorių skaičių;
•Kai kuriose savivaldybėse esančios specifinės ^vietimo or
ganizavimo problemos neatsiejamos nuo etninių grupių
socialinės ir pilietinės raidos, todėl tampa ne tik valstybės,

bet ir tarptautinės politikos objektu;
•Tam tikrų tautinių mažumų segmentų marginalizacija ir kaip
rezultatas — pilietinės anomijos raiška;
•Marginalių ir neintegruotų romų grupių egzistavimas.

Nepakankamas etninių mažumų pilietinis ir politinis dalyvavimas
gali paskatinti nelygybės - realios arba įsivaizduojamos — formavi
mąsi. Savo ruožtu etninė nelygybė — nesvarbu, reali ar taip

įsivaizduojama - įstumia į uždarą problemų ratą: ji tampa pagrindu
netitulinės tautybės gyventojų etninei mobilizacijai, pasireiškiančiai
patvarių stink turų susidarymu ir nevienodo radikalumo grupių veik

la. Kitas etninės nelygybės padarinys — pilietiškumo atrofija,
abejingumas ir nusišalinimas nuo visuomeninio bei politinio šalies

gyvenimo (radikalams suteikiantis papildomų galimybių remtis vi
sos grupės vardu). Tokie socialiniai procesai, kaip marginalizacija ir
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etninis atsiribojimas, sudaro prielaidas psichologiniam nepasitenki

nimui ir politinei manipuliacijai.
Kokia šalyje mažumų situacija, svarbu ne tik saugumo (lojalumo)
sumetimais, bet pirmiausia — demokratijos kokybės požiūriu. Igno
ruodami pasyviuosius ir atsiribojusiuosius, krypstame į selektyvią
demokratiją, kai tam tikro branduolio viduje praktikuojama demo
kratija ir pakantumas, tačiau už jo ribų lieka dalis bendruomenės,
kuri irgi susijusi su to branduolio priimamais sprendimais ir kuri
ilgainiui gali prarasti ne tik dalyvavimo įgūdžius, bet ir įsitraukimo j
bendrą politiką kanalus. Taip gali atsinaujinti ir senos problemos ^
etninė mobilizacija ir neapibrėžtas lojalumas.
Socialinių etninių procesų eigos modeliavimas neįmanomas be ana

lizės ir specifinės empirinės informacijos apie etninių mažumų narių
adaptacijos eigą. Parengę teorinį tyrimo modelį (Kasatkina, Leončikas 2000), siekėme surinkti duomenis, kurie leistų įvertinti tam tikrus
socialinės ir kultūrinės adaptacijos aspektus. Iš visų apklausos etni

nių grupių atrinkę analogiškus socialinius segmentus galėjome jas
lyginti neredukuodami jų skirtumų į demografinius populiacijos bruo
žus. Daugiausiai dėmesio skyrėme etninių procesų turiniui, į kurį
žvelgėme pro adaptacijos strategijų analizę. Šiuo atveju lyginant gru
pes svarbiausia buvo ne jų etninės kultūros turinys, o socialinės
padėties veninimai ir jų ryšys su etnine tapatybe. Nors esama ten
dencijos mažumų svarbą vertinti pagal jų gausą, siekėme parodyti,
kad svarbiausia - ne dydis, bet socialinė situacija. Pastaraisiais me
tais ryškėjantis susirūpinimas negausia, tačiau defacto marginalia
romų bendruomene yra tinkamas kintančio požiūrio pavyzdys. Beje,
knygoje tiesiogiai kalbant apie šią etninę grupę vartojamas terminas
„romai". Tačiau svarstant ne pačių romų situaciją, o pateikiant in
formaciją apie bendresnes (pvz., nuostatų ir tolerancijos) problemas,

paprastai paliekame tą terminologiją, kokia ji buvo vartota atitinka
moje situacijoje ar diskurse, pvz., jei apklausoje buvo teiraujamasi
apie „čigonus", tai ir tekste kalbama apie tai, kokias nuostatas res

pondentai išreiškė „čigonų" atžvilgiu. Prisilaikydami šio subtilaus
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skyrimo, iš esmės pripažįstame abu terminus ir atsiribojame nuo jų
ideologinių konotacijų. Tokiam apsisprendimui turėjo reikšmės ir
pastaraisiais metais nusistovėjusi Europos Tarybos praktika vartoti
abu terminus greta.3 Labiau teorinio pobūdžio terminų problemos
aptariamos knygos pradžioje.
Pirmajame skyriuje svarstomos pagrindinės etninių studijų sąvokos,
kurios tinka Lietuvos situacijai ir socialinės etniškumo raiškos ana
lizei. Etninė grupė, mažuma ir diaspora —tai terminai, nusakantys

etninių darinių socialinį pobūdį. Toliau pateikiama etninės kompo
zicijos apžvalga leidžia suvokti, kad Lietuvoje išties esama įvairaus
pobūdžio, skirtingos socialinės patirties etninių grupių. Etniškumo
sampratai skirtą pirmąją dalį užbaigiame Šių dienų realijų komenta
ru apie tai, kokią vietą mūsų kasdieniame gyvenime nepastebimai
užima etniškumas.

Antrajame ir trečiajame skyriuose dėstomos pagrindinės prielaidos,
kuriomis remtasi projektuojant aprašomąjį tyrimą. Statuso grupės bei
adaptacijos sąvokos yra atraminiai taškai tolesnei analizei, lad pa

teikiami pagrindiniai teorinio požiūrio į adaptacijos strategijas
bruožai. Be to, aprašoma tyrimo metodika, t.y. atrankos ypatumai.
Atrankos sumanymas buvo vienas iš tyrimo iššūkių - tikimės, kad
radome tinkamą būdą pažvelgti į etninių grupių ypatumus neredu
kuojant jų tiesiog į socialinius ar demografinius gyventojų skirtumus.

Etninių grupių specifiniams bruožams atskleisti skirtas ketvirtasis
skyrius. Adaptacijos tyrimui svarbu tai, kad skirtumų esti ne tik iden
tifikacijos plotmėje, bet ir socialiniuose ryšiuose bei savo padėties
vertinimuose. Stebėjome skirtumus pinui ui ų bei antrinių santykių,
visuomeninio aktyvumo, pokyčių suvokimo srityse. Mėginome ap
tarti procesus, kurie, nors ir ne visada aiškiai suvokiami, jaudina
etninių grupių narius: tai — tapatumo turinys ir etninis pakantumas.

Penktajame skyriuje plėtojame pagrindinių adaptacijos procesų ana3 Su Europos Tarybos veikla ir dokumentais galima susipažinti adresu:
[lmp://www.coe.inl/T/E/Social_Colieion/Roma_G>psies]

ližę ir pristatome tyrimo medžiagos analize pagrįstus šių procesų api
būdinimus. Aptardami integraciją, asimiliaciją, marginalizaciją ir
separatizmą kaip atskirus adaptacijos lipus, siekėme išryškinti, kaip

gi jie pasireiškia individo socialiniame gyvenime.
Dalyje „Pritrauktas kadras" aprašomos trys konkrečios su etninių

mažumų adaptacija susijusios situacijos: Visagino gyventojų požiū
riai, trijų didžiausių Lietuvos etninių grupių požiūris į Lietuvos narystę
ES ir romų skurdas. Šiais „fragmentais" siekėme ir pailiustruoti adap

tacijos analizę, ir pateikti pastabų kelioms iš problemų, vis
aktualesnių visuomenei ir valstybės etninei politikai.

Siame tekste remiamasi apklausa, į kurią buvo įtrauktos trys didžiau
sios dabartinės Lietuvos etninės grupės - lietuviai, rusai ir lenkai, ir

Lietuvos istorinės diasporos —totoriai bei žydai. Nors formaliai žiū
rini tai, žinoma, nėra visos „Lietuvos etninės giupės", laciau tikimės,

jog jos leidžia užčiuopti pagrindimus etninės raidos dalykus, kurie
svarbūs visoms grupėms. Pateikiami duomenys gauti iš anketinių
apklausų ir interviu. Apklausa buvo atliekama 2001 m., o 50 inter
viu buvo atlikti 2002 m. kovo — balandžio mėnesiais.
Manome, kad dėmesys adaptacijos turiniui pasitarnauja kaip būdas
etniniams procesams dabartinėje visuomenėje svarstyti, leidžiantis

ir moksliškai rekonstruoti etniškumo socialinę reikšmę, ir įvertinti
individo lygmenyje aktualias problemas, iradekvačiai svarstyti gali
mus iššūkius visuomenės raidai. Tikimės, kad iškėlėme ne tik
abstrakčius klausimus, bet palietėme ir konkrečius mūsų visuome
nės etninėms grupėms įlipimus dalykus.

1. ETNIŠKUMAS ŠIUOLAIKINĖJE

VISUOMENĖJE

1.1. Etninė grupė, etninė mažuma, diaspora:
teorinis žvilgsnis

Etniškumas ar tautybė?
Pastaraisiais dešimtmečiais visuomenės moksluose paplitęs etniš
kumo terminas šiandien yra beveik nepakeičiamas. Įsitvirtinęs

šiuolaikiniuose socialiniuose moksluose, į Rytų Europos kalbas jis
atkeliavo kartu su po komunistinio bloko žlugimo kilusia nacionaliz

mo studijų banga ir atitinkamu kitakalbės informacijos srautu. Tačiau
ar etniškumo termino vartojimas atspindi kokj nors metodologinį po
žiūrį, ar tai — viso labo populiarios vartosenos dalykas? Galbūt
etniškumas tik pakeitė seniau vartotas giminingas tautybės, tautiš
kumo sąvokas?

Kai kuriais atvejais etniškumas išties yra lietuvių, msų ir daugelio
kitų Rytų Europos kalbų sąvokos „tautybė" atitikmuo. Taip yra gy
ventojų surašymuose, statistikoje, gyventojų sudėties tyrimuose.
Dabartinėje visuomenėje egzistuoja tam tikros administracinės prak
tikos sritys, kuriose tautybė institucionalizuojama. Statistika,

gyventojų registras, pilietybės kriterijai kai kuriose valstybėse — vi
sa lai tautybę paverčia tariamai objektyvia kategorija.
Institucionalizacijos procesas savaime siekia panaikinti tautybės va

riacijas. O etniškumo terminas palieka galimybę (ir net įpareigoja)
patį reiškinį interpretuoti su jo niuansais. Todėl analitinėse studijo
se, mūsų manymu, etniškumo sąvoka turi tam tikrų pranašumų.

Tautybės ir tautiškumo sąvokos, įsišaknijusios kasdienėje vartose
noje, velka kasdienės sąmonės prasmių šleifą ir lieka ideologijos
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šešėlyje. Be to, tautybė iškelia klausimą, koks jos santykis su tauta, o
tai jau atskira, beribė tema. Gerai žinoma, kad lietuvių kalbos Žodis
taitta vienu atveju gali reikšti etninę grupę, kitu atveju - naciją, t.y.
politinį darinį, tad, vaitojant tautiškumo ar tautybės sąvokas, nelengva

išvengti painiavos. Nesigilinant į šių prasminių niuansų kilmę ir raidą
galima pastebėti, kad kai kurie Lietuvos mokslininkai, siekdami ana
litinio aiškumo, yra linkę tautos, tautiškumo sąvokas priskirti kasdienės
vartosenos sričiai, o mokslinėje analizėje remtis neutralesniais termi
nais „etninis" bei „etniškumas" (žr. Čepaitienė 2001: 168-189).
Vientisos etniškumo teorijos išties nėra, tačiau tam tikrų sąvokos
niuansų, susijusių su įsivyravusiu iš anglosaksiško diskurso kilusiu
ethniclty terminu, esama. „Etniškumo" terminas (kildinamas iš graikų

k. ethnos) dažniausiai nurodo tapatybę, grindžiamą bendra kilme ir
bendruomeninio solidarumo jausmu. Susiklosčiusi vartosena, nors ir
labai neapibrėžta (dėl to W. Connoras vadina etniškumą chameleo-

nišku terminu), atsižvelgia į subjektyvumą, tapatybę ir socialinį
konstravimą. Net jei daugelyje mokslinių tyrimų naudojamasi darbi
niais (dėl to dažnai skirtingais ir neišbaigtais) etniškumo apibrėžimais,
suvokiamas jų pranašumas prieš populiarioje vartosenoje ir ilguose
ginčuose karštai svarstytus, tačiau vienaip ar kitaip neišvengusius
kompromitacijos terminus. Tautos, liaudies, nacijos, nacionalizmo
sąvokos yra susijusios su savitais kalbiniais, kultūriniais ir ideologi

niais klodais; prisiminkime šių sąvokų nesutampančias vokiškąsias
ir prancū^iškąsias reikšmes, jų naudojimą nacizmo retorikoje arba
autoritarinėse tarpukario Rytų Europos valstybėse. Daugelis jų, ma
noma, nėra mokslinę kritiką atlaikančios sąvokos, ir Šiandien yra
g^eičiau istorinio tyrimo objektas, o ne akademinių socialinių moks
lų instrumentas. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad ir sovietinė
etnografija bei vėliau formuota etnosociologija siekė rasti tam tikrų

nuo kasdienės vartosenos atribotų sąvokų, iš kurių labiausiai žino
ma — J. Bronilčjaus išplėtota etnoso samprata (BpoMJieH 1983). Tačiau
etnoso teorija negalėjo pasklisti irtapli laisvai svarstoma dėl sovieti
nio režimo sukurtos tarptautinės izoliacijos. Kila vertus, sovietiniai
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etninių procesų tyrimai visada buvo neišvengiamai riboti, nes į svars

tymus negalėjo įtraukti kritiškos politikos analizės. Be to, etnoso
teorijos terminija neišvengė ideologijos prisilietimo ir tapo oficialio
sios politikos užsakymu vykdomo etninių procesų aiškinimo dalimi
(Giordano2000).
Etniškumo sąvoka taip pat neišvengė ideologinio panaudojimo. Et
nologų ir etnografų registruojami etniniai ypatumai kartais būdavo
naudojami grupių skirtumams Įtvirtinti. Politinis etninių ypatumų
instrumentalizavimas, siekis atsiriboti arba solidarizuoti tam tikrą
grupę bent jau Rytų Europoje dažniau vyko vartojant su tauta ir tau
tybe susijusią terminiją. Tačiau tariamai moksliškai objektyvių
etniškumo kriterijų naudojimas politinėse pertvarkose ar etniniuose
valymuose Rytų Europoje išties verčia šiuos svarstymus išsakyti prieš
pereinant prie tiesioginio dėstymo. Nepaisant to, išliekantis aktyvus

mokslinis diskursas, kurio neatskiriama dalis yra ne tik dėmesys
etniniams reiškiniams, bet ir kritinis santykis su juos įvardijančiais
terminais bei populiariais aiškinimais, leidžia etniškumo sąvokai iš
likti tinkamu tyrimo instrumentu.

Pastarųjų dešimtmečių diskusijose įsitvirtino bendro pobūdžio nuo
monė, pripažįstanti, kad etniškumas — tai daugelio dimensijų
reiškinys, susijęs su socialiniu kontekstu, kuris daro įtaką etnišku
mo raiškai ar net konstruoja patį etniškumą. Nebūtinai etniškumas

egzistuoja tik tuomet, kai egzistuoja aiškiai apibrėžtos grupės, kurių
narius sieja nuolatiniai įvairus ryšiai. Etniškumas pasireiškia ir ki
tais būdais. Mėgindami atsižvelgti į skirtingo stiprumo ryšius,
galinčius būti etniškumo išraiška, galime pasinaudoti skirtimi tarp
etninės kategorijos, etninių ryšių tinklo ir etninės bendruomenės.

Etninė kategorija - tai socialinės klasifikacijos dalis. Kategorijos
visada pasižymi tuo, kad išryškina kontrastus, ir dėka to galima at

skirti jai priskirtinus narius ir pašaliečius. Jos gali atlikti savo
funkciją — padėti klasifikuoti aplinkiniame pasaulyje sutinkamus
žmones, tačiau visai nebūtina, kad vienai kategorijai priklausančius

Žmones sietų asmeniniai ryšiai. Etninių ryšių tinklą gali sudaryti ai-

bė decentralizuolų ryšių, siejančių tam tikrai etninei kategorijai pri
klausančius žmones. Etniškumas pasitarnauja kaip kanalas, kuriuo
cirkuliuoja informacija, tarpusavio pagalba ir pan. Etninė bendruo
menė — tai jau stabilesnis darinys, grupė, kurios narius sieja

pastovesni ir įvairiapusiai ryšiai. Atsižvelgdami į skirtingą etnišku
mo raišką galime suvokti, kad vietoje vienos tvirtos sąvokos „etninė

grupė" turime skalę, kurios padalas skiria skirtinga pačios „grupės"
reikšmė (^^po6HxeBa 2002: 120-122). Pabrėžtina, kad ta pati etninė
kategorija, arba „nominali tapatybė" (Jenkins 1997), gali turėti skir
tingą reikšmę skirtingų individų gyvenimuose. Praktinę reikšmę ir
apčiuopiamus padarinius turi „realioji tapatybė" — tai, kaip inten

syviai individai atsižvelgia į su jais siejamą etninę kategoriją, ir tai,
kokiu laipsniu atsižvelgia j ją konstruodami ir interpretuodami savo
planus ir poelgius (plg. Z^po6H^KeBa 2002: 121). Aiškinantis adapta
cijos raidą svarbu įvertinti, kaip ir kada žmonės naudojasi tautybe
suvokdami savo ir kitų sėkmes bei nesėkmes. Savo tyrime mes taip

pat siekėme atskleisti, kaip ryškiai etninės kategorijos atsispindi ap
klaustųjų grupių sąmonėje.
Etniškumo sąvoka leidžia analizuoti ir lyginti įvairius etninius reiš
kinius, fiksuoti identifikacijų ir jų raiškos įvairovę, netelpančią
nusistovėjusiuose tautybių klasifikacijos rėmuose. Paradoksalu, taČiau tam tikras sąvokos neapibrėžtumas tampa jos pranašumu.
Etniškumo sąvoka tampa išeities tašku stebint naujai atsirandančias
ir etninėmis laikomas tapatybes (Rusijoje - „atbuudantys" skitai,
Lietuvoje — „atgimstantys" prūsai...). Kita vertus, etniškumu gali
ma įvardyti tai, kas tarpusavyje sieja lik dalį vienos tautybės žmonių.
Vargu ar kas teigs, kad yra litvakų tauta arba tokia tautybė kaip Lie
tuvos totoriai, tačiau yra tokios kilme grindžiamos bendruomenės.
Nėra nei Baltijos rusų tautos, nei tautybės, tačiau yra tam tikras žmo

nių jaučiamas solidarumas ir tapatybė. Pavyzdžiui, Baltijos rusų ir,
pavyzdžiui, Sibiro rusų etniškumas gali turėti skirtingų niuansų. Et
niškumo sąvoka leidžia aptarti skirtingas vienos lautybės grupes
(nekeliant ontologinio klausimo, ar jos yra viena „tauta"). Todėl Šia-
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me darbe renkamės etniškumo terminą ir sąvoką. Tuomet galime kelti

ir vieną esminių tyrimo klausimų: kokios gi yra Lietuvoje gyvenan
čios ir tam tikru etniškumu pasižyminčios bendruomenės - tiesiog
etninės grupės, mažumos, diasporos?..

Etninės grupės sąvokos vartosena

Viena esmingiausių kliūčių etninės grupės sąvokai apibrėžti yra ne
tik paties reiškinio įvairiapusiškumas, bet ir nuolat kintantis etninių
grupių pobūdis. Tyrinėtojai pastebėjo ne tik gausybę tariamai to pa
ties reiškinio (etninės grupės) atmainų, bet ir tai, kad kintant
visuomenei, gali kisti jos narių etniškumo sampratos, t.y. priklauso
mybės „savo" grupei kriterijų supratimas. Dėl to kai kurie

mokslininkai neskuba nuolat tikslinti definicijų, o naudojasi jau esa
mais apibrėžimais arba (dabar — vis rečiau) pateikia savus. Nepaisant
skirtingų interpretacijų, daugmaž sutariama, jog etninė grupė yra vie

na pagrindinių kategorijų visuomeninėse klasifikacijose. Mes
apžvelgsime kai kurias sociologų pastangas suformuluoti etninės gru
pės sampratą.

Socialinių mokslų raida klostėsi taip, kad viena stipriausių sociolo
gijos tradicijų (JAV) etninei grupei ėmė priskirti „grupės, turinčios
bendras tradicijas ir tapatybės pojūtį ir egzistuojančios platesnėje
visuomenėje kaip subgrupė," prasmę. Tokia samprata etninės gru
pės terminą pavertė mažumos sinonimu: Jungtinėse Amerikos
Valstijose etninės grupės terminas vartotas beveik visoms išskirti
nėms religinėms, lingvistinėms ir kitokioms mažumoms apibrėžti.

Įvade j studiją „Etniškumas" N. Glazeris ir D.P. Moynihanas (1975:
6), nors ir atmesdami mintį, kad etniškumas susijęs tik su mažumo

mis, pamini, jog „esama šiek tiek tiesos tame, kad identifikacijos
formos, pagrįstos tokiomis skirtingomis socialinėmis realijomis, kaip

religija, kalba ir tautinė kilmė, turi kažką bendra, taigi taip sudaro
mas naujas terminas, apimantis viską: „etniškumas". Bendra tarp jų
yra tai, kad jos visos tapo efektyviu grupių mobilizacijos konkre
tiems politiniams tikslams centru..."

Britanijoje etninių santykių tyrimų kryptis (ethnic and radai relations) taip pat klostėsi išimtinai kaip imigravusių mažumų analizės
sritis. Akivaizdu, kad tokia etninės grupės samprata prasilenkia su
daugelio Europos visuomenių realijomis, tačiau Europoje atitinka

ma socialinių mokslų pakraipa nebuvo taip išplėtota, kaip
anglosaksų visuomenėse. Pasak W. Connoro, Amerikos sociologų

etninės grupės apibrėžimas tikrąją reikšmę pažeidžia mažiausiai
dviem svarbiais aspektais: etninė grupė gali būti ne tik subordi
nuota platesnės politinės visuomenės dalis; ji gali būti ir
dominuojanti grupė vienoje valstybėje arba atskiros jos dalys gali
egzistuoti keliose valstybėse. Antra, etninės grupės termino popu

liams taikymas bet kokiai partikuliariai grupei beveik užtemdo
įvairių tapatybės formų skirtumus.

Kai XX amžiaus sociologija susidūrė su nemažėjančia etnine įvairo
ve ir pripažino, kad net Amerikos „katile" etninės grupės nesusilydo
į vientisą masę, atsirado daugybė naujų etniškumo svarstymų ir in
terpretacijų. Anksčiau apžvelgęs vartojamas formuluotes, T. Parsonsas

atk^^ipė dėmesį į du bniožus, dėl kurių sutinka daugelis. Tai — gru
pinės tapatybės idėja bei žmonių organizavimasis į skirtingas grupes,
irsolidarumo bei lojalumo jausmas, vienijantis tų grupių žmones (Par-

sons 1975:53). Vėliau vis daugiau dėmesio sulaukė atskiroms
grupėms būdingi skiriamieji biuožai, F.Barthas (1969) išryškino et
ninių ribų reikšmę ir suskirstė etninių grupių skiriamuosius biuožus
į tam tikins tipus:

1)Biologiniai. Grupei būdingas biologinis tęstinumas, t.y. ap
skritai jos nariai priklauso vienam bendram genetiniam
fondui, kurį ilgainiui reprodukuoja.

2)Kultūriniai. Grupės nariams būdingos bendros pagrindinės
vertybės, pasireiškiančios vienodomis kultūrinėmis formo
mis.

3)Kalbiniai. Grupė - tai komunikacijos ir kontaktų laukas, tad
nariams lengviau bendrauti tarpusavyje negu su kilų grupių
nariais.
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4) Struktūriniai. Grupės nariai savo tarpusavio santykius tvar

ko savitai, kitaip nei kiti žmonės. Narystė grupėje yra
suvokiama pačių narių ir identifikuojama aplinkinių kaip tam
tikra kategorija, kitokia, nei kitos tos pačios rūšies kategori
jos.

Paskutinioji bruožų grupė nurodo socialinių santykių svarbą etniš
kumui: etninė grupė gali apibrėžti save tik remdamasi kontaktais ir
lygindamasi su kitomis grupėmis, kurias jos nariai laiko kitokiomis.
Kad etninė grupė egzistuotų, individai turi laikyti save jos nariais.
Struktūrinis aspektas taip pat numato aplinkos reakciją, išorinio pa
saulio požiūrį, nes etniškumas pasireiškia ne tik grupės viduje, bet
sukelia ir tam tikrą išorinio pasaulio reakciją. Savęs laikymas tam
tikros grupės nariu ir kitų atliekamas priskyrimas - logiškai skir
tingi veiksmai; saviidentifikacijai nebūtini išoriniai, „objektyvūs"
požymiai (Lalluka 1990: 24). Nemažai tyrinėtojų remiasi šia skirti
mi ir saviidentifikaciją laiko Šiuolaikinėje visuomenėje etniškumą
lemiančiu veiksniu (ypač toks požiūris išpopuliarėjo postmodernizmo
ir reliatyvizmo plitimo metu, kai viską ėmė užgožti madinga tapaty
bės tyrimų kryptis). Subjektyvusis etniškumo kriterijus taip pat
reiškia, kad žmonės vienai ir tai pačiai grupei gali priklausyti dėl
skirtingų priežasčių: kilmės^ gyvenamosios vietos, religinių ar poli
tinių įsitikinimų, karjeros sumetimų, Šeimos ryšių ir 1.1.
Galimas dalykas, kad kai kurie etninės grupės nariai jais tapo dėl są
moningo pasirinkimo ir savanoriško apsisprendimo, tačiau dauguma

nariai yra tiesiog dėl kilmės. Antropologai, etnologai ir kiti mokslinin
kai, siekiantys platesnių palyginimų pasauliniame kontekste, etniškumą
ir etninę grupę labiau linkę traktuoti jų „pirmykšte" prasme, t.y. rem
tis bendros kilmės suvokimu (dar Weberis siūlė „etnine grupe vadinti

tas žmonių grupes, kurios puoselėja tikėjimą bendra kilme"). Tikėji
mas bendra kilme svarbus grupių formavimuisi ir išlikimui ir visai
nesvarbu, ar egzistuoja kraujo ryšiai. Bendrų šaknų įsivaizdavimas daž
nai esti mitologizuotas ir nepagrįstas. Kritiškas mitų dekonstravimas

tapo viena iš tyrimo sričių. Tačiau verta paminėti, kad, plėtojantis na-
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cionalizmo studijoms, mokslininkai ilgainiui ėmė susilaikyti nuo radi
kalios primordializmo kritikos ir, aptardami etninių grupių ar tautų
raidą, ėmė derinti situacinių ir prigimtinių veiksnių analizę. Tai bene
krypti ngi ausi ai derino A. D. Smithas (1986, 1994), pateikęs kompro
misinę etninės grupės sampratą Lietuvoje populiarioje monografijoje:
„Etninę grupę ^alima iš tikrųjų naudingai apibrėžti kaip kokią
nors socialinę grupę, kurios nariai yra bendros kilmės, I u n ben
drą istoriją ir kultūrą bei tarpusavio solidarumo jausmus,
išskiriančius juos iš kiti} grupių. Įprastas etninių grupių požiū
ris paremtas jų narių įsitikinimu, kad jų bendruomenė — tai
pasaulio centras ir vienintelis teisingumo kriterijus" (Smith

1994:121).
Amerikos sociologija išpopuliarino etniškumo terminą ir tuo suteikė
impulsą etninės grupės sampratos raidai įvairių šalių mokslininkų
darbuose. Nors ir egzistuoja skirtingos interpretacijos, etninės gru
pės sąvoka tapo universalia akademinio diskurso dalimi. Be abejo,

etniškumo teorijų spektro apžvalga būtų atskiras darbas. Mūsų tiks
las kur kas kuklesnis: parodyti, kad etninė grupė yra pakankamai
lankstus, korektiškas ir neutralus terminas. Dėl šių savybių jis tinka
atskiriems visuomenės etninės kompozicijos segmentams pavadinti.

Etninė mažuma
Įvairiuose tarptautinės teisės aktuose vartojamas terminas „etninės

mažumos", tačiau daugelyje jų nepateikiama konkretaus apibrėži
mo. Be to, vartojamos sąvokos „tautinės mažumos", „etninės, religinės
arba kalbinės mažumos", „tautinė ar rasinė kilmė*'.4 Būta įvairių

mėginimų tą apibrėžimą pateikti, tačiau visiems priimtino varianto
dar nėra. Visgi egzistuoja tam tikras sutarimas ir pragmatiškas po

žiūris, kad etninių mažumų ir joms priklausančių asmenų apsauga
galima rūpintis ir nepasiekus idealaus sutarimo dėl pačios sąvokos.

* Atitinkamai ži\: Europos Tarybos Tautinių mažumų apsau^os pagrindų konvencija; Taiptaulini ^ pilietinių ir politinių teisių paktas, 27 slr.; Tarptautinė konvencija dėl visų fonui]
rasinės diskriminacijos panaikinimo, 1 str. ir kt.
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Dėl politinių galinio apibrėžimo implikacijų jį pateikti ir įteisinti
gali būti vengiama sąmoningai. Kai nėra konkretaus apibrėžimo, vals

tybės gali atsižvelgti į savo požiūrius ir aplinkybes. Kita vertus,
mažumų teisių apsaugos sistema išlieka gana lanksti ir atvi^^ toms

grupėms, kurių savitumo kriterijai nėra itin konkretūs ir gali ne iki
galo atitikti konkrečius apibrėžimus. Nors kartais „etninė mažuma"
ir „tautinė mažuma" gali būti vartojamos sinonimiškai ir sukelti pro

blemų interpretuojant, teisėje pastebima tam tikrų jų vartojimo
skirtumų. Tarptautinėse pasaulinio masto deklaracijose vyrauja ter
minas „etninės mažumos" (arba etninė kilmė), o europiniuose
tarptautinės teisės dokumentuose dažniau kalbama apie „tautines
mažumas".5
Europoje su „tautinės mažumos" kategorija paprastai siejami du prin

cipai: ryšys su šalies teritorija ir jos pilietybė. Europoje ryšys su
gyvenama teritorija stipins ne tik „pagrindinėse tautose", bet ir įvai
riose toje pačioje valstybėje gyvenančiose etninėse grupėse. Tautinės
mažumos sąvoka paprastai nurodo grupę, kurios protėviai nuo neat

menamų laikų jau gyveno toje pačioje teritorijoje, tačiau kuri dėl
politinių sienų kaitos tapo politiškai pavaldi politiniam vienetui, ku
riame dominuoja kita etninė grupė. Kai kuriais atvejais tautinės
mažumos gali pretenduoti j specialią valstybės globą, tačiau papras

tai tokiais atvejais numanoma, kad jie privalo būti šalies piliečiai.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Europoje neautochtonai paprastai
nelaikomi tautinėmis mažumomis, kurios gautų valstybės paramą savo

kultūrai ir paveldui. Todėl darbo migrantams bei pabėgėliams tauti
nių mažumų statusas nepripažįstamas, jiems apibūdinti kartais
vartojamas etninių mažumų terminas.
Galima sulikti, kad „etninė mažuma" yra platesnė sąvoka, o „tauti
nė mažuma" — tam tikra jos forma {Pawlak 2001:71). Vienų ar kitų
terminų iškilimą ir interpretavimą kartais lemia teisinių terminų ir

politinių sutarimų raida. Siame darbe norėtume sutelkti dėmesį ne į
5 Plačiau žr.: Pawlak (2001).
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teisės ir politikos problematiką^ o j socialinį kontekstą, kuriame et
ninės mažumos gyvena ir reiškiasi. Todėl siekiame konstruoti
terminus visų pirma pagrįstus socialinio pobūdžio ir sociologiniais
kriterijais. Toliau etninė mažuma suprantama kaip realios arba su

vokiamos nelygybės kategorija, o ne kaip iš teisinio ir politinio
diskurso perimta aprašomoji sąvoka.

Nacionalinių valstybių pasaulyje išlieka ir etninė įvairovė, irtos są
lygos, kuriomis kai kurios etninės grupės yra mažumos. Europinė

tautinės mažumos samprata ir politinių sienų istoriškumo pripažini
mas yra geras pavyzdys, parodantis, kad ne palyginti nedidelis grupės
narių skaičius, o pats politinės subordinacijos faktas yra pagrindinis

mažumos bruožas (plg. Simpson, Yinger 1985:10). Plačiai vartojami
terminai „daugumos grupė" ir „mažumos grupė" sociologijoje ne tik
nusako visuomenės etninę įvairovę, bet ir apibūdina etninę (rasinę)
hierarchiją. Kai kurios visuomenės grupės turi didesnių, nei kitos,

privilegijų ir išteklių. Etninės grupės gali skirtis politine galia, eko
nominėmis galimybėmis ar kultūros prestižu. Kultūrinio pobūdžio
privilegijomis paprastai naudojasi titulinės tautos: jų gimtoji kalba
bei kultūra įgauna valstybinės kalbos ir kultūros statusą. Sis statu
sas paprastai būna vienas svarbiausių nepriklausomos nacionalines

valstybės kūrimo tikslų.
Faktas, jog grupės turi nevienodų galimybių siekti socialinių gėiybių arba kultūros plėtojimo, leidžia kalbėti apie etninę stratifikaciją.
Kai kuriose visuomenėse rasinė ar etninė kilmė gali tapti vyraujančiu

gmpės socialinės padėties rodikliu. Klasinė ir rasinė stratifikacija kar
tais sutampa ar iš dalies sutampa, o kartais yra skirtingos sistemos.
J.R. Eeaginas (1984:21-22) pabrėžia, kad, pvz., etninė hierarchija

JAV egzistavo nuo pat valstybės susikūrimo. 1790 m. pagrindinės
etninės grupės visuomenėje hierarchiškai taip išsidėstė (žemėjimo
tvaiką): anglų kilmės amerikiečiai, Škotų kilmės amerikiečiai, airių
kilmės amerikiečiai, juodaodžiai amerikiečiai ir Amerikos autochto
nai (indėnai). Vėlgi svarbu pabrėžti, kad skirtingą padėtį šios grupės
užėmė ne dėl savo dydžio. Nepaisant pinninės ir tiesioginės reikš-
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mės, daugumos ir mažumos sąvokos sociologijoje lapo padėtį hierar
chijoje, o ne santykinį narių skaičių nusakančiomis sąvokomis.
Aukštesnę padėtį turinčios grupės paprastai vadinamos dominuo
jančiomis, o esančios žemiau - subordinuotomis, pavaldžiomis
grupėmis, arba mažumomis.

Su nelygybės analize susijusios diskriminacijos ir išankstinio nusi
statymo sampratos. Šiuolaikinėse demokratinėse visuomenėse
paprastai nebeaptinkame institucionalizuotos diskriminacijos, pagal

kurią aiškiai galėtume atskirti dominuojančias ir subordinuotas gru
pes. Tačiau kartais nelygios galimybės ir ištekliai sutampa su
etninėmis ribomis. Pasitaikanti diskriminacija ar rasizmas išstumia
mi į neformalaus elgesio sritis, o nelygybė išreiškiama subtilesniais
socialinės sąveikos būdais. Tam tikrų grupių pranašumas ir teisės
gali būti grindžiamos mąstymo stereotipais, pateisinamos istoriniais

paaiškinimais arba politiniais bei ideologiniais argumentais. Euro
pos etniniuose konfliktuose įprastas istorinių skriaudų motyvas. Naujų
valstybių kūrimas ar atkūrimas taip pat ieško savo laikotarpį atitin
kančių pateisinimo būdų. Be abejo, tautų apsisprendimo teisė ir
nacionalinių valstybių kūrimas gali vykti taikiai ir būti pripažintas
tarptautinėje teisėje bei politikoje. Visgi Rytų Europos šalių patirtis
po komunistinio bloko suirimo rodo, kad nepaisant istoriškai ir ide
ologiškai pateisinamų bei taikiomis priemonėmis įgyvendinamų
politinių pokyčių, pertvarkoma visuomenė etninius santykius papras
tai turi konstruoti naujai.

Etninė grupė, atsidūrusi nelygioje padėtyje palyginti su kitomis et
ninėmis grupėmis arba tapusi diskriminacijos objektu ir nepajėgianti
jos įveikti, tampa etnine mažuma. Nepaisant formalių lygybės krite
rijų, didelę reikšmę turi subjektyvi mažumos narių savijauta ir
situacijos suvokimas. Šiam suvokimui svarbios ne tik formalios tei

sės, bet ir grupės kolektyvinė patirtis, tiesioginė ir simbolinė sąveika
su daugumos nariais bei daugumos nuostatos.
Nors šiuolaikinėse Vakarų visuomenėse vyrauja demokratiniai prin

cipai, dominuojančiose grupėse į etnines mažumas išlieka skirtingi

požiūriai. R. Mertonas (1968) yra išskyręs keturis nuostatų tipus.
„Visada geranoriški" {all-iveather liberals) dominuojančios grupės
nariai vengia diskriminacijos netgi tais atvejais, kai jiems asmeniš
kai tai nenaudinga. „Geranoriški tik palankiomis sąlygomis"
įfair-iveatker liberals) mažumų atžvilgiu geranoriški ir nejaučia prie
šiškumo, tačiau jei mažumų reikalavimai ir teisės kelia grėsmę
daugumos interesams, saugumui, visuomeniniam ar kultūriniam sta

tusui, jie protestuoja ir palaiko diskriminacinę politiką. „Tykūs
[diskriminacijos] šalininkai" (timid bigots) savo nuostatų neišreiš
kia dėl teisinių apribojimų, viešosios nuomonės ar finansinių
sumetimų. „Aktyvūs fanatikai" (active bigots) savo nepakantumą iš
reiškia veiksmais. Deja, ir dabartinėse demokratinėse visuomenėse

pastebimi visi Mertono aprašyti diskriminacinių nuostatų tipai — ir
pasyvus diskriminacijos toleravimas, ir veiksmais išreiškiamas ne
pakantumas.

Mažumos nariai ir jų grupės gali skirtingai reaguoti j iš daugumos
patiriamą neigiamą nuostatą ar diskriminaciją. R. Rose'o nuomone

(Kasatkina 1999), norint suprasti mažumų reakciją, reikia atsakyti į
tokius du klausimus: 1) ar mažumos nariai sutinka ir priima, ar at

meta dominuojančios grupės sukuriamą požiūrį į savo grupę kaip į
pavaldžią? 2) ar mažumos nariai pasirengę atlikti tą vaidmenį, kurį
jiems dominuojanti grupė priskiria - pavaldžių ar net pažemintųjų
vaidmenį? Pagal tai Rose'as apibūdina keturis mažumų reakcijos į
diskriminaciją tipus. Nuolankumas pasireiškia tuomet, kai mažumos
nariai sutinka su savo pavaldumo statusu, nors tokio paklusnumo

motyvai gali būti įvairūs. Dalis mažumos narių gali laikyti tokį prisi
taikymą neišvengiamybe, tiesiog tokia savo grupės egzistavimo forma

arba būtina sąlyga, kad išliktų. Kitiems tai gali būti tiesiog konfor
mizmas. Pabėgimo atveju mažumos nariai sutinka su daugumos

primetamu žemesniu statusu tai grupei, iš kurios jie kilę, tačiau pa
tys neigia savo tapatumą su šia grupe. Tokie individai šalinasi savo

grupės, mėgina iš jos „pabėgti". Paprastai tokie individai sutinka su
neigiamu požiūriu į savo grupę ir stengiasi patekti į dominuojančią
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visuomenės dalį. Toks perėjimas lengvesnis tiems, kuriems nebū

dingi išskirtiniai rasiniai ar etniniai požymiai arba tiems, kurie sugeba
juos gerai užmaskuoti. Kai mažumos nariai nesutinka su neigiamu
požiūriu arba žemu visuomeniniu statusu, kurį jiems primeta domi

nuojančioji grupė, jie gali nebėgti iš savo grupės, o vengti kontaktų
su jų atžvilgiu negera nori ška grupe ir nuo jos atsiriboti (atsiriboji
mas). Jei mažumos nariai nesutinka su jiems priskirta padėtimi, bet

nevengia kontaktų, o priešingai, siekia lygiateisiškumo, jų reakciją
galima vadinti integracine.

Va n derZendenas (1982, cit. pgl. Kasatkina 1999) mažumų reakci
jas yra apibūdinęs panašiai, tik psichologiŠkesnėmis sąvokomis:
sutikimas, agresija, vengtinas ir asimiliacija. Atkreiptinas dėmesys į
tai, kad agresija kaip ta reakcija, kai mažumų nariai nesutinka su
savo padėtimi ir „atsakomuoju smūgiu" mėgina ją pakeisti, nebūti

nai užtikrina integraciją — priešingai nei implikuoja Rose'o
paskutinio tipo pavadinimas. Rasinės riaušės yra Šios reakcijos iš

raiška. Sudarant panašias tipologijas elgesio tipai laikomi skirtingais
ir nesutampančiais. Laikoma, kad mažumos narys turi rinktis ir ap
sispręsti, kaip jam elgtis tarpetniniuose santykiuose. Tačiau, kaip

pastebi pats Vau derZendenas, grupių santykiai sudėtingi, veikiami
įvairių veiksnių, vykstantys įvairiuose lygmenyse, tad neįmanoma
nuolat laikytis to paties elgesio šablono. Paprastai tarpgrupiniuose
santykiuose vyrauja įvairios elgesio kombinacijos.
Reakcija į diskriminaciją tam tikra prasme yra mažumos tapatumo
išraiška. Tačiau etninės mažumos ne visuomet jaučia aiškų ir vi
siems jos nariams bendrą tapatumą. Tokia situacija buvo aiškiai

pastebėta Vidurio Europos valstybėse ėmus kurti paramos politiką
jose gyvenantiems romams. Nepaisant palankios ar neigiamos nuo
monės apie romus daugumai buvo aišku, kur yra mažumos ribos.
Tačiau paaiškėjo, kad patys „romai" ne visada sutaria, ar jie visi

yra išties viena grupė. Dėl egzistuojančių kilmės gmpių (etninio
pobūdžio) ir socialinių (kastų) skirtumų patiems romams ne visada
atrodė taip, kaip aplinkiniams. Jvairiose šalyse gyvenančius romus
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kaip vientisą grupę imu tikra prasme sukūrė ne tik jiems bendri ir
nuo aplinkinės visuomenės narių besiskiriantys antropologiniai

bruožai, bei irtai besiskiriančiai visumai taikyta diskriminacija. Ir
šiuo metu išorės veiksniai, nors jų pobūdis keičiasi, romus veikia
„vienijimo" linkme. Ir valstybių administracijos, ir tarptautinės or
ganizacijos pageidautų, kad romai veiktų kaip viena grupė — taip
būtų lengviau suvokti, kas yra teisėti jos atstovai, kaip paskirstyti

paramą, kaip organizuoti dalyvavimą politikoje.
Taigi etninės mažumos ne kiekvienu atveju yra bendruomenės, kurių
nariai jaučia tvirtus tarpusavio l^šius. Tuomet, kai atskiri etninės ma
žumos individai suvokia savo subordinuotos padėties bendrumą ir nori
išlaikyti savo kultūrinį tapatumą, atsiranda diasporos užuomazga.

Diaspora
Kai numanoma, jog diaspora - akivaizdžiai atpažįstamas ir konkre
tus reiškinys, išpopuliarėjęs terminas vartojamas be paaiškinimų.
Tačiau vartojamas nevienodiems reiškiniams pavadinti terminas ri
zikuoja prarasti savo aiškinamąją vertę. Praktiškai visi žodynai ir
enciklopedijos nurodo pradinę diasporos reikšmę: ši sąvoka (gr. —
išsklaidymas) atsirado nusakyti daugiaamžio žydų bendruomenių eg
zistavimo būdams ir formoms, jiems gyvenant tarp įvairių tautų,
kultūrų ir religijų. Pastaraisiais metais vis dažniau diaspora supran
tama apibendrinta prasme ir išstumiama jos pinninė reikšmė. Tad
naujesni Šaltiniai diaspora vadina tam tikros bendrijos išsklaidymo
procesą, taip pat kildinančių save iŠ šios bendrijos grupių, gyvenan

čių ne savo kilmės šalyse (kai kurie žodynai priduria — tautinių,
kultūrinių mažumų padėtyje), susitelkimo procesą. Kaltais diaspora
paprasčiausiai tampa išeivijos arba tautinės mažumos sinonimu. Pa
stebima ir nerūpestinga tendencija diaspora vadinti bet kokių etninę
grupę, išskyrus vadinamąsias titulines tautas (pavyzdžiui, diaspora
laikoma „tautos dalis, gyvenanti ne savo kilmės šalyje"). Žinoma,
reikalauti, kad terminas būtų vartojamas jo pirmine reikšme, yra be

prasmiška, juk dėl terminų nesiginčijama, dėl jų tariamasi.
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G. Shefferio (1986) požiūriu, diasporos kūrėsi priverstinai arba sa
vanoriškai etninėms grupėms migruojant už savo istorinės šalies
(Shefferio vartojamas terminas - homeland) ribų. Jos priimančiose
šalyse gyvena mažumų statusu, išlaikydamos savo etninį arba etninį

ir religinį identitetą bei bendruomeninį solidarumą. Nepaisant api
bendrinančios definicijos reikia pabrėžti, kad sąvoka „žydų diaspora"
atrado tarei savaime suprantama, tačiau žodžių junginio „britų dias
pora", „japonų diaspora" turinys nėra toks akivaizdus. Galbūt žydų

diasporos palyginimas su kitais etniniais dariniais leistų apibūdinti
esmines reiškinio charakteristikas.

Daugeliui etninių grupių esminis dalykas — ryšys su „tautiniu židi
niu": vieta, kur didesnė etninės arba religinės grupės dalis palaikytų
tarpusavio ryšius kaip vietinės kilmės bendruomenė. Žydai ilgą laiką
išvis neturėjo tokio židinio, jo neturi ir romai, silpni ryšiai su tėvyne
buvo būdingi ir kitam klasikiniam išsklaidytos tautos pavyzdžiui —
armėnams, ir turintiems diasporos bruožų karaimams. Politinės, mo
ralinės ir kultūrinės „tauthno židinio" atramos nebuvimas ir dažnai

priešiška aplinka vertė ieškoti atspirties savo bendruomenėje. Savo
bendruomenės ir jos savitumo išsaugojimas tokiomis sąlygomis tampa
griežtai reguliuojamas. Kita vertus, daugiaamžis gyvenimas kitataučių
aplinkoje išlavino integracinius gabumus, imlumą kalboms, kultūroms

bei gyveninio būdui. Svarbu tai, jog išsklaidymas tapo ypač patvaria
socialine ir ekonomine, kultūrine bei dvasine sociumo būsena, ypatin
ga egzistavimo forma atskirtiems nuo „etninio kontinento" ar visai jo
neturintiems. Dėl to kartais pavartojama ir dispersinės mažumos, ir

ne teritorinės mažumos sąvoka — siekiant apibūdinti socialinį darinį,
esmingai susijusį su išsisklaidymu. Nebūtina būti dauguma, turėti vals
tybingumą — svarbu turėti adekvačią socialinę struktūrą ir valdymo
santykių sistemą.

Nenoras arba nemokėjimas prisitaikyti gali sukelti aplinkinių prie
vartą, o tradicijų praradimas gali sukelti asimiliaciją, ištirpimą.
Balansavimas taip šių veiksnių iš dalies ir nulėmė pasaulio žydų
bendruomenių įvairovę. Šios bendruomenės kalbėjo skirtingomis kai-
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bomis, sukaupė skirtingą istorinę patirtį, gyveno skirtingą gyveni
mą, turėjo skirtingas sinagogas bei kapines. A. Militarevas išskyrė
būdingiausias įvairių šalių žydų grupėms ypatybes (susiformavusias
tradicinėse visuomenėse; žr. lentelę toliau).

Žydų diasporos bruožai pagal Militarevą (Muiiumapee 1999).
1.Priklausymas gyventojų mažumai
2.Korporatyvumas
3.Darbo veiklos sferų ribotumas
4.Teisių apribojimas
5.Draudimas arba ribojimas keisti socialini statusą, o pirmiausia - įžengti į aukštuo
menės sluoksnį, Žemvaldystę ar daryti karinę karjerą
6.Izoliuotumas tarp kitų gyventojų grupių atsispindi:
6.1.negatyviame požiūryje j apostazę (atskilimą! - priverstiniame arba savano
riškame perėjime j kitą religiją ar konfesiją
6.2.mišrių santuokų draudimas arba ribojimas
6.3.gyvenimas tankioje teritorijo^e, gete
7.Asimiliacinės tendencijos pasireiškia:
7.1.apostazėje, kaip perėjime (beveik be išlygų! Prie dominuojančios gyventojų
daugumos (titulinės tautos) religijos
7.2.mišrių santuokų draudimo ignoravimu, tuokiantis vien tik su gyventojų
daugumos atstovais;
7.3.siekiu ištrūkti iŠ geto, iš savo diasporos gyvenamosios teritorijos
7.4.intensyviu dominuojančios kultūros jsisavinimu
7.5.aktyviu skverbimus: j prestižines veiklos sferas savo diasporos grupėje
8.Diasporiškas sąmoningumas - bendrumo su giminingomis diasporos grupėmis
suvokimas, susidedantis iŠ:
8.1.kilmės bendrumo
8.2.kultūros istorijos bendrumo
8.3.pirminės gyvenamosios teritorijos bendrumo („protėvynė")
8.4.kalbos bendrumo iki išsisklaidymo
8.5.išsisklaidymo kaip išvarymo suvokimo
8.6.išsklaidymo/išvarymo, kaip bausmės iŠ aukščiau suvokimo
8.7.sugrįžimo į istorine protėvynę idėjos
8.8.savęs suvokimo kaip „svetimų" ir „atėjūnų" tarp autochtoninių grupių
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Akivaizdu, kad dalis šių bruožų būdinga tik žydų diasporai, o dalis —
ir kitoms diasporinėms ar nediasporinėms mažumoms. Be abejo, tie
bruožai netaikytini visiems žydų diasporos istorijos periodams, įskai
tant ir dabartį. Visa tai, A. Militarevo nuomone, yra tik grubi darbinė
schema (MmiHTapeB 1999).
Imigrantams ir mažumoms, jaučiančioms „gimtojo židinio" užnuga
rį, bendruomeninės adaptacijos ir išlikimo klausimas nėra toks aštrus.
YpaČ tai pasakytina apie „imperinių tautų" atstovus — anglus, pran
cūzus, rusus. Nors, „nešdami pasauliui" savo kultūros likučius, jie
prisilaikydavo ir keisdavosi, tapdavo „netipiškais anglais", „ne vi
sai prancūzais", „ypatingais rusais". Tačiau jausdamiesi imperijos,
valstybės, kultūros dalimi, nesistengė formuoti naujos ją saugojančios bendruomenės, kurią galėtume pavadinti diaspora. Išimtis — msų

sentikiai, suformavę išsklaidytas diasporines grupes Rusijos imperi
jos pakraščiuose.
Metaforiškai sakant, istorija imperijos atstovų neprivertė mokytis
„būti diaspora". Tai aiškiai parodė porevoliucinės rusų emigraci

jos likimas. Pabėgėlių situacija netapo diasporos kūrimosi impulsu.
Rusai taip ir nesugebėjo sukurti patvaraus, besiplečiančio, savimi
besiremiančio sociumo: pirmosios kartos atstovai Paryžiuje, Pra
hoje, Berlyne, Belgrade gyveno Rusija, Rusijos reikalais ir
interesais, mažai domėjosi juos priėmusių visuomenių gyvenimu ir
laikė save pabėgėliais, o ne imigrantais. Antrosios, trečiosios kar
tos rusai paprasčiausiai ištirpo. Tuo tarpu kultūriškai artimi

ukrainiečiai, neturėję „imperinės kultūros" kompleksų ir įgūdžių,
sugebėjo tapti diaspora (Kanadoje, JAV). Panaši problema iškilo
rusams po Sovietų Sąjungos žlugimo. Manoma, kad vienas svar

biausių migracijos iš buvusių sovietinių respublikų motyvų buvo
nemokėjimas būti diaspora, nenoras priklausyti tautinėms mažu
moms (žinoma, būta ir grėsmės saugumui bei vos ne priverstinio
rusų gyventojų išstūmimo).
Mažumos, išvengusios asimiliacijos arba išstūmimo, neišvengiamai turi

įgyti naujų savybių ir bmožų, kurių visumą galima sąlygiškai pavadin-
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ti diasporiškumu. Bene svai^iausias uždavinys — rasti savo ypatingą

vietą priimančiosios bendruomenės darbo pasidalijimo ir socialinių
vaidmenų sistemoje bei išsiugdyti ypatingas kultūrines ir psichologi
nes savybes. Pagrindinis bendruomeninės adaptacijos uždavinys
tradicinėje visuomenėje buvo rasti savo socialinę ir ekonominę nišą,

kuri suteiktų sąlyginį saugumą ir užtikrintų pragyvenimą. Negausios
ir nuo politikos atribotos svetimtaučių grupės turėjo galimybę sutelkti
jėgas į tas sritis, kurių dominuojančiosios grupės nevertina, nepreten

duoja į jas arba neturi tam kompetencijos. Gellneris (1993) pabrėžė,
jog mažumomis valdžiai aptarnauti buvo naudojamasi būtent dėl to,
kad jas buvo lengva atpažinti ir todėl veiksmingai atskirti nuo lo, kas
pagrindinėje bendruomenėje suteikia aukštesnį statusą, p^^stižą ir po
litinę galią. Rūmų patarėjai - „protingas žydas prie gubernatoriaus"

ai^a „narsus totorius pas kunigaikštį" — galėjo būti įtakingi ir turtingi,
tačiau tik kaip valdančiųjų valios reiškėjai. Daugumos dalia buvo už
siimti veikla, ne itin patrauklia arba neprieinama priimančiųjų tautų
elitui. Žydų, armėnų, kinų, indų, libaniečių diasporinės giupės apibū
dinamos kaip „prekiaujančios tautos", „prekiaujančios mažumos",
„tarpininkaujančios mažumos". Tokie pavadinimai atspindi etninių

ai^a religinių grupių specializaciją prekyboje, amatuose, kalyboje ir
laisvosiose profesijose. Pramoninėje visuomenėje specializacijos sri

tys keitėsi: iškilo valstybinė ir privati tarnyba, intelektualaus pobūdžio
profesijos. Žinoma, specializacija niekuomet nebuvo visuotinė: dalis
žmonių aptarnaudavo bendmomenės vidaus reikmes ir beveik visada
egzistavo „socialinis dugnas". Specializacija etniniu pagrindu taip pat
nereiškia, kad daugumos nariai nedalyvavo tam tikrose ūkio Šakose,
svarbu kita - kad visos kitos užimtumo sferos mažumoms praktiškai
buvo neprieinamos.

Individualus adaptyvumas diasporose labai susijęs su gebėjimu išlai
kyti savo lapatybę- galbūt tai ir yra esminė diasporos savybė. Išlikimo
prielaida buvo stipins bendmomeniškumas. Viena vertus, egzistavo
išorinis spaudimas — bendruomeniškumas ir grupių hierarchija buvo
universalus dalykas tradicinėje visuomenėje. Kita vertus, turėjo susi-
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klostyti stipri diasporos vidaus organizacija. Svetimoje aplinkoje išgy
venti buvo paprasčiausiai neįmanoma be organiško žmogaus ištirpimo
grupėje, be normų sistemos, elgesio taisyklių, institutų, pavaldumo ir
globos ryšių, grupės vidaus hierarchijos, griežčiausios savitaipio kon

trolės ir sankcijų pažeidėjams. Tad Ši būklė — ne laisvo pasirinkimo
rezultatas. Korporatyvizmas, bendruomenės solidarumas buvo ne tik
išgyvenimo sąlyga svetimame pasaulyje, bet ir svarbi profesinės sėk

mės prielaida. Tik Šeima, klanas, bendruomenė galėjo suteikti apsaugą
ir paramą - per labdarą, savitarpio pagalbą.
Tokiame ypatingame socialiniame pasaulyje formavosi lankstus žmo
gus, sugebantis savyje suderinti individualizmą su atsidavimu
bendruomenei, tradicijoms. Aplinkinėms patriarchalinėms bendruo
menėms buvo svetimos verslininkiško pasaulio vertybės. Dėl to būta

daug tragiškų diasporų gyvenimo epizodų, kraujo praliejimo, tačiau
tai nesuardė nei bendruomenių vidaus gyvenimo, nei visuomenės
sandaros. Visai nauja situacija susiklostė formuojantis pramoninei
visuomenei ir pradėjus byrėti geto sienoms — ir tiesiogine, ir perkel
tine prasme. Svarbiausi „prekybinių mažumų" gyvenimo būdo
bruožai, buvę antrarūšiai agrarinėje visuomenėje, tampa vyraujan
čiais industriniame urbanizuotame rinkos pasaulyje. Pamažu pals
etninių specializacijų principas tapo atgyvena. Emancipacija, įgyta

pilietinė lygybė, įstatymu ir papročiais pagrįstos bendruomenių hie
rarchijos suirimas, bendruomenės kaip pagrindinio organizacijos tipo
nykimas - visa tai sumažino aplinkos spaudimą diasporų nariams.

Atsirado galimybė rinktis ne tik gyvenimo vietą ir profesinę karjerą,
bet rinktis ir kalbą, pilietybę, religiją, tautybę. Susidarė prielaidos
plėtotis asimiliaciniams procesams. Tačiau ir moderniojoje visuo

menėje apstu smurtinio, ne tik asimiliacinio pobūdžio grėsmių
diasporų išlikimui: armėnų genocidas Osmanų imperijoje, žydų ir
čigonų holokaustas Europoje, graikų, armėnų išvalymas iš arabų ša
lių, indų — iŠ Ugandos, kinų — iš Vietnamo ir 1.1.
Tikėtasi, kad poindustrinėse visuomenėse socialinės diasporų pro
blemos pamažu išnyks. Grupinė konkurencija etniniu pagrindu
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mažėja, vis labiau vertinama individualios ir grupinės patirties įvai
rovė, didėja susidomėjimas savo ir svetimo savitumu, kaip neabejotina
visuomenine vertybe. Tačiau diasporos problema neprarado aštru

mo, o XX — XXI a. sandūroje įgavo naujų konfliktinių dimensijų:
galingi migraciniai srautai besivystančiose šalyse^ imigracija į Va
karų Šalis, daugiatautės SSRS ir Jugoslavijos suirimas ne visuomet
vyko taikiai. Milijonai žmonių, migravę arba net nepajudėję iš vie
tos, tapo naujų valstybių gyventojais, atsidūrė etninių mažumų
padėtyje. Visa tai kai kuriuos autorius skatina kalbėli apie „naujas
diasporas", apie naują reiškinio kokybę. „Naujosios diasporos" -

besiformuojantis reiškinys, kuriame reiškiasi ir „klasikinės diaspo
ros" bruožų, ir visiškai naujų diasporos ypatybių. Sia prasme diasporos

fenomenas nėra praeities dalykas. Pasauliui jis reiškia ir naujus iš
bandymus, ir unikalaus patyrimo galimybes, ir tarpvalstybinių ryšių
bei kontaktų potencialą.
***

Šiame tekste etninių grupių terminas vartojamas kaip pagrindinis,
vengiama su „tautos" ar „mažumų" sąvokomis susijusių prieštarin
gumų. Etninės mažumos sąvoka vartojama kaip etninės nelygybės
kategorija. Tačiau toliau bus kalbama ne tik apie etnines mažumas
apskritai, bet dažniau — apie tų mažumų grupes. Tuo norima išvengti

apibendrinimo ir pabrėžti skirtingų segmentų egzistavimą etninėse
visumose. Skirtumų taip šių segmentų nustatymas ir analizė yra pa

grindinė darbo idėja.
Aptarę kai kuriuos etninių darinių organizacijos bruožus matome,

kad etninė grupė gali įgyti įvairių socialinės organizacijos formų.
Nuo jos narių adaptacijos konteksto ir eigos priklauso, kokia forma
įsivyraus. Nors egzistuoja tik tam tikroms grupėms būdingi kultūros
ir socialinės organizacijos bruožai, tačiau lik atlikus išsamią lygina

mąją analizę būtų galima vertinti, ar kolektyvinė patirtis svarbu
dabartinei individų adaptacijai. Tuomet būtų galimi ir išsamesni et
niškumo teorijos svarstymai, kurie yra neatsiejama etninių studijų
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dalis. Etninių grupių raidoje ypatinga svarba tenka daugumos ir ma
žumos santykiams, sukuriamiems vadinamąjį „kontekstą" individų
adaptacijai. Nore ir šiuolaikiniame pasaulyje vyksta gyventojų trė
mimai bei etniniai valymai, jie visuotinai laikomi ekstremalia išraiška,
esančia už konvencionalios politikos ribų. Šiuolaikinėse demokra
tinėse valstybėse etninius santykius atspindi teisinė mažumų apsauga,

pliuralizmo raiška ir adaptacijos procesai. Kai valstybė pripažįsta
etninių grupių savitumą ir įsipareigoja jį išsaugoti, tokią kultūrinę
toleranciją ji gali įtvirtinti teisinėmis garantijomis. Teisinės mažumų
apsaugos priemone galima laikyti ir Lietuvos pasirinktą pilietybės
įgijimo tvarką — vadinamąjį nulinį variantą, nustatytą atkuriant ne
priklausomybę (1989 m. LTSR pilietybės įstatymas). Pliuralizmas
apibūdinamas kaip mažumų grupių savarankiškumas ir daugumos

pasiryžimas jį pripažinti bei remti. Ryškiausiu ir sėkmingiausiu pliu
ralizmo pavyzdžiu laikoma Šveicarija, kurioje prancūzų, italų kalba
kalbantys šveicarai neprarado savo kalbos ir tradicijų, nors gyvento

jų daugumą sudaro gyventojai, kurių gimtoji kalba - vokiečių.
Išskirtume tris pagrindinius etninių santykių išraiškos tipus, aktua
lius dabartinei Lietuvos situacijai. Nedominuojančios etninės grupės

gali reikštis kaip mažumos, diasporos arba piliečiai (pilietija). Reali
arba numanoma nelygybė gali stiprinti arba kurti mažumų tapatybę.
Tam tikrą atspirtį mažumos gali rasti organizuodamosi kaip diaspo
ros, bet tai gali vykti visaverčių kontaktų su dauguma praradimo kaina.

Galiausiai gali susiklostyti lygių ir visaverčių piliečių bendniome110, kurioje nevyraujančios etninės grupės reikštųsi kaip „integruotos
mažumos".
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1.2. Lietuvos etninė kompozicija

Lietuvos etninė sudėtis

Gyventojų sudėtis ir migracijos procesai yra objektyvūs adaptacijos
konteksto elementai. Viena vertus, iš jų galime susidaryti vaizdą apie

grupės raidą per ilgesnį laiką ir gretinti šią informaciją su kokybine
etninių procesų interpretacija. Kita vertus, duomenys apie etninę

sudėtį labai domina pačius etninių grupių narius ir jų bendruomenių
lyderius. 2001 metų surašymas atskleidė tam tikrus etninės sudėties

pokyčius per atkurtos nepriklausomybės laikotarpį. Kai kuriuos jų,
pvz., rusų ir kitų SSRS laikotarpiu atvykusių žmonių emigraciją bu
vo galima numanyti, tačiau jos poveikis atskiroms etninėms grupėms

ir jų sudėčiai bei organizaciniam potencialui dar laukia savo anali
zės. Siame skyriuje apžvelgsime bendruosius gyventojų surašymo
duomenis ir oficialią Statistikos departamento informaciją.
2001 metų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyveno 115 tautybių
žmonės, tačiau tik 29 tautybių buvo 100 ir daugiau žmonių. Lietuvos
Respublikos piliečiai sudaro 99 proc. gyventojų, Rusijos — 0,4 proc,
kitų valstybių — 0,2 proc, neturi pilietybės — 0,3 proc, nenurodė —
0,lproc gyventojų. Surašyme buvo žymima tautybė, kurią nurodė
pats apklausiamasis. Vaiko tautybę nurodė tėvai. Lietuvos gyventojų
pasiskirstymas pagal tautybes pateikiamas 1.2.1 ir 1.2.2 lentelėse.

Galima paminėti, kad 2001 metų surašyme dabartinėje Lietuvos vals
tybės teritorijoje užfiksuota daugiausia lietuvių. Per laikotaipį taip
paskutinių surašymų (1989-2001 m.) labiausiai sumažėjo msų: nuo

345 iki 220 tūkst., kiek mažiau lenkų — nuo 258 iki 235 tūkst., bal
tarusių - nuo 63 iki 43 tūkst., ukrainiečių - nuo 45 iki 22 tūkst.,
žydų — nuo 12,4 iki 4 tūkst. Lenkai, kurie savo dydžiu buvo antroji
tautinė mažuma po msų, tapo pirmąja. Pasak Statistikos departa
mento informacijos, lietuvių sumažėjo dėl mažėjančio natūralaus

prieaugio ir dėl emigracijos, lenkų - iš esmės dėl natūralaus prieau
gio mažėjimo. Rusų skaičiaus mažėjimą daugiausia lėmė emigracija.
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Etninė specifika būdinga ir kai kuriems Lietuvos regionams. Etni
niu vienalytiškumu pasižymi 7 apskritys (1.2.3-4 lentelės), kuriose
lietuviai sudaro daugiau kaip 93 proc. gyventojų. Iš jų išsiskiria Ma
rijampolės ir Tauragės apskritys, kur lietuviai sudaro daugiau kaip
98 proc. Mažesnė lietuvių lyginamoji dalis Klaipėdos apskrityje —
84,2, Utenos — 77,1, o mažiausia Vilniaus — 54,9 proc. Etninė įvai
rovė aiški ir kai kuriuose smulkesniuose teritoriniuose vienetuose —
savivaldybėse. Keliose savivaldybėse gana koncentruotai gyvena len
kai. Šalčininkų rajono savivaldybėje gyvena 89,5 proc. nelietuvių
tautybės asmenų, Vilniaus rajono — 77,6, Švenčionių rajono —49, Tra
kų rajono - 47, Elektrėnų - 17,9, Širvintų - 13,4 proc.

Margiausią Vilniaus miesto gyventojų etninė sudėtis: lietuviai čia
sudaro 57,8 proc, lenkai — 18,7, rusai — 14 proc. Antras tautine

sudėtimi įvairus miestas - Klaipėda, kuriame lietuviai sudaro 71,3
proc, rusai — 21,3, maždaug po 2 proc. - ukrainiečiai ir baltarusiai
(1.2.4-5 lentelės). Daugiausia nelietuvių tautybės asmenų gyvena

Visagino mieste (25 135, arba 85 proc. visų Visagino m. gyventojų;
iš jų 52,4 proc. - rusų). Lietuviškiausias — Panevėžio miestas (95,7
proc gyventojų - lietuviai), toliau eina Kaunas ir Šiauliai. Juose lie

tuvių lyginamoji dalis beveik vienoda — atitinkamai 92,9 ir 92,8 %.
Miesto ir kaimo gyventojų lyginamasis svoris Lietuvoje tapo lygus
1970 metais. Didžiausia dalis miesto gyventojų buvo 1991 m. (68,5
proc). Nuo 1992 m. miesto gyventojų skaičius ėmė mažėti, o kaimo

— didėti. Pagrindinė migracijos kryptis „iš kaimo į miestą" ėmė keis
tis: padidėjo miesto gyventojų emigracija į užsienio Šalis, kai kurie
gyventojai keliasi į kaimus. Tačiau miesto ir kaimo gyventojų lygi
namasis svoris išliko beveik nepakitęs. Kaimo gyventojų tautinė
sudėtis vienalytiŠkesnė negu miesto. Kaime lietuvių lyginamoji da
lis sudaro 87,7 %, mieste - 81,4 %; lenkų - 6,0 ir 8,4; rusų - 8,2 ir
2,4 % (2001 m. surašymo duomenys).

Kai kurių regionų etninės sudėties specifika formavosi kaip migraci
jos pasekmė, kai kurių — kaip valstybinių sienų keitimosi padarinys.
Tiksliai įvertinti atskirų veiksmų įtaką sunku, tačiau apie ją reikia

prisiminti suvokiant etninių grupių tapatybę, socialinio mobilumo
prielaidas, potencialius adaptacijos ypatumus.
1.2.1 lentelė. Etninė Lietuvos gyventojų sudėtis, užfiksuota per surašymus

(tūkstančiais)
Table 1.2.1. Population of Lithuauia by ethnicity. Census data (in thousauds)

Tautybė / metai
Ethnicity 1year

1923

1959

1970

1979

1989

2001

IŠVISO
TOTAL

2021,8

2711,4

3128.2

3391.5

3674.8

3484.0

Lietuviai
Lithuanians

1701.9

2150,8

2506,8

2712.2

2924.3

2907.3

Lenkai
Mes

65,6

230,1

240,2

247.0

258.0

235.0

Rusai
Russians

50,5

231,0

268,0

303,5

344,5

219,8

Baltarusiai
Bebrussians

4,4

30.3

45.4

57.6

63,2

42,9

Ukrainiečiai
Ukrainians

0,0

17,7

25.1

32.0

44,8

22,5

153,7

24,7

23,6

14,7

12,4

4,0

14,9

6.3

5,1

4.4

4.4

3.0

Totoriai
Tatars

1.0

3.0

3,5

4,0

4.4

3,2

Romai (čigonai)
Romanies (Gypsiesl

0.3

1.2

1.9

2.3

2.7

2,6

29.2

11.7

1.9

2.6

2.1

3.2

Žydai
Jews
Latviai
Latvians

Vokiečiai
Germans
Armėnai
Armenians
Kiti
Others
Nenurodė
Afof indicated

1.5

7.5

16.3

8.6

13.8

16.9

6.1
32,9
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1.2.2 lentelė. Etninė Lietuvos gyventojų sudėtis, užfiksuota per surašymus,
palyginti su visu gyventojų skaičiumi (proc.)
Table 1.2.2. Population of Lithuania by ethnicity. Census data (share of
respective ethnicity m percents)

Tautybė / metai
Ethnicity 1 year

1923

1959

1969

1979

1989

2001

Lietuviai
Uthuanians

69,2

79,3

80,1

80,0

79,6

83.45

Lenkai
Poles

15,3

8,5

7.7

7,3

7,0

6.74

Rusai
Russians

2.5

8,5

8,6

8,9

9.4

6,31

Baltarusiai
Belorussians

0,4

1,1

1.5

1.7

1,7

1,23

Ukrainiečiai
Ukiainians

0,0

0,7

0.8

0,9

1.2

0,65

Jews

8.3

0,9

0.8

0,4

0.3

0,12

Latviai
Latvians

0,6

0,2

0,1

0,1

0.1

0,08

Totoriai
Tatars

0,1

0.1

0.1

0.1

0.1

0,09

Romai (čigonai)
Roma (Gypsies)

0,0

0.1

0,1

0,1

0,1

0.07

Vokiečiai
Germans

3,4

0,4

0,1

0.1

0,1

0,09

2ydai

Armėnai
Arrnenians

Kiti
Others

0,04
0,2

Nenurodė
Not indicated

0.2

0,1

0,4

0.4

0.18
0.94

Šaltiniai:
1923-1989 m. surašymų duomenys is:
Lietuvos statistikos departamentas. 1992. Lietuvos gyventojai 1991. Vilnius: Lietuvos
statistikos departamentas.
2001 m. surašymo duomenys paimti ir suapvalinti iš:
Lietuvos statistikos departamentas. 2002. Gyventojai pagal lytį. amžių, tautybę ir tiky
bą. Surašymas 2001 / Population by Sex. Age, Ethnicity and Religion. Population
Ceiisus 2001. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas.
"-" reiškia, jog duomenų nėra.
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Etninė kompozicija ir mažumų situacijos ypatumai
Norėdami vertinti ir interpretuoti gyventojų sudėties duomenis, tyri
nėtojai panaudoja arba kuria tam tikras aiškinimo schemas. Jos
reikalingos, kad suprastume tiek demografinius pokyčius, tiek etni

nę sudėtį, ir galėtume kurti teisinę mažumų apsaugą bei regioninę
politiką. Etniškumo studijose tipologijų konstravimas yra ypač po
puliari metodologinė idėja. Tačiau iš tiesų tipologijos bei etninių
grupių klasifikacijos atspindi tam tikrą metodologinį bejėgiškumą,
atsirandantį siekiant nuoseklių paaiškinimų. Dažnai etninių grupių
klasifikavimas remiasi prielaidomis ir būna aprašomojo, o ne anali

tinio pobūdžio. Visgi klasifikavimas yra naudinga priemonė
aptariamus reiškinius suvokti platesniu kontekstu. Pagrindinį dė
mesį skirdami etniniams procesams, remsimės Runblomo (1993)

etninių grupių kategorijų klasifikacija, kurią jis sudarė atsižvelgda
mas ir į Ballijos šalių patirtį. Tad įvertinant įvairių migracinių srautų
prielaidas ir priežastis Lietuvoje galima skirti tokias mažumų kate
gorijas ir konkrečias etnines grupes.

1. Teritorinės mažumos

Etninės grupės teritorija aiškiai apibrėžta, tradicijos ir papročiai toje
teritorijoje puoselėjami istoriškai ilgą laikotarpį. Teritorinės mažu
mos nariai laikomi senaisiais gyventojais (čiabuviais). Kartais
teritorinėmis mažumomis tampa istorinės diasporos, t.y. etninės gru

pės, tam tikroje teritorijoje istoriškai ilgą laiką gyvenančios etninės
mažumos statusu — su tam tikromis privilegijomis ir įsipareigojimais

daugumai, arba socialinio mobilumo apribojimais (agrarinėje visuo
menėje). I^tvijoje pavyzdys — lyviai (kurių likę apie 100); Lietuvoje
— karaimai ir su tam tikromis išlygomis — totoriai.

2. Sieną (paribiiį) mažumos

Šios etninės grupės įgijo mažumos statusą dėl besikeičiančių valsty
bės sienų (Rytų Europai labai būdingas atvejis). Pakitus sienoms,
dalis etninės grupės atsiduria kitos valstybės teritorijoje ir iš daugu-
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mos visuomenės pusės iškyla prielaidų rasinei, etninei ar pilietinei
diskriminacijai. Sienų mažumoms galima priskirti Lietuvos lenkus
bei dalį baltarusių bendruomenės.
3. Poholonijinės mažumos
Šios etninės mažumos susidarė keičiantis Lietuvos pavaldumo statu

sui Rusijos imperijoje nuo XVIII amžiaus. Imperinės valstybės
dominuojanti kultūra dėl savo ekspansyvaus išplitimo po tautinių
atgimimų sąjūdžių naujojoje suverenioje valstybėje liko subordinuo
tos (arba mažuniinės) kultūros padėtyje. J pokolonijinės mažumos
kategoriją patenka rusų ir rusakalbių mažumos Baltijos šalyse.

'4. Neteritorinės mažumos

Šiai kategorijai priklauso istoriškai migravusios (dažnai — kad iš
vengtų represijų) etninės grupės. Baltijos regione neteritorinėms
mažumoms galima priskirti romus ir žydus. Nuo viduramžių daug

Europos žydų apsigyveno buvusios Lietuvos-Lenkijos valstybės teri
torijoje.
5. Darbo migrantai

Baltijos šalių industrializacija po teritorinio SSRS aneksavimo pa
spartino darbininkų migraciją iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos,
Užkaukazės, Be tradiciškai Lietuvoje gyvenusių tautybių etninė įvai
rovė pasipildė SSRS tautybių žmonėmis.
6. Pabėgėliai
Pasitraukę dėl to, kad išvengtų savo valstybės teroro, diskriminaci
jos ar karo, pabėgėliai naujoje valstybėje paprastai nepraranda vilties
grįžti į gimtąją aplinką. Tokios grupės nariai siekia išlaikyti savąją
kultūrą ir yra sunkiai asimiliuojami. Prie pabėgėlių galima priskirti
porevoliucinę (daugiausia 1918-1923 m.) imigraciją į tarpukario Lie
tuvą. Dabartinės Baltijos valstybės susiduria su nelegalių migrantų
srautu ir turi problemų nustatant „tikro" pabėgėlio statusą. Spren-

džiaut nelegalios migracijos problemą, reikia paminėti readmisijos
sutarčių reikšmę.

Nagrinėjant aukščiau išskirtas etninių grupių kategorijas, reikia atsi
žvelgti ir į bendruosius migracijos etapus per 1940 —1990 m. laikotarpį
(nuo Lietuvos nepriklausomybės praradimo iki jos atkūrimo).
1.1940 — 1945 m. Antrasis pasaulinis karas. Miestų sugriovi

mas irdepopuliacija.
Holokaustas. Lenkų inteligentijos emigracija. Sovietiniai trė
mimai.

2.1945 — 1979 m. SSRS industrializacija ir ekonomikos valdy
mo centralizavimas. Darbo migrantų grupių susiformavimas,

kurį lėmė priverstinio pobūdžio karinė ir ekonominė migra
cija. Baltijos valstybių pramoniniuose centruose pradėta

plėtoti sunkioji pramonė, paspartinusi rusakalbių imigraci
ją. Pakito viso regiono populiacija (ypač Karaliaučiaus
srityje).
3.1980-1988 m. Žemės ūkio sektoriaus industrializavimas ir
ekonomikos decentralizavimas. Paspartėjo rusakalbių gyven

tojų platesnė migracija į atokesnes Baltijos valstybių vietoves.
Tai — SSRS ekonominės stagnacijos laikotarpis. Tačiau besi
tęsianti kitatautės darbo jėgos migracija suformavo pirmosios
generacijos imigrantų etninę grupę (-es).

4.Nuo 1990 m. ligi šiol: nepriklausomų valstybių susikūrimas,
paskatinęs netitulinių tautybių gyventojų emigraciją (irreemigraciją) iš Baltijos šalių. Kitatautėms etninėms grupėms
iškyla akultūracijos pei-speklyva. Rusifikaciją pakeitė nacio
nalizmo politika, vienur — daugiau, kitur — mažiau liberali.
Ekonominės autonomijos siekis ir pramonės perorientavimas
bei restruktūrizavimas tapo labai skausmingais pokyčiais eko
nominiams ir kariniams imigrantams iš Rusijos, Baltarusijos,

Ukrainos ir kitų sovietinių respublikų (UNDP 1995).
Šie migracijos srautai itin susiję su darbo migrantų grupių forma
vimusi. Kategorizuojant dalį etninės grupės kaip darbo migrantų
ar pokolonijinę mažumą, pabrėžiamas grupės istoriškumas ir so-
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cialiai objektyvūs veiksniai, paskatinę jos atsiradimą. Rusakalbiai
SSRS laikotarpio migrantai sudaro didelę dalį netitulinės tautybės
Lietuvos gyventojų. Tačiau bendrieji migracijos pokyčiai sovieti
niu laikotarpiu nėra būdingi tik Lietuvai, iš esmės jie yra panašūs
visose Baltijos valstybėse. Lietuvos migraciniai srautai buvo sude

damoji Sąjungoje vykstančių procesų dalis. Norint juos suprasti,
reikėtų atlikti nuodugnią sovietinės ideologijos ir politikos anali
zę, galbūt tai - istorinių tyrimų laukianti tema. Norėtume atkreipti

dėmesį tik į kai kurias etninės adaptacijos sovietiniu laikotarpiu
bruožus.

Daugelis buvusių sovietinių respublikų ar autonomijų titulinių tau
tybių žmonių, gyvenusių ne „savo" administraciniuose dariniuose {o

ypač — neturėjusių tokių teritorijų) dar iki SSRS subyrėjimo turėjo
tam tikros kultūrinio prisitaikymo prie rusų etninės daugumos patir
ties. Toji patirtis ir adaptacijos būdai pasireiškia ir nepriklausomybę
atkūrusioje LietuVoje. Tiesa, tie ne rusų tautybės žmonės, kurie vyks
tant adaptacijos procesams suartėjo su rusais ar iš dalies buvo
asimiliuoti (ukrainiečiai, baltarusiai, totoriai, žydai, kazachai irkt.),

atsidūrę už dabartinės Rusijos sienų pakliuvo į panašią padėtį kaip
ir rusai, todėl dažnai apibendrintai vadinami viena kategorija — ru

sakalbiais. Specifinės patirties turėjo ir nedomiuuojanČių etninių
grupių (pvz., totoriai, žydai), gyvenančių istoriškai ilgą laiką kita
tautėje aplinkoje, nariai.

Rusai ir rusakalbiai po Lietuvos valstybingumo atkūrimo atsidūrė
kiek kitokioje situacijoje negu kitos etninės grupės. Objektyviai ir
subjektyviai tai susiję su ypatingu rusų tautos statusu buvusioje SSRS.
Daugelis rusų nepatyrė jokio impulso bent kiek gilesnei etninei adap
tacijai. Jau vien dėl to formavosi socialinis, kalbinis, etnokultūrinis

ir politinis rusų dominavimas.
Dėl plataus teritorinio pasiskirstymo ir rusų kalbos išplitimo taip
nerusų, rusams, lyginant su kitų buvusioje SSRS gyvenusių tautų

žmonėmis, kur kas mažiau būdingas etninės teritorijos ir jos ribų
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jausmas {PyccKue ... 1994: 5). Dėl to tarp rusų greičiau įsitvirtino
visos SSRS, kaip jų Tėvynės, vaizdinys. Sovietiniu laikotarpiu rusų
padėtis kiekvienoje respublikoje buvo savita. Labai svarbi buvo so

cialinio protekcionizmo politika, vykdoma respublikų ir autonomijų
lygmenyje titulinių etninių grupių atžvilgiu (ėmusi reikštis Chmščiovo vadovavimo metu). Nors rusai sąjunginėse respublikose aiškiai

suvokė tam tikrų savo socialinio mobilumo ribų egzistavimą, tačiau
daugumai ten gyvenusių rusų socialinio kilimo „lubos" buvo gana

aukštos. Per ilgalaikį evoliucinį procesą rusai kiekvienoje Baltijos
respublikų užėmė savo socialinę kultūrinę nišą, kuri juos (daugumą)
iš esmės lenkino. Pabrėžtina, kad socialinis rusų statusas ne Rusijo
je buvo gana aukštas lyginant ir su titulinės tautos dauguma, ir su

Rusijos rusais. Tai lėmė ir ta aplinkybė, kad migrantai (dauguma
dabartinės Lietuvos rusų, o ypač ukrainiečių, iš esmės yra migrantai
—jei ne pinuos, tai antros ar ankstesnių kartų), paprastai esti išsila

vinę ir socialiai aktyvūs, o tai svarbu jų statusui, įgyjamam naujoje
aplinkoje, ir atsiliepia jų palikuonių adaptacijai.
Visgi Lietuvoje rusų tautybės gyventojų struktūrinė padėtis turėjo
savo ypatumų palyginus su kitomis sovietinėmis respublikomis.
PrieŠ iš esmės pasikeičiant politinei padėčiai, paskutiniojo XX a.

dešimtmečio pradžioje etninis gyventojų pasiskirstymas ūkio ša
kose buvo netolygus. Beveik 60 proc. rusų dirbo pramonės srityje

—ši dalis viršijo kitų respublikų, įskaitant ir Rusiją, lygį. Miestuo
se gyvenančioje rusų inteligentijoje vadinamieji gamybiniai kadrai
sudarė 53 procentus. Pastarasis rodiklis Lietuvoje taip pat buvo

didesnis negu kitose respublikose (išskyrus Azerbaidžaną). Pagal
santykinę mokslinės inteligentijos dalį Lietuvos rusai, palyginti su

kitų respublikų rusų tautybės gyventojais, užėmė priešpaskutinę
vietą, o pagal meninės kūrybinės inteligentijos dalį — paskutinę
(OcTaneHKo 1997:236). Plačiau žvelgiant galima sakyti, kad lietu

viškojo etninio nacionalizmo modelis sėkmingai įtvirtino lietuvių
dominavimą netgi sovietinio režimo sąlygomis. Kita vertus, minėti
Lietuvos rusų populiacijos sudėties ypatumai, regis, reiškė paly-

4611. ETNIŠKUMAS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE

ginti menkesnes galimybes šiai grupei sėkmingai adaptuotis kin
tančiomis sąlygomis.
Lietuvos valstybingumo atkūrimas buvo svarbiausias veiksnys, etni

nius procesus iš sovietinės respublikos aplinkos perkėlęs į naują
erdvę. Socialinės ir politinės analizės požiūriu, vadinamosios „titu
linės tautos" pasikeitimas toli gražu nebuvo tik nominalus pavadinimų
ir kalbos pokytis —jis buvo susijęs ir su naujai pertvarkoma etnine

hierarchija, nauja stratifikacija ir naujai konstruojamomis etninių
grupių ribomis. R. Brubakeris (Epy6ettKep 2000:10) svarstydamas,
kas yra „titulinė", arba „pagrindinė", tauta (angį. core natlon), rein-

terpretuoja ir išplečia Gellnerio nacionalizmo tipologiją, nors pats
sąvokos turinys iš esmės išlieka tas pats. Titulinė tauta suvokiama

kaip teisėta Šalies savininkė, pasižyminti etnine kultūrine specifika
ir aiškiai atskiriama nuo kitų šalies gyventojų. Kai kuriuose populia
riuose tekstuose titulinė tauta suvokiama neutraliau - tiesiog kaip
tauta, kurios etnonimas yra šalies pavadinimo pagrindas. Tačiau dau
geliu atvejų titulinė tauta - tai šalies etninės daugumos sinonimas.
Nauja situacija ir naujas statusas rusus, rusakalbius ir kitus privertė
apsispręsti, ar siekti visaverčio piliečio statuso etninės adaptacijos

keliu (išmokti kalbą ir priprasti prie titulinės tautos nacionalinių
vertybių), ar emigruoti į valstybes buvusios Sąjungos teritorijoje ar
ba užjos ribų. 1990-1991 m. įvykiai valstybių sienomis atitvėrė Šią
gmpę nuo jų etninės grupės ideologinio centro, ilgą laiką palaikiusio
ir stiprinusio tapatinimąsi su buvusia valstybe. Lenkų grupės identi-

tetui turėjo reikšmės išsyk trys ideologinės traukos ir politinės
identifikacijos centrai — atkurta Lietuvos valstybė, SSRS, Lenkija.
Labiau integruotų ir labiau izoliuotų bendruomenių žmonės rečiau

buvo linkę rinktis emigraciją ir patyrė savo etninės grupės socialinės
reorganizacijos reiškinius (pvz., sentikiai, lenkai). Naujo tapatumo
paieškos, ekonominių ir socialinių garantijų netekimo šokas, o kartu

— pilietinio lojalumo ir pilietiško elgesio įgūdžių stoka kitataučius iŠ
dalies atskyrė nuo Lietuvos pilietinės visuomenės formavimosi pro
ceso.

1.2. Lietuvos etuinė kompozicija| 47

Kai kurie 2001 m. surašymo duomenys leidžia manyti, kad per pra
bėgusį atkurtos nepriklausomybės dešimtmetį etninių grupių sudėtis
galėjo pakisti. Kol kas trūksta sistemiškų kruopščiai metodiškai
pagrįstų tyrimų ir statistinės analizės; dar tiksliai neįvertintas, pa
vyzdžiui, emigracijos poveikis. Tarp sociologų populiari ankstesnių
surašymų duomenimis pagrįsta nuomonė, kad vienas aiškiausių skir

tumų tarp trijų didžiausių Lietuvos etninių grupių - išsilavinimas:
rusai pasižymi palyginti aukščiausiu išsilavinimu, lenkai — žemiau
siu. Šia savybe kaliais aiškinami ir viešosios nuomonės apklausose

aptinkami požiūrių skirtumai. Tačiau 2001 m. užfiksuoti rusų ir
lietuvių išsilavinimo skirtumai nėra radikaliai skirtingi. Turinčių
aukštąjį išsilavinimą rusų išlieka palyginti daugiau, tačiau ben
dras aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą turinčių žmonių skaičiaus
skirtumas nėra esminis (tiesa, skiriasi žemo išsilavinimo kategori
jų santykinis svoris — rusų atveju jis mažesnis už lietuvių ar lenkų,
žr. 1.2.7 lent.). Todėl, pavyzdžiui, vargu ar galima daryti bendro

pobūdžio prielaidų apie dabartinį potencialų rusų pranašumą įvei
kiant profesinio persiorientavimo, karjeros ar panašias adaptacijos

problemas. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik rusų,
bet ir daugelio kitų etninių grupių aukštąjį išsilavinimą turinčių
žmonių skaičius palyginti didesnis. Tai, kaip minėjome, gali būti
susiję su tipinėmis imigrantų charakteristikomis. Kita vertus, so
cialinės adaptacijos raidai vertinti svarbu ne tik duomenys apie
išsilavinimą, bet ir kol kas neapdorota arba neprieinama informa

cija apie bedarbystę, skurdą, socialinį mobilumą. Tikėtina, kad
ateityje gali išryškėti anksčiau nepastebėtų etninę dimensiją tu
rinčių socialinių skirtumų.

Apžvelgę kai kuriuos Lietuvos etninės kompozicijos bruožus, norė
jome atkreipti dėmesį į skirtingą etninių grupių sudėtį ir patirtį
migracijos bei gyventojų sudėties kontekste. Pateikta etninių grupių
klasifikacija pateikia bendrus orientyrus, tačiau konkretiems tyri
mams Lietuvoje reikia subtilesnio dėmesio, nes ta pati etninė grupė
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pakliūva į kelias kategorijas. Pristatomoje analizėje svarbiausia įver
tinti etninių mažumų gmpių adaptacijos prie daugumos visuomenės

ir prie intensyvių socialinių pokyčių ypatybes. Todėl apklausai pasi
rinktos tikėtinai skirtingo tipo ir skirtingą socialinio mobilumo patirtį
turinčios etninės grupės (lietuviai, rusai, lenkai, totoriai, žydai). Adap
tacijos procesų taip rusų ir rusakalbių (kaip pokolonijinių mažumų
ii darbo migrantų) tyrimas yra svarbi pateikiamo projekto dalis. Lenkų
mažumai svarbūs paribio atvejais aktualūs veiksniai ir elito formavi
masis. Totoriai — sena teritorinė Lietuvos mažuma, įgijusi įvairių

etninės tapatybės elementų (bendruomenėje kito vyraujanti kalba).
Žydai — įvairias diasporos raidos pakopas patyrusi grupė, Lietuvoje
įgijusi savitų kultūrinių bruožų. Holokaustas nutraukė Lietuvos žy
dų bendruomenės raidą ir egzistenciją. Dabar nemažai Lietuvos žydų
— migrantai iš buvusios SSRS. Žydai, kaip ir romai, priskiriami neteritūrinėms mažumoms. Romams tebėra būdingas vienas esmingiausių
diasporos bruožų — atskirų individų socialinis mobilumas priklauso
nuo visos grupės padėties.

Akivaizdu, kad pateiktas tipologi žavima s yra labai apibendrintas,
o tikrovėje etnines grupes sudaro skirtingi segmentai, galintys būti
menkai susiję tarpusavyje. Modernioje visuomenėje konkretūs in
dividai gali ir visai nepalaikyti ryšių su „savo" etnine bendruomene,
gali priklausyti skirtingiems migraciniams srautams, laikytis skir
tingų tradicijų ir pan. Savo ruožtu šie skirtumai yra papildomi

kintamieji empirinėje analizėje, todėl akultūracijos tyrime aktua
lus atrankos kriterijus yra deklaruojama (angį. self-declared) etninė
identifikacija, o ne iš anksto apibrėžta atranka pagal kilmės ar kitą
preskriptyvų kriterijų. Todėl, pavyzdžiui, istorinių diasporų studi
ja negali apsiriboti tik galinčiais įrodyti, jog jų protėviai gyveno
Lietuvoje, o turi lyginti jų tapatybę su kitais socialiniais ar migra
ciniais tos pačios etninės grupės segmentais. Kita vertus, etninių

santykių bei konfliktų esmė ir didžiausia problema yra ta, jog žmo
gus tapatinamas su visa grupe neatsižvelgiant į individualias
ypatybes ar konkrečios grupės susiskaidymą.

Per atkurtos nepriklausomybės dešimtmetį vykusių socialinių de
mografinių poky^ių rezultatai dar laukia savo sistemiškų tyrimų.
Etninių grupių adaptacijos studijų tikslas šiame kontekste - atskleisti,
kokie individo lygmenyje vykstantys procesai susiję su makrolygyje
pastebimais socialinės raidos rezultatais.

1.3. Etniškumas kasdieniame gyvenime
Šiandieninėje Lietuvoje daugeliui žmonių „tautiniai santykiai" ne
atrodo aktualus klausimas. Jiems neiškyla akivaizdžių etninių
konfliktų, jie nepastebi įtampos. Visa tai rodo, jog etniškumas - „nu
ramintas". Tačiau ar iš tiesų jis išnyko ir nebeturi jokios socialinės

reikšmės? Atidžiau pažvelgus, etniškumas išryškėja; jis veikia mūsų
kasdieniame gyvenime, daro įtaką tiesioginiams tarpasmeniniams
santykiams, atsispindi pagrįstose ir nepagrįstose nuomonėse apie įvai
rias visuomenės grupes. Nors įvairių tautybių respondentai kartojo
įprastą nuomonę, jog socialinės problemos, jų manymu, aktualiau
sios, kai kurie svarstė ir etninių santykių klausimą.
Klausimas: Ar tarpetninitį santykių problema Lietuvai aktuali?
,.Man regis, Lietuvoje tautinė problema egzistuoja: lietuviai ir
nelietuviai. Rusai — okupantai. Kažkodėl tai dėl visko, kas bu
vo, kalti rusai, o ne valdžia. 0 juk mes taip pat dirbam Lietuvai,
įgilę ankstąjį išsilavinimą, grįžome čia. Mūsų vaikai tarptauti
nėse mokyklinėse olimpiadose atstovauja būtent Lietuvai. Taip
pat ir mūsų sporto mokykla. Tegu mes nemokam lietuvių kal
bos, bet mes — visateisiai Lietuvos piliečiai". (36 m. mot., IAE
darbuotoja, Visaginas)
Būtų galima manyti, kad Visagine susiklostė ypatinga situacija, ku
rioje pripažinimo „savais" klausimas išlieka aštrus, tačiau panašių

argumentų teko girdėti ir Vilniuje, ir Klaipėdoje. Ieškant atsvaros
pažeistam savigarbos jausmui pabrėžiami vaikų nuopelnai, intelek
tualiniai, sportiniai, muzikiniai gabumai arba išvaizda. Mažumų
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tyrimuose pastebėta, kad į specifines socialines nišas orientuojama
si siekiant įveikti kliūtis kitose srityse. Sportas ir kitos specifinių
gabumų reikalaujančios sritys pasirenkamos dėl jų akivaizdžių ir ob
jektyvių rezultatų, kurių neįmanoma paneigti arba nepastebėti.
Etniškumas konstruojamas dviejose plotmėse: tai - saviidentifikaci-

ja ir identifikavimas iš šalies, arba „atpažinimas". Subjektyvūs ir
objektyvūs etniškumo kriterijai kasdieniame gyvenime susipina. Nors
visuomenėje kai kurios grupės apibendrintai suvokiamos kaip vien
tisos, jų nariai gali būti skirtingi ne tik kaip atskiri individai, bet ir
kaip specifinių pogrupių nariai. Lietuvos rusai - tai grupė, kurią iš
tiesų sudaro labai skirtingi segmentai, susidarę iš įvairių migracijos
bangų skirtingais laikotarpiais (esama svarbaus ir labai savito ilgą
laiką Lietuvoje gyvenančio substrato - sentikių), tačiau jie laikomi
viena grupe ir apibendrintai identifikuojami kaip rusai. Totoriai, ku
rių Lietuvoje yra dvi skirtingos grupės (vadinamieji Lietuvos totoriai
ir sovietiniais metais atvykę vadinamieji Kazanės totoriai), nesigili
nant laikomi viena grupe.

Jdomu, kad visuomenėje paplitę etninio atpažinimo kriterijai prak
tiškai yra nereflektuojami. Apklausos atsakymuose j klausimą „IŠ
ko atpažįstate kitos tautybės žmogų?.." paprastai buvo minima iš
vaizda. Respondentams nekilo minčių dėl to, kad dauguma Lietuvos

gyventojų savo išvaizda nelabai skiriasi, tačiau tautybę (teisingai ar
ba klaidingai) dažnai mėginame nuspėti. Kaip aiškūs tautybės
atpažinimo ženklai kasdieniame gyvenime iškyla žmogaus pavaldė
ir jo kalba, akcentas. Antropologinio pobūdžio (gymio) skirtumai kas
dienei sąmonei atrodo aiškiausi, tačiau jų interpretavimo socialiniai

padariniai toli gražu nėra paprasti.
Kalba yra itin svarbus, kartais net pagrindiniu laikomas, lietuvių
tapatybės elementas. Lietuviai brangina kalbą kaip savasties dalį.
Stebėtina, kad kalbai kaip etniškumo kriterijui išlikus, jo funkcio
navimas per nepriklausomybės laikotarpį smarkiai pakito. Perestroikos

laikotarpiu ir praėjusio dešimtmečio pradžioje kitatautis, kalbantis
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lietuviškai, buvo pagarbos ir net susižavėjimo objektas. Lietuviai ne
paprastai vertindavo kitataučių pastangas, net jei tai būdavo viso

labo pasisveikinimas ar nereikšminga frazė, o dalykinis pokalbis vyk
davo kita kalba. Mėgindami prabilti lietuviškai, simpatijos sulaukdavo
ir vis dažniau apsilankantys užsieniečiai, ir šalyje gyvenantys nelie
tuviai, o atvirai tyčiotis iš klaidų niekas nė nemėgino. Tolerancija,
palankumas ir net tam tikras dėkingumas buvo savotiškas paskatini
mas šalyje gyvenantiems kitataučiams bendrauti, kalbėti ir mokytis
kalbos, dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Požiūris pasikeitė nepastebimai. Humoro laidose kone būtinu ele
mentu tapo kitatautis, kalbąs su akcentu: personažai buvo atpažįstami
ir sugestyvūs. Sunku pasakyti, kas buvo pagrindinis stimulas — ar

visuomenėje imta šaipytis iš akcento, ar radijo ir televizijos laidos
išplėtojo šią iniciatyvą, perimdamos „žanrą" vienos iš kitų. Satyros
taikinys plėtėsi: pamažu pašaipos objektu tapo ne tik nelietuvių tau
tybės politikai, bet ir mergautinė pavardė, išvaizda, amžius ir pan.

Tačiau tartis išlieka eskaluojamu ir kone ryškiausiu kuriamų satyri
nių personažų bruožu, užgožiančiu kitas politiko ar veikėjo savybes.
Beje, Rusijos ir sovietinei imperinei tradicijai būdingas humoro ele
mentas irgi rėmėsi tarties pabrėžimu pašiepiant „kaukazietiškos
tautybės asmenis". Lietuviai dėl savo kalbos nebuvo tapę pašaipos
objektu, tačiau pagrindinė savybė „karštiems estų vaikinams" pavaiz
duoti buvo akcentas. Pats „etninių juokų" reiškinys nėra unikalus,

ypatingas tik hipertrofuotas lingvistinis aspektas. Koks jo poveikis?
Visuomenėje sustiprėja kitataučių atpažinimas ir išskyrimas - kaip
automatiška, nesąmoninga reakcija į akcentą. Praėjusio dešimtmečio
pradžioje niekas nevengė pasisakyti savo tautybės („aš esu ..."), da

bar kasdieniuose pokalbiuose tai praktiškai nepasitaikantis dalykas.
Akcentas, nors funkcionuoja kaip nelietuvių atpažinimo priemonė,

iš tiesų nėra objektyvus etniškumo (tautybės ar tapatybės) kriterijus.
Su akcentu kalba ne tik Amerikos lietuviai, su būdingu rusišku ak
centu kalba tremtiniai ir jų Šeimų nariai, Baltarusijos lietuviai. Visa
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tai taip pat gali apsunkinti jų adaptaciją šiandieninėje Lietuvoje. Be
to, kai kurių buvusių komunistų partijos lyderių kalba persunkta rusicizmais, jie daro daug rusakalbiams būdingų „kalbos kultūros

klaidų", tačiau tai jiems nesukelia ypatingų keblumų šiandienos są
lygomis (nes žinoma, kad jie — lietuviai).
Kitas elementas, iš kurio spėjama apie asmens tapatybę — pavardė.

Vokiškos kilmės pavardžių savininkai, nors ir kiek jų kartų save lai
kytų tikrais lietuviais, kartais palaikomi žydais (ne be antisemitinio
įtarumo). Lengvai atpažįstamos rusiškos pavardės, tiesa, moteriškoms
pavardėms svarbu esanti arba nesanti lietuviška priesaga. 0 lenkų

pavardės su pridėtomis lietuviškomis galūnėmis paprastai nebesi
skiria. Lenkų bendruomenėje savo vardams ir pavardėms, kaip
tapatybės išraiškai, turbūt buvo skiriama daugiausia dėmesio. As

menvardžių rašyba iškildavo ir kaip tarpvalstybinių Lietuvos ir
Lenkijos derybų objektas, dėl kurio galutinių susitarimų iki šiol nė
ra. Dalis Lietuvos lenkų pageidauja savo asmenvardžius asmens
dokumentuose rašyti lenkų kalbos rašmenimis. Jie to norėtų, nes (jų

pačių teigimu) siekia palaikyti tautiškumą, tiesiog yra lenkai, mano
tai esant principo reikalu ar nėra patenkinti surusintu pavardės va

riantu (Socialinių tyrimų institutas 2002).
Kalba ar asmenvardžiais galima manipuliuoti, o prigimtiniai išvaiz
dos bruožai norom nenorom lydi žmogų visą gyvenimą. Reagavimas į
išsiskiriančio gymio žmones yra turbūt pagrindinis visuomenės tole

rancijos išbandymas. Vienas iŠ bankininkystėje žinomų žmonių
daugelio aplinkinių buvo laikomas žydu, nors iš tiesųjį sau priskiria
karaimai. Tamsus gymis atitiko populiam žydų bankininkų stereoti
pą ir aplinkiniai nesąmoningai jau „žinodavo" žmogaus tautybę. Kai

išvaizda trukdo karjerai, žmogui gali iškilti neįveikiama kliūtis. Kar
tais tai mėginama kompensuoti nepriekaištinga apranga, kruopščiai
parinktais aukšto statuso atributais arba kitos, nei apie asmenį ma
noma, etninės kilmės pabrėžimu.

Apskritai etniškumo kriterijai kasdieniame gyvenime - banalūs. Jų
kasdieniškumas rodo, kad dabar etniškumas nėra ypatingą visuome-
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nės būklę atspindintis elementas. Priešingai, palyginti su tautinių
sąjūdžių pakilimo laikotarpiu apie dešimtojo dešimtmečio pradžią,
dabar etniškumas visuomenei nėra išskirtinis dirgiklis. Tačiau svar

bu suvokti, kad net ir šiuo požiūriu ramioje situacijoje jo socialinė
reikšmė nepranyko. Visuomenė atkreipia dėmesį į pavardę, akcen
tą, išvaizdą ir susidaro konkrečią nuomonę apie žmogaus tautybę.
Net ir demokratinėje visuomenėje lietuviai lieka lietuviais, rusai -

rusais, žydai —žydais. Skirtingų tautybių žmonių ryšiai etniškai stmktūruoti, namuose jie kalba skirtingomis kalbomis, švenčia savo
šventes, ieško partnerių šeimos verslui ir pan. Akivaizdus ar mažiau
pastebimas, tačiau veikiantis kasdieniame gyvenime etniškumas iš

lieka ir globalizacijos laikais. Dažnai — net be ypatingų „kultūros
veikėjų" pastangų, nors jiems tai ir būtų apmaudu.

2. MAŽUMOS IR STATUSO GRUPES

2.1. Statuso samprata. Statuso grupė
ir jos aktualumas

Bendriausia prasme socialinį statusą galima apibrėžti kaip individo
arba grupės visuomeninę padėtį, susijusią su tam tikromis teisėmis ir

pareigomis (CMejreep 1994: 659). Socialinėse studijose ši sąvoka apta
riama įtraukiant įvairiausius individo padėties visuomenėje kriterijus
(pajamas ir jų šaltinius, išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją, šeiminę
padėtį, politinę, religinę ar etninę priklausomybę ir 1.1.). Statuso sąvo
ka taip pat naudojama nusakant visuomenės susiskirstymą į socialinius
sluoksnius (stratas).
Pirmasis socialinio statuso sąvoką pavartojo anglų teisės istorikas
H.J.S. Maine'as (1885), vėliau išplėtotas socialinio statuso teorijas

sukūrė sociologai R.Lintonas, F. Merillas, socialinei psichologijai
artimi interakcionizmo atstovai R. Turneris, T. Shibutanis.6 Sociolo
gijos grandai (M.Weberis, T.Parsonsas, R.Lintonas), apibrėždami

socialinį statusą, subjektyvųjį, psichologinį aspektą taip pat laikė
svarbiu. Psichologinis aspektas, nors antraeilis objektyviai nulemtos

individo padėties socialinėje struktūroje atžvilgiu, pasireiškia sub
jektyviu savo padėties suvokimu ir atliekamų vaidmenų

individualizavimu. Kai kurie mokslininkai (Merill) pabrėžia, jog sta
tusą lemia kitų nuomonė. Individualus statuso suvokimas kitų žmonių

ar grupių padėties atžvilgiu leidžia susidaryti santykinį socialinio
statuso vertinimą, išreiškiamą socialiniu prestižu.
6 CoapeMeiiHūt... (1990: 331-332). Taippal žr.: Lilllon R 1936. TheSludy o/Man. N.Y.-L.:
Merill F. 1957. Soc^y and Culture. N .Y.

Priklausomai nuo to, ar žmogus tam tikrą padėtį užima paveldėtų
bruožų (socialinė kilmė, etniškumas, rasė ir pau.), ar savo individu

alių pastangų ir laimėjimų dėka, atskiriami priskirtas — paveldėtas,
turimas nuo gimimo statusas, ir pasiektas statusas. Pavyzdžiui, gali
ma paminėti amžiaus statusą, t.y. socialinę padėtį, priskiriamą

individui dėl jo amžiaus. Analogiškai galima išskirti statusą, priklau
somą nuo lyties (demokratiškose visuomenėse tokio statuso

egzistavimas laikomas nelygių galimybių išraiška).
R.Lintonas atkreipė dėmesį į statuso sąvokos nevienareikšmiškumą:

viena vertus, kiekvienas turi tam tikrą statusą, atitinkantį jo padėtį
visuomeninėje hierarchijoje, kita vertus, tas pats asmuo derina daug
skirtingų statusų, pvz., vienu metu yra tėvas, sūnus, vyras, gydyto
jas, partijos ar kultūrinės organizacijos narys, sporto komandos
kapitonas ir 1.1. Tad reikia apibrėžti ir pagrindinio statuso sąvoką:
tai statusas, nulemiantis žmogaus socialinę padėtį — taip „susumuo
damas", jungdamas atskirus individo statusus. Taigi pagrindinį
statusą sudaro paveldėtas ir amžiaus, lyties bei kiti statusai. Etniš
kumas taip pat yra sudedamoji pagrindinio statuso dalis.
Su socialinio statuso sąvoka susijusi ir socialinio vaidmens sąvoka.
Socialiniai vaidmenys — tai dinaminė statuso išraiška, jo funkcija,
t.y. elgesys, kurio tikimasi iš tam tikrą padėtį užimančio asmens.
Kai kada statuso komponentai gali vienas kitam prieštarauti: tuomet

individui, atliekančiam tam tikrą socialinį vaidmenį, tenka rinktis,
kuriam savo statusui teikti pirmenybę. Apibūdinant tokią situaciją
sociologijoje vartojama marginalaus statuso sąvoka. Kai kiekvienas

naujai įgyjamas dalinis statusas stiprina pagrindinį statusą arba, ki
taip sakant, didina individo privalumų sumą, tuomet socialinė
adaptacija vyksta sėkmingai. Kai naujai įgyjami statusai prieštarau
ja vienas kitam, formuojasi marginalus statusas. Kai individo statusai
daugumos visuomenėje ir jo kilmės bendruomenėje nesutampa, et

niškumas gali tapti statuso elementu „su priešingu ženklu" ir nulemti
žmogaus marginai urną.
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Analizuojant, kaip žmogaus tautinė priklausomybė gali nulemti mar
ginai ų statusą, svarbu įvertinti, jog statusų nesutapimas gali būti aiškus
ir savanoriškas individo pasirinkimas. Tam tikros etninės visuomeni

nės organizacijos lyderis už savo bendruomenės ribų gali būli niekuo
neišsiskiriantis vidurinės mokyklos mokytojas. Nore ir suvokia moky
tojo padėties trūkumus (vėluoja atlyginimai irpan.), jis patenkintas
savo profesija ir kartu mano, jog atlieka svarbią misiją savo tautie
čiams. Statusų neatitikimas tampa problema, jei individas nori, tačiau

negali jo įveikti. Būna, jog statusų prieštaravimus palaiko socialinė
aplinka, pvz., kai viena ar kita bendruomenė nepripažįsta kai kurių

individo statusų. Kartais dauguma gali bausti individą už tai, kuo jis
yra savo kilmės bendruomenėje. Lietuvos lenkų politinės partijos ly
deriui gali būti sunkiau užimti tam tikrą valdininko postą negu piliečiui
lenkui, padariusiam vidutinę karjerą kitoje Lietuvos partijoje. Lygiai
taip ir mažuma gali bausti savo tautietį už „parsidavimą svetimiems"
(daugumai) arba užjos etninės organizacijos reikalų ignoravimą (pvz.,

bankininkas nuolat atsisako skirti lėšų savo tautiečių organizacijai). O
ar apskritai statusai ir daugumos, ir mažumos grupėse gali atitikti vie
nas kitą? Ryškiausias to pavyzdys — Lietuvos karaimai. Jų

bendruomenės lyderiai vienu metu yra žinomi ir gerbiami daugumos
visuomenėje. Halina Kobeckaitė, kilusi iš kilmingos karaimų gimi
nės, ankstyvuoju atkurtos nepriklausomybės laikotarpiu vadovavo
Tautybių departamentui, atstovavo Lietuvai Europos Taiyboje, o šiuo
metu yra ambasadorė.
Analizuojant stratifikacijos procesą ir socialinį mobilumą, vyrauja
„statuso pasiekimo metodas". Pagrindinės dimensijos, įvertinamos

tiriant socialinį mobilumą — tai išsilavinimas ir pajamos.' Individo
mobilumą ir pajamas nulemiančiais veiksniais tradiciškai laikomi
„ego, tėvas, motina ir išsilavinimas". Tačiau pagal formalius išsila

vinimo ir pajamų kriterijus sudaroma klasių schema pagrįstai atrodo
tik stabilioje griežtą ir nusistovėjusią struktūrą turinčioje visuome7 Šiuolaikinu) stratifikacijos ir klasių analizės metodų apžvalgą žr.: Paluckienc 1999.
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nėję. Kintančioje visuomenėje nėra visiško atitikimo tarp klasinės
priklausomybės ir socialinio statuso komponentų, t.y. klasinė hie
rarchija nesutampa su socialinio statuso komponentų lygių
hierarchija.8 Tai vadinama statuso neatitikimo situacija.

Todėl adaptacijos tyrime labiau stengėmės atsižvelgti į statuso gru
pes, o ne į formalius stratifikacijos kriterijus. Skil^ami dėmesį statuso
grupėms^ visiškai nenorime įsivelti į senus sociologijos debatus, kai
„statuso politika" supriešinama su klasių išskyrimu ekonominiu pa

grindu (Manto ir Weberio prieštaravimų plėtojimas). Neliesime ilgos
ir nuolat atsinaujinančios diskusijos, ar empiriškai suvokiamos kla

sės yra praradusios savo svarbą Šiuolaikinėje visuomenėje (klasių
mirtis), ar ne. Esmė ta, kad statusų diferenciacija, regis, padeda ge
riau suvokti tam tikrus dabartinių stratifikacijos procesų aspektus.
Bendriausiame lygmenyje tikslinga skirti statuso grupes, susijusias
su darbo santykiais ir pasidalijimu bei turtine diferenciacija {nuosa
vybės ypatumai), ir statuso grupes, kurios nesutampa su ekonominiais

kriterijais apibrėžiamų klasių ribomis ir yra susijusios su prestižo
bei pagarbos paskirstymu (žr. Hotton, Tumer (1989: 146) ir jų nuo
rodą į Parkin). Mūsų tyrime apie statuso grupę kalbama pastarąja
prasme. Statuso grupė nelaikoma integruotu kolektyviniu vienetu, o
suvokiama kaip difuziška panašaus statuso individų ir smulkių gru
pių visuma. Statuso grupė - tai tam tikras sluoksnis, išsiskiriantis
bendru gyvenimo būdu, stiliumi, prestižu ir iš dalies-kultūra. Šioje

knygoje toliau nesigilinsime, kaip plėtojasi statuso grupių uždaru
mas ir įsitvirtinimas socialinėje hierarchijoje (a la Bourdieu), bet
skirsime dėmesį skirtingiems statusams.

Lietuvos visuomenėje per praėjusį pokyčių dešimtmetį ryškėjusi stra
tifikacijos sistema rėmėsi ne tik objektyviais pajamų skirtumais. Salia
materialios gerovės pokyčių, egzistavo politiniai ir kultūriniai krite
rijai; iškildavo ir sumenkdavo simboliniai statuso požymiai. Nore

s Apie stratifikacijos schemi; taikym^ besi transformuojančia i socialinei sistemai Rytų Eu
ropoje žr.: Dargytė-Burokienė A. „Viduriniosios klasės tapsmas". In: Taljūnaitč (1999).
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pokyčiai statuso simbolių srityje vyksta gana subtiliai ir yra sunkiai
pastebimi, visgi pagalbos ir prestižo paskirstymas nėra visiems vieno
das ir turi savo išraiškas. Prestižas demonstruojamas materialinėmis

priemonėmis, tarkime, tam tikru automobiliu ir jo įsigijimo būdu (nau
jausios automobilio markės lizingas), darbo vieta, darbovietės
pavadinimu, firminiu ženklu, jos gaminių prestižu. Iškyla svarūs as

mens statuso elementai, nepatenkantys į pagrindinių stratifikacijos
analizės krypčių regos lauką. Štai du amplua, kuriuose gali atsidurti
vienodų pajamų ir net vienodo išsilavinimo žmonės: "Price Waterbouse
Coopers" sekretorė ir kiosko Naujininkuose savininkas, samdąs ke
lias pardavėjas. Kuo skiriasi šis privataus verslo atstovas, „darbdavys",
ir žemiausio rango finansinės organizacijos darbuotoja, „samdinė"?
Tuo, kad pastaroji tiesiog negalės neturėti gerbtino asmens atributų
(ne veltui pereinama prie neutralesnių „referentės", „asistentės" eti

kečių), o smulkaus verslininko kultūrinės raiškos diapazonas — kitas
(kitoks gyvenimo kokybės ir kultūros vartojimo pobūdis).
Šiuo atveju labai svarbus kultūrinis statuso blizgesys, jo aura, kuri
labiau priklauso kultūros (plačiąja prasme) sričiai, o ne „objekty
viai" pajamų hierarchijai. Tuo mūsų vizija skiriasi nuo tokių
stratifikacijos teorijų, kurios tiki objektyvia ar netgi racionalia stra
tifikacijos sistema visuomenėje.9 Stratifikacijos tyrimams (ypač
sparčiai kintančioje visuomenėje) kartais pritrūksta statusų diferen
ciacijos analizės, etnografinių socialinės sąveikos stebėjimų. Trūksta
jų ir mums, todėl šiek tiek rizikuojame pateikdami dabartinėje mūsų
visuomenėje susiklosčiusio socialinės sudėties paveikslo štrichus.

Kai kurie jų gali būti ryškesni už realybę, o kai kur-užgožti realiai
egzistuojančius subtilius skirtumus. Tačiau šie Štrichai pateikia da
lies visuomenės žemėlapį, „išklotinę", kurioje stebime tai, kur
9 T.y. nuo teorijų, ^udarančių „rangų lenteles". Pvz., Goldttiorpe'as pateikia 7 kategorijų
stratifikacijos schemą pagal kvalifikacij^ (aukščiau^ios klasės profesionalai, žemesnės klasės
profesionalai, aukščiausios klasės techniniai darbuotojai, smulkūs savininkai, žemesnės
eiles techniniai darbuotojai, kvalifikuotieji darbininkai, nekvalifikuotieji darbininkai; -cit.
p^l. Paluckienč 1999). Daugiau apie formaliais kirterijais paremtas stratifikacijos schemas
ir jų problemas žr. Taljūnaitė (1999): 1.3, 2.2, 2.3, 3.2 skyriai.
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atsiduria etninių grupių nariai ir kaip tai susiję su jų tapatybės ypa
tumais. Mūsų prielaida yra ta, kad etniškumas susijęs su socialine

sėkme. Taigi kaip etniškumas veikia kitą socialinės tapatybės di
mensiją — statusą?

Tyrimui parinkdami konkrečias socialines kategorijas, pirmiausia
siekėme įtraukti tas socialinės padėties grupes, kurios vienaip ar

kitaip simbolizuoja visuomeninės padėties pokytį per pastarąjį per
mainų dešimtmetį (sąlygiškai jas laikome statuso grupėmis
bendriausia sociologine prasme). Todėl atrankinėms grupėms parink
tos ne formalios stratifikacijos kategorijos, o kultūrinę ir simbolinę
reikšmę turintys variantai, kurie, mūsų manymu, visuomenėje la

biausiai simbolizuoja skirtingos socialinės sėkmės (mobilumo ir
adaptacijos) atvejus.
Statuso ir statuso grupės sampratos mums buvo svarbios, kad suvok
tume, kokias grupes ir kokius individus atsirinkti tyrimui. Tačiau,
kad suprastume jų elgesį, dar reikia aptarti, kaip atsiranda mažu
mos, ir kaip statusas susijęs su jų būsena.

2.2. Mažumų grupės
Kai visuomenė išskiria kokį nore požymį kaip ypatingą, susiklosto prie
laidų mažumos tapatumui atsirasti. Bet koks specifinis bruožas gali

tapti lemiančiu kriterijumi individą priskiriant mažumai: ruda plaukų
spalva, viršsvoris arba nepakankamas svoris, lytis, lytinė orientacija,
amžius, rasė arba etninė kilmė. „Tipiški" mažumos požymiai yra sąly

giniai, nulemti konteksto: tie patys bruožai kitose visuomenėse arba
kitomis aplinkybėmis gali būti dominuojančios grupės požymiai. Gu
liveris - vidutinio ūgio žmogus, niekuo neišsiskiriantis gimtojoje
Anglijoje, netikėtai tampa egzotiškas milžinų ir liliputų karalystėse.
Pagal plačiai cituojamą L.Wirth'o (1945, cit. pgl. Cmm^p 1994: 308)
mažumos apibrėžimą, mažuma yra žmonių bendruomenė, savo fizi-
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iriais ar kultūriniais bruožais išsiskirianti iŠ kitų visuomenės narių,
taip kurių gyvena. Salia to priduriamas ir nelygybės kriterijus: ma
žuma dažnai patiria neteisingumą arba jaučiasi kolektyvinės
diskriminacijos objektu.
Įvertinti mažumos būseną yra ypač svarbu suvokiant, kas yra ir kas
nėra mažumos grupė. Ši būsena paprastai susijusi su visuomenės

daugumos ir kitų jos dalių santykiais. O tie santykiai dažnai aiškina
mi išankstinių nusistatymų ir diskriminacijos sąvokomis. Nors šiuo
metu diskriminacija neįgauna tokių formų, kokias žinome iš istori
jos, tačiau socialinių santykių įvairovė ir įtampos egzistuoja.
Mažumos sąvokai suprasti pakomentuokime dažnai mums žurnalistų

ir net kolegų pateikiamą klausimą: ar lietuviai Visagine arba Šalči
ninkuose — tautinė mažuma, ar ne? 2002 metų gruodį lankantis

Visagine ten gyvenanti vidutinio amžiaus lietuvė pasakojo apie savo
padėtį. Ji, prisistačiusi kaip „eilinė IAE darbuotojų profsąjungos at
stovė", emocingai aiškino apie Visagino lietuvių sunkumus. Ji laiko
save tikra šio miesto gyventoja („gyvenu Čia 15 metų"), tačiau nuo

lat jaučia aplinkinių negera nori škumą. Niekas su ja nekalba
lietuviškai. Jos vertinimu, karjera, nepaisant visų palankių prielaidų
— gero išsilavinimo, ambicijų, - susiklostė nelabai sėkmingai būtent
dėl to, kad elektrinės vadovybė globoja visų pirma „savus" (t.y. ne
lietuvius). Jos vaikams nuolat kyla problemų su bendraamžiais —juos

skriaudžia, iš jų šaiposi dėl to, kad jie kalba lietuviškai. Formaliai
žiūrint, ši moteris turi visas pilietines teises, be to — ji priklauso
šalies etninei daugumai, tačiau kitakalbėje, kitos kultūros aplinkoje
ji savo kasdieniame gyvenime jaučiasi diskriminuojama ir ji mano
esanti izoliuota, todėl jaučiasi nevisavertiškai — taigi yra beveik kla
sikinis mažumos savimonės pavyzdys. Galimas dalykas, kad ši moteris
ir panašūs jos aplinkos žmonės tampa „atpirkimo ožiu" kitakalbiams
Visagino gyventojams, išgyvenantiems frustraciją dėl neaiškios savo
ir miesto ateities, dėl jiems nuolat pabrėžiamo kalbos barjero, dėl
realios kultūrinės izoliacijos nuo likusios Lietuvos.
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Visgi kasdieniame gyvenime suvokiamas skirtumas taip elgesio ir

nuostatų yra papildoma sumaištis atpažįstant ir vertinant diskrimi
naciją.

Bendriausia prasme diskriminacija suprantama kaip teisių riboji
mas arba atėmimas (rečiau - privilegijų suteikimas) tam tikrai
apibrėžtai grupei. Diskriminacija aiškinama įvairiai^ tačiau nė viena
teorija neapima visų atmainų, nes pati diskriminacija gali kilti dėl
įvairių priežasčių, įgyti įvairių formų. Todėl sociologinė diskrimina
cijos samprata gali būti kiek platesnė už teisėje egzistuojančius
konkrečius apibrėžimus. Pavyzdžiui, skiriama institucinė diskrimi
nacija, interpretuojama kaip teisių suvaržymas; kalbama apie

„visišką/totalinę" diskriminaciją, kai praeityje egzistavusios diskri
minacijos padariniai irdabartyje egzistuojanti atskirtissukuria uždarą
ratą, kuriame tam tikra grupė gyvena, naudojasi atskiru „vargšų"

mokyklų ir „juodo" darbo vietų tinklu (pvz., juodaodžių atvejis JAV).
A. Giddensas teigia, kad sociologija, norėdama paaiškinti išankstinį
nusistatymą irdiskriminaciją, negali neįvertinti psicliologinio aspekto.
Būtina atskirti šias dvi sąvokas. Jo manymu, nusistatymas priskirti
nas prie nuomonių, nuostatų, kurias turi įvairių grupių nariai vieni

kitų atžvilgiu. O diskriminacija priskirtina elgesio sričiai (Giddens
1987). Nagrinėdami išankstinio nusistatymo bei diskriminacijos prie
žastis, Tb. Sullivanas ir K.S. Thompsonas (1990, cit. pgl. Kasatkina

1999) įvardija Šiuos jų socialinius šaltinius: etnocentrizmą, konku
renciją, socializaciją ir konformizmą. Nors pastarasis - socialinis
konformizmas — gali pasirodyti netikėtas, tačiau iš tiesų jis glaudžiai

susijęs su kitais išvardytaisiais veiksniais. Individui būdinga savo
socialinį elgesį derinti su visuomenine aplinka, jos kultūrinėmis nor
momis ir tradicijomis.

Galima laikytis neigiamų nuostatų, tačiau jų neparodyti kasdienia
me gyvenime. Teisinės priemonės, kultūros vertybės ir socialinis

spaudimas sukuria aplinką, kurioje priešiškumo raiška ribojama. O
gali būti laip, kad asmuo elgiasi tik pagal paplitusį elgesio Šabloną ir
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taip stiprina diskriminaciją, nors vidumi jis nesutinka su išanksti
niais nusistatymais. Todėl net jei asmuo nepritaria neteisingumui,

netolerancijai, paplitusiai jo visuomeninėje erdvėje, jis gali vengti
viešai reikšti savo nuomonę, nes tai gali pakenkti jo statusui, intere
sams, gerovei, saugumui. Pavyzdžiui, studijuojančiam prestižinę

specialybę studentui gali kilti keblumų kolegų vakarėlyje pristatant
savo draugę, jei ji priklauso tai etninei ar rasinei grupei, kuri yra
bendramokslių pašaipos ar paniekos objektas. Išsilavinęs plataus aki
račio intelektualas gali vengti su draugu kalbėtis rusiškai, nes
Lietuvoje (ar, pvz., Estijoje) tai nėra prestižinė bendravimo kalba, ji
gali sukelti įtarią aplinkinių reakciją ar nepagarbą. Konformizmas
būdingas įvairių grupių ir įvairaus išsilavinimo žmonėms.
Aptardami istorines diasporas minėjome, kad socialinis konformiz
mas yra vienas iš diasporų bruožų, palengvinantis adaptaciją svetimoje
aplinkoje. Konformizmas priklauso ir nuo daugumos nuostatų: kokiu

laipsniu dauguma elgesio modelį primeta mažumai, kokią nišą jai
suteikia, kokį spaudimą ar apribojimus taiko. Šia prasme socialinis
konformizmas kiekvienam individui turi savo psichologinę kainą, ku

rią jis moka socialiniame gyvenime, siekdamas užimti ar išlaikyti
tam tikrą padėtį visuomenėje. Toliau aptarsime, kokiose plotmėse
etniškumas daugiausia reikšmės turi statusui.

2.3. Statuso ir etniškumo sąsajos
Kiekvienoje visuomenėje ryšį tarp žmogaus statuso ir etniškumo (kaip
tam tikros jo a^ dalies) gali sudaryti skirtingi elementai; tai priklau
so nuo visuomenės tradicijų ir joje pripažįstamų pilietinių teisių.
Pamėginsime apibūdinti veiksnius, galinčius tapti kliuviniais, ku
riuos tektų įveikti nelietuviui, nors ir lygiateisiam piliečiui,
ketinančiam siekti tam tikro norimo statuso dabartinėje Lietuvos vi
suomenėje. Iškylantys sunkumai, be abejo, priklauso nuo siekiamos
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pozicijos (kokia jos vieta visuomeninėje hierarchijoje) ir nuo statuso
ribų (kiek tai yra paplitęs ar išimtinis statusas, kaip kontroliuojamas
jo įgijimas). Tačiau aptarsime tik veiksnius, turinčius etninę dimen
siją: tai — socialiniai ryšiai, socialinės normos ir kalbiniai įgūdžiai.
Kaip gi jie gali kliudyti arba skatinti socialinę sėkmę?
Bendriausia prasme ^ocialiniai rySiai yra bet kokie sociokultūriniai
individų ar grupių tarpusavio įsipareigojimai. Etzionis socialinius
ryšius apibūdina kaip bet kokius emociškai teigiamus dviejų ar dau
giau veikiančių asmenų santykius {CoepeMeHHan... 1990:305). Kad
socialiniai ryšiai egzistuotų, tokia samprata numato tik vieną reika
lavimą: tai — bendrų grupės normų laikymasis. Lietuvoje teigiami
emociniai santykiai paprastai susiformuoja šeimos, vaikystės ir jau

nystės pažinčių pagrindu. Todėl tokio ryšių tipo vyravimas savo ruožtu
yra netiesioginė kliūtis įjuos įsitraukti kitataučiams ar imigrantams.
Mat daugelis vidurinių, svarbiausia - proftechninių, technikumų (da
bar — kolegijų) ir aukštųjų mokyklų grupių būdavo ir išlieka
monoetninės. Sovietiniu laikotarpiu lietuvių grupėse pasitaikydavo
tik vienas kitas kitatautis, grupės rusų kalba būdavo formuojamos

atskirai. Iki šiol nėra išsikristalizavę atskiri socialinių sluoksnių ry
šių tinklai: nelygybės institutai dar neturi patvarių tradicijų, nore
akivaizdžiai formuojasi prestižinės mokyklos, klubai, gyvenamieji ra
jonai. Viena vertus, atskiros mokyklos ir skirtingi lavinimosi būdai,

atskiri laisvalaikio klubai turi savo ypatybių, mažinančių socialinį
mobilumą, kita vertus, juose svarbesni gali būti socialiniai, o ne et

niniai kriterijai. Galima pridurti, kad remiantis mūsų stebėjimais ir
patirtimi, socialinių bei politinių interesų grupės Lietuvoje išlieka
monoetninės. Pats tokių grupių pobūdis teikia mažiau galimybių j
jas pakliūti kitataučiams individams.
Kita sritis, kurioje išiyŠkėja etninės ribos — tai socialinės normos.
Socialinio elgesio būdai, asmenybės savirealizacija, socialinių bei
pilietinių funkcijų atlikimas — visa tai užtikrinama įsisavinant ir el
gesiu įtvirtinant socialines normas. Individui privalomos socialinės
normos jam priskiriamos kaip tam tikros grupės nariui. Normų įsisa-
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vinimas ir naudojimasis jomis — viena žmogaus formavimosi sąlygų,

savo ruožtu susijusi su žmogaus etniškumu (kilme, Šeima). Etninė kil
mė (per etninę grupę) turi nemažai įtakos ir vertybių formavimuisi.
Priimdamas ir elgdamasis pagal tam tikrą normų sistemą, žmogus da

lyvauja grupėje ir kartu palaiko bei realizuoja jos nariams bendrą
vertybių sistemą. Socialinių normų funkcijas asmuo realizuoja tik tuo
atveju, jei yra įsisavinęs tam tikras normas, ir jei jos priklauso jo elge
sio sistemai ir yra tapusios jo normatyvinės-vertybinės sistemos dalimi.

Respondente, dirbanti rusų kalbos mokytoja lietuviškoje mokykloje,
taip papasakojo savo padėties keblumus: „...taip, rusų kalbos pa
mokoms skiriama mažiau valandų. Tai galima suprasti, tačiau

pagrindinė problema man yra tai, kad per dvylika metų aš taip ir
netapau sava. Kalbėtis apie daržą, sodą galiu ^ aš pati turiu sklypą.
Tai — tarsi pirmas neformalių pokalbių etapas. Bet štai lietuviškų

dainų aš taip ir neišmokau dainuoti. Visi lietuviškų kompanijų pasi
sėdėjimai baigiasi liaudies dainų dainavimu..."

Daugeliui nelietuvių dainavimas lietuvių kompanijose (toks daina
vimas būdingas ir elito, ir žemesniesiems sluoksniams) tampa tam
tikru išbandymu, kuomet vėl išgyvenama neformaliu bendravimu
įveikta socialinė riba. Dainavimas suvienija, sujungia įvairios socia
linės kilmės žmones ir kartu aiškiai atskiria „savus" nuo „svetimų".

Lygiai taip pat miestų inteligentijai būdingi ginčai „nežinia apie ką"
daugeliui užsieniečių nesuprantami kaip rusų bendravimo forma.

Skirtingų normų išryškėjimo atveju galima laikyti vienos iš romų or
ganizacijų atstovo apsilankymą Atviros Lietuvos fondo valdybos

posėdyje prieš keletą metų. Pirmojo vizito proga svečias atsinešė bran
gios degtinės butelį, tuo nustebindamas dalykinio posėdžio dalyvius
ir administraciją. Savo elgesį jis paaiškino: „Nedera pirmą sykį lan
kantis, į namus ateiti tuščiomis rankomis. Tai visai ne išgertuvės
(0,7 1 - šitiek žmonių), tai - susipažinimas". Kasdienio ar proginio
elgesio normų ypatumai ne visuomet užkerta kelią bendravimui, ta

čiau išryškina skirtumus, kurie dažnai suvokiami kaip etniniai.
Kalbinių įgūdžių trūkumas gali apsunkinu' komunikacijos pi^cesą.

Ypač dabar, kai ypatingą svarbą įgauna oratoriniai gebėjimai, mokė
jimas vesti pokalbį, dalyvauti diskusijoje ir pan., kalbiniai įgūdžiai
tampa jautriu ribojančiu veiksniu. Kalbą, kaip barjerą, panašiai gali
išgyventi visiškai skirtingi žmonės: taksi vairuotojas, pardavimų va

dybininkas, universiteto profesorius. Tik pirmojo atveju patiriami
sunkumai yra susiję su šnekamosios kalbos ypatumais, antrojo — su
žodynu ir terminija, o profesoriui svarbu gali būti akcentas ir nedi

delės gramatinės klaidos, kurias gerai pastebi išsilavinusi auditorija.
Visiems jiems akcentas ir klaidos gali sudalyti sunkumų siekiant
karjeros. Beje, tai — pavyzdys, kaip individo lygmens problema gali
tapti grupės bruožu nepaisant to, kad akcentas visai nėra objektyvus

tautybės arba tapatybės kriterijus. Tačiau jei jis tokiu laikomas arba
jei jis iškyla kaip kliūtis socialiniam mobilumui, tuome^ kalbos bar
jeras gali tapti etninės konsolidacijos veiksniu. Tačiau pirmiausia
kalbinės kompetencijos problema kitataučiams piliečiams yra izo
liacijos veiksnys - ji ne tik apsunkina ar užkerta kelią į kai kurias
profesijas (pvz., televizijos laidų vedėjo arba ryšių su visuomene at
stovo), bet riboja ir galimus socialinius vaidmenis.

Statuso sudedamųjų dalių įvertinimas etniškumo fone leidžia many
ti, kad etninė kilmė gali daryti įtaką savitiems socialinės adaptacijos
sunkumams. Kaltais triviali, kartais subtili, tačiau pastebima dau
gelyje gyvenimo sričių etniškumo ir statuso sąveika rodo, kad

adaptacija gali būti geras rodiklis aptariant etninius procesus.

3. ADAPTACIJA:

SAMPRATA IR METODOLOGINĖS
PRIELAIDOS

3.1. Adaptacijos samprata
Kodėl adaptacija yra jautrus etninių procesų tyrimo aspektas („ner
vas")? Ar iš tiesų taip yra? Kodėl suprasti adaptaciją yra svarbiau,
negu aprašyti etninių grupių pilietinį statusą ir pilietiškumo skirtu
mus?

Turbūt esminis dalykas yra tai, kad adaptacijos tikslai ir prasmė yra
platesni už pilietybės klausimą. Adaptacijos procese gali iškilti ne
tik daugiau, bet ir kitokių tikslų, negu įgyti apibrėžtą pilietinį tapa
tumą (ir jį atitinkantį teisinį statusą). Adaptacijos eiga priklauso nuo
daugumos bei mažumų nuostatų ir adaptacijos tikslų suvokimo.

Daugumos tradicinių ir liberalių nacionalistų lūkesčiai, jog mažu
mos turi siekti kuo gilesnės a k ui tū racijos, ne visuomet leidžia jiems
suvokti, kas gi svarbu pačioms mažumoms. Nuomonė, kad mažumos

kuo mažiau kultūriškai turi skirtis nuo daugumos, kad turi būti kul
tūriškai artimos bei sekti/mėgdžioti daugumą („mokytis iŠ jos"),
trukdo suvokti ir galimus kitokius mažumų narių požiūrius. Nedomi

nuojančios tautybės gyventojų siekiai gali būti kitokie, negu dauguma
suvokia arba nori matyti: pavyzdžiui, tiesiog patogiai ir saugiai gy
venti. Socialinės gerovės, individą tenkinančio pragyvenimo lygio ir
pragyvenimo šaltinio siekis suprantamas gana lengvai. Tačiau sau
gumo jausmas — subtilesnis reiškinys; jaustis saugiam — tai ne tas
pat, kas turėti formalias pilietines teises. Kai kuriems mažumų na

riams pilietiškumas gali būti antraeilis dalykas. Tai tik parodo, kad
pilietiškumo diskursas mums nepadeda suvokti mažumų adaptaci

jos tikslų ir jai teikiamos prasmės. Kartais mažumų nariams būdingas
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„pilietinis infantilumas" -jie mano, kad šiuos dalykus - patogu ir

saugų gyvenimą—jiems kažkas („šiuolaikinė demokratija") turi su
teikti, o jie patys dėl to neturi imtis atsakomybės. Teisiniai
formalumai, susiję su pilietiniu statusu, gyvenamąja vieta ar nekil
nojamuoju turtu, sutvarkomi kaip formalumai - be didelio poveikio
tapatybei, nuostatoms, gyvenimo siekiams. Pilietinės vertybės nuo

to netampa aktualios, o pilietiniai įgūdžiai — savarankiškai naudotis
teisėmis ir sąmoningai vykdyti pareigas — nelavinami.
Modernioje liberalioje visuomenėje vyrauja nuostata, kad asmens kul
tūrinė tapatybė yra visiškai privatus, o ne viešas reikalas. Tačiau

reikia pastebėti, jog kultūrinio tapatumo individualizacija yra susi
jusi su pilietiniu nihilizmu. Kuo daugiau žmogus sieja savo tapatumą
su grupe, tuo jam aktualesnis pilietiškumas, iratvirkŠČiai. Cia maty

ti paradoksalus liberalizmo poveikis: siekdamas išstumti etniškumą
į privataus gyvenimo sritį, jis tikisi pilietinio identiteto sustiprėjimo,
pilietinio aktyvumo, pilietinės visuomenės. Tačiau ši ideologinė sche
ma realiai ne visuomet veikia. Kodėl liberalus nacionalizmas

neatitinka mažumų lūkesčių?
A.D. Smithas teigia, kad „nacionalizmas išsaugojo ankstesnį kultū
rinį ankstesniojo etnocentrizmo pagrindą, bet suteikė jam naują

politinį pavidalą ir modernių sąvokų" (1994: 123). Beje, Smithas
(1994: 193) dabartinį nacionalizmo atgimimą Vakaruose sieja su et
ninių mažumų protestu prieš „senų, įsitvirtinusių valstybių —

daugiausia demokratinių ir liberalių — nesugebėjimą pripažinti jų
tapatumą ir jų teises". Jis teigia, kad „dabartinis mažumų naciona

lizmas taip pat yra individualistinis ir demokratinis įsitvirtinusios
mažoritarmės sistemos atžvilgiu, nors tuo pat metu jis tapatina indi
vido teises ir orumą su unikalios etninės bendruomenės autonomija

ir individualumu".
Kitas esminis klausimas nagrinėjant adaptaciją: ar adaptacijos sėk
mė ir problemos priklauso tik nuo atskiro individo gabumų, ar tų

pačių problemų galima aptikti ir grupės lygmenyje? Tai — tyrimo
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klausimas. Toliau išdėstysime pačių adaptacijos procesų, kurių ap
raiškos ir socialinis kontekstas bus toliau analizuojami, sampratą.

Etninių grupių adaptacijos procesai gali būti nagrinėjami įvairiais
aspektais, ir daugelis sąvokų, vartojamų juos aptariant, yra neviena

reikšmiškos. Apibrėždami sąvokas, kartu konstruojame ir teorinę
schemą.

Esminę šio tyrimo sąvoką — socialin^ adaptaciją — suprantame kaip
individo siekių, lūkesčių derinimą su jo galimybėmis ir su visuome
nės lūkesčiais bei reikalavimais. Adaptacijos sunkumai ne visada
yra tik individo problema, todėl apie adaptaciją turi būti sprendžia
ma ne tik pagal individų nuostatas, bet ir pagal socialinį kontekstą.
Mus labiausiai domina sociokultūrinė adaptacija, apimanti ir indivi
do „išorines" socialines sąlygas, ir individų gebėjimus dalyvauti
aplinkinėje visuomenėje.
Kultūrinio tapatumo ir socialinės adaptacijos sąsajoms įvertinti pa
sitelkiame tarpkultūrinės psichologijos atstovo J.W.Berry (1992;
1997) akultūracijos koncepciją, kurios esmė — keturių skirtingų akultūracijos variantų išskyrimas. Akultūracija — tai tam tikros kultūros
elementų perėmimas, įsisavinimas (šiuo atveju — Lietuvos kultūros

elementų; dažniausiai svarbiausias iš jų yra kalba).10
J.W. Berry akultūracijos teorinėje schemoje atskleista svarbi jung
tis tarp kultūrinio konteksto ir individo elgesio motyvų. Jis
akultūracijos terminą taiko bendriems kultūriniams ir psichologi
niams kontakto procesams bei jų rezultatams. Sis mokslininkas

aptaria, kaip akultūraciniai reiškiniai yra susiję su socialiniu kon
tekstu. J.W. BeiTy akultūracijos samprata pagrįsta dviejų kriterijų
įvertinimu: santykio su „savo" kultūriniu tapatumu ir santykio su
daugumos visuomene. Pagal atitinkamas saviidentifikacijos ir so
cialinių kontaktų reikšmes gaunamas ribotas pagrindinių elgsenos
variantų skaičius (žr. schemą).

10 Tačiau akultūracija - ne tas pat, kas kultūrinė asimiliacija.

tapatumą?

3.1. Adaptacijos samprata
Schema. Akultūracijos strategijų schema (pagal J.W. Beny 1997)

Pirmasis veiksnys:
Ar individas palaiko savąjj kultūrinį
taip

Antrasis veiksnys:
Ar kontaktai su kitos kultūros
grupėmis yra laisvi ir nuolatiniai?

INTEGRACIJA
ATSISKYRIMAS/
SEGREGACIJA

ASIMILIACIJA
MARGI NALIZACIJA

Kaip ir kiekvienos schemos atveju, realioje situacijoje sunku viena

reikšmiškai atsakyti į Beny pateikiamus klausimus. Pabrėžtina, kad
akultūracija gali reikštis skirtingomis tendencijomis skirtingose so
cialinėse ar individualaus elgesio kategorijose, pvz., tas pats individas

gali siekti socialinės asimiliacijos (darbe)^ kalbinės integracijos {mo
kėti ir valstybinę, ir gimtąją kalbą), tačiau likti tarp giminių ir draugų
savo etninės grupės ribose. Pristatomame tyrime siekiama įvertinti

bendrąsias šių strategijų prielaidas.
Pagrindinis šios schemos privalumas tas, kad ji leidžia apibrėžtomis
sąvokomis aptarti etninius procesus: tai, kas vyksta individų, kaip
etninių grupių narių, sąveikoje su juos supančia visuomene. Tačiau
savo akultūracijos interpretacijoje Beny iš esmės lieka nuostatų lyg

menyje. Naudodamiesi Beny pateikta tipologijos idėja, mėginsime
apibūdinti adaptacijos tipus. Siūloma prielaida yra ta, kad adaptaci
jos rezultatus lemia kultūrinio tapatumo ir socialinio statuso sąveika.

Tačiau mūsų požiūriu, adaptacijai svarbu ne tik individo nuostatos,
bet ir realių socialinių santykių laukas. Kitaip nei Beny atstovauja

ma tarpkultūrinė psichologija, sutelkianti dėmesį į individo nuostatas
ir reakcijas, sociologinė analizė reikalauja atsižvelgti į tai, kaip adap
tacijos eigą veikia socialinis kontekstas.
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Adaptacijos konteksto ir eigos santykis
Pirmiausia būtina atsižvelgti į tai, kad mažumoms, kai vyksta inten
syvūs socialiniai pokyčiai, gali iškilti papildomų uždavinių palyginti
su daugumai iškylančiais sunkumais. Kinta ne tik jų socialinės sąly
gos siaurąja prasme, bet kyla naujų tapatumo, lojalumo ir kultūrinės
kompetencijos išbandymų. Akullūracija tampa aktuali.
Adaptacijai svarbios ne tik akultūracinės nuostatos, bet ir socialinės
aplinkos reakcija į jas. Kaip minėta, akultūracija ne visuomet užtik
rina sėkmingą etninių grupių adaptaciją. Kai socialinė aplinka
individui sukuria neformalių kliūčių, akultūracija nepalengvina adap
tacijos. Ir jei didelė dalis konkrečios grupės narių vykstant adaptacijai
neįgyja minimalių žinių ir įgūdžių (t.y. akultūracija ribota), reikalin
gų savo gerovei palaikyti ir dalyvauti visos visuomenės gyvenime, jų
adaptacija nelaikytina sėkminga. Socialinės adaptacijos sėkmę pa
rodo tai, kokie žmonių lūkesčiai bei siekiai (ir kuo jie skiriasi nuo
kitų socialinių grupių), ir tai, ar žmogus randa galimybių juos reali
zuoti savo visuomenėje. Jei etninės grupės nariai neturi arba turi
ribotas galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime, susiklosto socia
linė atskirtis.

Siame darbe siekiame išryškinti socialinio mobilumo reikšmę etni
niams procesams. Kiekvienas individas sprendžia savo socialinio
statuso problemą ir siekia susidoroti su uždaviniais, kuriuos išsike

lia, kad galėtų užimti tam tikrą padėtį visuomenėje. Jei Žmogus turi
savitų etninių požymių, išsikeltų tikslų įgyvendinimas įgyja papildo
mą dimensiją: susiduriama su palankia arba nepalankia daugumos
reakcija, tenka spręsti savo tapatumo ir kilmės bendruomenės kul

tūros išlaikymo klausimą — vertinti šeimos tradicijas, parinkti vaikams
mokyklą, rinktis draugus ir pan.
Kalbant apie etninį tapatumą adaptacijos kontekste, reikia skini va
dinamąjį pozityvų ir negatyvų tapatumą. Pozityvus socialinis
tapatumas — tai laisvas, savanoriškas individo tapatinimasis su bet
kokia grupe (pvz., etninės kilmės grupe), nesukeliantis jam nepato-

3.2. Adaptacijos tipai
gumo nepriklausomai nuo tos grupės statuso visuomenėje. Negaty
vus tapatumas yra toks, kurio individas negali ar nepajėgia atsisakyti
arba atsikratyti, irtoks, kai, nepaisant individo pastangų, visuomenė

jį priskiria tam tikrai grupei (JIe6e^eBa 1997). Reikia pabrėžti esminį
etninio tapatumo skirtumą nuo kitų socialinių tapatybių: socialinės

tapatybės gali būti fragmentiškos, greitai keičiamos, priklausomos
nuo situacijos; o etninio tapatumo paprastai neįmanoma nuslėpti ar
ba pakeisti. Nors etniškumas ir gali būti socialiai konstruojamas,

individo gyvenime jis artimesnis stabiliems, sunkiai manipuliuoja
miems ar nepriklausomiems nuo asmens norų požymiams, t.y. tokiems
kaip lytis ar amžius. Sia prasme etniškumas nėra socialinis kriteri

jus. Etninė kilmė yra duotybė, o jau nuo individo priklauso, ar jis
elgiasi kaip mažuma, ar gyvena diasporoje, ar asimiliuojasi ir 1.1.

3.2. Adaptacijos tipai

Adaptacijos tipų schema
Pagrindinės etninių grupių adaptacijos dimensijos — etnokultūrinis
tapatumas ir socialinis statusas. Šiose dimensijose vykstančių poky

čių rezultatai ^ tam tikri adaptacijos tipai. Neužmirškime, kad
tipologija - supaprastintas tikrovės vaizdas, išryškinantis tik tam tik
rus jos fragmentus. Sudaroma schema neišvengiamai verčia
supaprastinti subtiliais niuansais pasižymintį adaptacijos procesą,
tačiau ji suteikia koordinates empiriškai pastebimoms adaptacijos
apraiškoms vertinti. Siame poskyryje iŠdėstysime, kokios pagrindi
nės skirtingų adaptacijos tipų sudedamosios dalys, o tolesniuose
skyriuose išsamiau analizuosime su adaptacija susijusius reiškinius.

Kodėl tai, ką Berry vadino akultūracijos strategijomis, mes vadina
me adaptacijos, o ne akultūracijos variantais, ir tipais, o ne
strategijomis? Beny daugiausiai dėmesio skyrė individo nuostatoms

ir laikė jas sąmoningai pasirenkamomis. Todėl psichologinio tyrimo
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kontekste savo išskirtus akultūracijos variantus pagrįstai vadino stra
tegijomis. Šioje studijoje norime atkreipti dėmesį į socialinį kontekstą:
ne viskas priklauso nuo individo, todėl adaptacijos tipas yra daugiau
negu individualaus elgesio strategija. Tai, ką galima įvardyti kaip
strategiją, yra statuso siekis: kiekvienas pagal savo supratimą siekia
sėkmės. 0 tai, ar norimas statusas pasiektas, ar jis teikia pasitenki
nimą, ir tai, kaip kinta etninis tapatumas — aptariame kaip rezultatą:

integraciją, asimiliaciją, marginalizaciją arba separatizmą. Kitaip ta
riant, individui siekiant statuso ir aplinkai j tai reaguojant, susiklosto
vienoks ar kitoks adaptacijos rezultatas (tipas).
Kaip ir bet kuris kitas socialinis reiškinys, vienas ar kitas adaptaci
jos tipas nėra galutinis ir nekintantis faktas. Mūsų manymu, ilgainiui
gali kisti ne tik grupėje vyraujantis adaptacijos tipas, bet ir individas
gali išgyventi skirtingus adaptacijos tipus. Išties procesas - tai es

mingiausia adaptacijos savybė. Naujos ir nuolat kintančios aplinkybės
— pagrindinis adaptacijos stimulas. Individo laimėjimai ir socialinis
statusas nėra stabilūs ir garantuoti - individui tai gali sukelti tam
tikrą nerimą, ypač jei jis verčiamas pateisinti savo užimamą statusą.

Galima numanyti, kad mažumų nariai savo padėčiai jaučia didesne
giesmę: dėl to, kad jiems keliami specialūs reikalavimai arba dėl
apribotos mažumai skirtos socialinės erdvės. Dėl įsivaizduojamų skir
tos erdvės ribų mažumų nariai, varžydamiesi dėl daugumos dėmesio,
kailais jaučiasi esą konkurentai. Jiems atrodo, kad daugumai gali

pasirodyti, jog vienoje vietoje, pavyzdžiui, universiteto Slavistikos
katedroje — mažumiečių yra per daug. Jie mano, kad dauguma turi
numatytą „normą". Panašių konkurencijų pasitaiko tarp nevyriau
sybinių organizacijų — jie „numano", kad daugumai „reikia" tik
vienos mažumos organizacijos, todėl valiosi, kas taps pagrindiniu
„atstovu".

Toliau pagrindinius adaptacijos tipus - integraciją, asimiliaciją, mar
ginalizaciją, separatizmą - aptarsime apibūdindami pagrindines
sudedamąsias jų dalis.

3.2. Adaptacijoi

Schema. Adaptacijos tipai
Adaptacijos tipas

Pasitenkinimas pasiektu statusu

Išlaikytas etninis tapatumas

ntegracija

+

+

Asimiliacija

+

-

-

-

-/+

+

Viarginalizacija
Separatizmas

Integraciją atspindi pasiektas statusas ir išlaikytas etniškumas (et
nokultūrinis savitumas). Individo lygmenyje integracija pasireiškia
tuomet, kai individas išlaiko savo etninį tapatumą ir kartu turi pakan
kamai įgūdžių dalyvavimui daugumos kultūroje ir visuomenėje. Savo
ruožtu visuomenė, jeigu jai rūpi skatinti integraciją, turi išlaikyti sąly
gas struktūrinei asimiliacijai, t.y. lygiateisiam dalyvavimui viešajame
gyvenime. Šiuo atveju reikia įvertinti ne tik formalias mažumoms pri

klausančių asmenų teises, bet ir naudojimąsi jomis. Integracija lengvai
klostosi tada, kai aplinkai individo tautybė nėra svarbi.
Asimiliaciją galima apibūdinti kaip norimo socialinio statuso pasie
kimą prarandant kultūrinį tapatumą. Etninės kilmės grupė individui
netenka reikšmės. Vienos etninės grupės nariai supanašėti su kita
(paprastai — daugumos) etnine grupe ir prarasti kultūrinius skirtu

mus gali įvairias būdais. Chrestomatinėje asimiliacijos studijoje
M.Gordonas (1964) nagrinėja asimiliacijos etapus. Atskira asimilia
cijos studijų sritis tyrinėja mišrias šeimas. Verta atkreipti dėmesį į
tai, kad grupės lygmenyje asimiliacija yra ilgas ir net ne visada pa
stebimas procesas, o individui ji gali būti dramatiškas virsmas —jei
siekiamo statuso reikalavimai ir etniniai individo požymiai akivaiz
džiai nesutampa. Kita vertus, individas gali ir nereflektuoti pokyčio,
asimiliuotis pamažu socializuodamasis daugumos grupėje.
Nacionalistai mano, kad mažumos turi kultūriškai asimiliuotis, o at
lygis joms už tai - sėkminga adaptacija. Tačiau mažumų nariai ne

visuomet linkę priimti tokią seką: jiems gali būti svarbiau pasiekti
tam tikrą socialinį statusą, o kultūros ir tapatumo reikalus palikti
antrame piane arba nesutinkti jų keisti.
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Marginaiizacija šiame darbe suprantama kaip nepasitenkinimas pa
siektu socialiniu statusu ir kultūrinio tapatumo praradimas.
Pageidaujamas socialinis statusas gali būti prarastas arba nepasie
kiamas, o turimas statusas - nepageidaujamas arba nevertinamas.

Šiuo atveju reikia pabrėžti, kad svarbūs ir objektyvūs statuso kriteri
jai, ir subjektyvus vertinimas. Etnokultūrinio tapatumo praradimas

susijęs ir su kilmės grupės simbolinės paramos praradimu. Kitaip
tariant, marginalinius būdingas tiems individams, kurie atsisako ar
ba praranda savo pradinį etninį tapatumą ir grupės paramą, tačiau

neįgyja pakankamų įgūdžių ir/arba visaverčio pripažinimo kitoje —
paprastai daugumos - grupėje (kultūrinis marginalumas). Užsitęsęs
marginalumas veda į socialinę atskirtį ir tampa ne individų, o grupės
bruožu.

Separatizmui gali būti būdingas ir pasitenkinimas, ir nepasitenkini
mas savo statusu, tačiau visuomet egzistuoja stiprus etninis tapatumas.

Separatizmą, kaip santykio su supančia aplinka kelią, renkasi tie
individai, kurie, išlaikydami tvirtą savo etninį tapatumą, nepalaiko
visapusiškų santykių su likusia visuomene ir remiasi ryšiais savo
etninės grupės viduje. Separatizmas, mažumos požiūriu, gali būti sėk
mingos adaptacijos variantas. Kodėl separatizmas gali būti tiesiog

racionalus pasirinkimas? Todėl, kad, likdami savo bendruomenėje,
individai nerizikuoja prarasti savo grupės paramą, tuo pačiu metu

nebūdami tikri, kad, pajudėję link statuso siekimo kitoje grupėje, jie
tos paramos ir pripažinimo sulauks (ir iš savo kilmės, ir iš kitos etni
nės grupės).
Tačiau kuo gi separatizmas, kai jį apibūdiname kaip pasitenkinimą
ir savo statusu, ir tapatumu, skiriasi nuo integracijos? Integracijos
atveju įgyjamas statusas egzistuoja platesniame kontekste, o separa
tizmo atveju statusas visuomet lokalus, egzistuojantis ribotame
socialiniame lauke. Net aukštas statusas separatizmo kontekste yra

pažeidžiamas. Etninis atsiribojimas gali būti laisvai pasirenkamas
arba paveiktas supančios visuomenės ir net priverstinis (segregaci-

ja).
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Akultūracijos ir adaptacijos sąsajos: hipotetinis šeimos modelis
Aukščiau aprašytiems adaptacijos tipams iliustruoti pateiksime vie
nos Šeimos narių aprašymą.11 Atkreipsime dėmesį, kaip po Lietuvos

nepriklausomybės atkūrimo formavosi jų statusas ir klostėsi adapta
cija. Šioje šeimoje-tėvai (Tėvas ir Motina), vaikai (Sūnus ir Dukra),
ir vieno iš tėvų motina (Uošvė). Tėvai į Lietuvą atvyko sovietiniais
metais. Lietuvoje gimė ir sulaukė pilnametystės abu jų vaikai. Visi
jie — Lietuvos piliečiai, o Uošvė turi nuolatinės gyventojos statusą.

Motina

Žlugus įmonei, kurioje dirbo buhaltere, Motina nenuleido rankų ir
aktyviai ieškojo naujos darbo vietos. Ji lankė kalbų kursus ir išmoko
lietuvių bei anglų kalbas, baigė auditorių kursus ir konkurso keliu
gavo darbą viename stambiausių bankų. Kartu ji aktyviai dalyvavo

savo tautiečių kultūrinėje ir visuomeninėje organizacijoje: praleis
davo ten savo laisvalaikio dalį ir prisidėdavo prie veiklos. įsitvirtinusi
darbe, ji ėmė reguliariai bendrauti su bendradarbiais, dažniausiai —

kartu vykdavo į sporto klubą ar laisvalaikio renginį. Motina mėgo
daug keliauti, ir ilgainiui dalį kiekvienų atostogų praleisdavo užsie
nyje: vykdavo į pažintines keliones arba pailsėti. Praėjusio

dešimtmečio pabaigoje ji nustojo lankytis organizacijoje, tačiau lais
valaikį leido aktyviai ir įvairiai. Kaip ji dabar palaiko savo etniškumą?
Praėjusiame dešimtmetyje etniškumas buvo „sužadintas", o dabar —

aplinka rami. Dabar ji bendrauja su įvairių tautybių draugais. Ji ne
tik žiūri rusiškas televizijos laidas, bet mėgsta ir Rusų dramos [eat-

rą, kuriame noriai lankosi kartu su įvairių tautybių draugais - kai
kuriuos senus draugus ji tiesiog susitinka teatre, kai kuriuos naujus
pažįstamus ji pasikviečia pati. Be to, banko profesinėse rekomenda
cijose darbuotojams patariama bendrauti su klientu viena iš banko
kalbų — lietuvių, anglų arba rusų. Taigi darbovietėje sąmoningai su
kurta pliuralistinė atmosfera, nors ji iranksČiau su klientu stengdavosi
11 Šeimos kaip iliustracijos idėja buvo panaudota: Stanionis R. 1998. „Akultūracijos procesai
Baltijos valstybių tautinių mažumų grupėse" - bakalauro tezės, VDU, vad. N.Kasatkina.
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kalbėti jam priimtina kalba. Rusakalbių klientų Vilniuje yra nema
žai, tad ji rusi^kumą išlaiko ir privačioje, ir darbo sferoje.
Motinos kelias — integracija. Kodėl integracija buvo įmanoma? Mo
tina buvo aktyvi ir ekonominiame, ir visuomeniniame gyvenime.

Paties individo pastangos statusui pasiekti ir etniškumui išlaikyti
buvo aktyvios ir adekvačios. Svarbu palanki aplinka — bankas lei
džia ir palaiko įvairiakalbį bendravimą. Motina praktikuoja aukštesnio
statuso (negu ji anksčiau užėmė) grupei būdinga^ gyvenimo būdą.
Statuso pakilimas jai buvo paspirtis integracijai. Tolesnis klausimas
tyrimams - ar galima integracija be socialinio mobilumo?

Tėvas

Tėvas sėkmingai dalyvavo SSRS industrializacijos darbuose, yra ga
vęs svarių sovietinių apdovanojimų. Jam artimos rusiškos tradicijos,
jis švenčia kultūrines, valstybines ir religines Rusijos bei buvusios
SSRS šventes (vasario 23-oji, kovo 8-oji). Jis kalba tik rusiškai ir jį
žeidžia, kai lietuviai, kurie, jo įsitikinimu, visi moka rusiškai, ben
draudami su juo, nemokančiu lietuviškai, nepereina į rusų kalbą.
Kol dirbo. Tėvas taip pat aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyveni

me, buvo profsąjungų veikėjas. Praradęs darbą (sąjunginės reikšmės
gamykla, kurioje jis dirbo, buvo privatizuota ir pamažu uždaryta) jis
mano, kad daugiau nesugebės aktyviai įsitraukti į Lietuvos gyveni
mą. Visgi jam pavyko įsteigti nedidelį autoservisą, kuris jam teikia
pakankamai pajamų (šiuo požiūriu jam sekasi geriau, negu daugu
mai buvusių bendradarbių). Tačiau šis darbas jam neatrodo kuo nore
svarbus ir neteikia pasitenkinimo. Apskritai ekonomines permainas
ir politiką Lietuvoje jis vertina neigiamai. Balsuoti — neverta. Jis
vengia kontaktų - tai jo protesto forma.

Tėvas pasirinko atsiskyrimo kelią. Kaip ir kai kuriems kitiems kita
taučiams, jam sunku sutikti su mažumos padėtimi, priimti
įsivaizduojamą „žemesnį", „pavaldų" statusą. Nors kiti jo pajamas

laiko sėkmės išraiška, jis nevertina dabartinio užsiėmimo ir, riboda
mas savo ryšius, vengia susidūrimo su šiandienine realybe.
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Dukra

Dukra abejinga tėvų požiūriams, o rusų kultūra, šventės ir papročiai jai
neatrodo patrauklūs. Ji baigė lietuvišką vidurinę ir aukštąją mokyklą,
nuolat dalyvavo šokių, sporto ir pan. būreliuose. Jai patinka bendrauti
su bendraamžiais lietuviais, jos vaikinas — lietuvis. Dukra baigė Dailės

akademiją, dabar ji dirba dizainere didelėje lietuviško kapitalo bendro
vėje (VP). Ji jau gyvena savarankiškai, atskirai nuo tėvų. Dar
studijuodama ji sulietuvino savo vardą (kaip ir kai kurios kitos meigiiios, iš Svetlanos tampančios Saule, iš Jelenos - Elena ir pan.) ir pavardę

ėmė rašyti su lietuviška priesaga {„-aite"). Gimtoji kalba jai neturi reikš
mės; pagrindinė jos bendravimo kalba — lietuvių. Rusiškai ji kalba tik
namie su tėvais ir tik tada, kai nėra svetimų (svečių).

Dukros adaptacijos tipas — asimiliacija. Vienas galimas asimiliacijos
kelias — kai žmogus sąmoningai atsisako savo kilmės grupės kultūros
ir, dažniausiai dramatiškai, apsisprendžia „priklausyti" kitai gmpei.

Kitas kelias, artimesnis Dukros atvejui - tai asimiliacija aktyviai įsi
savinant daugumos kultūrą. Aktyvus daugumos kultūros įsisavinimas

vyko ir pasirinkus Dailės akademiją, ir bendraujant darbe. Dukros
aplinka tolerantiška, priima ją kaip lygiavertę ir nesidomi jos etnišku
mu. Šviesiaplaukė Dukra visiškai neišsiskiria antropologiniais bruožais,

bet kas ją galėtų pavadinti „tipiška lietuvaite" (kaip kilame kontekste
ją lygiai taip pat laikytų tipiška rusaite ar lenkaite). Tad darbo kolegos
ir draugai su ja bendrauja tik lietuviškai. Visa jos bendraamžių giupė
laikosi vienos kultūros vertybių, vienos kultūros normų, vienų šablo
nų, vienos mados. Dukra pakankamai konformistiška i r gerai įsisavinusi

tos grupės vertybes kaip savas. Nors mokykloje ji ne itin domėjosi
lietuvių literatūra ir kur kas labiau mėgo rusų literatūros kūrinius,
tačiau dabarjt niekam lo nepasakoja. 0 jei ir norėtų, nelabai rastų, su

kuo pakalbėti apie Jeseniną ar Cvetajevą.
Sūn iis
Sūnus nenori priimti rusų kultūros vertybių. Jis nemato prasmės puo
selėti rusų kultūrą Lietuvoje: kokia nauda iš tautinių mažumų
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(neprestižinės) kultūros? Rusiškumu jis niekada pernelyg nesido
mėjo. Tik jstojęs į technikumą (kurį baigė jau kaip Vilniaus kolegiją)
jis suprato, kad kalba su ryškiu rusišku akcentu, nes dėl jo dažnai

tapdavo bendraamžių pašaipos objektu. Nors jis mėgo lietuvišką po
puliariąją muziką ir nevertino rusiško „popso", niekada itin nesižavėjo
krepšiniu, - tai atrodė nesuprantama bendramoksliams. Dar moky

damasis ieškojo savarankiško uždarbio, ir ėmė dirbti įvairiose
nedidelėse firmelėse, orientuotose j greitą sėkmę, rinkos konjunktū
ros vaikymąsi, nekėlusiose ilgalaikių tikslų. Dabar jis dirba
Latvijos-Vokietijos įmonėje, įvairiataučiame kolektyve (nors taip sa
vininkų nėra nei etninių latvių, nei vokiečių), tačiau ši tarpininkavimo
paslaugomis užsiimanti firma menkai žinoma. Jo paties atlyginimas
didelis, tačiau įmonei nuolat kyla problemų santykiuose su mokes

čių inspekcija. Firma jį pasitelkė kaip vietinį žmogų, kaip Lietuvos
situacijos žinovą. Tačiau Sūnus iŠ tiesų su šia šalimi nesitapatina;
jis niekina Lietuvos socialines ir politines realijas, nuolat keikia kyŠių reikalaujančius valdininkus. Nepritaria jis ir politikai, nors
niekada ja pernelyg nesidomėjo (jo žmona, rusų kalbos mokytoja,
neteko darbo mažinant etatus — nors dabar jiems visiškai pakanka jo

algos). Tačiau su Rusija jo irgi niekas nesieja: jis jos nepažįsta ir
negerbia. Atvykęs su reikalais į Maskvą jis paprastai laikomas lietu
viu, o čia jis laikomas rusu.

Sūnus tarsi įstrigęs tarp dviejų kultūrų - nejausdamas priklausomy
bės nė vienai iŠ jų, jis suvokia, kad yra ir vienos, ir kitos paribyje.
Tai — marginai iz^ci ja.

Uošvė

Uošvė, Motinos mama, pas vaikų šeimą atvyko iš Ukrainos jau po
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (iškart, kai išėjo j pensiją). Lie
tuvių kalbos ji nemoka ir nesiruošia mokytis, ji daugiausia žiūri
Rusijos televizijų laidas. Tačiau ateityje norėtų gauti Lietuvos pilie
tybę. Uošvė yra gera kulinarė, puikiai kepa pyragus, Žino galybę

receptų. Dabar ji dirba privačioje kepykloje ir kepa pyragus pagal
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užsakymus. Bet ji kur kas labiau norėtų turėti savo įmonę, ir mano^

kad galėtų joje sėkmingai verstis kartu su dviem geromis draugėmis,
su kuriomis susipažino cerkvėje. Ji įsitikinusi, kad klientų jai ne
trūktų, nes jau dabar jų yra, be to, jie kuo puikiausiai su ja bendrauja
rusiškai. Tačiau įmonei steigti visgi reikia pilietybės. Na, gal ko
kiais nors būdais pavyks ją gauti.
Uošvės separatizmo atvejis savitas tuo, kad žmogus iš esmės paten
kintas savo padėtimi.

Aprašytoji šeima iš tiesų neegzistuoja, tai - hipotetinis modelis. Jos
narių portretai paimti iš tyrimui naudotų interviu bei stebėjimų (iš
skirtingų Šeimų) ir šiek tiek supaprastinti. Visgi pateikdami šį mo
delį, norime atkreipti dėmesį, jog skirtingos adaptacijos strategijos
gali pasireikšti net vienoje šeimoje. Adaptacija susijusi su kultūros
vertybėmis {kitaip sakant, su akultūracija — vienos ar kitos kultūros
įsisavinimu), su socialinio statuso kaita ir su aplinkos reakcija. Ga

limas daiktas, kad priklausomai nuo šių veiksnių atskirais gyvenimo
etapais skirtingus adaptacijos tipus gali pereiti netgi vienas ir tas
pats žmogus.

3.3. Adaptacijos tyrimo gairės: apklausos temos
ir atrankos ypatumai12

Apklausos temos

Vertinant adaptaciją buvo lyginami skirtingų elniuių imčių atsaky
mai į tam tikras klausimų grupes ir lyginama, ar atskirų etninių grupių
atsakymai priklauso nuo tų pačių socialinių parametrų (pagrindiniai
duomenys ir būtinos metodinės pastabos pateiktos prieduose).

12 Atliekant šiame darbe pristatomi) adaptacijos tyrimą buvo remtasi anksčiau aprašytu
tyrimo modeliu (Kasatkina, Leončikas 2000). Kai kurios detalės buvo tik^linamo^.
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Pagrindinės apklausos lemos — tapatybės klausimai, socialinių ryšių
ratas ir savo padėties vertinimas. Identifikavimosi tendencijos buvo

lyginamos pagal pateiktų grupių sąrašą, prie kurio atskirų kategorijų
respondentai nurodydavo, ar jie smarkiai su jomis tapatinasi. Socia

linių santykių pobūdis tirtas lyginant respondentų draugų rato,
giminių ir bendradarbių etninę sudėtį. Tyrimui šiuo aspektu svar
biausia buvo atsakyti, ar santykių tinklas visose grupėse panašus ir
sutampantis, ar esama etninio atsiribojimo. Be to, siekta įvertinti pi

lietinio dalyvavimo laipsnį: narystę organizacijose, įsitraukimą į
visuomeninius renginius, domėjimąsi politika ir jo formas bei požiū
rį (pasitikėjimą) į institucijas.
Grupių taipusavio pakantumas matuotas remiantis socialinės dis

tancijos skale (Bogarduso skale). Socialinės padėties pokyčių
suvokimas išskirtas kaip vienas pagrindinių adaptacijos sėkmės ro
diklių: respondentai žymėjo, ar jie per pastaruosius 10 metų pakilo,
ar nusileido visuomeninės hierarchijos laiptais. Papildomai klausta
apie mažumų teisių pažeidimus. Adaptacijos patirtį tikėtasi atspin
dėti klausimais apie svarbiausius dalykus, kurių reikia norint gauti
gerą darbą. Akultūracijos nuostatoms įvertinti buvo pateikti adap
tuoti klausimai iš J.W. Berry tyrimų.

Atranka
Atliekant negausių grupių tyrimus visuomet aktuali atrankos pro

blema. Pagrindiniai atrankos principai rengiant apklausą apie
adaptaciją buvo socialinių kategorijų numatymas ir žmonių, pri
klausančių vienodoms kategorijoms, parinkimas skirtingose etninėse
grupėse. Masinių viešosios nuomonės apklausų atveju dažniausiai

į imtį pakliūva per mažai nevyraujančios tautybės respondentų, to
dėl neįmanoma daryti statistiškai patikimų apibendrinimų. Kita
vertus, ši problema kartu yra ir metodologinis iššūkis etniniams
tyrimams. Mat atliekant reprezentatyvias apklausas, apimančias visą
populiaciją, paprastai remiamasi sociodemografiniais aptariamo
sios grupės požymiais. Dėl to ir potencialūs etniniai skirtumai

kartais aiškinami kaip kylantys iš skirtingos tam tikrų etninių gru
pių sociodemografinės sudėties. Parinkdami analogiškos socialinės

sudėties imtis, tikėjomės maksimizuoti etniškumo poveikį: kitaip
tariant, jei pastebėsime skirtumų tarp imčių, panašių savo sociali
niais bruožais, tačiau besiskiriančių tautybe, turėsime daugiau

pagrindo interpretuoti etniškumo poveikį.
Žemiau kiek formaliau apibūdinamas atrankos tipas, privalumai ir
apklaustos socialinės kategorijos. Atrankos etapų ir imties aprašy
mas pateikiamas I priede.

Šiame tyrime daugiausiai dėmesio buvo skirta skirtingoms adaptaci
jos apraiškoms ir jų veiksniams aptikti, o ne tiksliai nustatyti n
požymio pasiskirstymą specifinėje populiacijoje. Tai yra viena iš prie
žasčių, kodėl pasirinkta ne statistiškai reprezentatyvi tikimybinė, o
disproporcinė stratifikuota atranka; jos stratifikacijos kriterijus — tau
tinė tapatybė. Lietuvos netitulinės tautybės gyventojai aptariami kaip

konceptuali kategorija; atlankos požiūriu ją sudaro kelios skirtingų
tautybių generalinės visumos ir kiekvienoje iš jų atrenkama vienodo

dydžio (o ne proporcingo populiacijos dydžiui) apklausiamų Žmonių
aibė. Sis atrankos modelis dėmesį leidžia sutelkti į skirtingą to pa
ties požymio pasireiškimą skirtingose atrankinėse (mūsų atveju —

etninėse) grupėse. Etninių grupių parinkimas - išankstinis (žr. I prie
dą). Ypatinga svarba tyrimo loginiame modelyje tenka skirtingos
socialinės padėties grupėms. Pastarosios kategorijos Šiam tyrimui
y^^ svarbios tuo, jog bipotetiškai numatoma, kad jos labiausiai polia
rizuoja apklausiamas nuomones.

Pasirinktas atrankos modelis leidžia prisiliesti prie kitais atvejais
neužčiuopiamų dalykų:
iŠ esmes į masinių apklausų initį pakliūva tik „prieinamiausie|i"
respondentai, o socialiai atsiribojusios grupės — tiek sociali

nės hierarchijos apačioje, tiek viršuje - sunkiai prieinamos
standartiniam apklausėjų tinklui. Be to, mus dominančių spe

cifinių kategorijų (t.y. etninių ir socialinių grupių) imtys

82 [3. ADAPTACIJA: SAMPRATA IR METODOLOGINĖS PRIELAIDOS

tokiose apklausose būna pernelyg mažos patikimiems repre

zentatyviems apibendrinimams daryti. {Tipiškas pavyzdys —
viešosios nuomonės apklausos.)

Pagal įvairius registrus ir oficialią informaciją atliekamos apklau
sos dažniausiai yra kito pobūdžio — orientuotos į
„neasmeniškus", „objektyvius" duomenis. (Tipiškas pavyz

dys — įmonių veiklos duomenų rinkimas; Statistikos
departamento einamosios apklausos.)

Tarpkultūrinės psichologijos atstovai, užsiimantys panašia proble
matika kaip ir šiame tyrime, menkai akcentuoja visuminio
socialinio konteksto reikšmę, ir atrankos problemos jiems nė

ra pagrindinės. Iš esmės remiamasi geranoriškai grąžintų
anketų visuma be atsako iŠ/apie tuos, kurie vienaip ar kitaip
atsisakė dalyvauti apklausoje (pvz., Berry irkt. 1997).
Etnografiniu metodu grįsti tyrimai dažniausiai realizuojami asme
niniame autoriaus tyrėjo socialiniame lauke. Nepaisant teorinės

tokių tyrimų pusės, praktinis mažos imties tyrimų realizavi
mas paprastai remiasi pažįstamųjų ratu. Konstruojant išankstin^

atrankos modelį bei socialinių kategorijų tipologiją ir remian
tis skirtingais ekspertais, mūsų tyrime siekia įveikti šią ydą.
Nors informacija apie mūsų numatytas socialines kategorijas yra

fragmentiška ir gana sunkiai apibendrinama, ji labai padėjo
euristiniu požiūriu: keliant hipotezes ir plėtojant tolesnių ty
rimų idėjas.

Pastabos apie apklausos socialines kategorijas
Kadangi vienas svarbiausių Šios knygos klausinių — etniškumo ir
statuso santykis, buvo aktualu numatyti tokias statuso grupes, ku
riose „statuso siekimą'* mato aplinkiniai ir aiškiai patiria patys
respondentai. Identifikuoti pačioje visuomenėje matomas grupes

buvo mėginta atliekant M.Taljūnaitės koordinuotus tyrimus. Taljūnaitė (1999:19) aprašo 15 Lietuvos visuomenės struktūroje
identifikuojamų grupių taip, kaip jas mato patys gyventojai.13 Dažu M. Taljūiiaitč remiasi tyrimij programa „Šeimos ir gyvenimo s^ygos Baltijos šalyse", 1995 m.
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maustai respondentai išskyrė šias grupes: valdžia, „elitas", „inte

ligentijos likučiai", „plikbajoriai", šiuolaikiniai valdininkai,
valstybės tarnautojai, „naujieji turčiai", verslininkai, neapibrėžta
prekiautojų grupė, „daug žadančių verslininkų" grupė, „skurdžiai",

ūkininkai ir žemės ūkio darbininkai, darbininkai, vargšai, mafija.
Vertindama šias kategorijas, Taljunaitė minėjo socialinių grupių
dislokaciją ir tam tikrą išskirtų kategorijų nenuoseklumą. Naudo
jant šias kategorijas sunku buvo nuosekliai joms priskirti konkrečius
individus (jie palėkdavo į kelias kategorijas). Parinkdami statuso
kategorijas adaptacijos tyrimui, siekėme, kad kiekviena jų būtų
aktuali aptariamajam pastarojo dešimtmečio laikotarpiui. Aiškiai
atpažįstamas simbolines statuso išraiškas laikėme išskirtosios ka
tegorijos egzistavimo patvirtinimu.

Išskiriant statuso grupes siekia apklausti žmones, kurių socialinių
pokyčių patirtis skiriasi. Visų devynių kategorijų statusas per pra
ėjusį dešimtmetį smarkiai kito: kai kurių iš jų visai nebuvo, kai kurių
rangas ir materialinė padėtis radikaliai pasikeitė. Keitėsi ir Šių gru
pių sudėtis: kai kurie individai pasistūmėjo „aukštyn" arba
smuktelėjo „žemyn", vieni stengėsi ir pavyko, kiti stengėsi, bet ne
pavyko, tretiems tiesiog „sekėsi", kiti „niekam netrukdė", bet smuko

ir 1.1. Pateikiamoje tipologijoje grupės skiriasi padėtimi socialinėje
hierarchijoje. Tačiau reikia pabrėžti, kad ši tipologija nėra kontinu
umas ar skalė, kuri visus pagrindinius tos hierarchijos laiptus pateiktų
lygiais intervalais: šias kategorijas skiriantys socialiniai atstumai gali
būti skirtingi, o mūsų tipologija nepretenduoja apimti visų galimų
statuso variacijų. Visgi perėjimas iš vienos kategorijos į kitą reiškia
ir statuso pokytį. Kiekvienai kategorijai suteiktas pavadinimas, nu
rodantis populiarų atitinkamo statuso išraiškos simbolį. Pvz., pagal

formalius kriterijus „Kirpyklos" kategoriją būtų galima palaikyli kar
tais idealizuojamo savininkų luomo prototipu, tačiau dėmesys statuso

išraiškoms ir antrinių santykių pobūdžiui leidžia suvokti jos ribotą
raiškos lauką ir menką tokios „smulkiosios buržuazijos" socialinį

bei ekonominį svorį visuomenėje (plg. Dobryninas ir kt. 2000: 21).
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Staluso grupių aprašymas ir pastabos apie realiai į imtį pakliuvusius
respondentus pateikiama lentelėje.
Statuso grupės

1)„Smokingai" - ypatingos socialinės sėkmės atvejai ir tie, ku
rių pajamos smarkiai skiriasi nuo likusios visuomenės {angį.
establisliment); populiarūs verslininkai ir turtingi politikai/
deputatai.

Nors kai kurie provincijoje apklausti „smokingai" gal ne vi
sada būtų pripažinti lygiais Vilniuje apklaustiesiems, bet visi
jie žinomi savo vietovės viešuomenėje ir vienareikšmiškai
pripažįstami „elitu".
2)„Mobilieji telefonai" - privačių ir užsienio kapitalo įmonių
vadybininkai; skyriaus/poskyrio vadovai verslo įmonėse. Iš
silavinimas, karjera, yuppie stilius.

Pasitaikė ir buvo apklausti keli ne privačiose struktūrose da
rantys karjerą specialistai (medikai), turintys visus yuppie
požymius (vadovavimas, kvalifikacija, materialinė sėkmė).
3)„Konferencijų dalyviai" - mokslo ir kultūros žmonės (tikėti
nas aiškiai išreikštas kultūrinis tapatumas); profesionalūs
kultūrininkai ir aktyvūs inteligentai (tapatybės formuotojų
grupė), todėl kaip potencialių respondentų buvo ieškoma gim
tosios kalbos mokytojų žinomiausiose mokyklose/gimnazijose.
4)„Uniformos" — žmonės hierarchinėse valstybės tarnybose

(kaip tikėtinas lojalumo ir integracijos atvejis). Buvo apklau
siami policijos komisariatų komisarai (50 proc.) ir kapitono
laipsnį turintys kariškiai (50 proc).
5)„Kirpykla" - nedidelių įmonių (iki 10-15 žmonių) persona
las. Pagrindinis kriterijus - prisitaikymas lokalioje erdvėje,
nereikalaujantis ypatingos kvalifikacijos ir investicijų (ne
įmonių tinklas). Pavyzdžiai: kirpykla, kioskas, pai^uoluve,
autoservisas, dėvėtų drabužių parduotuvė ir pan. Tokios įmo
nės dažnai būna monoetninės. Apklausiami nedidelių įmonių
dirbantys savininkai, šeimininkai.

6)„Gariūnai" - intensyvių individualių pastangų reikalaujanti
veikla, ne(pri-)sitaikymas prie institucionalizuotos ir kultu-

riškai neutraliai vertinamos darbo rinkos, self-employed ti
pas. Kiekvienoje vietovėje aiškiai identifikuojama turgavietė.

Apklausiami prekiautojai, turintys patentą ir savo kioską ar
nuolatinį prekystalį.
7)„Darbo birža" — bedarbiai, dabartinėmis sąlygomis socialiai

kritinė grupė. Apklausti registruoti bedarbiai, apsilankę te
ritorinėje darbo biržoje.
8)„Bendrabutis" — stambiuose pramonės vienetuose (anksčiau

- sąjunginio pavaldumo) dirbę (ir tebedirbantys) žmonės, ku
rie paprastai buvo apgyvendinami specialiai prie gamyklų
statomuose bendrabučiuose. Jie iki šiol išliko specifiniai so
cialiniai ir etniniai anklavai. Ribotų socialinio mobilumo
galimybių grupė. Apklausti stambių, atitinkamoje vietovėje
žinomų bendrabučių masyvų gyventojai — tie, kurie iki šiol
gyvena tuose bendrabučiuose (ribotas soc. mobilumas), da

bar dirbantys kaip samdomi darbuotojai (oficialiai arba
neoficialiai; pasitaikė bedarbių). Nuo šeimos (buto) imamas
tik 1 asm. Alytuje apklausiant totorius, šią kategoriją sudarė
darbininkai (negyvenantys bendrabučiuose).
9)„Pensininkai" — pensininkai kaip socialinė kategorija žmo
nių, esančių savo socialinio mobilumo trajektorijos pabaigoje
ir neturinčių kitos ryškesnės socialinės tapatybės. Apklausti
atsitiktinai parinkti nedirbantys pensininkai.

4. LIETUVOS

ETNINIŲ GRUPIŲ BRUOŽAI
(apklausos rezultatai)

4.1 . Identifikavimosi tendencijos

„Savo išvaizda aš netipiškas ukrainietis, o štai savo sielos bū
sena aš — ukrainietis.^ (52 m. vyras, IAE branduolinio saugumo
skyriaus inžinierius, Visaginas)

Vienas būdų pažvelgti į asmens tapatumą — saviidentifikacijos ana
lizė. Paprasčiausiu pavidalu tapatumas išreiškiamas atsakymais į

klausimą „Kas aš?" Šis klausimas turi dvi vienodai svarbias puses:
„Kaip aš manau, kas esu" ir „Kuo mane laiko kiti". Tai, ką asmuo
mano apie save, t.y. tai, ką jis laiko savo realybe, ir tai, ką apie jį
galvoja kiti, esmingai padeda formuoti žmogaus supratimą apie tai,

ko jis gali siekti, ir nustato rėmus, į kuriuos atsižvelgdamas jis gali
veikti.
Tyrime buvo teikiamas atviras klausimas „Kas aš?", į kurį prašoma

pateikti iki 20 atsakymų. Visų tautybių grupėse esama panašių savi
identifikacijos tendencijų: vyrauja šeimos nario tapatumas (tėvas,
motina, brolis, dukra ir pan.) ar profesija arba asmuo vardija savo

savybes. Buvo pastebėta, kad atsakinėjantys rusų kalba dažniau sa
kydavo „Koks aš", negu „Kas aš", tačiau pagrindinės tapatumo
kategorijos, kurias respondentas įvertino kaip jam pačiam svarbiau
sias, visose grupėse išlieka panašios. Pagrindiniai skirtumai tarp

apklaustųjų etninių grupių matomi tautybės, profesijos ir pozityvių
savybių kategorijose. Ypatumus aptarti pradėsime nuo tautybės, for

malių konfesijos bei pilietybės kategorijų, profesinio tapatumo, ir
baigsime mažiau formaliais pirminiais ryšiais bei sau priskiriamo
mis asmeninėmis savybėmis (4.1.1-2 lent.).
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Visose etninėse grupėse buvo apie 30 proc. respondentų, kurie tarp
išvardytų atsakymų į klausimą „Kasas?" nurodė tautybę (4.1.3 lent.).
Tačiau ši tapatybė skirtingose grupėse laikoma nevienodai svarbia.

Vidutiniškai penktadalis ją mini kaip vieną iš pirmų penkių pagal svar
bą. Tačiau pastebima, kad rusų nuošimtis kiek mažesnis už vidurkį,
totorių šiek tiek didesnis, o žydų - gerokai didesnis už vidurkį. Lietu
vos istorinių diasporų atveju tai galima interpretuoti kaip aplinkos
poveikio atspindį: aplinka jiems primena jų tautybę, todėl ji įsitvirtina
kaip ryški asmens tapatybės dalis. Jei antropologiškai į daugumą pa
našūs rusai gali neatskleisti savo tautybės, tai diasporų nariai dėl

skirtingo gymio ar ryškios atskirties gali neturėti pasirinkimo. Šiuo
požiūriu aktualūs kitur mūsų darbe neanalizuojamos grupės „Kiti" at
sakymai. „Kitų" grupę sudaro kitos tautybės nei pristatomos penkios

grupės bei tie atvejai, kai išankstinis respondento priskyrimas tam tik
rai grupei ir jo paties nurodoma tautybė nesutapdavo. „Kiti" itin retai

kaip savo tapatumą nurodydavo tautybę; tai gali būti susiję su netikru
mu, su nevienareikšmiška aplinkos reakcija.

Nagrinėjant konkretų etniškumo turinį įdomu pastebėti, kad atvira
me klausime „Kas aš?" žydai tarp svarbiausių penkių tapatybių
neminėjo religijos (kitose grupėse tokių esama). Galimas dalykas,
kad konfesinio ar religinio tapatumo nebuvimas susijęs su tuo, jog

žydų imtyje buvo daugiau žmonių su aukštuoju išsilavinimu nei kito
se. Si aplinkybė gali būti susijusi ir su didesne profesinio tapatumo
svarba jų imties atsakymuose. Kita vertus, kiek dažniau profesija
minima ir kitoje diasporoje — totorių, ir dar rusų grupėje. Teoriniu
požiūriu, tradicinėje visuomenėje ryškus profesinis tapatumas yra
vienas iš diasporos bruožų. Modernioje visuomenėje, kai profesinė
įvairovė labai plati, diaspora sietina su apibrėžta socialine niša. Vis

gi, norėdami spręsti apie mūsų apklaustųjų grupių pobūdį, turėtume
ieškoti papildomos informacijos.
Buvimas piliečiu nėra ryškus tarp pagrindinių penkių sąvokų, ku

riomis žmogus išreiškia saviidentifikaciją nepaisant etninės grupės:
jis nežymus tiek daugumos, tiek mažumos grupėse.
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Pirminių lysių svarbą galime suvokti iš to, kad šeimos narių tapaty
bės yra pagrindiniai, labiausiai paplitę asmens saviidentifikacijos
elementai. Šeiminiai vaidmenys svarbesni rusams ir totoriams, o ki

tiems ne tokie svarbūs. Jei lytis iškyla kaip svarbi saviidentifikacijos
kategorija, tai gali būti interpretuojama arba kaip socialinių vaidme
nų trūkumas, arba kaip tradicinių lyčių vaidmenų svarbos išraiška.
Tai, jog taip rusų ir lenkų daugiau save apibūdinančių kaip vyrą
arba kaip moterį gali reikšti tradicinės šeimos, tradicinių lyčių vaid
menų svarbą. Kiti, nepabrėžiantys savo giminės, galbūt menkiau

socialinius vaidmenis sieja su buvimu vyru arba moterimi. Lyčių
vaidmenų svarba gali būti vienas iš veiksnių adaptacijoje, darantis
įtaką tam, kaip individas vertina prarastus vaidmenis, arba tam,

kokių naujų vaidmenų jis pasirengęs imtis. Sureikšmintas lyties
vaidmuo gali pagilinti krizę, išgyvenamą, pvz., tuomet, kai „vyras"
neranda savęs verto užsiėmimo ir pa n. Šiuo atveju tapatin^inasis su

kategorijomis, kurių pats individas negali pakeisti {lytis, amžius),
gali lemti marginalumą.
Analizuoti sau priskiriamas asmenines savybes be psichologinio res
pondentų įvertinimo gana keblu, tačiau pastebima, kad rusai, žydai ir
totoriai pozityvias asmenines savybes tarp penkių svarbiausių tapatybių
minėjo rečiau nei lietuviai ar lenkai. Pozityvios savybės aiškiai nusveria
negatyviąsias visose grupėse, tačiau pastebimi nedideli skiltum;)i skati

na ieškoti papildomų rodiklių apie individo jaučiamą pasitenkinimą
savimi ir jo socialines priežastis. Tikėtina, kad vyraujant pozityviam sa
vęs vertinimui geriau sekasi įveikti adaptacijos iššūkius.
Saviidentifikacija atskleidžia tas tapatumo kategorijas, kurias indi
vidas reflekluoja pats. Tačiau ne visi socialinės sąveikos aspektai
būtinai atsispindi sau priskiriamuose vaidmenyse ar savybėse. Savęs,
kaip mažumos - kitakalbio, tautinės mažumos, atvykėlio - apibūdini
mą išsakė vos keli respondentai, tačiau tai dar nereiškia, kad

etniškumas neturi socialinės reikšmės. J tai, kokį empirinį turinį įgau
na tiriamųjų grupių etniškumas, toliau žvelgiame tirdami įvertinimus,
pateiktus pagal pasiūlytų identifikacijos grupių sąrašą. Jei atvirame
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saviideiitifikacijos klausime buvo galimos skirtingo pobūdžio tapaty
bės, įskaitant ir asmens savybes, tai šis sąrašas apsiriboja įvairiomis
socialinio pobūdžio kategorijomis {4.1.4 grafikas, 4.1.4 lentelė).

Visą pateiktų variantų sąrašą suskirstome į socialines ir etninio po
būdžio bei teritorinio pobūdžio kategorijas. Socialinės kategorijas —
bendradarbiai, tos pačios profesijos ir tos pačios kartos žmonės. Et

ninio pobūdžio ryšiai — tai kalbantieji ta pačia kalba; tautiečiai,
gyvenantys Lietuvoje; to paties tikėjimo žmonės; tautiečių išeivija.
Teritorinis tapatybės matmuo — tai to paties miesto žmonės; Lietuvos

regionas; Lietuvos gyventojai; Baltijos kraštai; Rytų Europa; Europa
apskritai; pasaulio žmonės. Visada galima svarstyti, ar tos pačios
kailos ir amžiaus Žmonės sudaro socialinę grupę, ar „pasaulio žmo
gaus" tapatumas turi konkretų teritorinį turinį, ar tėra nuostata,
kosmopolitinių pažiūrų išraiška, ir pan. Tad suprantama, kad šios

kategorijų grupės - sąlyginės; naudodamiesi jomis galime apiben
drinti identifikacijos tendencijas.
Visos etninės grupės stipriausiai identifikuojasi su socialinėmis ir
etninėmis kategorijomis. Mažiausi lietuvių ir kitų etninių grupių skir
tumai, kai nurodomos tokios socialinės grupės kaip tos pačios
profesijos Žmonės, bendradarbiai irtos pačios kartos žmonės. Jei skir
tumai taip etninių grupių nurodant socialines kategorijas — mažiausi,
tai skirtingi etniškumo dėmenys nevienodai svarbūs skirtingos tau
tybės respondentų grupėms.
Paprašius išskirti vieną, pačią svarbiausią, kategoriją, vienos, visiems
vienodai svarbios, grupės nėra. Lietuviai, rusai ir lenkai dažniau mi
nėjo socialines grupes, o istorinės diasporos — totoriai ir žydai —etninio

pobūdžio kategorijas (4.1.5 lentelė). Gali būti, jog šie rezultatai pa
rodo, kad svarbiausia grupe laikoma ta, su kuria žmogų sieja
tiesioginiai santykiai, o ne abstraktūs ryšiai. Tikėtina, kad tokios
negausios ir išsibarsčiusios grupės, kaip apklausti Lietuvos žydai ar
totoriai, kur kas dažniau susitinka su savo tautiečiais organizuotuose
susitikimuose ir palaiko su jais tiesioginius kontaktus; tuo tarpu di-
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džiosios grupės bendrauja su savo tautiečiais ir neplanuotai, kasdie
niame gyvenime, tačiau ne specialiai organizuotuose renginiuose.

Žydų ir totorių, priklausančių visuomeninėms organizacijoms, nuo
šimtis didesnis nei kitose grupėse. Lyginant visų kategorijų
vertinimus, žydai ir totoriai labiausiai išsiskiria tuo, kad nurodo vi
suomeninių organizacijų (bei savo tautiečių išeivijos) svarbą, - tuo
patvirtindami diasporos įvaizdį. Tik tarp žydų ir totorių pasitaikė
keletas žmonių, kaip pačią svarbiausią kategoriją nurodžiusių visuo
meninę organizaciją; tarp kitų grupių narių tokių praktiškai
nepasitaikė (po vieną rusą ir lenką).
Tokie kultūriniai etniškumo dėmenys kaip kalba, religija, tradicijos
paprastai laikomi etninės grupės pagrindu: ir tapatumo elementais,

ir solidarumo veiksniais. Iš šio pobūdžio kategorijų aiškiausias yra
kalbos kriterijus. Sąsaja su kalbančiaisiais ta pačia kalba yra pana
šaus stiprumo visose apklaustose tautinėse grupėse (4.1.4 grafikas;

išsiskiria tik totoriai). Nors iš visų galimų variantų šį kriterijų kaip
visų svarbiausią nurodo nedaugelis, tačiau nuošimtis rusų ir lenkų
grupėse šiek tiek didesnis negu tarp kitų (16 proc. rusų, 15 — lenkų,

9 — lietuvių, po 10 proc. žydų ir totorių). Santykinė kalbos svarba
visose grupėse didžiausia, nes sąsajos su kitais etniškumo elemen
tais silpnesnės.

Menkesnis nei kitose mažumų grupėse tapatinimasis su teritorija (ša
lies gyventojai ar regionas), su bendratikiais ir su savo tautiečiais

Lietuvoje rodo, jog etninės grupės įprasta šio žodžio prasme dėme
nys taip Lietuvos rusų neryškūs. Taip rusų daugiausiai nejaučiančių

jokio i^yšio su savo tautiečiais Lietuvoje (34 proc.) ir su tikėjimu (45
proc). Visa tai tik patvirtina hipotezę apie Lietuvos rusų fragmentaciją ir tapatybės krizę.
Etninio pobūdžio tapatybės elementai stipriausi taip totorių, tačiau
tai gali būti nulemta intensyvesnio, nei kitose grupėse, tapatinimosi

su visomis pateiktomis kategorijomis. Žydai ir totoriai išsiskiria stipriu
tapatinimus! su išeivija (visai nesitapatina tik apie penktadalis).
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Lenkų ir msų grupėse p^stebima priešingų tendencijų teritorinėje
tapatybės plotmėje. Tokie etniniai elementai kaip kalba ir tapatinimasis su Lietuvos lenkų kategorija (40 proc.) tarp lenkų - stiprūs.
Teritorinis tapatumo matmuo išryškina šios grupės etninę konsoli
daciją ir stabilumą: stipri identifikacija su savo miestu arba regionu.

Apskritai teritorinės identifikacijos tendencijomis lenkai yra pana
šiausi į lietuvius. Stipriu tapatinimusi su Lietuvos teritorija pasižymi
ir totoriai.
Su teritorija mažiausiai tapatinasi rusai ir žydai. Net 31 proc. msų nuro
dė nejaučią priklausomybės Lietuvos gyventojams, o 63 proc. — Lietuvos
regionui, nore sąsaja su savo miestu panaši kaip ir kitų {stipriausia Visa

gine). Tačiau vargu ar silpną tapatinimąsi su Lietuvos teritorija galima
vertinti kaip msų diasporizacijos bmožą, nes tapatinimasis su rusų išei

vija yra menkas; kiek didesnis tik tarp Visagino msų.
Saviidentifikaciją atspindi ir etninio „tipiškumo" klausimas: viena
vertus, jis matuoja žmogaus susitapatinimą su „savo" gmpe arba nu

tolimą nuo jos (kultūrinio bendrumo jausmas), tačiau tuo pačiu
atspindi, kiek tapatinimasis su tam tikra tautybe laikomas pozityviu
dalyku (socialinis aspektas). Santykis su savo etnine tapatybe yra
dalis bendro žmogaus visuomeninio tapatumo. Pagal N. Lebedevą
(1997), teigiamas santykis su etnine tapatybe yra pozityvaus asmens
tapatumo prielaida, galinti palengvinti ir adaptacijos procesą. Ką tiks
liai reiškia laikymas savęs tipišku tautybės atstovu — ar kultūrinio

bendrumo laipsnį, ar pozityvų/neigiamą santykį - yra plėtotinos in
terpretacijos dalykas. Visgi skirtingose grupėse jis susijęs su
skirtingais dalykais.
Ir „tipiškų", ir „netipiškų" esama visose tautinėse grupėse, ir jų pa
siskirstymas didelių skirtumų neatskleidžia. Visgi galima paminėti,

kad taip totorių — daugiausia tikrų dėl to, kad jie „labai tipiški" savo
tautybės atstovai (38 proc), o taip rusų ir lenkų — mažiausia (apie
20 proc). Nuo socialinių charakteristikų (statusas, išsilavinimas, am
žius, lytis) „tipiškumas" nepriklauso.
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Daugiausia „labai tipiškais rusais" save laikančių yra Visagine; Vil
niuje ir Kaune daugiau save laiko nelabai tipiškais arba netipiškais,
negu tipiškais rusais. Atrodytų panašu, jog kai etninė grupė gyvena
koncentruotai, savo tautiečių apsuptyje, tai nesijaučia išsiskirian

čiais (t.y. laiko tipiškais). Tačiau kitų grupių duomenys tokios logikos
nepatvirtina. Beje, daugiausia save tipiškais laikančių lietuvių - irgi
Visagine. Galimas daiktas, kad „tipiškumas" daugumos visuomenė
je suvokiamas ir vertinamas remiantis kita logika negu mažumų

grupėse. Pastebima, kad istorinėms diasporoms būdinga tipiškumą
aiškiai sieti su savo etnine grupe (t.y. tikėjimas, išeivija, tautiečiai

Lietuvoje). Tokio vientiso „tipiškumo modelio" kitos grupės neturi.
Pabandėme ištirti, koks „tipiškumo" turinys remiantis identifikaci
jos tendencijomis. Palyginsime tuos, kurie save apibūdino kaip
tipiškus, ir tuos, kurie save apibūdino kaip netipiškus.
Tipiškais save laikantys lietuviai labiau nei „netipiški" tapati
nasi su tautiečiais Lietuvoje ir Lietuvos regionu.
„Tipiški" rusai tapatinasi su savo tautiečių išeivija, su savo miestu
bei su Lietuvos regionu. Tik rusų atveju pastebimas nežy
mus skirtumas tarp gimusių Lietuvoje ir ne Lietuvoje:

pastarieji kiek dažniau save laiko tipiškais.
Lenkų atveju tipiškumo sąsajų su identifikacijos grupių lentele
neaptikta (p>0,05), tačiau „tipiški" lenkai išsiskiria etni
nio atsiribojimo (separatizmo) nuostatomis.

Tipiškais save laikantys žydai sieja save su to paties tikėjimo
žmonėmis, su išeivija, su kokia nors visuomenine organiza
cija ir su tautiečiais Lietuvoje.
Totoriai, laikantys save tipiškais savo tautybės atstovais, tapati
nasi su tautiečiais Lietuvoje, su to paties tikėjimo žmonėmis,

su savo tautiečių išeivija (labiau būdinga Visagino totoriams)
ir su gimtąja kalba. „Tipiškiausiais" save laiko Vilniuje gy
venantys totoriai.
Žinoma, iš šio palyginimo negalime spręsti nei apie „tikrą tipišku
mą", t.y. apie realiai visoje tam tikros etninės grupės populiacijoje
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labiausiai paplitusius bruožus, nei apie kultūroje įsitvirtinusį vienos

ar kitos grupės tapatybės modelį. Tačiau Šie duomenys mums teikia
tam tikrą užuominą apie tai, ar aiškiai kurios nore grupės nariai re

flektuoja savo etniškumą ir ar turi kokį nors visiems bendrą jo
nustatymo „standartą". Apie etninę savivoką ir tai, kaip etniškumas
verbalizuojamas šiandien, papildomai sužinome iš interviu medžia
gos. Dažnai etniškumas suvokiamas banaliai ir šabloniškai, kartu
patvirtinant, kad jis yra suvokiama ir įprasta kasdienio gyvenimo

dalis. Tačiau kai kuriuose pasisakymuose jis verbalizuojamas aiš
kiai, išsamiai (labiau mobilizuotas, „sužadintas" etniškumas), o kitais
atvejais - vangiai, tarsi neturint ne tik noro apie tai kalbėti, bet ir
savo nuomonės („gęstantis" etniškumas). Toliau kaip iliustraciją pa
teiksime kelias respondentų citatas.
Lietuviai:
Klausimas: Ką jums reiškia būti lietuviu?
„Gimiau ir augau Lietuvoje. Esu lietuvis - katalikas, taip man
parinko tėvai." (50 m. vyras, verslininkas, Vilnius)
„Būti lietuve, katalike man reiškia būti savo tautos atstove. Esu
krikštyta Švenčiaus i ii jų bažnyčioje, esu tikinti, bet nepraktikuojanti, bažnyčioje dažnai nesilankau. Save apibūdinti galėčiau
kaip atkaklią, užsispyrusią, darbščią, ištvermingą, bet turiu di
delę, per didelę pesimizmo dozę. <...> ,.Aš manau, kad esu
tipiška savo tautybės atstovė. Manau, kad lietuvis yra darbštus,
atkaklus, jisai pavydus yra, irjisai daugiau pesimistas." (60 m.
mot., lietuvė, Kaunas)
„Sunku pasakyti, pirmiausia lai jausmas. Man nuo pat vaikys
tės buvo labai svarbu. Dabar gyvenant tokioje aplinkoje (t.y.
Visagine) tas |ausmas kiek prislopęs, bet man tai labai svarbu.
Naivoka, bet gal didžiuojuosi tuo". (36 m. moteris, „mobilio|i",
Visaginas)

Lenkai:
.,Ar aš tipiška lenkė? Nežinau, negalvojau. Nors žinau, kad aŠ
tikra lenkė moteris. Kalbu lenkiškai, tėvai - lenkai. Be to, esu
gera šeimininkė. Mėgstu tvarkytis namų ūkyje. Iiapskritai mėgs
tu dirbti. Manau, esu simpatiška. O lenkų moterys visur ^arsėja
savo „šarmu"." (42 m. moteris, lenkė, „kirpykla", Vilnius)

9414. LIETUVOS ETNINIŲ GRUPI^ BRUOŽAI

„Na, aš čia gimęs, tai ir laikau save Lietuvos piliečiu ir viskas.
<...> Iš tautybės gal ir esu lenkas, bet šiaip, tai pati matot,
kai mes čia padiskutavom, tai lietuvis ir lenkas yra beveik tas
pat. Tie patys papročiai, na, gal tik vestuvės truputį skiriasi,
tiksliai, skiriasi - ten piršlio niekas nekaria. 0 daugiau - tas
pat. (39 m. vyras, lenkas, „mobilusis'4, Vilnius)
Asimiliacijos atvejis:
Klausimas: Ką jums reiškia būti baltaruse?
„Jokios nostalgijos Baltarusijai as nejaučiu, nes aš ten nei gy
venau, nei tų tradicijų žinau. Manau, yra kažkokie vidiniai
skirtumai tarp lietuvių ir rusų. Calbūt tai pasireiškia ir humoro
jausme. Ir slavams būdinga „ši roką ja dušą^, aš savyje gal to
nepastebiu, bet visada galvojau, kad tokie žmonės gražūs. Aš
žaviuosi rusiškais romansais. Nėra tokių lietuviškų romansų,
kad griebtų už širdies. Atrodo, lietuvių ir dainos gražios, bet...
Štai jei per tokius dalykus išreikšti nostalgijų, tai manyje yra".
(52 m. moteris, Kaunas)
Rusai:
Klausimas: Ką jums reiškia būti rusu?
„Tikras rusas visada yra savo tėvynės patriotas ir gynėjas. Tik
ras rusas visada stengsis įveikti negandas ir niekados neleis
gyvenimo sunkumams, problemoms, finansiniams trūkumams jį
visiškai palaužti. Tikras rusas yra užsispyręs ir nelengvai per
kalbamas. Manau, toks aš buvau, esu ir būsiu: mylintis savo
tėvynę, vis užsispyręs, nore dabar ir nemažai dvasiškai palauž
tas"' (51 m . vyras, rusas, Kaunas)
„Laikau save rusu. Mano kalba rusų, literatūra, viskas. Žmogus
kaip gimei, taip ir lieka" (60 m. vyras rusas, verslininkas, vie
tinės kilmės vilnietis)
Klausimas: Ar Jūs tipiškas savo tautos atstovas ir koks yra. tas
tipiškas atstovas?
„Aš manau, kad aš esu tipiška. Aš mėgstu savo tautą, niekada
nesigėdiju to, kad esu rusė, mėgstu rusų kultūrą. Yra turbūt
kraujyje, to neišgyvensi niekaip, yra kažkas sieloje. Nore aš ly
giai taip pat myliu t^ patį lietuvišk^. Nors mano vaikai yra
lietuviai, betjie labai greitai pritampa prie rusų." (55 m. mot. ,
rusė, ištekėjusi už lietuvio, Vilnius)
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„Aš turbūt nelabai tipiškas, esu internacionalistas. Esu link^s į
draugiškus kaimynystės santykius su bet kokiomis tautomis.
Skirtingų žmonių charakteriai yra skirtingi - yra lietuvių ra
mių, yra ir triukšmingų." (apie 50 m. vyr., rusas, buv. kariškis,
Kaunas)
„Aš tai netipiškas, nes aš mokiausi lietuvių mokykloje, lietu
viškai kalbu gal geriau negu rusiškai, -jau pradedu užmiršt tą
kalbą. <...> O tipiškas - tai žiūrint kur. Jeigu Lietuvoje, tai
tipiškas — palaikantis savo kultūrą rusų... „ {25 m. vyras, sen
tikis rusas, Vilnius)
„AŠ gimiau Gruzijoje, nuo vaikystės su šeima gyvenu Pabaltijy
je. Nuspręsti, aras atitinku „tipišką", labai sunku. Jau institute
visi rusai iš skirtingų vietų, visi skirtingi. Viskas priklauso nuo
gyvenamosios vietos. Mes, Lietuvos rusai - skiriamės. Jei imsi
me Piterio rusus, tai jie — sostinės gyventojai, o rusai iš Rusijos
glūdumos — visai provincialai. O mes, Lietuvos rusai, galima
sakyti, kažkur per vidin^." (37 m. mot., IAE darbuotoja, Visagi
nas)

Žydai:
Klausimas: Ką jums reiškia būti. žydu?
„Šiaip iš esmės labai didelio skirtumo nėra, kas tu esi. Kartais
padeda. Sakyčiau, šiuo laiku būti žydu yra geriau negu nebūti
žydu." (26 m. vyr., žydas, „mobilusis", Vilnius)
„Gerbti savo tautiečius, gerbti savo tradicijas, nepamiršti visos
istorijos, kas susiję su žydais." (40 m. mot., žydė, NVO)
„Formaliai laikau save tikinčiu žmogumi, bet ortodoksaliai vis
ko nevykdau. Laikau save žydu, kuris, viena, linkės nepaminti
to, kas geriausia jo tautoje, kita — kadangi daugiausia tenka ben
drauti ne su žydais, o su lietuviais, - ta prasme laikau save
Lietuvos dalimi."
(42 m. vyras, žydas, NVO, Kaunas)
„Žinote, aš niekad apie lai negalvojau. Esu žmogus. Esu pilie
tė. AŠ apie tai tikrai niekada negalvojau" (40 m. mot., žyd.,

NVO, Vilnius)
Klausimas: Ar Jūs tipiškas savo tautos atstovas?
„Kiekvienas žmogus norėtų būti netipiškas, išsiskiriantis. Ar
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aš galėčiau pasakyti, a r esu tipiškas žydas? Ne, negalėčiau. Ne
žinau, kas yra tipiškas, nesuprantu, kaip nustatyti tai..." (apie
60 m. vyr., žydas, NVO, Vilnius)

Totoriai:
Klausimas: Ką jums reiškia būti totoriumi?
„Ką reiškia? Koks skirtumas, ar totorius, ar lietuvis. Esu ir džiau
giuosi, kad esti. Čia nėra tokio dalyko — vai vaj, kodėl aš ne
lenkas, ne lietuvis. Mes, totoriai, gyvenam Lietuvoj, tie, kurie
esam dalelė, kur dirbam, kur tarnaujam Lietuvai, čia jau labai
svarbu. Na ką, myliu tą kraštą ir jie mus taip pat (lietuviai toto
rius). Aš džiaugiuosi, kad esu totorius, ir dabar štai sukūriau
totorių ansamblį, su kuriuo mes visur dalyvaujam- Kaune, Vil
niuj, Lenkijoje. Mes atliekam tik totorišką folklorą, ir mes
labiausiai prie Krymo totorių."
Ar jūs tipiškas totorius?
„Taip. Tipiškas kuo? Veidu... Taip nėra, kad už tai atiduotum
kraują. Aš ^erbiu... ir džiugu, kad aš esu. Nėra taip, kad mano
vaikai tuoktųsi tik su totoriais, - jų laimė... mano laimė irgi
tokia." (70 m. vyras, totorius, bendruomenės aktyvistas, Grigiš-

kės)
„Aš manau, kad esu totorė visų pirma todėl, kad mano tėvai
totoriai. Būti totore - manau, kad aš toliau kalbu ta kalba, to
liau, gyvendama čia, Lietuvoje, laikausi savo tautos papročių,
po to organizavau totorių dainų ir Šokių ansamblį. Tai palaiky
mas ryšių su savo šaknimis Tatarstane, manau, ir yra būti toto^^^'
(42 m. mot., totorė, Visagino totorių bendruomenė)
Klausimas: Ar jūs tipiška- totore?
„ [aš gimiau Baškirijoje...] Taip, taip. aš tipiška savo tautos
atstovė. Tiksliai 100 procentų, ir iš išorės, ir iš vidaus, na. gal
tik mano mišri santuoka, bet gal kaip tik aš sakau, tai laiko
išbandymas....
Genetika stebuklingas dalykas, savęs nepakeisi. Paskutiniais
metais aš pastebiu, kad mano žodžiuose atsiranda totoriškas ak
centas, ko niekada nebuvo. Aš visą gyvenimą didžiuojuosi tuo,
kad daug geriau kalbu rusų kalba negu rusai.''
Kas yra tipiškas totorius?
„Žmogus, giliai žinantis, kad jis yra musulmonas. Labai Švarus

; paką.
fiziškai ir moraliai. Neapgaus; jei pažadėjo - tai viskas. Vidinis
noras būti geresniais už kitus^ - nemanau, kad tai blogai, tai —
progreso variklis. Nekritikuoti vadovybės, tu gali būti kitos nuo
monės, bet nekritikuok. Mokėti pasverti, kas bloga ir kas gera.
Jei kažko noriu, pirmiausia pagalvoju, ar galiu. Žinoti savo ver
tę." (56 m. mot., totorė, mokytoja, Vilnius)
„Nelabai tipiškas, dėl praeities. Tipiškas, jei užaugčiau Tatarstane. Aš homo sovieticus-totorius. Nors netipiškas, nes dalyvauju
kultūrinėje veikloje. Ne tik pagal kilme totorius, bet ir dalyvau
ju visur. Tipiškumas yra mitas. Kiekvienas žmogus turi tipiškų
ir savų bruožų. Būti tik tokiu neįmanoma.^ {50 m. vyras, ben
druomenės veikėjas, Kaunas)
„Aš nesuprantu tokio termino „tautybe", tarkime, tada aš esu
netipiškas. Dar kartą sakau, koks man skirtumas, kokia žmo
gaus tautybė. <...> AŠ netipiškas lietuvių tautos atstovas ir
kitų tautų, bet aŠ šneku taisyklingiau už daugelį lietuvių ir raŠau taisyklingiau už daugelį." (29 m. vyras, totorių kilmes,
„mobilusis", Vilnius)

4.2 . Etninis pakantumas ir socialinė distancija
Etninio atpažinimo rodikliai tarp tautinių grupių aiškiai skiriasi {4.2.1
lent.): tarp lietuvių daugiau teigiančių, kad jie visada gali atskirti
kitataučius, o didelė dalis rusų ir lenkų deklaruoja, kad jie neatkrei
pia dėmesio j žmogaus tautybę. Istorinių diasporų nariai pagal etninį
atpažinimą nesiskiria nuo lietuvių, tačiau tikėtina, kad jų etninio
pažinimo jausmas „aštresnis" dėl kitų priežasčių. Sie atsakymai la
biau priklauso nuo tautybės, negu nuo socialinio statuso arba

išsilavinimo. Tai-viena iš prielaidų teigti, jog etniškumo (o dėl toir „tautinių mažumų") svarba šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje nėra
antraeilė.
Lietuviai pasirodė „išrankesni" santykiuose su kilų tautybių ar kul
tūrų žmonėmis negu rusai ir lenkai. Tą patvirtino ir netiesioginiai

tyrimo duomenys — interviuotojų pastebėjimai, jog rusai Bogarduso
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skalę dažniausiai pildė kone automatiškai, o lietuviai ilgėliau svars
tydavo atskims variantus. Pagrindinė lietuvius skirianti uždarumo

ribinė linija— artimiausi ryšiai (santuoka), tačiau pirmoji po „savų"
santuokos grupė - rusai (kitos - amerikiečiai, lenkai, ukrainiečiai).

Apklaustų kitataučių dauguma (90 proc. lenkų ir rusų atveju, 73
proc. - totorių) lietuvius nurodė kaip pirmą po „savos" santuokos
grupę. Žydai pirma nurodė rusus (66 proc), antra — lietuvius (57
proc.).

Didesnį lietuvių etninį uždarumą (palyginti su kitomis tautinėmis
grupėmis Lietuvoje) bent jau artimiausių ryšių — šeimos — lygmenyje
yra atskleidę ir kiti duomenys. Europos vertybių tyrimo14 apklauso
je respondentai vertino skirtingų dalykų svarbą sėkmingam
vedybiniam gyvenimui, f klausimą, ar sėkmingam šeimos gyvenimui
svarbu ta pati tautybė, pusė (50,8 proc.) lietuvių atsakė, jog tai ne
svarbu {42,6 proc. mano, kad tai svarbu ar labai svarbu). Rusai ir
lenkai kur kas rečiau mano, kad sėkmingas šeimyninis gyvenimas
priklauso nuo vienodos sutuoktinių tautybės: 70 proc, apklaustų ru

sų ir 74 proc. lenkų teigia, kad tai nesvarbu (atitinkamai 28,3 ir 22
proc. mano, jog svarbu ar labai svarbu).15 Apskritai tautybė laikoma
kiek mažiau svarbia nei, pvz., ta pati padėtis visuomenėje, tapatūs

religiniai įsitikinimai, tačiau minima panašiu dažniu kaip ir politi
nių pažiūrų artumas. Lenkams iš šių dalykų mažiau nei kitiems rūpi
politinių pažiūrų bendrumas, bet labiau - religiniai įsitikinimai. Re
ligines pažiūras laikančių nesvarbiomis daugiausia tarp rusų (51,7
proc; Leončikas2000).
Socialinės distancijos matavimai atskleidžia uždarumo pirminiuose
ryšiuose ir absoliutaus etninio pakantumo lygio skirtumų, tačiau pa

grindinės vertybinės orientacijos visoms pagrindinėms Lietuvos
" Europos vertybių tyrimo apklausos buvo atliktos 1990 ir 1999 metais. Tyrimus atliko
Kultūros ir meno institutas, vadovavo SJuknevičius. Daugiau žr.: Kidtūrologįįa, 6 t. 2000.
Vilnius: KMI/Gervelė; Europa ir mes, 2001, Vilnius; KMI/ Gervelė.
ll 1990 m. klausimyne klausinio apie tos pačios tautybės svarb^ sėkmingam vedybiniam
gyvenimui nebuvo, tad palyginti, ar etniškumo svarba išaugo, ar sumažėjo, deja, negalime.

etninėms grupėms — bendros: nepageidaujamų grupių „hierarchija"
analogiška visose inityse. Tos hierarchijos egzistavimas — ne etninio
solidarumo ar vidinio sutelktumo, o selektyvaus nepakantumo iš

raiška (atsispindinti minėtame svarstyme pildant Bogarduso skalę).
Visas grupes vienija panašaus lygio nepakantumas čigonams, mu
sulmonams ir žydams (4.2.2 grafikas).

Europos vertybių tyrimo duomenimis, nemėgstamų dėl savo tapatybės
žmonių kategorija per praėjusį dešimtmetį išliko stabili: kita rasė arba
kita tautybė, imigrantai, žydai ir musulmonai yra pagrindiniai jos ele
mentai (4.2.3 lentelė). Lyginant su kitomis nepageidaujamomis

kategorijomis, su tapatybe susijusių variantų pokyčiai, įvykę per de
šimtmetį — patys mažiausi. Dauguma jų iš esmės neviršija paklaidos
intervalo ribų, tačiau visi sustiprėjusios netolerancijos atvejai (t.y. žy

dai, Čigonai, imigrantai) priklauso būtent šiai variantų grupei (išskyrus
emocionaliai nestabilius žmones). iŠ „tapatybės" kategorijų išsiskiria
musulmonai (30,6 proc): Ši kategorija minima dažniau už (okius „ta
patybės" grupių variantus, kaip kitos tautybės žmonės (8,5), imigrantai

ir užsieniečiai darbininkai (22,7), žydai (21,5 proc). Si aplinkybė sa
vita tuo, jog realios gyvenimo šalia musulmonų patirties Lietuvos
respondentai negali turėti daug. Šis skeptiškas nusiteikimas siejasi su

Europoje paplitusiu stereotipu ir kultūrine ksenofobija.
Mažai tikėtina ir reali daugumos Lietuvos gyventojų taipusavio santy
kių patirtis su romų grupe, tačiau neigiamas čigono įvaizdis Lietuvoje
turi gilesnes šaknis. Netolerancija čigonams — didžiausia iŠ pateiktų

„tapatybės kategorijų" (1990-59, 1999-62 proc). Daugumos tapa
tybės grupių variantų nepageidavimas bent iš dalies susijęs su bendru
nepasitikėjimu16 žmonėmis (stipriausias įyšys — tarp nepasitikėjimo

ir musulmonų bei imigrantų nepageidavimo). Aukštesnis išsilavini
mas lemia didesnę toleranciją tapatybės grupėms. Tačiau čigonų
atmetimas su bendru pasitikėjimu susijęs kur kas menkiau: čigonai

16 Bendras tarpasmeninis pasitikėjimas matuotas siūlant 2 teiginius: 1. Dangum
galima pasitikėti. 2. Su žmonėmis reikta būti labai atsargiam.
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tuo „panašesni" į „socialiai problemiškas" grupes, kurių netoleravi

mas menkai susijęs su bendru pasitikėjimu kitais. Glaudesnę čigonų
sąsają su socialiniu, o ne tapatybės, pogrupiu patvirtina ir 1999 melų
duomenų faktorinės analizės rezultatai, nors dar 1990-aisiais sąsaja

su tapatybės faktoriumi buvo kiek stipresnė (ibid.). Be to, čigonų vie
nodai nepageidauja visos išsilavinimo grupės. Visa tai gali reikšti, jog
esama ne nuo subjektyvaus patiklumo priklausančios nuostatos, o vi
suotinai paplitusio „racionalaus" Čigonų vengimo. Pagal žiniasklaidos

tyrimus, tokį stereotipą palaiko pastarųjų metų spauda: čigonai daž
niausiai aprašomi kriminaliniu požiūriu (kultūros ar socialinis
aspektai —gerokai nustelbti), jie pateikiami kaip asociali irmarginali
grupė (Beresnevičiūtė, Nausėdienė 1999).
Etninio nepakantumo matavimai iškelia ne tik santykių tarp atskirų
grupių, bet ir bendro visuomenės klimato, bendrų vertybių reikšmę.
Konkrečių grupių toleravimas arnepageidavimas ne visada atspindi
tiesioginę respondento patirtį, tačiau nebūtinai tai yra tiktai tiesmu

ka vyraujančios nuomonės išraiška. Tam tikra nuostata gali būti
„antrinės refleksijos" rezultatas, t.y. respondento vertybes rodantis

požiūris į visuomenei prieinamą informaciją apie konkrečią grupę. J
šią aplinkybę svarbu atsižvelgti dėl to, kad vien tik iš užfiksuotų
nuostatų nesužinome, kaip žmonės suvokia tam tikrą kategoriją, pa

gal ką jai priskiria konkrečius individus. Kai kuriais atvejais galima
daryti prielaidą, jog įvaizdį, nuomonę arba jos kaitą svariai paveikia
švietimas (pvz., apie AIDS) ir žiniasklaida (apie ekstremistus, jų sam
pratą ir 1.1.). Tad iš atsakymų, su kuo nenorima gyventi kaimynystėje,
nesužinome, kokie respondento santykiai su konkrečia grupe ir ap

skritai ar būta kontaktų; tačiau šiuo klausimu išsiaiškiname
vyraujančias nuostatas.
Nepaisant to, kad „tolerancija ir pagarba kitiems" kaip abstraktus prin

cipas nėra statistiškai reikšmingai susijusi su konkrečių socialinių
kategorijų vertinimu, pats šio principo deklaravimas gana tolygiai pa
siskirstęs įvairiose gyventojų grupėse ir užima stabilią padėtį ugdytinų
vertybių hierarchijoje: per dešimtmetį jo svarba nepadidėjo. Tautybė
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kaip nepriklausomas kintamasis palyginti menkai diferencijuoja 1999
melų vertybių tyrimo respondentų atsakymus tolerancijos ir kitais įvai
riais klausimais.1' Atsakymų tarp skirtingų grupių panašumui paaiškinti
greičiausiai tinka bendra R. Ingleharto išvada, padaryta po pasaulio

šalių vertybių tyrimų apie kultūrinių (religinių) grupių skirtumus: di
džiausių vertybių skirtumų aptinkama tarp skirtingų šalių, o ne tarp
vienos šalies kultūrinių grupių. Net skirtingų religijų išpažinėjai vie
noje šalyje pasižymi panašesnėmis vertybėmis, palyginti su jų
bendratikiais kitose šalyse. Specifinių kultūrinių (ar religinių) tradici
jų poveikis pasireiškia istoriškai susiformavusiu šalyje vyraujančiu
kultūriniu paveldu ir yra bendrų institucijų perduodamas visai popu
liacijai, net ir tiems, kurie su specifinėmis paveldui reikšmingomis
institucijomis tiesiogiai nesąveikauja. Bendros švietimo ir kultūros ins
titucijos formuoja daugumos individų vertybes, ir atskiri individai

integruojami į nacionalinę kultūrą; nepaisant globalizacijos, plataus
masto tarptautiniai vertybių lyginimai Inglehartą ir jo kolegas veda
prie išvados, kad nacija išlieka pagrindinis kolektyvinės patirties vie
netas (Inglehart, Baker 2000: 36-37).
Svarstant nepakantumą ir vyraujančias nuostatas, ypatingas klausi
mas yra antisemitizmo fenomenas. Ar antisemitizmas - tai sudedamoji
nepakantumo dalis, ar ypatingas nepakantumo atvejis, istorinis reiš
kinys? Sartre'o svarstymas yra galimas samprotavimo kelias, mūsų
dėstyme ypač vertingas tuo, jog aptardamas antisemitizmą, Sartre'as
išryškino etninio atpažinimo socialinius padarinius.

Istorinė antisemitizmo ir etninio nepakantumo dimensija

(pagal J.P. Sartre'ą)
Dėstydamas samprotavimus „žydų klausimu", Sartre'as laikėsi nuomo

nės, jog antisemitizmą reikia aiškinti tam tikromis istorinėmis
priežastimis. Savo požiūriui paaiškinti jis pasitelkė Lenkijos pavyzdį:
17 Skirtumai tarp procentin^s dalies nuo lietuvių ir nelietuvių poaibiij atsakant į tą patį
klausimų dažniausiai nesiekia 10%.
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carinė valdžia, slopindama sukilimus XIX amžiuje, politiniais sumeti
mais palaikė ir buvo dosni Varšuvos žydams, o pastarieji — sukilėlių
nuomone — rodė perdėtą lojalumą valdžiai. Sartre'as pabrėžia ir tai, kad
neįsivėlę į kovas, žydai sugebėjo ne tik išsaugoti, bet ir padidinti savo
prekybos apyvartą represijų slegiamame krašte. Tiesa tai ar ne, „tačiau

neabejotina, kad dauguma lenkų tuo tiki, irsis „istorinis faktas" turėjo
nemažą įtaką antižydiškų nuotaikų Lenkijoje plėtrai" (Caprp 1991a: 136).
Šioje istorijoje esama uždaro rato. „Carai, kaip mums sakoma, žydų

Lenkijoje neskriaudė. Tačiau tuo pačiu metu jie su pasitenkinimu rengė
žydų pogromus Rusijoje. Šios skirtingos veikimo kryptys turėjo tą pa
čią priežastį: rusų valdžia Lenkijos ir Rusijos žydus laikė negalinčiais
asimiliuotis ir, siekdama savo politinių tikslų, rengė masines žudynes

Maskvoje arba Kijeve; Varšuvoje ji žydus globojo tam, kad palaikytų
susipriešinimą taip lenkų. Pastarieji, priešingai, Lenkijos žydų nekentė
ir niekino, tačiau dėl tos pačios priežasties: ir jie manė, kad žydai
nesugeba integruotis į visuomenę" (Ca^rp 1991a: 136).
Valdžios atriboti nuo aplinkinių, lenkų atstumti ir atsidūrę sveti
mos bendruomenės viduryje, žydai, Sartre'o manymu, prieš savo
valią užsisklendžia savo nacionalinių interesų rate. Anot Sartre'o,
kas gi nuostabaus, kad „nacmenai" elgiasi pagal tuos vaizdinius,

kurie jiems susiklostė? Kitaip tariant, esmė glūdi ne „istorijos fak
te", o žydo įvaizdyje, kurį susiformavo aktyvūs istorijos subjektai.

Ir kai dabartiniai lenkai reikalauja žydų ataskaitos už jų elgesį pra
eityje, jie regi prieš save vis tą patį vaizdą: juk reikalauti
atsakomybės iš vaikaičio už jo senelio nuodėmes gali tik turintys
ypač primityvų supratimą apie atsakomybę. Tačiau šito negana;
reikia, kad susiformuotų požiūris į vaikaitį, kuris remiasi kažkada
senelio atžvilgiu egzistavusia nuostata; reikia įtikėti, kad palikuo
nys gali pasielgti taip pat, kaip elgėsi jų protėviai, - reikia save
įtikinti, kad žydo būdo bruožai paveldimi. Tuomet paaiškėja, jog
susikurtas žydo Įvaizdis lemia istoriją, o ne „istorinis faktas" pa

gimdo įvaizdį (ibid.). Sartre'ui akivaizdu, kad „jokie išoriniai
veiksniai negali antisemitui įdiegti jo antisemitizmo. Antisemitiz-

mas — tai laisvas ir totalus paties pasirinkimas, tai totalinis požiū

ris ne lik į žydus, bet ir apskritai — į žmones, istoriją ir visuomenę;
tai vienu metu ir aistra, ir pasaulėžiūra" (CapTp 1991a: 137).

Nacių režimas vertė žydus nešioti geltoną žvaigždę. Nepakeliama buvo
tai, kad žydas buvo prikišamai rodomas kitiems, kad jį nuolatos vertė
jaustis žydu, į kurį visi žiūri. Pasipiktinimas, kurį jautė aplinkiniai, ver
tė juos visomis išgalėmis reikšti užuojautą ir simpatiją nelaimingiesiems,
paženklintiems Šia žyme. Tačiau, vedini kilniausių jausmų, kai kurie
užjaučiančiųjų taip pabrėžtinai lankstėsi sutikę žydus, kad, pasak pas
tarųjų, šie sveikinimaisi tapdavo jiems ypač sunkūs. Jie tapdavo
užuojautos ir gailesčio objektais, įvairių kitų jausmų, bet - objektais.
Garbingiems liberalams žydai tapdavo proga parodyti kilnų gestą, proga
demonstravimui(si), - proga ir tik tiek. Liberalai buvo laisvi, visiškai

laisvi žydų atžvilgiu: pagal savo moralę ir pagal savo pasirinkimą galin
tys spręsti, paspausti žydui ranką ar spjauti jam į veidą. 0 žydai negalėjo
rinktis: būti jiems žydais ar ne. Dėl to kai kurie iŠ jų — dvasiškai stiprūs
žmonės net buvo linkę pirmenybę teikti neapykantai, o ne gailesčiui;
neapykanta - aistra, kuri atrodo mažiau laisva negu nuolat nuolaidus
gailestis. „Mums buvo nejauku, gėda į juos žiūrėti, - juk kiekvienas
mūsų žvilgsnis, nepaisant mūsų ar jų valios, išskirdavo juos kaip žydus,
tad aukščiausios simpatijos ir draugiškumo išraiška buvo praeiti nepa
stebėjus, nes kiekvieną kartą mums kreipiantis į asmenį mūsų objektu
neišvengiamai tapdavo žydas."

4.3. Etninis uždarumas aratskirtis?

Pirminių ir antrinių santykių pobūdis skirtingose etninėse grupėse
Socialinių santykių skirstymo į pirminius ir antrinius reikšmę suvo
kiant etninius procesus bene ryškiausiai atskleidė M.Gordonas (1964)
savo asimiliacijos studijoje (žr. schemą). Visuomenės tyrinėtojai pa
stebėjo, kad, nepaisant modernizacijos, etninėse grupėse išlieka
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nuostata asmeniniuose kontaktuose teikti pirmenybę savo grupės na

riams. Tačiau dalykiškesni visuomeniniai ryšiai paprastai būna
menkiau paveikti individo emocinės psichologinės pasaulėjautos. As
meninio pobūdžio ryšiai vadinami pirminiais, o platesni visuomeniniai
ryšiai — antriniais (daugiau žr. Gordon 1964; Kasatkiua 2000).
Pi lininiai santykiai — yra tokie, kuriuos žmogus pats pasirenka ir

kuriems pats gali daryti įtaką. Pirminiams santykiams priklauso šei
ma, giminės, draugai (tačiau šiame kontekste didesnį dėmesį skiriame
ne „tėvų šeimai" — kuri nepasirenkama, o individo savarankiškai
kuriamai Šeimai, pasirenkamiems draugams irpan.). Si sąvoka daug
maž atitinka privataus gyvenimo sferos sąvoką. Antriniai santykiai tai visuomeniniai ryšiai, daugmaž atitinkantys žmogaus viešojo gy

venimo sferą. Antrinių grupių pavyzdžiu gali būti profesinės grupės
ar piliečių organizacijos. Šiuo atveju susiklostantys kontaktai labiau

atsitiktiniai, santykiai labiau nešališki negu pirminių ryšių sferoje.
Pirminių ir antrinių santykių išskyrimas leidžia imtis temos, apie
kurią Lietuvoje viešai nekalbama: ar egzistuoja etninis uždarumas?
Ar sutampa pirminiai ir antriniai ryšiai?
Schema. Pirminiai ir antriniai ryšiai daugiatautėje visuomenėje (adaptuota
Gordouo schema pagal Lalluką 1997: 27).

Absoliuti dauguma apklaustųjų nelietuvių turi lietuvių asmeninių
ryšių rate. Maždaug trečdalis kitataučių turi lietuvių tarp savo gimi
nių, su kuriais palaiko ryšius. Galima daryti prielaidą, kad ši
aplinkybė gali palengvinti adaptaciją ar bent tapatinimąsi su Lietu
vos visuomene (4.3.1, 4.3.2 lent.).
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Nors mūsų duomenys rodo panašų lenkų ir rusų bei lietuvių grupių
„sutapimą" per gimines, įdomu pastebėti, kaip nevienodai tai atsi

spindi viešojoje sferoje. Populiarioje spaudoje galima pasiskaityti
apie lietuvių ir rusų santuokas, jos komentuojamos, aprašoma su

tuoktinių veikla. Net jei statistikos požiūriu nedidelis, lenkų ir lietuvių
sutapimas yra didesnis nei kitų grupių, tačiau pamėginkite rasti len
kės žmonos nuotrauką ant lietuviško žurnalo viršelio, - bus sunku.
Kas tai — išliekantys stereotipai? Tarpukario Kauno salonuose buvo

kalbama ir rusiškai - toks buvo imperijos palikimas, šią kalbą mo
kėjo ir ją vaitojo karininkai ir 1.1., nore lenkiškai daugeliui būtų sekęsi
ne prasčiau. Tačiau dėl įtampos su Lenkija lenkiškumas buvo stu
miamas iš viešojo gyvenimo. Mūsų tyrimo duomenimis, nepasitvirtina

dabartinio laikotarpio stereotipas, kad lenkai laikosi segregacinės
laikysenos: individų lygmenyje to nematyti. Galimas dalykas, kad
šis kontrastas tarp skaičiuose matomo, o viešajame gyvenime nepa

stebimo lietuvių ir lenkų susigiminiavimo atspindi nenorą pripažinti
lenkiškumą, lenko tapatybę kaip lygiavertę visuomeniniame gyveni
me. Tuo tarpu ruso tapatumas — bent jau verslo srityje, privataus
gyvenimo sferoje ar „žmonų" vaidmenyse - tokios nuostatos nesukelia

(politika, žiniasklaida ir viešoji sfera reikalautų atskiro aptarimo). Sie
lyginimai būtų įdomi asimiliacijos studijų dalis: kaip skirtinga visuo
menės nuostata paveiktų mišrių santuokų palikuonis? Jei aprašytą
nuostatą identifikavome teisingai, tai tikėtina, kad lietuvių ir lenkų
vaikai turėtų tapti lietuviais, o lietuvių ir rusų Šeimose gali būti dau
giau išimčių.
Nepaisant egzistuojančio „sutapimo", esama nedidelio, bet aiškiai
pastebimo segmento, kurio santykiai su etnine dauguma — riboti. Maž

daug ketvirtadalis rusų ir penktadalis lenkų neturi kitataučių
giminaičių arba su jais nebendrauja, tarp totorių tokių — 16 proc,

tarp žydų — 18 proc. (4.3.2 lent.). Kur kas problemiškesnis dalykas
(adaptacijos požiūriu) gali būti tai, kad 21 proc. žydų, 17 proc. toto
rių, po 13 proc. rusų ir lenkų praktiškai neturi asmeninių draugų
lietuvių (4.3.1 lent.).
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Kyla klausimas, ar etniškai ribotus pirminius santykius gali „kom
pensuoti" įvairūs antriniai ryšiai. Antrinių santykių pobūdį vertinsime
apžvelgę tris sritis: dalykinius ryšius, dalyvavimą visuomeninėje veik
loje ir pilietinį aktyvumą.
Netikėti yra duomenys, jog vos ne pusė rusų ir lenkų (44-45 proc.)
respondentų dirba etniškai vienalytėje aplinkoje; taip žydų tokių —
30 proc, tarp totorių — 23 proc. (daugiausia arba tik su savo tautie
čiais; žr. 4.3.3 lent.). Etninių ryšių įtaka darbo santykiams visuotinai
nutylima, tačiau, matyt, ji turi reikšmės. Ir nors Lietuvoje sudary

tos visos sąlygos struktūrinei asimiliacijai, t.y. tam, kad būtų
išvengta etninio pasidalijimo/atsiribojimo antrinių santykių lygme
nyje — socialinės sferos ir etniniai segmentai tam tikru mastu
sutampa.

Tai leidžia manyti, kad iš tiesų etninio uždarumo tendencija egzis
tuoja kaip viena iš kitataučių adaptacijos Lietuvoje formų. Tačiau
nereikėtų šių duomenų išsyk interpretuoti kaip organizuoto separa

tizmo išraiškos. Riboti kontaktai atspindi tik faktinį žmogaus
socialinių ryšių ratą, o nėjo vertinimą (t.y., patinka jam tas ratas, ar
ne). Kitaip tariant, šiame etape galime konstatuoti atskirties/uždam-

mo tendenciją, dar neatsakydami j klausimą apie jos priežastis (kurios
gali būti skirtingos: ir specifinės individualios nuostatos, ir aplinkos
ribojamas socialinis mobilumas).

Dėsninga, kad daugiausia dirbančiųjų monoetninėje aplinkoje yra ten,
kur vienos tautybės gyventojų koncentracija didesnė: rusų bei totorių
— Vilniuje ir Visagine; lenkų — Šalčininkuose, žydų — Vilniuje ir Klai
pėdoje (4.3.4 lent.).

Bendravimas su lietuviais dalykiniais reikalais žydų, o ypač rusų
atveju, smarkiai susijęs su statusu (4.3.5 ir 4.3.8 lent.): kuo aukštes
nė statuso grupė, tuo daugiau darbo reikalų respondentai turi su
lietuviais. Rusų atveju tokią pat svarbą turi išsilavinimas.
Daugiausia moiioetninių darbo santykių - „kirpyklos" ir „gariūnų"
statuso grupėse. Galimas daiktas, taip yra dėl to, kad smulkiojo ver-
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slo veikla organizuojama Šeimos ryšių pagrindu. Šiuo atveju pirmi
niai ir antriniai santykiai sutampa labiausiai.

J ką kreipiamas dėmesys formuojant pažįstamųjų ratą? Dauguma res
pondentų nelinkę pripažinti, kad etninis uždarumas apskritai gali
egzistuoti. Atvirkščiai, etniškai įvairių ryšių deklaravimas yra gana
stipriai įsitvirtinusi norma. Sėkmingai besiverčiantis 50 m. lietuvis
verslininkas iŠ Vilniaus, aktyviai ėmęsis verslo po nepriklausomy
bės atkūrimo, savo iyšius apibūdina kaip įvairius — „daugiausia

dalykinių partnerių yra lietuvių, rusų, lenkų, ukrainiečių. Į va ims,
abiejų lyčių atstovai. Išsilavinimas — įvairus. Daugiau aukštasis vy

rauja." Štai dar keli pasisakymai:
„Dar kartą sakau, koks man skirtumas^ kokia žmogaus tautybė.
Jeigu aŠ su juo bendrauju, tai bendrauju, jeigu dirbu, tai žiūriu
jo profesinius sugebėjimus, koks skirtumas. Aišku, kalba yra
kalba. Cia yra būtina." (29 m, vyras, totorių kilmės, „mobilu
sis", Vilnius)
Klausimas: Kokių turite draugų?
„Draugai visi lietuviai, na, dauguma lietuviai. Yra ii" rusų, visi
gyvena Lietuvoje, užsienyje - tik pažįstami." (25 m. vyras, sen
tikių kilmes rusas, Vilnius)
„Pažįstamų turiu begalę, o tikrų draugų — kelis. Niekada neklau
siau žmonių, kokia jų tautybė, kilmė, išsilavinimas. Man tai visai
nesvarbu. Svarbiausia^ kad žmogus, su kuriuo palaikau artimus
ryšius, būtų sąžinin^as ir draugiškas bei mokėtų msų kalbą, nes
aš pats lietuviškai moku pasakyti tik keletą žodžių" (51 m. vyras,
rusas, buvęs kariškis, Kaunas)

Apibendrinant duomenis apie socialinius įyšius galima teigti, kad
žvilgsnis į pirminių santykių sferą patvirtina švelnų polinkį į monoetninius ryšius. Tačiau tai - gana universali tendencija ir dar

nepakankamas pagrindas kalbėti apie uždammą. Monoetniški pir
miniai santykiai sudaro tik prielaidą užsisklęsti savo grupėje ir
antriniuose santykiuose. Tačiau dalykiniuose santykiuose praktiš

kai visi apklausti respondentai karštai atmeta prielaidas apie
monoetninius įyšius. Mažumų nariai dažnai pasakojo apie įvairius
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santykius ir pirminių, ir antrinių ryšių sferose, tuo pabrėždami savo
toleranciją. Kaip gi išryškėja uždarumas? Detaliau pasidomėjus res
pondentų draugais, daugelio pasakojimas persikelia į socializacijos
laikotarpį, t.y. dauguma pagrindinius draugus įgyja jaunystėje, aukš
tojo ar kitokio mokymo įstaigose. Be to, nereti atvejai, kai antriniai

ryšiai (dalykiniai santykiai) grindžiami pirminiais ryšiais. Kitaip ta
riant, kai pirminiai santykiai transformuojasi į antrinius, pakinta jų
turinys, tačiau monoetniškumas išlieka.

Atsižvelgiant į socializacijos patirtį galima paaiškinti ir kai kurias
mūsų apklausoje netyrinėtas, tačiau pastebimas etninių santykių ten
dencijas, pavyzdžiui, kiek dažnesnius ryšius tarp rusų ir žydų,
palyginti su kitomis etninėmis grupėmis. Reikia prisiminti, kad lie
tuvių ir lenkų mokyklos bei studijų grupės sovietiniu laikotarpiu
paprastai buvo labiau monoetniškos negu rusų. Mokslas rusų kalba

galėjo būti pasirenkamas ir dėl socialino mobilumo sumetimų, ir dėl
jau turimų kalbos įgūdžių. Tad rusų mokyklose mokėsi daugiau įvai
rių tautybių jaunuolių, įskaitant ir iš kitų Sąjungos vietovių atvykusius
žydus.
Reikia pabrėžti, kad dalykiniuose santykiuose etninio uždarumo ten
dencija nėra vyraujanti, t.y. vyrauja atviri, etniškai įvairūs ryšiai.

Išryškėję skirtumai tarp statuso grupių patvirtina, kad adaptacijos
tyrime aktualu naudotis tam tikra socialinių statusų schema. Atsiri
bojimas lyškus tik tam tikruose socialiniuose segmentuose, tačiau

nėra vienodai paplitęs visoje grupėje. Apie potencialias antrinių san
tykių raidos tendencijas dar galima spręsti pagal grupėje vyraujančias
nuostatas pilietinio dalyvavimo ir politikos atžvilgiu.

Viešoji sfera ir pilietinio aktyvumo formos
Kalbant apie antrinius santykius mažumų grupėse aktualus rodiklis
yra domėjimasis politika. Net jei jis nepasireiškia aktyviu pilieti
niu elgesiu, jis iŠ dalies atspindi mažumų integruotumo į viešąją
erdvę ir jų lojalumo laipsnį. Tačiau daryti platesnius apibendri
nimus apie dalyvavimą visuomeninėje ir politinėje veikloje (ir
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etninį organizavimosi principą) remiantis mūsų duomenimis sun
ku, nes nepakanka tokio tipo duomenų.
Menkas asmeninės politinės ir visuomeninės veiklos vaidmuo mūsų

visuomenėje apskritai atsispindėjo ir mūsų imtyje (mažai kas tapati
nasi su visuomeninėmis organizacijomis, mažai kas jose dalyvauja;
dalyvavimas įvairiuose renginiuose - pasyvus). Tačiau esama aki

vaizdžių skirtumų taip diasporų narių ir kitų etninių grupių: daugiau
nei pusė apklaustų totorių {53 proc.) ir žydų {66 proc.) priklauso
visuomeninėms organizacijoms. Dauguma tų organizacijų — etninės;

dažnesnis totorių ir žydų dalyvavimas renginiuose bei veikloje — re
liginio pobūdžio (nes religinės ir etninės organizacijos sutampa).
Religiniai renginiai sudaro svarbią jų bendravimo dalį: tik apie penk
tadalį totorių ir žydų per pastaruosius metus nedalyvavo kokiame
nors religinio pobūdžio renginyje.
Nors tiesioginis dalyvavimas visuomeninėje veikloje tarp didesniųjų
etninių grupių narių nežymus, tačiau informacinio atsiribojimo etni
nėse grupėse nematyti (sprendžiant iš atsakymų apie domėjimąsi
politika - žr. 4.3.6 lent.). Visose etninėse grupėse panašus nuošim

tis žmonių domisi arba nesidomi politika (kiek daugiau besidominčių
- tarp žydų; tai susiję su aukštesniu išsilavinimu šioje imtyje18 ).
Domėj i mosi/nesi domėj i mo politika nelemia ir „provincialumas"
{4.3.7 lent.): Vilnius nepasižymi didžiausiu domėjimusi. Išsiskiria
rusai: Kaune jų domėjimasis politika — didžiausias, o Vilniuje ir Vi
sagine gerokai mažesnis. Galimas daiktas, kad tai atspindi jų
integruotumo skirtumus.

Ar skiriasi domėjimosi politika lygis tarp tų, kurių padėtis pablogėjo, ir
tų, kurie mano pakilę socialiniais laiptais? Vėlgi skirtumai pastebimi
rusų atveju: teigiamai savo padėties pokytį vertinantys respondentai la

biau domisi politika.

1G Regresine analizė patvirtina, kad domėjimasi politika išsilavinimas veikia labiau nei
priklausomybė etninei grupei.
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Kaip jau pastebėta, visose apklaustose etninėse grupėse domėjimosi
politika lygis — panašus, o didžiosiose grupėse yra panašus nuošimtis

priklausančių visuomeninėms organizacijoms (16-20 proc). Tačiau
konkrečios visuomeninio aktyvumo formos skiriasi. Nors domėjimosi

politika būdai (4.3.9 lent.) panašiai paplitę visose grupėse (spauda,
TV ir radijo informacija), žydai dažniau nei kiti minėjo, jog reguliariai
aptarinėja politiką (su draugais, šeima, kaimynais). Tačiau žydai re
čiau minėjo kada nors pasirašę peticijas arba rinkę parašus.
Apibendrinus palyginti didžiausias pilietinis aktyvumas — ir kon
vencinės (renginių lankymas, rėmimas pinigais, parašų rinkimas), ir
nekonvencinės (streikas, peticija, demonstracija) jo formos - lietu

vių grupėje (4.3.10 lent.). Nuo lietuvių praktiškai nesiskiria lenkai.
Labiausiai savo visuomeniniu (ne-)aktyvumu išsiskiria rusai, daug
mažiau negu lietuviai ir mažiau nei kiti dalyvavę kokiuose nors vi
suomeniniuose įvykiuose ar sprendimuose. Ypač žemas „dalyvavimo
demonstracijose, viešame mitinge" procentas.

Vienas iš pilietinių nuostatų rodiklių, ypač populiarių visuomenės
nuomonės apklausose — pasitikėjimas institucijomis. Taip žydų ir

totorių daugiau nei kitose grupėse neturinčių aiškios nuomonės apie
kai kurias institucijas. Dauguma tokių — institucijos, su kuriomis
neturima reikalų arba apie jas retai kalbama kasdieniame gyvenime
(Sodra, valstybės kontrolė, mokesčių inspekcija, teismai — 4.3.11
lent.). Pasitikėjimas pagrindinėmis visuomenės institucijomis tarp

rusų ir lenkų mažai skiriasi nuo lietuvių, tačiau galima pastebėti, jog
pagrindinėmis politinėmis institucijomis pasitikima kiek mažiau nei
taip lietuvių. Be abejo, pasitikėjimo reitingai priklauso nuo įvykių
visuomenėje, nuo viešųjų diskusijų tam tikru momentu. Tačiau gali
ma pastebėti, kad praėjusio dešimtmečio pradžioje rusai palankiau
buvo linkę vertinti visuomenės institucijas, nes manė, kad taip iš
reiškia savo lojalumą, o dabar panašu, kad šios tendencijos nebėra.

Mažumų atveju pasitikėjimas institucijomis išties gali būti vertina
mas kaip lojalumo rodiklis, atspindintis ne tik institucijų įvaizdį, bet

ir galimą gyventojų elgesį. Lietuvis verslininkas, keiksnojantis kommpuotus valdininkus, muitus ir pan., savo veikloje ir toliau ieško

įvairių sprendimų. 0 kitatautis verslininkas gali tų sprendimų ieš
koti kitaip — išvažiuoti.

Kokie dalykai svarbiausi norint gauti gerą darbą?
Du iš pateiktų septynių atsakymo variantų apie darbui susirasti bū
tinas sąlygas nurodo tautinį kriterijų („reikia būti lietuviu" ir „reikia,
kad į darbą priiminėtų bendratautis"). Kiekvienoje nelietuvių gru
pėje vidutiniškai penktadalis respondentų mano, kad, norint gauti
gerą darbą, svarbu būti lietuviu (4.3.13 grafikas).
Žinoma, jei respondentai pasirenka tokius vertinimus, tai dar ne

reiškia aiškios etninės segregacijos darbo santykiuose; tai gali reikšti
ir socialinės nesėkmės priežasčių priskyrimą tautiniams dalykams.
Nors etninis kriterijus nėra tarp svarbiausių, šie atsakymai rodo sub

jektyvią etniškumo svarbą dalies žmonių gyvenime. Be to, reikia
atkreipti dėmesį į tai, kad pats atrankos modelis lemia, jog visi im
ties pogrupiai turi konkrečią darbo santykių patirtį, kuri daugeliu
atvejų gali būti ypatinga (susijusi su statusu arba jo kaita).
Tie, kurie sakosi patyrę kokių nore jų, kaip kitataučių, teisių apribo
jimų, išskiria darbo sritį {„Priimant į darbą"). Žydai, minėję
pažeidimus, pirmiau mini profesinės karjeros galimybes, po to - vie

šąją bei kultūros sferą ir priėmimą į darbą. Socialinei savivokai daro
Įtaką ir bendras socialinio saugumo jausmas, o maždaug penktadalis
rusų ir lenkų respondentų nurodė, kad jaučia darbo netekimo grės
mę savo Šeimos nariams ^tik 7 proc. lietuvių; 4.4-.5 lent.).

Visi kitataučiai gerą lietuvių kalbos mokėjimą suvokia kaip vieną
svarbiausių sąlygų: lenkai šią sąlygą minėjo pirmiausiai (56 proc),
rusai — antroje vietoje (66 proc.) po išsilavinimo (75 proc). „Kalbos
barjero" svarba mažumoms — praėjusio dešimtmečio raidos atgar
siai. Viena vertus, kalbos reikšmė atspindi pačių respondentų
adaptacijos patirtį. Kita vertus, kalba buvo viešai traktuojama kaip
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pagrindinis integracijos būdas ir rodiklis: esą kitataučiams keliamas
svarbiausias uždavinys — išmokti valstybinę kalbą. Geras lietuvių

kalbos mokėjimas kaip darbui reikalinga savybė mažiau akcentuoja
mas istorinėse diasporose. Viena vertus, kalba galbūt nėra toks

svarbus jų etniškumo dėmuo kaip kitose aptariamose etninėse gru
pėse ir nesukelia diskomforto ją keičiant. Pavyzdys gali būti Vilniaus
totorių šeima, bedraujanti įvairiomis kalbomis: seneliai puikiai mo
ka lenkiškai, tėvai tarpusavyje kalbasi rusiškai, o vaikai bendrauja
lietuviškai. Kita vertus, tarp žydų ir totorių respondentų, nors ir ne

žymiai, daugiau paminėjusių, jog svarbu būti lietuviu. Vėlgi, tai
primena apie etninio atpažinimo reiškinį. Nemažai Lietuvos žydų ir
totorių net išmokę kalbą netampa visiškai neišsiskiriantys, „vieno
di" savo išvaizda. Gali būti, kad kai kurie diasporų nariai, minėję
nuo individo pastangų nepriklausančią kliūtį — „buvimą lietuviu" —
potencialias karjeros problemas sieja su tuo, kad jie — „netinkamos"
tautybės.
Pastebima, kad lietuvių ir rusų nurodomos priežastys išsidėsto pa
našia tvarka ir panašiais dažniais, o lenkų nuomonės apie darbo

sąlygas dažniau skiriasi. Lenkai, teikdami svarbą socialinei kilmei
(„iš pasiturinčios šeimos" - 49 proc), kur kas menkiau nei kitos

grupės vertina įtakingus pažįstamus (42 proc). Tat gali reikšti nege
bėjimą patiems veikti antrinių santykių, patiems (pvz., per pažintis)
keisti savo socialinę padėtį. Lenkų grupėje mažiau nei kitose verti
namas ir išsilavinimas (48 proc). Galimas daiktas, kad tai susiję su
grupėje vyraujančia socialinio mobilumo patirtimi — gal net matuo
jant generacijų intervalais — ir atitinkamai socializacijos metu
ugdomomis pažiūromis. Tikėtina, kad vyresniosios kartos mobilu

mas buvo ribotas, ir išsilavinimo vertinimas jaunesniajai generacijai
nėra išugdytas tiek, kiek yra kitose grupėse. Šeimos irbendrataučių,

galinčių priimti į darbą, iškėlimas byloja apie norą remtis į savo et
ninę bendruomenę antrinių santykių sferoje. Turbūt ta parama realiai

jaučiama ir adaptacijai naudinga, o išeiti į platesnę erdvę, kurioje
daugiau lemia individualūs asmeniniai ir socialiniai laimėjimai, kol
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kas baiminamasi. Darbštumo akcentavimas, išsilavinimo neverti ni-

nimas sociologijoje taip pat siejami su tradicinės bendruomenės
vertybėmis, ir tai dera su lenkų atsakymuose atsispindinčiu noru rem
tis savąja bendruomene.

4.4. Socialinės padėties pokyčių suvokimas
Pastebima, kad didžiausia dalis respondentų lietuvių mano, jog jie
pakilo, o rusų - kad nusileido socialinės hierarchijos laiptais (4.4.1
lentelė ir 4.4.1 grafikas). Ši tendencija tarp rusų nėra būdinga ko
kiam nore specifiniam regionui, bet pastebima visose apklaustose

vietovėse, ir patvirtina mūsų prielaidą, kad socialinė savijauta (la
biau, negu formalių politinių teisių problema) tampa svarbiu klausimu
bent jau rusų atveju. Tikėtina, kad tai — platesnis reiškinys, o ne
regioninė krizė. Totorių atveju — ta pati savo padėties vertinimo ten
dencija.19

Neatrodo, kad socialinės padėties pokyčio vertinimas būtų viena
reikšmiškai nulemtas regiono specifikos {4.4.3 lent.). Nors pastaruoju

metu linkstama manyti, kad rusams problemų kyla tik Visagine dėl
neaiškių šio miesto raidos perspektyvų, tačiau Visagine buvo didžiau
sias nuošimtis rusų, pažymėjusių savo padėties stabilumą (t.y. tai,

kad jų padėtis per pastaruosius 10 metų nepasikeitė). Beje, rusų ir
totorių (Visagine buvo apklaustos šios dvi nelietuvių grupės) „socia
linė savijauta" Visagine nesiskiria.

Teigiamas padėties pokyčio vertinimas susijęs su aukštesniu statu
su, aukštesniu išsilavinimu ir jaunesniu amžiumi (4.4.2 lent.), tačiau

19 Akcentuoti totorių skirtum.} nuo lietuviiĮ imties atsakymij keblu dėl lo, kad būta tam likiij
sunkumų atliekant totorių atrank^. Surasti kai kurių statuso kategorijų atstovų buvo gana
sunku: totorių imties atveju „smokingiĮ" grupei respondentai buvo priskiriami daugiausia
remiantis prestižo kriterijumi, nes visapusiškai atitinkančių „smokingų" cbarakteristik;) ir
panašių i kitose imlyse šiai kate^orijai priskirtus individus nepavyko rasti. Be to, ^ioje
imtyje daugiau vyresnio amžiaus žmonių.
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visų šių veiksnių įtaka nepaaiškina tarp etninių grupių matomų skir
tumų.

Šeimos pajamos ir subjektyvūs savo padėties lyginimai nerodo, kad
mūsų imtyje esanti rusų grupė iš esmės skirtųsi nuo lietuvių ar lenkų
(apklaustų rusų pajamos menkai mažesnės už lietuvių, tačiau beveik
nesiskiria nuo lenkų, kurių padėties pokyčio vertinimas nuo lietuvių
iš esmės nesiskiria). Todėl labai tikėtina, jog šiai savijautai didesnės
reikšmės turi simboliniai socialinės sąveikos aspektai, o ne vien tik

objektyvi materialinė diferenciacija. Totorių imtyje pajamų skirtu
mas lyginant su lietuviais didžiausias, tačiau ir šiuo atveju jo
nepakanka socialinės padėties pokyčio vertinimui (t.y. vertinimo skir
tumui nuo lietuvių) paaiškinti. Regresinė analizė patvirtina, kad
padėties pokyčio vertinimas susijęs su tautine grupe.

Giminės veiksnys. Jdomus giminės veiksnys socialinės padėties ver
tinimuose (4.4.4 lent.). Lietuvių grupės moterys aukščiausiai vertina

savo statusą iš visų lyties ir etninių grupių sankirtos kategorijų. Lie
tuvių grupėje yra daugiau moterų negu vyrų, pakilusių socialiniais
laiptais per pastarąjį dešimtmetį. Rusų, lenkų ir žydų grupėse šis
santykis — atvirkščias.

Šie duomenys kelia naujų klausimų, nes mūsų išankstinės progno
zės nepasitvirtino. Spėjome, kad moterų aspiracijos mažesnės negu

vyrų, todėl net nežymų padėties pagerėjimą jos bus linkusios įver
tinti kaip postūmį aukštyn. Be to, moterys mažiau varžomos statuso

reikalavimų „solidžiam" darbui, todėl jos bus linkusios greičiau im
tis neprestižinių darbų, kurie leistų užtikrinti materialinę gerovę.
Todėl moterys dažniau pajustų asmeninę sėkmę, jų adaptacija būtų
ir joms pačioms atrodytų sėkmingesnė.
Si prielaida nepasitvirtino: etninių mažumų moterys rečiau nei vyrai
jaučiasi pakilusios socialiniais laiptais. Lietuvių moterų emancipa
cijos atspindžiai (pasitenkinimas savo socialinės padėties pokyčiu)

taip kitų tautybių moterų neiŠryškėjo. Galimas daiktas, kad kai ku
rios nelietuvių etninių grupių moterys žymi ne vien savo asmeninę
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sėkmę, bet apibendrina šeimos situaciją, o gal net atspindi mažumos
savijautą.
Aptariamas savo padėties pokyčiu patenkintų vyrų ir moterų santy

kio skirtumas rodo, kad yra skirtumų tarp lietuvių ir kitų etninių
grupių. Sis skirtumas svarbus vertinant socialinės adaptacijos eigą
ir reikšmingas norint suprasti, ar kitataučiai Lietuvoje — tik viena iš
daugelio gyventojų kategorijų, ar jie -mažumos.

Žvelgiant labai apibendrintai, neigiamas situacijos vertinimas tarp
rusų iŠ dalies gali būti įvertintas kaip „jaunos" ir jautrios mažumos
sindromas. Šiuo atveju jautrumas — tai jautrumas savo, kaip mažu

mos, statusui, o perėjimas į jį iš daugumos statuso patiriamas kaip
dramatiškas virsmas. Tačiau jei siekiame suprasti konkrečius neigia
mo vertinimo veiksnius, reikia tolesnės analizės. Mūsų duomenys

rodo, jog politinė dimensija pokyčio vertinimui iš tiesų nėra svar
biausia: nors rusų „socialinė savijauta" prastesnė nei kitų, apie teisių

pažeidimus daugiau už kitus jie nekalba (4.4.2 grafikas). Kita ver
tus, rusų padėties suvokimas gali būti ir pastarųjų metų raidos
atspindys, sietinas ne tik su valstybės atsikūrimu, bet ir su visuome
niniais pokyčiais jau nepriklausomoje Lietuvoje. Viena vertus, rusų

ir lenkų grupėse pastebime individo aplinkoje tvyrantį socialinio ne
saugumo jausmą - jau minėtą nuomonę, kad šeimos nariams gresia
netekti darbo. Kita vertus, kintančias nuostatas grupės mastu rodo
rusų nuomonės pokyčiai, pvz., dėl stojimo į Europos Sąjungą (žr. 2-

ąjį fragmentą).
Adaptacijos iššūkiais socialinių pokyčių metu buvo domėtasi ir ki
tuose tyrimuose - praėjusiame dešimtmetyje rusakalbių prisitaikymas

buvo sulaukęs įvairių tyrinėtojų dėmesio (Laitin, Lebedeva, Kolsto,
Sovoskul ir kt). 1994-1996 m. rusų ekspertų nurodytos problemos

atspindi to laikotarpio rusų padėties skirtumus Lietuvoje ir Estijoje
(4.4.6 lentelė). Lietuvos rusams sėkmingai adaptacijai svarbiausio
mis laikomoms kalbos ir ekonominėms problemoms spręsti reikėjo

jų pačių pastangų, o Estijoje šito nepakako - reikėjo politinio vai-
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džios apsisprendimo. Lietuvos atveju pilietybės klausimas buvo iš
spręstas, tačiau minimos „etnopolitinio" pobūdžio problemos rodo,

kad praėjusio dešimtmečio viduryje rusų, kaip etninės grupės, vaid
muo jos nariams atrodė neaiškus, neapibrėžtas. Sunku pasakyti, ar
tas vaidmuo bei grupės vieta visuomenėje šiandien yra aiškesnė: Šia
prasme „pereinamasis laikotarpis" yra užsitęsęs, ir gali būti viena iš

frustracijos priežasčių.

4.4.6 lentelė. Lietuvos ir Estijos ekspertų rusų formuluojamos pagrindinės
rusų gyventojų problemos (1996-1997 m. ekspertų apklausa, proc.).
Pastaba: Atvirame klausime buvo galima pateikti neribotą atsakymų skaičių, todėl
nurodomų procentų suma viršija 100 proc. Šaltinis: CaBOCKyji 1997.

LIETUVA
1. Valstybinės kalbos Įsisavinimas

ESTIJA
37

- prisitaikymas prie naujos valstybės
- atotrūkis nuo Rusijos

6/
58

29

- prisitaikymas prie naujų sočioekonominių
susirandant sąlygų
14
3. Etnopolitinės problemos
- prisitaikymas prie naujos valstybės

Pilietybės problema

2. Socialinės ir ekonominės problemos
bedarbystės grėsmė
40

2. Socialinės ir ekonominės problemos:
- bedarbystės grėsmė, sunkumai
darbą

1. Teisinė diskriminacija

3. Rusų kalbos statuso sumažėjimas

35

4. Valstybinės kalbos įsisavinimas

23
16
9
5

22
22
20

- nei vengiamas tapatumo ir statuso
pasikeitimas
4. Nacionalinė diskriminacija
5. Rusų kalbos statuso sumažėjimas
{Švietimas, informacija)

20
18

5- Psichologinės problemos

12

6. Etnopolitinės problemos
7. Estų ir rusu santykiu problemos

at, ko
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4.5. Akultūracijos nuostatų komentaras
Kaip subjektyviai asmens suvoktas socialinis mobilumas veikia kul
tūrinį tapatumą ir akultūracines nuostatas? Remdamiesi Berry
akultūracijos schema ir tyrimais, sudarėme dvi klausimų grupes, skir
tas individo lygmens ir grupės lygmens akultūracinėms nuostatoms

užfiksuoti. Kiekvienoje klausimų grupėje kiekvienam iš keturių akul
tūracijos tipų pateiktas atskiras teiginys, kurį buvo prašoma įvertinti
atsakant „greičiau taip" arba „greičiau ne".

Akultūracijos nuostatos. Teiginiai pateikiami tokia tvarka, kaip jie buvo
pateikti klausiniyne.

AKULTŪRACIJOS TIPAS JAM PRISKIRTAS TEIGINYS, PATEIKTAS KLAUSIMYNE
o
ZD

SEPARATIZMAS

LYJL

INTEGRACIJA

LLJ

taip gerai.

MARGINALIZACIJA

Santykiai su mano tautiečiais yra geri, tačiau savo santykius su
lietuviais as irgi vertinu.
Šiuo laikotarpiu sunku rasti tokių, kuriais gali pasitikėti, kuriems gal
išsakyti savo požiūrius, jausmus ir mintis.

ASIMILIACIJA

Dauguma mano draugų - lietuviai, nes su jais smagu ir tarp jų aš
gerai jaučiuosi; negaliu pasakyti, kad viskas yra taip gerai
(tautiečių) draugijoje.

ASIMILIACIJA

Mes gyvename Lietuvoje, irtai rei kia, kad, nepaisydami savo tradicijų,
turime prisitaikyti prie lietuvių gyvenimo būdo ir elgtis kaip lietuviai.

INTEGRACIJA

Gyvendami Lietuvoje mes galime išlaikyti savo
kultūrą
(kultūrinį paveld^, palikimą, šaknis), irvisavertiškai dalyvauti įvairiose
Lietuvos visuomenės gyvenimo srityse.

SEPARATIZMAS

Kadangi gyvename Lietuvoje, mes nuolat patiriame spaudimą perimt
lietuvių gyvenimo būdą. Todėl mums reikia pabrėžti kitokią savo
tapatybę ir apriboti savo santykius su lietuvių visuomene.

MARGINALIZACIJA

Politikai kalba apie pasididžiavimą savo tautybe, norėdami pasinaudoti
žmonių parama ir juos apgauti.

GRU

o
—1
LYMG

Dauguma mano draugų yra(respondento tautybės), nes
su jas aš jaučiuosi geriausiai; lietuvių draugijoje paprastai aš nesijaučiu

DIOIDV

Tačiau Beny schema paremti klausimai pasirodė esą ne vienodos

vertės tyrimo priemonės. Dvi klausimų grupės, skirtos toms pačioms
akultūracijos strategijoms fiksuoti, ne visais atvejais atitiko viena

kitą atsakymų dažniais (4.5.1 ir 4.5.2 lent.). Todėl jų interpretacijos
ir apibendrinimų galimybės ribotos.
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Integraciją matuojantys klausimyno teiginiai praktiškai buvo visuo
tinai pripažįstami; panašiai, beveik visi respondentai atmetė grupinio
separatizmo variantą („Mums ... reikia apriboti savo santykius su
lietuvių visuomene"). Integracija yra sudėtinis reiškinys, apimantis

daugelį visuomeninės raiškos sferų ir trunkantis ilgą laiką, tad jo
įvertinimas vienu teiginiu neatskleidė naujos informacijos. Apie in
tegraciją daugiau galima spręsti remiantis anksčiau aptartais
klausimais.
Asimiliacijos savitumų esama rusų ir totorių grupėse (4.5.7-10 lent.).
Aukštesnio statuso rusų grupėse dažniau sutinkama su asmeninės
asimiliacijos teze („Dauguma mano draugų lietuviai.... Negaliu pa
sakyti, kad viskas taip gerai tautiečių draugijoje"), o žemesnio statuso
grupėse dažniau sutinkama su atsiribojimo teze („Dauguma mano

draugų — mano tautybės. Lietuvių draugijoje aš paprastai nesijaučiu
taip gerai"). Išsilavinimas šių dviejų priešingų tezių pasirinkimui
irgi turi įtakos. IŠ tiesų pateiktoji tezė labiau atspindi žmogaus rea
lius ryšius, o ne jo nuostatą (todėl ši priklausomybė atitinka
tendenciją, aptartą vertinant socialinius ryšius — draugų ratą).

Palankia nuostata prisitaikyti pasižymi Visagino rusai: apie pusę jų
sutinka, kad „turime prisitaikyti prie lietuvių...", o Vilniuje ir Kau

ne daugiau nesutinkančių. Apibendrintą (grupės lygmeniu)
asimiliacijos tezę (kad „turime elgtis kaip lietuviai") dažniau atmeta
tie, kurių socialinė padėtis pablogėjo, tačiau vėlgi — statistiškai tai
reikšminga tik rusų atveju.
Totorių grupėje asimiliacijos tezės vertinimas susijęs su amžiumi ir
vietove. Alytuje gyvenantys totoriai (kurie imtyje pasitaikė vyresni,

nei apklaustieji Vilniuje bei Visagine) dažniausiai sutinka, kad, „ne
paisydami savo tradicijų, turime prisitaikyti prie lietuvių gyvenimo
būdo ir elgtis kaip lietuviai".
{vertinant adaptacijos aspektą svarbu pabrėžti tai, jog asmens asimi
liacija nėra būtina socialinės sėkmės sąlyga, -ji neatrodo reikšmingai
susijusi su socialiniu mobilumu (savo padėties pokyčio vertinimu).
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Problemiškiausi pasirodė marginalizaciją fiksuojantys teiginiai, ku
riuose minimas pasitikėjimas (4.5.5, 4.5.6 lent.). Menkas taipusavio

pasitikėjimas ir nepasitikėjimas politika (politikais) yra gana uni
versalus kintančių Rytų Europos visuomenių bruožas, tad aukšti šio
tipo atsakymų dažniai mažumų etninių grupių neišskiria iŠ bendro
konteksto.

Tačiau išryškėjo, jog adaptacijos sėkmė ir marginalizacijos nuosta
tos yra susijusios (nors apie vienakryptj priežastinį ryšj kalbėti sunku).
Labiausiai nepasitikėjimas kankina smukusius socialinėje hierar
chijoje žemyn. Lyginant vietoves menkiausias tarpusavio
pasitikėjimas, atrodo, būdingas Vilniui. Tačiau, kita vertus, nesau
gumo jausmas ryškus tarp Visagino rusų, kurie, nors neišsiskiria savo
asmeninės socialinės padėties pokyčio vertinimu, kur kas dažniau

sutinka, kad „Šiuo laikotarpiu sunku rasti tokių, kuriais gali pasiti
kėti, kuriems gali išsakyti savo požiūrius, jausmus, mintis". Visagino
totoriai taip mano rečiau — galbūt dėl savo etninės bendruomenės
paramos.
Su separatizmu susietų tezių vertinimas taip pat negali būti interpre
tuojamas tiesmukai (4.5.3-4 lent.). Dauguma visų grupių narių atmeta

nuomonę, kad jie patiną lietuvių spaudimą ir todėl turėtų atsiriboti.
Su asmeninio atsiribojimo teze („dauguma mano draugų — mano tau
tybės...") daugiausia sutinkančių tarp lenkų, ypač Šalčininkuose.

Tačiau vėlgi tikėtina, kad šis teiginys labiau atspindi žmogaus realių
ryšių ratą, o nėjo nuostatą. Rusų, žydų ir lenkų grupėse jis priklauso
nuo statuso, rusų ir lenkų — ir nuo išsilavinimo, t.y. žemesnio statuso

ir išsilavinimo respondentai kur kas dažniau pasižymi etniškai ribo
tais socialiniais ryšiais.
Kai kuriems respondentams klausimai, sudaryti pagal J.Beny taiky
tą metodiką akultūracijos strategijoms tirti, pasirodė erzinantys,
nesuprantami ar nepriimtini. Keliais atvejais respondentai, priėję

prie šių klausimų arba klausimų apie etninę identifikaciją, apskritai
atsisakė toliau pildyti anketą. Nevienoda respondentų reakcija į su
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akultūracijos nuostatomis susietus teiginius taip pat verčia švaistyti
metodinius šio instrumento trūkumus ir pasiaiškinti, kas gali lemti

skirtingas respondentų reakcijas. Ką reiškia tai, jog klausimai apie
etninį tapatumą juos suerzino? Kas buvo bendra šiems responden

tams, kurių elgesio tikrai negali paaiškinti buitiniai komentarai
(bendravimo įgūdžių stoka, nesivaldymas ar tingėjimas)? Visų pir
ma tai buvo respondentai, priskirti „smokingų" kategorijai ir žinomi
kaip socialinės bei verslo sėkmės pavyzdžiai. Be to, jie buvo iš tų
visuomenėje žinomų žmonių, apie kurių tautybę žinoma ar numano
ma, kad jie nėra etniniai lietuviai. Taip pat šie žmonės paprastai

vertinami kaip pavyzdinės kitataučių integracijos atvejai. Greičiau
siai tai vietinės kilmės, o ne imigravę žmonės. Taigi kaip paaiškinti
„akultūracijos klausimų" atmetimo reakciją?

Visų pirma Berry klausimai - iš tiesų sudėtingi: pateikti teiginiai
yra sudėtiniai (iš 2 teiginių). Respondentai tai pastebi, kaip pastebi
ir tų sudėtinių teiginių „prieštaringumą", „nelogiškumą". J metodo
logines Berry testo problemas tylėjai jau yra atkreipę dėmesį ir nurodę,
jog patys sudėtiniai teiginiai (4 variantai) nėra nepriklausomi, o le
mia vienas kito vertinimus (F.Rudmin 1999). Taip pat nurodoma

(ten pat), kad esama tam tikrų prieštaravimų kultūrose, dėl kurių
visiškas bikultūralizmas (pagal Berry — idealios integracijos reikala
vimas) retai įmanomas; taip pat tyrimuose dažni atvejai, kai atmetami

abu kultūriniai kontekstai (visgi, mūsų atveju, kur kas labiau links
tama nematyti jokio prieštaravimo taip pateiktų kontekstų, negu

atvirkščiai).
Tai, jog jie negali išsirinkti bendro įvertinimo „greičiau taip" m* „grei
čiau ne", nei nurodyti „nežinau", rodo, kad jie iš tikrųjų junta

prieštaravimą tarp dviejų socialinių kontekstų (etninės kilmės grupė
vs. etninės daugumos grupė), ir jis juos erzina (dėl neišspręstos jų

pačių identifikacijos). Nepaisant metodologinės Berry testo kritikos,
mūsų respondentų reakciją laikytume socialinė-psichologine (susier
zinimas ir/ar atmetimas rodo vidujai neišspręstą prieštaravimą).
Etninių klausimų (ir galiausiai — interviu) atmetimo reakcija neatro-
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do paprasta ideologinių ir politinių pažiūrų išraiška: stabilios pažiū
ros leidžia žmogui ramiai įvertinti tezę — sutikti arba nesutikti, arba
tiesiog praleisti nesuprantamą ar nepriimtiną klausimą. Labai tikė
tina, jog šie žmonės nėra radę santykio su savo etnine tapatybe^ kad
jų santykis su savo etnine kilme nėra pozityvus, ir tuo pačiu metu,

kad asimiliacija (dar) nėra įvykusi. Dėl to etniškumo tema juos suer
zina; jie norėtų šios temos neliesti, nematyti, išvengti. Ji pasirodo

jiems kaip provokacija, o ne kaip paprastas klausimas, kuriuo gali
ma turėti vienokią ar kitokią nuomonę.
Respondente, peržiūrėdama jau pradėtą anketą, sako:
„Man ši anketa netinka. Jūs ne ten kreipėtės. Cia reikia klausti
žmonių, kurie alvažiavo. Mano visi protėviai čia gyveno." (Iš
tyrimo eigos užrašų)

Perdėtai pabrėždama savo neproblemišką santykį su supančia ap
linka, visgi negali pažvelgti įjį neutraliai arpozityviai (sprendžiant
iš reakcijos į klausimus). Į hipertrofuotą „pilietinio" tapatumo ele
mentą individo socialinėje tapatybėje sprendžiant etninio identiteto
krizę yra atkreipusi dėmesį N. Lebedeva (tyrinėjusi rusų mažumas
po Sovietų Sąjungos suirimo); „etninę" socialinės tapatybės dalį
skubiai pakeitęs į „pilietinę", žmogus „atsisako", „atsitraukia"
nuo savo etniškumo, kad išvengtų su juo susijusių neigiamų išgy

venimų (JIe6eaeBa 2000: 45). Kaip apibūdinti tokių žmonių
adaptacijos tipą etninių procesų turinio prasme? Kaip minėta, iš
ankstinė nuomonė (sudarant potencialių respondentų imties planą)
apie pozityvios integracijos tipą nepasitvirtina ir neatitinka Berry

schemos kriterijų (pagal kurią integracija - tai pozityvus santykis
ir su savo etnine kilme, ir su etnine dauguma). Greičiau tai — per

einamasis/tarpinis asimiliacijos atvejis. Tikėtina, jog Šie žmonės
suvokia savo etninį skirtingumą, bet be pozityvaus santykio su juo
nebus linkę jo perduoti antrajai kartai, t.y. jų vaikai greičiausiai
bus asimiliuoti ir įgis vienareikšmišką daugumos (t.y. lietuvio) sa-

viidentifikaciją.
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Tai, jogakultūracines nuostatas išreiškiančių tezių vertinimai nebu
vo vienareikšmiški, yra papildomas akstinas giliau paanalizuoti, kokia
yra integracijos, asimiliacijos, marginalizacijos ar separatizmo es

mė, ir ką apie šias strategijas atskleidžia respondentų pasisakymai.
***

Identifikacijos, socialinės distancijos ir padėties pokyčio vertinimai
rodo, kad etniškumas kiekvienoje grupėje įgauna nevienodą empiri
nį turinį. Apibendrindami pamėginkime glaustai pateikti pagrindinius
grupių bruožus ir metmenis jų savitiems portretams.

Lietuviai. Apžvelgus įvairius apklausos duomenis, tiesiogiai ir
netiesiogiai rodančius adaptaciją, net ir statistiškai nežymi
pozityviai save vertinančių lietuvių {ir, beje, lenkų) persva
ra, palyginti su kitomis etninėmis grupėmis, atrodo dėsninga.
Esant dauguma, lietuviams adaptacijos eigoje netenka įveikti

etninių kliūčių. Lietuvių, manančių, kad jie pakilo sociali
nės hierarchijos laiptais — daugiau už kitus, Šiuo požiūriu
išsiskiria ir savo pasiekta padėtimi patenkintos lietuvių mo
terys.

Lygindami panašios socialinės sudėties skirtingų etninių grupių
atsakymus, galime daryti pirmąsias prielaidas apie etninio

pobūdžio adaptacijos nesklandumus. Jas ypač sustiprina iš
ryškėjęs lietuvių etninis uždarumas tiek artimiausių ryšių
plotmėje, tiek vidutiniškai aukštesnėje socialinės distanci
jos kreivėje. Lietuviai dažm'au prisipažįsta suvokiantys etninę
stratifikaciją (atpažįsta kitas tautybes).
Rusai. Įprasti etninės grupės dėmenys tarp Lietuvos rusų neryš

kūs — jie menkiau nei kiti tapatinasi su šalies teritorija, su
savo tautiečiais Lietuvoje ar su bendratikiais. Tarp saviidentifikacijos kategorijų konfesinė tapatybė visai menka. Ji

neišskiriama ir rusams pateikus parengtą identifikacijos ka
tegorijų sąrašą. Praėjusio dešimtmečio pradžioje kilus
religinio atgimimo bangai kai kam atrodė, kad stačiatikybė
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gali rusus vienyti, kad, sujungusi skirtingų socialinių sluoks

nių ir įvairių požiūrių žmones, gali tapti rusų bendruomenės
formavimosi pagrindu. Tačiau šis lūkestis nepasitvirtino. Tar

pukario rusų gyvenimo patirtis nepriklausomoje Lietuvoje
nepasikartojo.

Nuomonė, kad respondento socialinė padėtis pablogėjo ir rusams
būdingas pilietinis bei visuomeninis pasyvumas rodo ne tik
tapatybės, bet ir adaptacijos problemas. Tarp rusų nuomo
nės ypač skiriasi skirtingos visuomeninės padėties grupėse.

Patys didžiausi skirtumai nuo daugumos vertinimų (lyginant
su kitų grupių duomenimis) — žemesnio statuso ir žemesnio
išsilavinimo grupėse. Tai rodo, kad rusų integruotumas, arba
panašumas, į Lietuvos visuomenę susijęs su jų socialine pa

dėtimi.
Lenkai, kitaip nei kitos grupės, adaptacijos eigoje patiria arba
mažesnį pasipriešinimą, arba jaučia patikimą savo etninės
grupės paramą. Šios etninės grupės konsolidaciją rodo stip
rus tapą tinimą sis su savo miestu ar regionu. Kai kuriuose
lenkų atsakymuose galima įžvelgti tradicinės bendruomenės
požymių. Be stipresnio nei kitų religinio tapatumo, menkiau
nei kitose grupėse vertinamos tokios individo adaptacijai svar

bios savybės kaip išsilavinimas, tačiau sureikšminama
socialinė kilmė ir etninio pobūdžio antriniai ryšiai (darbui
gauti).
Lenkų grupėje — ryškiausias susigiminiavimas su lietuvių tauty
bės asmenimis. Tai nepatvirtina stereotipinės nuomonės apie

segregaciuę lenkų laikyseną — bent jau individų lygmenyje
tokių požymių neaptikome. Kita vertus, tipiškais save lai
kantys lenkai dažniau nei kiti laikosi etninio atsiribojimo
nuostatos, tačiau jų dalis imtyje yra nedidelė.
Apklaustosios istorinės diasporos — žydai ir totoriai — stipriau nei
kitos grupės tapatinasi su etninio pobūdžio kategorijomis ir yra glau-
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džiau susiję su visuomeninėmis organizacijomis. Šios grupės išsiski
ria stipriu tapatinimusi su savo tautiečių išeivija.
Totoriai. Tarp totorių daugiausiai yra tikrų dėl to, kad jie tipiški
savo tautybės atstovai. Totoriai apskritai (kaip ir žydai) akty
vesni etninio pobūdžio organizacijose, tačiau nuostatos ne
visada vienodos, pvz., nuo Visagino totorių skiriasi Alytaus

ir iš dalies Vilniaus respondentai, kurie labiau palaiko prisi
taikymo prie lietuvių (asimiliacijos) nuostatą.
Žydai. Pastebima, jog tarp svarbiausių saviidentifikacijos kate
gorijų nebuvo atskirai minimas konfesinis/religinis tapatumas.

Vėliau išryškėjo menkas tapatinimasis su šalies teritorija.
Šiais bruožais, bent iš pirmo žvilgsnio, esama panašumo tarp

žydų ir rusų atsakymų. Gali būti, kad tam tikros reikšmės
turi sovietinio laikotarpio migrantų patirtis (būdinga daliai
rusų ir svariai daliai dabartinių Lietuvos žydų). Žydų imties
atsakymuose — aiški profesinio tapatumo svarba.

Galbūt nuo skirtingo pavidalo, kurį įgauna atskirų grupių etnišku
mas, priklauso ir to etniškumo poveikis? Kokias adaptacijos strategijas
atspindi šie grupių bruožai?
Prisiminę adaptacijos tipų schemą, galime pamėginti padaryti pir
muosius apibendrinimus. Sprendžiant iŠ pirminių ir antrinių ryšių
matome tam tikrų integracijos apraiškų (pilietinės nuostatos, tarpu
savio vedybos). Taip pat matome atsiribojimo prielaidų - tam tikrų
segmentų uždarumas antriniuose santykiuose ir pilietinis pasyvu
mas rodo, kad separatizmas ir marginalumas — potencialios problemos.

Neigiamas socialinės padėties pokyčių vertinimas mažumų grupėse
atspindi adaptacijos nesklandumus ir skatina ieškoti, kaip ir kodėl
jie pasireiškia.

5. SOCIALINĖS ADAPTACIJOS

SĖKMĖS IR NESĖKMĖS

Šio skyriaus tikslas - pateikti tam tikrų adaptacijos procesų, kuriuos
patiria etninių grupių nariai, sampratas. Siekiama praplėsti požiūrį į
etninių grupių padėtį - peržengti integracijos ir neintegracijos dicho
tomiją bei apibūdinti daugiau adaptacijos variacijų. Toliau skyriuje
išdėstoma, kaip suprantamos ir vertinamos tokios individų adaptaci
jos strategijos, kaip integracija, asimiliacija, marginalizacija,
separatizmas. Analizuodami respondentų pasisakymus panagrinėsime,

kokį turinį jos įgauna dabartinėje Lietuvos visuomenėje.

5.1. Socialinės integracijos dimensijos

Teoriniai socialinės integracijos aspektai

Plačiąja prasme integracijos terminu apibūdinami vyksmai, turintys
įtakos įvairių subjektų arba veikėjų susijungimui į socialinę siste
mą, į visumą, t.y. bendruomenę, bendriją ar kitą darinį. Socialinė

integracija atspindi principus, pagal kuriuos individai susiję vienas
su kitu socialinėje erdvėje, ir išreiškia veikėjų santykius (tai, kaip
subjektai suvokia gyvenimo galimybių pasiskirstymo taisykles). Ap
tariant etninius reiškinius integracijos samprata ne tik glaudžiai
siejama su socializacijos, akultūracijos, asimiliacijos, adaptacijos pro

cesais, bet ji yra neatsiejama ir jų eigos bei rezultatų dalis. Nagrinėjant
etniškumą ar etninių grupių santykius, integracijos, asimiliacijos,
pliuralizmo sąvokos aptarinėjamos plačiame kontekste — nagrinėja

mi įvairūs jų aspektai ir plėtojamos įvairios teorinės prielaidos.
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Plėtojant šiuolaikinių visuomenių integracijos teorijas, vis labiau sten
giamasi peržengti redukcines „objektyvias" interpretacijas, t.y. jei
anksčiau daugiau dėmesio buvo skiriama ekonominei, politinei, re

zidentinei integracijai, tai pastaruoju metu integracijos diskurse
atsižvelgiama į kultūrinį skirčių formavimą, simbolinius išteklius,
„kultūrinę hierarchiją" bei individų ir įvairių grupių tarpusavio ryŠius. Dauguma integracijos teorijų teigia socioekonominių ir

kultūrinių veikimo visuomenėje būdų dualizmą ir bando konstruoti
teorinius modelius, apimančius abu socialinės tikrovės aspektus. Be
to, svarbu įvertinti tiesioginius dominuojančios ir nedominuojančios

grupių kontaktus, abipusį kompromisą, būtiną siekiant integracijos
(dėmesys tam skiriamas Berry schemoje - žr. 2.1 sk.).

Tradicinis sociologinis etninių, rasinių ar lyties skirtumų darbo rin
koje teorinis ir empirinis aiškinimas grindžiamas socialinės
stratifikacijos teorija (statuso pasiekimo tyrimai, segmentuotos darbo
rinkos teorija). Teigiama, jog minėtos grupės yra žemesnio išsilavi
nimo ir turi mažiau patirties darbo rinkoje, todėl atsiduria

periferijoje. Pastaruoju metu atliekami tyrimai skirtumus darbo rin
koje aiškina, pavyzdžiui, diferencine socialinio kapitalo, kuris
plačiąja prasme apibrėžiamas kaip individų gebėjimai užsitikrinti
naudą, dalyvaujant socialiniuose ryšiuose ar kitose socialinėse

struktūrose, funkcija (pvz., individų gebėjimas išsilavinimą paversti
socialiniu kapitalu (Smith 2000). Šiuo atveju svarbų vaidmenį at
lieka socialiniai ryšiai, kurių turėjimas individams (šiuo atveju
mažumų grupėms) padidina statuso, pajamų, profesinių laimėjimų

galimybes). Apibendrinant įvairių tyrėjų darbus galima teigti, kad
šalia objektyvių individo padėties charakteristikų, tam tikram
socialiniam statusui užtikrinti esmingai svarbūs yra socialiniai ry
šiai (kurie gali būti operacionalizuojami keliomis dimensijomis:
socialinė bendruomenės integracija (pvz., mokykla, religinės
bendruomenės, grupės ir pan.), asmeninė integracija (pvz., įsitvir
tinimas darbe, laisvalaikis) bei formali rezidentinė integracija (pvz.,

teritorinis pasiskirstymas)).
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Pastarųjų metų tyrimai leidžia teigti, kad socialiniai grupių skirtu
mai ir egzistuojanti nelygybė negali būti nagrinėjama ir vertinama
tik ekonominių išteklių pasiskirstymo ir kontrolės sąvokomis. Struk
tūrinių visuomenės disbalansu analizė turėtų daugiau dėmesio skirti
socialinių pozicijų diferenciacijai, paskirstančiai simbolinius ištek
lius. Šiuolaikinis posūkis link simbolinių (ir informacinių) išteklių
taip pat yra susijęs su galios ir nelygybės apibrėžimu — socialinės
galios ir pozicijų pasiskirstymas yra susijęs su minėtų išteklių valdy
mu. Tačiau tokio sudėtingo reiškinio kaip integracija aptarimas
reikalauja individų, įvairių socialinių ir etninių grupių skirtumų bei
skirtingų individų ir grupių pasirenkamų priklausymo bendruome
nei strategijų konkrečios analizės.

Sėkmingos įvairių grupių gyventojų adaptacijos ir integracijos raiš
ka — tai visavertis grupių socialinis dalyvavimas. Daugiareikšmė

socialinio dalyvavimo samprata siejama su etniškai nedalomu pilie
tiniu ir politiniu dalyvavimu, įsitraukimu į ekonominį, politinį ir
kultūrinį visuomenės gyvenimą, atstovavimu įvairiuose valdymo lyg
menyse, dalyvavimu pilietiniuose dariniuose ir organizacijose, etninės

kultūros plėtra bei etninės tapatybės išsaugojimu. Kiekvienas daly
vavimo aspektas gali reikštis skirtingu intensyvumu — priklausomai

nuo skirtingų individų ir nuo grupių veiklos skirtingose sferose. Ta
čiau ši plati ir lanksti sąvoka žymi tą situaciją, kuri užtikrina
integracijos procesų pastovumą ir negrįžtamumą.

Įvairių kitų šalių empirinių tyrimų išvados teigia, kad pirmiausia vyksta
institucinė integracija į antrinius socialinius darinius, leidžiančius in
dividui palaikyti pagal simbolinę vertę diferencijuotus santykių
modulius (profesinė veikla, narystė įvairiose grupėse), o vėliau integ
ruoja masi į pirminius kontaktus (arba pirminio socialumo darinius,
t.y. santuokos tarp skirtingų grupių narių, giminystė, draugystė ir pan.).

Viena iš dalyvavimui būtinų sąlygų - tai struktūrinių socialinio gy
venimo galimybių ir individų ar grupių galimybių (savybių) atitikimas,
jų suderinamumas. Individo ir socialinės aplinkos santykiai plėtoja-
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si per individo gebėjimus ir įgūdžius, padedančius veikti pagal struk
tūrinės aplinkos sąlygas, įskaitant ir kitų individų veiksmus. Taigi
etniškumui, etninėms grupėms apibrėžti svarbūs tampa ne kraujo

ryšiai, kalba, istorija, bendra kilmė ir pan., bet pilietinis lojalumas
valstybei, simboliniai, kultūriniai aspektai. Andersonas, nagrinėda
mas socialinės aplinkos įtaką skirtingoms dalyvavimo formoms bei
lygmenims, teigia, kad dalyvavimas yra socialiai išmokstamas ir so

cialiai stimuliuojamas. Tokius teiginius tyrėjai grindžia empiriniais
tyrimais. Jie teigia, kad politiškai aktyvūs ir politiškai neaktyvūs pi
liečiai skiriasi savo demografinėmis charakteristikomis, bet ne savo
požiūriais ar nuostatomis politikos atžvilgiu. Nepaisant to, kad „ak
tyvistai" dažnai užima aukštesnį socioekonominį statusą, yra vyrai,

jų požiūriai iš esmės nesiskiria; atspindi ir neaktyviųjų nuostatas
(Anderson 1996: 117).
Dažniausiai dalyvavimas vertinamas pagal narystę ir aktyvumą so
cialinėse grupėse ar organizacijose. Atskirai vertinant politinį ir
pilietinį dalyvavimą, skiriami konvenciniai (pvz., balsavimas, peti
cijų pasirašymas, lankymasis susirinkimuose) irnekonvenciniai (pvz.,
protestai, piketai) būdai piliečiams dalyvauti politiniame procese.
Jei dalyvavimo tendencijos daugumos ir mažumų grupėse panašios,

jos iš dalies gali būti laikomos visuomenės integracijos rodikliu. Mūsų
apklausos duomenimis, ir konvencinės, ir nekonvencinės dalyvavi

mo politikoje formos labiausiai paplitusios tarp lietuvių. Nuo lietuvių
beveik nesiskiria lenkai. Savo visuomeniniu neaktyvumu išsiskiria
rusai, kur kas mažiau nei kiti dalyvavę visuomeniniuose įvykiuose.
Ypač retai jie dalyvauja viešuose renginiuose (žr. 4.2 sk.).

Apibendrinant vertėtų pabrėžti, jog daugiau ar mažiau aktyvus daly
vavimas socialiniame gyvenime, galintis įgauti skirtingu formų ir

įvairu pobūdį, yra vienas iš esminių socialinės integracijos veiksnių.
Dėl nepakankamo etninių grupių narių dalyvavimo įvairaus lygmens
socialinėse sferose gali formuotis netolygi etninė struktūra. Savo ruož

tu reali ar suvokiama etninė nelygybė įstumia į ydingą problemų
ratą: ji skatina etninių grupių politinę mobilizaciją. Tokiu atveju et-
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niškumas ar kultūriniai skirtumai gali tapti pagrindiniu kriterijumi,
kuriuo remiantis organizuojamas grupės narių socialinis dalyvavi
mas, pvz., materialinių, simbolinių, galios ar dominavimo interesų

gynyba prieš diskriminaciją, marginalizaciją ar socialinę atskirtį. Kar
tais šie skirtumai gali būti priemonė, kuria išreiškiami naujų teisių
reikalavimai arba bandoma apibrėžti pilietinę ar politinę erdvę at
skirtoms socialinėms grupėms. Šiame kontekste etniškumas geriausiai

suprantamas ne kaip bendros kilmės reiškinys, bet kaip strateginis
individų pasirinkimas, kuris kitokiomis sąlygomis galbūt reikštųsi
kaip „narystė" kitose grupėse. Kita vertus, nepakankamas dalyvavi

mas gali lemti pilietiškumo atrofiją, abejingumą, nusišalinimą nuo
visuomeninio (pilietinio) bei politinio šalies gyvenimo (marginaližacija).
Remiantis teoriniais socialinės integracijos svarstymais galima su

formuluoti pagrindines prielaidas, palankias etninių grupių
integracijai Lietuvos visuomenėje.

(1)Svarbi (svarbiausia) integracijos prielaida yra struktūrinė asi
miliacija (t.y. lygiateisis dalyvavimas visuomenės struktūrose
nepriklausomai nuo etniškumo, lyties, amžiaus...). Jeigu vi
suomenei rūpi skatinti integraciją, turi būti sudarytos

prielaidos struktūrinei asimiliacijai, o tai susiję su pilietiniu
ir politiniu lygiateisiškumu: mažumoms priklausančių pilie
čių grupės turi būti lygiateisės su daugumos grupe ir teisiškai,
ir praktiškai.
(2)Antrasis integracijos dėmuo — tai visuomenės pakantumas

(būtina sąlyga) ir pritarimas (geriausiu atveju) etninei dife
renciacijai. Daugumai norint pasiekti „tikrą" (ne tik

deklaiojojamą) visuomenės integracijos būklę, tenka prisi
imti sau atsakomybę visokeriopai puoselėti etninį pakantumą.

(3)Svarbu išlaikyti ir etnokultūrinį tapatumą. Mažumų gmpių
nariai, priskirdami save etninėms (tautinėms) grupėms, nori
išreikšti savo etnokultūrinį savitumą ir turi tureli tani ga

limybių (dažniausia aktualija yra valstybės parama ir
visuomeninių organizacijų veikla).
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Etninių grupių integracijos prielaidos ir raiška Lietuvos visuomenėje
Ar aukščiau išvardytų sąlygų pakanka integracijai? Skirtingi adap
tacijos rezultatai verčia tuo abejoti. Integracijos nesklandumus rodo
egzistuojantis nepasitenkinimas. Prisiminkime, kad pristatomame ty

rime palyginus analogiškas rusų^ lenkų ir lietuvių imtis išryškėjo,
jog Šiose grupėse nevienodai pasiskirstęs savo socialinės padėties
pokyčio {per pastaruosius 10 metų) suvokimas (4.4 skyrius). Pagal
padėties vertinimo pogrupių dydį mažumų grupių struktūra skiriasi
nuo lietuvių grupės struktūros. Didžiausia dalis (40 proc.) lietuvių
mano, kad jie pakilo, o rusų (44 proc.) — kad nusileido socialinės

hierarchijos laiptais. Lenkų grupė skyla į tris apylyges dalis, kurių
išsidėstymas panašus j rusų, tačiau kontrastai kur kas mažesni, ir
mobilumas žemyn nepersveria „pakilusiųjų". Lenkų nuostatos ati

tinka analogiškoms socialinėms grupėms priklausančių lietuvių
nuostatas. Nedidelių etninių grupių ^ istorinių diasporų - atveju iš
ryškėja specifiniai ribotais ryšiais pasižymintys segmentai.
Nepasitenkinimas savo socialiniu statusu atspindi struktūrinės asi
miliacijos problemas ir dėl tam tikrų priežasčių nerealizuojamus norus

pasiekti pageidaujamą statusą. Kyla klausimas dėl daugumos pa
kantumo — ar ji įsileidžia mažumų narius, ar sukuria kokias nore

socialines kliūtis jų socialiniam mobilumui, ar toleruoja jų kitoniš
kumą? Galiausiai nėra aišku, kaip gali būti išlaikytas pozityvus
etnokultūrinis nedominuojančių grupių tapatumas. Ar etninio pobū
džio nevyriausybinės organizacijos nori ir sugeba atlikti šią funkciją
(prie Šio klausimo grįšime 5.4 skyriuje)? Aukščiau išvardytos iš te
orinių svarstymų kylančios integracijos prielaidos nepaaiškina
integracijos turinio Lietuvos visuomenėje. Todėl toliau atkreipsime

dėmesį į tai, kaip savo padėtį suvokia tie individai, kurie pagal mūsų
sudalytą schemą laikomi integruotais, t.y. pasiekusiais pageidauja

mą statusą ir išlaikiusiais savo pradinį etniškumą.
Vienas pagrindinių kriterijų vertinant socialinį etninių mažumų in
tegracijos aspektą „iš šalies" - antrinių santykių pobūdis. Kaip jau

minėjome, nepaisant Lietuvoje sudarytų sąlygų tani, kad būtų iš
vengta pasidalijimo/atsiribojimo antrinių santykių lygmenyje, esama
tam tikro socialinių sferų ir etninių segmentų sutapimo. Beveik pusė
rusų ir lenkų respondentų nurodė dirbantys monoetninėje aplinkoje.

Tarp istorinių diasporų narių — kiek kita tendencija: monoetumiai
santykiai ryškesni pirminių santykių lygmenyje, t.y. jie išlaiko tvir
tesnius ryšius savo grupės viduje. Kita vertus, lieka atviras klausimas:

kiek tai yra jų vidinė konsolidacija, o kiek socialinė aplinka Lietu
vos istorinių diasporų narius totorius ir žydus priima/nepriima artimam
bendravimui (pirminių santykių lygmenyje). Tyrimo duomenys ro
do, kad nore etninis uždarumas nėra vyraujanti kitataučių adaptacijos
forma Lietuvoje, tačiau ji egzistuoja. Gali būti, kad daugumai irgi
būdingas etninis monolitiškumas. Šia prasme dauguma — tai tik vie
nas iš uždarų etninių segmentų. Tad integracijos uždavinys išlieka.

Mūsų prielaida, kad taip „smokingų" ir „mobiliųjų telefonų" (t.y.
socialiai sėkmingų, dinamiškų) kategorijų narių vyrauja etniškai at
viri antriniai santykiai, pasitvirtino. Rusų atveju tokią pat svarbą
ryšiams su lietuviais turi išsilavinimas. Apibūdindami savo dalyki
nius santykius, skirtingų tautybių atstovai stengiasi pabrėžti savo
atvirumą, ryšių platumą:
„Dalykiniuose santykiuose vertinu dalykiškumą — susitarimų
vykdymą, tvarkingumą, padorumą... Dalykinių partnerių tauty
bė labai įvairi - žydai, japonai, dirbu ir su Švedais, ir su
amerikiečiais..." (42 m. vyras, žydas)

Vadovaujantis firmai, turintis puikų išsilavinimą ir darantis profesi
nę karjerą respondentas pareiškė, kad bendradarbių „tautybės niekaip
neskiria"; jis pabrėžia kvalifikaciją: jie visi yra su aukštuoju išsila
vinimu. Tačiau respondentui įijpi ir kalbos žinios: ne tik mokėjimas,
bet ir taisyklingumas:
„Aš vertinu jo (darbuotojo) profesines savybes, jo tinkamumą
darbui, aišku, šnekėti lietuviškai jis turi taisyklingai." „Jeigu
žmogus Šneka taisyklingai lietuviškai, man visai neįdomu^ ko
kia jo pavardė ar kokia jo kilmė... Kartais, kai jisai Šneka
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netaisyklin^ai lietuviškai, juokingai atrodo. Firmos įvaizdis ga
dinamas". (29 m. vyras, totorių kilmės, „mobilusis^)

Pradinėse deklaracijose (kad dalykiniuose santykiuose responden
tams svarbiausios profesinės savybės, o nesvarbu tautybė)

neatsispindi individualios pastangos, kurios reikalingos kitataučiui,
žengiančiam savarankiškus žingsnius socialinio mobilumo laiptais.
„Mano veikloje tautybė nevaidina ypatingo vaidmens. Čia juk
ne vyriausybė. Jei ten, [kas susiję su] vyriausybe, tai aišku ^
svainis ir 1.1. [t.y. naudojamasi privačiais ryšiais, - red.~\, ~ lietu
viui lengviau: ir informaciją lengviau gauti, ir panašiai. Taigi
aišku, kad kitataučiui sunkiau, bet dėl to nieko nepadarysi. Cia
reikia turėti daug pinigų ir pačiam viską... Nors aš turiu daug
kolegų ir draugų lietuvių ir jie man padeda.^ (60 m. vyras, ru
sas, verslininkas)
Integracija nėra labai paprastas ir vien tik teigiamų nuostatų reika
laujantis dalykas, kaip gali atrodyti teoriniuose svarstymuose. Kitais

žodžiais tariant, integracija individui turi savo kainą, kurią reikia
suvokti, kad suprastume etninių grupių raidos perspektyvas. Būtent

dėl to, jog integracija yra individualių pastangų reikalaujantis pro
cesas, o ne formalių sąlygų produktas, ji yra labiau idealas, o ne
akivaizdus faktas. Prisiminkime mūsų hipotetiškos šeimos narius,
kurių adaptacijos eiga buvo nusakyta skirtingomis strategijomis. Ap
rašytoji Motina pasirodo greičiau ypatingas, o ne įprastas atvejis.
Respondentų, kurie atitiko mūsų integracijos sampratą (išlaikytas
etninis tapatumas ir pasiektas pageidaujamas socialinis statusas),

paklausėme, ar jie būtų pasiekę daugiau, jei būtų lietuviai. Motinos
paveikslui artimos respondentės išsakytas savo padėties vertinimas

atskleidžia integracijos trapumą ir jai reikalingas pastangas.
Klausimas: Ar savo veikloje ir gyvenime jūs būtumėte pasiekusi
daugiau, jei būtumėte lietuvė?
Atsakymas: „Vienareikšmiškai — taip! Tai yra. jei būčiau lietuvė,
man būtų buv^ nepalyginamai lengviau pasiekti savo šiandieni
nę padėtį: esu buhalterė vidutinėje stabilioje įmonėje, kuri man
teikia lėšų pragyvenimui, tačiau atima visą mano laik^. 0 esme

5.1. Socialinės integracijos dimensijos| 133

visai ne kalba — lietuvių kalbos žinių man visiškai užtenka. Daly
ko esmė — mano nuolatinė įtampa tiek bendraujant su kolegomis,
tiek su viršininkais. Man nuolat atrodo, kad kažko nesuprantu
arba ne taip darau. Darbe nepatiriu jokios diskriminacijos ir kal
bu, aišku, tik lietuviškai, bet man tai ne problema. Gal aš tiesiog
pavargau? Kuo būčiau galėjusi būti, k^ pasiekti, jei būčiau lietu
vė? Sunku pasakyti, gal labiau pasitikėčiau savimi, būtų lengviau,
turėčiau daugiau pažįstamų, giminių. Ne, tarp lietuvių neturiu
draugų - tai pažįstami, bičiuliai, tačiau egzistuoja riba, kurios aŠ
ne peįžengi u.
Ar vaikštau į kokias nors [nevyriausybines] organizacijas? Ne,
į jokias. Lankausi sporto klube - porą kartų per savaitę. Be šito
negaliu." (53 m. moteris, lenkė, „mobilioji'", Vilnius)
Kita vertus, galima ir situacija, kuomet „kitoniškumas" teikia papil
domą impulsą ir norą savo aplinkybes, savybes paversti privalumais:
Klausimas: Ar savo veikloje ir gyvenime jūs būtumėte pasiekusi
daugiau, jei būtumėte lietuvė?
„Sunku vienareikšmiškai atsakyti į šį klausim^. Ypač pastarai
siais metais. Tai, kad aš - rusė, užaugusi Peterburge, yra mano
esybes sudedamoji (gal — pagrindinė) dalis. Jei būčiau ne rusė,
būčiau kitokia. Beje, pastaruosius ketverius metus dirbu tarp
tautiniuose projektuose iš dalies būtent dėl to (tikriausiai ypač
dėl to), kad aš ruse, moku kalbą, pažįstu kultūrą. Apskritai gal
aš ir būčiau pasiekusi daugiau, jei būčiau lietuvė, tačiau visiš
kai tikėtina, kad būčiau nieko nepasiekusi. Sėdėčiau kokioje
nors skylėje." (54 m. mot., rusė, verslininkė, Vilnius)
Adaptacijos analizė — tai ir yra būdas atskleisti pastangas, kurių rei
kia individui, siekiančiam integracijos. Integracijos nesklandumus

gali lemti tai, jog nepaisant formalių bendro pobūdžio prielaidų, at
skiram individui visuomet tenka spręsti konkrečius adaptacijos
iššūkius. Vienas respondentas taip atkartoja integracijos formule lai
komą klišę:
„Aš manau, kad rusus nelabai kas čia engia ir panašiai. Ir pa
dėtis jų visada bus gera, jeigu jie mokės dirbti, mokės taikytis
(paryškinta mūsų) prie aplinkos ir panašiai." (25 m. vyras, ru
sas, „mobilusis", Vilnius)
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Nepriklausantis etninei daugumai visuomenės narys turi dėti dau
giau pastangų socialiniame gyvenime. Siekdamas statuso,

reikŠdamasis pilietinėje erdvėje jis dar siekia išlaikyti ir savo tapa
tumą. Kai įsibėgėjant eurointegracijos procesui lietuviams iškilo
klausimas, kaip ne tik išlikti lietuviais, bet dar tapti ir europiečiais,
kai kam kilo abejonių, ar išvis verta stengtis. Tuo taipu etnokultūri
nėms mažumoms tokia situacija — kasdienybė. Apie problemas ir

pastangas, reikalingas tapatumui išlaikyti, byloja integruotųjų res
pondentų komentarai apie „tarpetninių santykių problemą".
Klausimas: Kaip galvojate, ar Lietuvoje aktuali tarpetninių san
tykių problema?
„Nematau etninės problemos aktualumo. Kas norėjo, tas išva
žiavo, kas ne... Pažiūrėkit vaikų darželiuose: mano vaikas eina,
bent keli grupėje yra rusakalbiai. Tėvai su jais šnekasi rusiš
kai, o vaikai šneka lietuviškai (Tėvai ir vaikai kalbasi skirtingomis
kalbomis ir nėra problemos? — N.K. pastaba). Tai kokios proble
mos gali būti? Aš matau — tie vaikai yra rusai, nes tėvai su jais
šnekasi rusiškai, - tai automatiškai priskiri juos rusams. Vaikai
šneka lietuviškai, jie mokysis, dirbs [kalbėdami] lietuviškai —
man atrodo, visi supranta ir normaliai prisitaiko prie tos aplin
kos." (29 m. vyras, totorių kilmės, „mobilusis")
Klausimas: Kaip galvojate, ar Lietuvoje aktuali tarpetninių san
tykių problema? Ar pažįstate žmonių, kurie slėptą savo tautybę?
„Taip, pažįstu. Tai - senyvo amžiaus žmonės, kurie siekia ap
sisaugoti nuo patirtų įžeidimų. Nėra malonu ^irdėti „imkit
vaikai pagaliukų ir užmuškit tq žyduką" ^ lai kažkas (okio,
atsimenu nuo mokyklos laikų... Kartais mano sūnus pasako
man „žinai, mane pavadino žydu"... Ta prasme, ne tai, kad
išskyrė, kad esi žydų tautybės, bet kad tu esi žydas. (40 m.
moteris, žydė, Kaunas)
Viena vertus, egzistuoja savasties dalykai, kurių taip lengvai neatsi
sakoma, o už tos savasties (etniškumo) išlaikymą reikia mokėti
asmeninėmis pastangomis. Šia prasme integracija nėra pati lengviau
sia adaptacijos forma. Jei visuomenė iŠ mažumų likisi integracijos,
tačiau kartu kelia ir aukštus reikalavimus (palaiko „aukštą kainą")

prisitaikantiems individams, gali atsirasti integracijos nuovargis, kuo

met individai nebepajėgia atitikti daugumos lūkesčių ir nebenori prie
jos derintis.20

Integracija?.. Rusai ir lenkai

Su specifine integracijos samprata (|vade įvardyta kaip politinė) su
siję ir dviejų didžiausių Lietuvos mažumų — rusų ir lenkų — jvaizdžiai.
Apskritai paėmus, rusai laikomi lojaliais (t.y. nereiškiančiais radi
kalių politinių pretenzijų = „gerai integruotais"), o lenkų lojalumą
esą sunku išugdyti (dažnai viešai reiškia pretenzijas = „prastai in
tegruoti"). Sis požiūris pastebėtas spaudoje, kartais jį išsako ir tautinio
tapatumo tyrinėtojai (žr. Beresnevičiūtė, Nausėdienė 1999; Savuky
nas 2000).21 Kita veilus, pastaraisiais metais spaudoje pastebėta ir

nepasitenkinimo rusais politikais, įtariant juos nepalankia Lietuvos
valstybei veikla (TereŠkinas 2002a; 2002b), tačiau didesnio dėme
sio visuomeniniam rusų gyvenimui vis tiek neskiriama. Apžvelgsime,

ką apie rusų ir lenkų integraciją galima pasakyti socialinių tyrimų
duomenimis.

Štai kaip išsidėsto tautybių grupės pagal apsisprendusiųjų eiti
ginti savo šalį, jei kiltų karas, proporciją (1999 m.): lenkų — 60,
lietuvių - 4-8, rusų - 38, kitos tautybės - 50 proc. (žr. 6 sk. 2 frag
mento 5 pav.). J klausimą, ar didžiuojatės, kad esate Lietuvos
pilietis, pusė apklaustų rusų atsakė, kad nelabai arba nesididžiuo-

ja (atitinkamai — 37 proc. lietuvių, 36 proc. lenkų). Siek tiek ir
labai besididžiuojančių yra trečdalis rusų, daugiau negu pusė —
20 Apie galim.} inte^racijos nuovargį taip Baltijos rusų yra pasisakęs Priit Jarve. Jis Baltijos
iiisiį integracijos nuovargį siejo su sunkumais, kylančiais tuomet, kai reikia derinti kelias
skirtingo pobūdžio tapatybes: valstybinę, mažumos, europietišk^j^ (supranacioiialinę). Ta
patumai gali būti tarpusavyje nesuderinami, pvz., mažumos nario ir europiečio - ir ^ukelti
įtampi).
?1 V. Savukynas (2000) yra puikiai išanalizavęs lietuvių požiūrius į rusus ir lenkus, tačiau
Šiuos požiūrius nevisiškai pagrįstai panaudojo pačių rusų ("integracija") ir lenkų {"separa
tizmas") „pilietinėms laikysenoms'' įval^yti.
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lietuvių ir lenkų. Galima manyti, kad lenkų grupė lojalumo po
žiūriu nėra problemiška (priešingai prielaidai, kuria grindžiama
švietimo ir regioninė politika nuo pirmųjų atkurtos Nepriklauso
mybės metų), o dalis stereotipiškai politiškai lojaliais laikomų
rusų tiesiog yra indiferentiški: jie liko ar tapo marginalizuoti (Leončikas 2000).
Pristatomas tyrimas atskleidė, kad statistiškai reikšmingų skirtumų
tarp lenkų ir lietuvių daugeliu klausimų nėra. Tai paneigia lenkų
kaip nepakankamai integruotos grupės stereotipą. Tačiau socialinė
savijauta rusų atveju tampa svarbiu klausimu — bent jau savo statuso

vertinimo prasme. Labai tikėtina, kad šiai savijautai didesnės reikš
mės turi simboliniai socialinės sąveikos aspektai, o ne objektyvi
materialinė diferenciacija ar formalių politinių teisių klausimas. Ta
patybės krizė, nepasitenkinimas asmeniniu statusu ir bendruomenės

fragmentacija leidžia manyti apie rusų patiriamą marginalizaciją. Api
bendrintai galima sakyti, jog susiskaidę ir menkai organizuoti rusai
mažai dalyvauja bendrame viešajame gyvenime, jų politiniai ar kito
kie pageidavimai nekrinta j akis. Laikantis politinės integracijos
sampratos, tokia situacija neturėtų būti „aktuali"; ir toliau atrodys,
kad tai — „integruota" gyventojų grupė. Vertinant socialinę integra

cijos dimensiją yra priešingai.
***

Integracijai svarbus etnokultūrinio tapatumo išlaikymas nereiškia
ypatingo etniškumo sureikšminimo. Mažumų nariai nebūtinai nuo
latos turi būti „sužadinto etniškumo" būsenoje, - ypač demokratinėse
visuomenėse.
Pastebima fragmentacija arba sutelktumas, tam tikrų socialinių seg
mentų skirtumai nėra ypatingas tyrimo atradimas ar integraciją

neigiantis faktas. Atskirų etninių grupių integraciją reikėtų vertinti
susietai su įvairiais socialiniais rodikliais ir su pilietinio aktyvumo
lygiu bei viešosios nuomonės tendencijomis analogiškose daugumos
grupėse. Pavyzdžiui, prieš spręsdami apie lenkų nuomones, turėtu-

me atsižvelgti į miesto ir kaimo skirtumus; kaimiškosios dalies po
žiūrius palyginti su kitų Lietuvos provincijos gyventojų požiūriais ir
t.t.
Mažumų etninėse grupėse, kaip ir daugumoje, esama skirtingų segmen

tų ir skirtingų požiūrių, todėl jų apibendrinimas bei išvados apie
integraciją visada turėtų būti kontekstualizuojami. Priešingai, reinteg
racijos požymis būtų etninių grupių socialinis vienalytiškumas.
Pagrindinis klausimas sprendžiant apie integraciją yra tai, ar visuome
nės etninėse grupėse esama analogiškų socialinių segmentų ir ar jie
panašūs. Todėl nepakanka įvertinti vieno kurio nors aspekto, pvz., for

malių pilietinių teisių kriterijų. Reikia atsižvelgti į skirtingus aspektus:
ir j objektyvius rodiklius (švietimo, bedarbystės), irį tokius dalykus kaip
panašios nuomonės apie politiką bei kitus bendro gyvenimo klausimus.

Šiuo požiūriu lenkai atrodo integruota grupė, o daugelyje auditorijų su
keliantis nuostabą jų pasirengimas ginti šalį anaiptol nėra sensacingas
(daugiau apie tai žr. 6 skyriaus 2 fragmente).

5.2. Asimiliacijos prielaidos
Plačiąja prasme asimiliacija suprantama kaip lygiateisis etninės
ar rasinės mažumos narių egzistavimas visuomenėje tarp daugu

mos grupės narių be jokių ryškių kultūrinių ar socialinių skirtumų.
Asimiliacijos procesas numato dominuojančios grupės vertybių ir kul
tūros perėmimą bei įsisavinimą. Šiuo atveju adaptacija yra kaip vienos
krypties procesas — taikomasi prie daugumos.

Asimiliacinė integracijos proceso aiškinimo kryptis teigia, kad etni
nė mažuma daugumos grupėje turi supanašėti ir ilgainiui supanašėja.
Be abejo, išlieka fiziniai, rasiniai skirtumai, tačiau jie netampa pa
grindu išankstinėms nuostatoms ar diskriminacijai. Mažumos grupė
daugiau nebesuvokiama kaip „svetima", nes jos nariai atsisako savų

kultūrinių tradicijų arba sėkmingai imituoja, pamėgdžioja dominuo-
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jančią grupę. Kaip rodo patirtis (pvz., JAV asimiliacinės politikos
rezultatai), vienu iš svarbiausių asimiliacijos agentų, lemiančių kul
tūrinių skirtumų praradimą, tampa mokykla.
Asimiliacijos politikos kritikai teigia, kad įvairiose šalyse (įskaitant
JAV) etninių (o ypač rasinių) grupių asimiliacija faktiškai taip ir
neįvyko. Tačiau vertinimas priklauso ir nuo to, kokį asimiliacijos
aspektą akcentuojame, nes asimiliacija - ne staigus virsmas, o dau

giaplanis procesas. M. Gordonas (1964) skiria keletą asimiliacijos
lygmenų. Pasak Gordono, viena ankstyvųjų asimiliacijos fazių yra
kultūrinė, t.y. kai mažuma intemalizuoja, pasisavina dominuojan
čios visuomenės normas, vertybes ar elgesio šablonus. Antroji santuokinė asimiliacija, t.y. mažumos atstovų santuokos su domi
nuojančios visuomenės nariais. Ir galiausiai Gordonas nurodo

struktūrinę asimiliaciją: tai - mažumos narių Įsiliejimas j dominuo
jančios visuomenės institutus. Sis M. Gordono teiginys sulaukė kai

kurių sociologų kritikos. Daugelis etniškumo šiuolaikinėje visuome
nėje tyrinėtojų laikosi nuomonės, kad etninių mažumų individai,
sėkmingai besinaudojantys visomis pilietinėmis teisėmis ir turintys
pajamų šaltinį bei mokantys daugumos (dažniausiai — valstybinę)
kalbą, sėkmingai įsisavina daugumos visuomenės kultūrines verty
bes irelgesio normas, tačiau nebūtinai atsisako savo etninio tapatumo

bei kultūrinio savitumo (beje, tai yra vienas iš esmingiausių šiuolai
kinės demokratijos dalykų). Mūsų tyrimas taip pal verčia abejoti, ar
struktūrinė asimiliacija yra paskutinis asimiliacijos etapas. Visiška
kultūrinė asimiliacija nėra būtina struktūrinės asimiliacijos prielai
da ar rezultatas.

Asimiliacijos perspektyvas posovietinėje erdvėje tyrinėjo D. Laitinas (1998), ėmęsis analizuoti rusų ir rusakalbių situaciją kai kuriose

buvusios SSRS respublikose (Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje ir Ka
zachstane). Asimiliacijąjis apibrėžė kaip nuolat kintančių daugumos
kultūrinių praktikų perėmimo procesą. Mažuma perima įvairias kul
tūrines praktikas tam, kad įveiktų paslankią kultūrinę ribą, mažumas
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skiriančią nuo dominuojančios visuomenės (Laitin 1998: 30). Laitinas daugiausiai dėmesio skyrė kalbinės asimiliacijos ypatumams. Jo
pastebėjimais, visose respublikose rusai galėjo ir iŠ esmės gyveno

atskiruose socialiniuose anklavuose {ibid.: 69), todėl po Sąjungos
suirimo daugumai jų iškilo iki tol nepatirtų etninių sunkumų. Ap
svarstęs įvairias galimas rusų ir rusakalbių reakcijas į pasikeitusią
situaciją (protestas, emigracija, pilietinis lojalumas) jis visgi prieina
prie išvados, kad asimiliacija posovietinėje erdvėje gali tapti vienu
svarbiausių etninių procesų. Tačiau, pavyzdžiui, kultūrinių skirtu
mų/panašumų paradigma posovietiniams etniniams procesams

pasirodo esanti neadekvati: kalbinė asimiliacija į titulinę visuomenę
Baltijos šalyse (nors kalbos nėra panašios), jo manymu, yra kur kas
labiau tikėtina, negu Ukrainoje ar Kazachstane. Nepaisant „pozici

nio kalbų karo" Ukrainoje, ten kalbinė asimiliacija faktiškai nevyksta.
D. Laitino manymu, daugiau lemia ne kalbų panašumas, o kalbų
statusas ir socialinio mobilumo perspektyvos.
D. Laitinas atkreipia dėmesį į tai, kad, „planuodamas" savo adapta

ciją naujose aplinkybėse, individas atsižvelgia ne tik į savo siekius,
bet vertina ir savo tautiečių nuostatas. Jei jis tikisi, kad dauguma jo

tautiečių imsis įsisavinti daugumos kultūrą, jis taip pat nebijos pasi
rodyti „balta varna" ar „išdaviku". Asimiliaciją D. Laitinas mato

kaip strategiją, parengiamą Šeimoje — priimant tarpusavyje derina
mus sprendimus dėl kalbos mokymosi, vaikų ugdymo įstaigos ir pan.

Tačiau, remdamasis stebėjimų medžiaga, jis pripažįsta, kad realia
me gyvenime vaikų mokyklos parinkimas retai esti strateginio tėvų
apmąstymo dėl vaiko ateities galimybių rezultatas — paprastai svar

bu situacinės ir buitinės aplinkybės. Nepaisant to, socialinio
mobilumo svarstymai — nuolatinis adaptacijos priemonių (pvz., kal

bos mokymasis) vertinimo fonas. D. Laitinas aprašo Estijoje
gyvenančios rusų Šeimos atvejį. Šeimos nariai laipsniškai didino es
tų kalbos svarbą savo kalbiniame ir socialinės raiškos repertuare.
Pirmoji aktyviai mokylis kalbos ėmėsi motina, dukra pasirinko stu

dijas, kurias baigusi ji galės tapti estų kalbos mokytoja rusų
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mokyklose. Po kurio laiko ūgtelėjus sūnui, šeima jau turėjo raciona
lizuotą adaptacinio elgesio modelį. Šeima nusprendė, kad sovietiniais

laikais pagrindinis išsilavinimas buvo inžinieriaus, o dabar svarbiau
sia — kalbos. Tad savo jaunesniąją atžalą jie leido į mokyklą su
sustiprintu estų ir anglų kalbų mokymu. Panašų socialinio mobilu
mo perspektyvų svarstymą mes išgirdome kai kuriuose interviu, ypač
Visagine. Tačiau kitaip nei D. Laitino atveju, sureikšminus raciona

lius mobilumo šansų apskaičiavimus, asimiliacija į titulinę kultūrą
lieka nuošalyje. Kai kurių pašnekovų manymu, labiau „apsimoka"

sutelkti pastangas „didžiosioms" kalboms mokytis, ieškoti galimy
bių studijuoti užsienyje. Taip vietinis kontekstas apeinamas.

Mažumos asimiliacijai svarbūs ne tik kalbinės kompetencijos klau
simai, bet ir situaciniai kintamieji, atspindintys daugumos ir mažumos
santykius. Mažumos reakcija į daugumos nusistatymą ar diskrimina

ciją gali būti įvairi: asimiliacija gali būti abiejų (daugumos ir
mažumos) grupių tikslas, gali būti vienos grupės tikslas, tačiau ne
priimtinas kitai grupei, arba asimiliacija gali būti nepriimtina abiem
gmpėms (daugiau žr. Kasatkina 1999). M.Gordonas atskleidė kom

pleksišką mažumos raidą - išskyrė tam tikras jos pakopas, o šiuo
atveju kalbame apie lai, kad patys daugumos ir mažumos santykiai
yra atskiras asimiliacijos proceso veiksnys. Daugumos ir mažumos
santykiai bei elgesio modeliai grupių santykiuose ir stereotipai gali

būti veikiami istorinių sąlygų, socialinės tvarkos, įvairių tikslų ir 1.1.
Svarbu tai, kad ne visos grupės siekia asimiliacijos, be to, ne visos

grupės, siekdamos asimiliacijos, ją pasiekia. Asimiliacija ypač sun
kiai pasiekiama esant ryškiems daugumos ir mažumos etniniams
(rasiniams) ar fiziniams bei kultūriniams skirtumams. Lietuvos at

veju galima būtų nurodyti lietuvių ir istorinių diasporų individų —
totorių, žydų, karaimų, romų skirtumus. Šiuo atveju mažumos grupės
atstovas dažnai būna išskiriamas, „atpažįstamas" daugumos visuo
menės narių, todėl ne visada gali pritapti prie daugumos visuomenės

dėl kalbos, elgesio, kultūrinių vertybių įsisavinimo problemų ar sie
kiant aukštesnio socialinio statuso. Galima pažvelgti ir iš kitos pusės:

asimiliacijos procesas padeda paaiškinti daugelį daugumos ir mažu
mos santykių aspektų, ypač daugumos „priėmimo" bei mažumos
„prisitaikymo" savybes.

Socialinės distancijos ir pakantumo tyrimo rezultatai (4.2.2 grafi
kas) rodo palankiausias lietuvių nuostatas (mažiausią barjerą) rusų

bei lenkų atžvilgiu. Tuo taipu (analogiškai) rusai palankiausiai ver
tina lietuvius ir lenkus; lenkai ^ lietuvius ir rusus. Nesant ryškių

lietuvių-rusų-lenkų etninių ar fizinių skirtumų, hipotetiškai galima
numatyti asimiliacijos procesų plėtojimąsi Lietuvoje.
Nors asimiliacija dažnai analizuojama kaip procesas, vykstantis gru

pės lygmenyje, kurio atskiras individas gali nei nepastebėti, mokytoja
iš Kauno aiškiai suvokia savo kilmę, savo pačios kaitą ir sąmoningai
pasirinktą susitapatinimą su aplinka:
^Gimiau Baltarusijoje, <...> len augau iki 2 metų**. ...
„Mama kilusi iš Radviliškio, iš mišrios šeimos. Jos močiutė ir
mama buvo rusės, ištekėjusios už lietuvių. Tėvas iŠ BaranoviČiij miesto, jo viena senelė buvo lenkė, o kiti šeimos nariai —
baltarusiai. Susitiko besimokydami Kaune. Abu baigė aukštes
niąj^ technikos mokyklą <...>.
Tėvas stačiatikis, o mama sentikė, bet tėvas visai neina į cerk
vę. Mama nueina, bet ne kiekvien^ sekmadienį, o tik per
didžiausias šventes."
„Buvau krikštyta stačiatikių bažnyčioje, bei kai tekėjau už vy
ro, persikrikštijau į katalikus. Vis tiek mes visi meldžiamės
. vienam Dievui ir man nėra jokio skirtumo."
„Visi draugai lietuviai, kitataučių tarp jų nėra ir visų išsilavini
mas daugiausia aukštasis. Draugaujam su jais seniai — su kai
kuriais net dvidešimtį metų."'
„Visi bendradarbiai lietuviai. Mano aplinkoje, išskyrus gimi
nes, daugiau kitataučių nėra. Aš pradedu užmiršti rusiškus
Žodžius - visai sulietuvėjau." (52 m. moteris, Kaunas)

Kaitų ji patvirtina, kaip aplinka ją ^traukė ir „priderino" — tuos po
kyčius kaip natūralius priėmė ir jos tėvai:
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„Dokumentuose, pase mano vardas taip ir liko rusiškas - La ri
ša, bet darbe mane kolegos vadina lietuvišku vardu — Loreta.
Tėvai tai labai normaliai priėmė ir net mano seserį jie vadina
sulietuvinki vardu. Ir kai paskambina į darbą^ kviečia lietuviš
ku vardu. Nežinau, gal dėl to, kad bijo, jog ne taip pažiūrės.
Mane dar pirmame darbe, kai tik pradėjau dirbti, taip pavadino
kažkas iš bendradarbių ir aš pagalvojau, kodėl gi ne? Dabai
turbūt niekas kitaip nevadina."

Nors individo lygmenyje asimiliacija susijusi su tapatybės kaita, ji
nebūtinai yra dramatiška —jei tik socialinis mobilumas vyksta sklan

džiai.
„[Lietuvoje] mokiausi rusų mokykloje, po to trejus metus Vil
niaus universitete studijavau fiziką rusų kalba (tuo metu taip
buvo galima), bei baigiau jį jau lietuvių kalba. Neseniai bai
giau sociologijos magistratūr^. <...> nes manau, kad fizikos
mokytojas turi turėti socialinių mokslų gretutinę specialybę.
<...> Gyvenime man šios studijos praverčia — greta fizikos tu
riu ir sociologijos pamokų, kvalifikacijos centre kartais paprašo
sudaiyti kokias nors anketas, atlikti apklausas."
„Kvalifikacija mano pakilo, bet pareigose nusileidau laipteliu
žemiau. Nežinau, kaip tai paaiškinti, bet nesijaučiu dėl to ką
nors praradus.
<...> Materialinė padėtis daug geresnė. Palyginus su giminai
čiais Rusijoje ar Baltarusijoje, mano atlyginimas tris kartus
didesnis."

Nepaisant pasikeitusių pareigų, moteris savo padėtį vertina pla
čiame kontekste ir yra ja patenkinta. Adaptacinę sėkmę liudija jos
ryžtas įgyti papildomą kvalifikaciją —ji sėkmingai baigė papildo
mas studijas ir pritaikė jas tolesnėje profesinėje karjeroje. Šiuo
požiūriu ji sustiprino savo socialinį statusą: tai leido jai ir toliau
gerai jaustis aplinkoje, prie kurios ji jau buvo kultūriškai priside
rinusi.

Tarp asimiliacijos procesui reikšmės turinčių veiksnių - konkre
čios diasporos istorinė patirtis gyvenamosios šalies teritorijoje.
Asimiliacijos paveiktos grupės pavyzdys — Lietuvos rusai sentikiai.
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Be įvairių aukšči^u išvardytų priežasčių, galima paminėti aukštą
lietuvių kalbos bei kultūros prestižą tarp sentikių (kas, mūsų ma
nymu, yra svarbi kultūrinės asimiliacijos sudedamoji dalis).
Nepaisant kai kurių iškilių asmenybių, tarpukario Lietuvoje senti
kiai buvo menkiausio išsilavinimo etninė grupė (t.y. didžiausias
nuošimtis neraštingų; pagal 1923 m. surašymo duomenis, beveik

62 proc. rusių buvo neraštingos), tad jau trečiąjį ir ketvirtąjį de
šimtmečiais jie pradėjo lankyti lietuviškas mokyklas. Si tendencija
iš dalies išliko ir sovietiniu laikotarpiu, ypač nedideliuose mies
tuose. Mūsų neformaliais pastebėjimais, didelė dalis šalies valdžios
struktūrose ir viešajame gyvenime žinomų asmenų, turinčių sulie

tuvintas rusiškas pavardes, kilę iš sentikių. Nors sentikiai iki šiol
laikomi rusų etno-konfesine grupe, šiuolaikinių vadybininkų gru
pėje („mobilieji telefonai") išgirdome tokį savo tapatybės įvardijimą:
„Pagal kilmę aš sentikė, tačiau man tai - tik tradicija, nes kal
bu i r ^alvoj u lietuviškai. Aš - lietuvė sentikių tikėjimo." (30 m.
moteris)

„Taipinės zonos" egzistuoja tarp skirtingų etninių grupių. Nei pa
čiam individui, nei aplinkai neaiškus etninis tapatumas egzistuoja,
bet ne visuomet yra aktualus. Tokį tapatumą darbo eigoje vadinome
„astigmatiniu" — neryškiu, blankių kontūrų tapatumu.
„Nors as žydas, bet esu daugiausiai rusų kultūros atstovas,
nes rusų literatūra, gimtoji kalba ir visa kita. Mane šiaip daž
nai juokais vadina ruski u. Ne, neįsižeidžia. Šiaip iš esmės ...
esu daugiau rusas negu žydas. Galima sakyti, beveik esu tik
ras rusų inteligentas." (26 m. vyras, žydas, „mobilusis'",

Vilnius)
Vertindamas besikeičiančią aplinką, šis respondentas labiau tapati
nasi su įgytu kultūriniu tapatumu, o ne kilme:
„Man atrodo, didžiausia problema yra ta, kad žmonės iš tikrųjų
labai smarkiai asimiliuojasi. Aš žinau, kad mūsų mokyklos (t.y.
rusų — mūsų pastaba) yra uždaromos, nes tėvai nori, kad vai
kams būtų lengviau, ir jie eitų į lietuvių mokyklas." (26 m. vyras,
žydas, „mobilusis", Vilnius)
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Išties asimiliacijos klausimas viešose diskusijose bene dažniausiai
iškyla svarstant mokyklų siiuaciją. Kai kurie mažumų atslovai
baiminasi mokyklų pertvarkymų būtent dėl numanomos asimilia
cijos grėsmės, kartais įtardami valstybę oficialiai neįvardijamais
siekiais asimiliuoti mažumas. Rusų mokyklų mažėjimo tendenciją
galima būtų įvardyti kaip Lietuvos valstybės vykdomos asimiliaci
nio pobūdžio integracijos padarinį, tačiau lenkų mokyklų skaičiaus
padidėjimas neleidžia šio proceso traktuoti vienareikšmiškai. Mo
kyklų tinklo raida, mūsų manymu, labiau atspindi etninės grupės
savivaldos ir konsolidacijos įgūdžius. Nuo šių įgūdžių priklauso ir
atitinkamos bendruomenės pajėgumas išlaikyti savo narių kultūri
nį tapatumą {pasipriešinti asimiliacijai) — vienos bendruomenės
tam pasiruošusios geriau, kitos - blogiau. Tačiau tam tikrą asimi

liacijos neišvengiamumą suvokia įvairių etninių grupių
respondentai. Sis supratimas kyla iš tiesioginės socialinių santy

kių patirties, kasdienių kultūrinių skirtumų suvokimų. Kaip
susiklosto prielaidos asimiliacijai ugdymo įstaigose? Štai kaip vai
ko patirtį suvokia mama:
„Vaikas lankė lietuvišką darželį, ir būdavo taip: alia, šiandien
lietuviškos Kalėdos, jis eina į darželį, visi vaikai gaus dova
nų... Ir vis dėlto mama eidavo į parduotuvę ir irgi pirkdavo, nes
vaikui nesvarbu, ar jis tokios tautybės, ar kitokios, nes visi ap
linkui jau turi dovanėlę, o jis neturi." (40 m. mokytoja, žydė,
Kaunas)

Neišvengiami kultūrinės asimiliacijos procesai neturėtų tapti valsty
binės politikos mažumų atžvilgiu prioritetu. Jei iškyla etnokultūrinės
raiškos sunkumų, vyksta ne tik asimiliacija, bet ir marginalizacijos
procesai. Išties viena aktualiausių tokios problemos vietų — mokyk
la. Tai institucija, kurioje kartais prieštaringai susipina individų

švietimo ir etninės bendruomenės ugdymo aspektai. Mokyklų atveju
iškyla problema ne institucijų, o mokyklos bendruomenės tarpusa

vio požiūrių lygmenyje — mokyklų personalas nėra pasirengęs etninei
įvairovei. Esama tam tikro neatitikimo, kai, remiantis dėstymo kal
ba, mokykla tapatinama su atskira etnine bendruomene, pvz.,
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„lietuvių" arba „tautinių mažumų" mokykla. Tyrimai atskleidė, kad
jose besimokančiųjų tapatybės (tautybės) dažnai esti skirtingos, ir
toks tapatinimas nėra visiškai korektiškas.22 Todėl Lietuvos visuo
menė turėtų ugdyti jautrumą ten, kur vyksta „maišymasis" ir

neprimesti individams spaudimo renkantis tapatybę, bet ir neatmes
ti jų dėl „nepakankamos asimiliacijos". Pasukę asimiliacijos keliu
ir taip rizikuoja atsidurti socialiniame užribyje: praradę vienos gru
pės tapatybę ir paramą, ne visuomet suspėja įgauti kitos grupės
tapatybę ir pripažinimą.
Ar egzistuoja asimiliacijos ribos? Kalbant apie didžiausių šalies
etninių grupių perspektyvas galima tikėtis, jog asimiliacija vyks.
Tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, jog šalia Lietuvos egzistuoja didžiu
liai kultūriniai arealai — Rusija ir Lenkija. Dėl jų įtakos vargu ar
galima tikėtis, kad asimiliacija Lietuvoje gali tapti vyraujančiu adap
tacijos modeliu. Aukščiau cituotos Kauno mokytojos atveju
sužinome apie tėvus, kurių numanomas kultūrinis užnugaris yra

palyginti silpnas (motina kilusi iš Lietuvos sentikių, tėvas — iŠ Bal
tarusijos). Tačiau rusų ir lenkų bendruomenės susiduria ne tik su
kaimyninių arealų kultūra, bet ir su nuolatiniu masinės informaci
jos srautu, institucijų veikla. Jos taip pat pasipildo ir naujais
žmonėmis - imigrantais arba laikinai atvykstančiais darbininkais,
profesionalais, visuomenininkais irpan.

Konkrečių individų perspektyvos priklauso ir nuo to, kaip dauguma
suvokia ir reguliuoja asimiliaciją tarpasmeniniuose santykiuose. Dau
gelis dominuojančios visuomenės narių mažumos asimiliaciją

supranta kaip jos absorbavimą į tam tikrą šabloną, schemą (JAV si
tuacijos tyrinėtojai tokią nuostatą vadino „anglosaksų kompleksu").

Fiziškai ar kultūriškai smarkiai besiskiriančioms grupėms (pvz., ki
nams, arabams, Čigonams, armėnams irpan.) Šisabsorbavimo modelis

- VPU ^o^iolo^ini ii švielimo tyrimų laboratorijos 2002 m. atliklas lyrima? „Socialin^ peda^o^ines vaikų u^dy^osi s^lygo^ Rytų Lietuvoje". Buvo apklausiami vyresniųjų klasių
moksleiviai. t!ž ^ią informacij^ dėkojame T.Tamošiūnui.

14615. SOCIALINĖS ADAPTACIJOS SĖKMĖS IR NESĖKMĖS

paprastai sukelia neįveikiamų kliūčių. Norėdami jas įveikti, minėtų
grupių individai bando kompensuoti savo „trūkumus" tobulu kalbos

mokėjimu, kultūros vertybių įsisavinimu, daugiau dėmesio skina vie
šajai (visuomeninei) raiškai — elgesiui, drabužiams, gyvenimo būdui.
„Aš netipiškas lietuvių tautos ir kitų tautų atstovas, bet aš šne
ku taisyklingiau už daugelį lietuvių ir rašau taisyklingiau už
daugelį"; „Pase aš nerašau tautybės iš principo, kadangi tai^
mano nuomone, yra kvaila. Rašyti, kad aš lietuvis, aš galiu, bet
tikslo tame aš nematau..."; „Aš nesupratau tokių klausimų: tau
tybe, šaknys, genealoginiai medžiai. Aš pats tumi nusipaišęs
genealoginį medį, nes tai kol kas pakankamai nebrangiai kai
nuoja. Man buvo įdomu pasidalyti... Mano genealoginis medis,
kiek siekia, visas yra Lietuvoje. Na, gerai, jeigu ii k ra i reikia
atsakyti į klausimą dėl tautybės, as atsakau -aŠ esu lietuvis../'
(29 m. vyras, totorių kilmės; vadybininkas)
Asimiliacija parengiama „pereinamuoju laikotarpiu", kai mažumos

narys „derinasi" prie daugumos, išmoksta, įgyja naują tapatybę ir,
matyt, tai vyksta tam tikra asmenine kaina. Tačiau šiuo atveju kalbi

nis repertuaras neužtikrina asimiliacijos: „šneku taisyklingiau už
daugelį", bet „aŠ netipiškas". Tad į asimiliacijos perspektyvą vertė

tų pažvelgti ir iš kitos pusės: kaip mažumų asimiliacijai yra
pasiruošusi dauguma? Valstybė sudarė prielaidas struktūrinei asi

miliacijai (lygiateisiškumui), su švietimo politika išplėtė galimos
asimiliacijos ribas, tačiau nėra aišku, ar visuomenės nariai pasiren

gę išplėsti savąsias (t.y. įsivaizduojamas ribas, kurių viduje - „savi",
o už jų — „svetimi"). Kalbėdami su žydų kilmės respondentu, versli

ninku, nepalaikančiu tradicijų ir atskirai nesidominčiu žydų kultūra,
vedusiu lietuvę, paklausėme apie jo vaikus:
„Ne, jie niekada nelaikys savęs lietuviais: niekas jiems nesu
teiks tokio malonumo. Kad ir kokia menka dalimi jie būtų žydai,
tam tikromis progomis jiems tai bus priminta." (35 m. vyras,
Vilnius)
Neformalizuotas ir nereflektuojamas, tačiau tarpasmeninius santy

kius persmelkiantis etninis atpažinimas yra galingas reiškinys.
Nesvarbu, ar jis būtų grįstas antropologiniais skirtumais, ar etnine
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netolerancija, tokios grupės kaip Lietuvos istorinės diasporos — to
toriai, žydai ir kt. - yra pasmerktos integracijai, o ne asimiliacijai.
Nors mūsų aptarimas apsiriboja dabartinėmis visuomenės proble
momis, galbūt verta suabejoti ir kai kuriomis populiariomis
istoriografijos interpretacijomis. Ilgus amžius savo savitumą išlai

kiusios istorinės diasporos kartais demonstruojamos kaip išskirtinę
lietuvių toleranciją liudijantis faktas.23 Tačiau jų išlikimo priežas
tis galėjo būti ir nuolatinis jų narių išskyrimas.
Pagrindinė asimiliacijos problema yra ne (tik) ta, kad valstybė
siekia asimiliuoti mažumas, o ta, kad visuomenė nėra pasirengu

si kultūrinės tapatybės pasirinkimo ar asimiliacijos laipsnio palikti
pačiam individui. Jei dauguma tikisi mažumų asimiliacijos ir šiuos
lūkesčius realizuoja švietimo sferoje ar, pavyzdžiui, profesinės

kvalifikacijos reikalavimuose, tačiau santykiuose tarp individų
išlaiko etninį atpažinimą, ji rizikuoja mažumas pastūmėti j mar
gi nalumą.

5.3. Marginalumo ženklai
Šiuolaikinis konkurencijos pasaulis ir kintantys socialiniai santy
kiai sukuria situacijas, kurių pagrindiniai bruožai yra neapibrėžtumas
ir nestabilumas. Galutinai prisitaikyti prie išorinio pasaulio indivadas nebeįstengia, nes jam visą laiką tenka derintis prie kintančių
išorinių aplinkybių. Pasak marginaliosios asmenybės sampratos kla
siko Stonequisto, socialinis nepritapimas tampa būdingu šiuolaikinio

žmogaus bruožu (Stonequist 1961). Nepritapimo problemų pastebi
ma ne tik individui atsidūrus tarp dviejų {ar kelių) didelių kultūrinių
ar rasinių grupių, bet ir keičiant grupę išsilavinimo, migracijos, san
tuokos ar kitais atvejais. Nutolęs nuo vienos grupės ar kultūros, tačiau

23 Šiuo atveju remiantis subalansuota valstybės politika daromas nepagristas apibendrini
mas apie visos skirtingi; sluoksnių visuomenės vertybes.
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neprisitaikęs prie kitos grupės ar kultūros, asmuo atsiduria kultūrų
periferijoje, nes netampa nė vienos iš jų nariu. Klasikinėje margi na lumo studijoje Stonequistas analizuoja tokius marginalios asmenybės
tipus kaip parveniu (^ranc.parvertu -išsišokėlis, žmogus, pakliuvęs

į privilegijuotą visuomenės luomą ir mėgdžiojantis to luomo elgesį
bei įpročius), deklasuotas asmenybes, kultūrinius ar rasinius hibri
dus. Jei dviejų ar daugiau grupių vertybės ir standartai nesutampa,

smarkiai konfliktuoja, tai su abiem grupėmis besitapatinantis indi
vidas išgyvena konfliktą, lydimą skaudžių psichologinių išgyvenimų
ir asmeninių krizių. Stonequistas nustatė, kad kuo daugiau pastangų

individas įdeda siekdamas susitapatinti su pageidaujamos grupės kul
tūra, tuo labiau nusivilia ir skausmingiau išgyvena, jei norimo statuso

negali pasiekti.
Visuomenės paribiuose atsidūrę individai arba grupės kartais vaiz
duojami egzotiškai, kaip ypatingas fenomenas. Klasikinę Stonequisto
marginalumo sampratą verta prisiminti, kad suvoktume, jog marginalumas nėra visiškai egzotiškas šiuolaikinės visuomenės reiškinys.
Ypač pereinamojo laikotarpio pokomunistinėse visuomenėse įyšku
tai, jog neapibrėžtas statusas, nepasitenkinimas savo padėtimi ir pe

riferiniai vaidmenys būdingi individams, esantiems įvairiose
socialinėse pakopose. Analizuojant marginalumo išraiškas galima iš

skirti kultūrinį, socialinį ir struktūrinį bei socialinio vaidmens
marginalumą. Kultūrinis marginalumas siejamas su tarpkultūriniais

kontaktais ir asimiliacijos rezultatais: dėl dviejų kultūrų, su kurio
mis susijęs individas, prieštaravimų jo vaidmuo ir statusas tampa
dviprasmiškas, neapibrėžtas. Socialinio vaidmens marginalumas at

siranda dėl nesėkmingo bandymo įsilieti į sėkmingą grupę arba dėl
buvimo grupėse, esančiose socialinio gyvenimo pakraštyje (klasiki
nis tipažas — benamiai), ir tuo atveju, jei individas imasi vaidmens
skirtingose grupėse (deputatas ir kartu verslininkas, gaunantis užsa
kymus iš valstybinių struktūrų). Socialinis struktūrinis marginalumas
paprastai siejamas su politine, socialine, ekonomine nelygybe bei
diskriminacija ir pastaruoju metu paprastai vadinamas „atskirtimi".

Apžvelgę socialinės atskirties problemas, pereisime prie subtiles
nių, tačiau Lietuvos etninėms grupėms būdingų marginalumo
apraiškų.

Socialinės atskirties aspektai

Apskritai sutinkama, kad atskirties reiškinys yra susijęs su menkomis
materialinėmis ir socialinėmis galimybėmis bei gebėjimais dalyvauti
socialiniame, ekonominiame, politiniame ir kultūriniame gyvenime bei
susvetimėjimu ar atitolimu nuo visuomenės daugumos. Taigi socialinė

atskirtis yra universali kategorija, kalbanti apie veiksnius, atskirian
čius individus ar grupes nuo dalyvavimo visuomenės gyvenime.

Reikėtų aptarti keletą svarbių socialinės atskirties aspektų. Pirmiau
sia — socialinės atskirties samprata numato bent dviejų sąlygiškai

skirtingų grupių egzistavimą (turi būti „uždara" grupė ir antroji gru
pė, kuriai nebūdingi pinuos grupės požymiai). Be to^ terminas yra
susijęs su procesais ir jų padariniais, todėl gali būti tiriami ir to pro
ceso aspektai (struktūriniai mechanizmai, nulemiantys grupių padėtį),

ir objektai ar subjektai.
Nors ryškiausių socialinės atskirties ženklų aptinkama ekonomikos
sferoje, vis dėlto šio aspekto nepakanka apibrėžti visoms socialinės
skirties situacijoms ir sampratoms, paliekančioms individą už socia

linių ryšių sferos ribų. Socialinė atskirtis gali sukelti įvairiausią
reakciją. Viena vertus, ji lemia bejėgiškumo ir susvetimėjimo jaus
mus (pvz., apatiją), kita vertus, pastangos įveikti dalyvavimo ir

integracijos barjerus (pasipriešinimą) dažnai skatina delinkventinį
elgesį. Taigi socialinė atskirtis gali būti nagrinėjama kaip dezinteg
racijos rezultatas arba tam tikra alternatyva integracijai. Kalbant apie
dalyvavimą dėmesys skiriamas socialiai atskirtoms grupėms, pvz.,
turto, tautybės, išsilavinimo ar lyties požiūriu. Šioms socialiai at

skirtoms grupėms („be balso", ^neišgirstoms") dažnai iškyla daugybė
barjerų įvairiuose lygiuose, kurie sumažina galimybes arba net už

kerta kelią realiai dalyvauti visuomenės veikloje.
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Atskirties įveikimo pamatine prielaida laikomas ekonominių, politi
nių ir kultūrinių, pilietinių teisių suteikimas bei mechanizmų,
leidžiančių jomis efektyviai naudotis, užtikrinimas individams ir so
cialinėms grupėms, kurios jų santykinai stokoja (arba nesugeba jais
naudotis) ir kuriems tos pilietinės teisės skirtos. Sis procesas su

prantamas kaip sąlygų tam tikroms grupėms ar jų dariniams
sudarymas, galių ugdymas („įgalinimas").

įgalinimas glaudžiai susijęs ir su etniškumo samprata, greičiau ska
tinančia negu slopinančia skirtybes, skatinančia reprezentuoti

įvairesnį etniškumą, užtikrinti lygiavertį įvairių grupių koegzistavi
mą. Savarankiškų galių ugdymas taip pat siejamas ir su žmogiškuoju
kapitalu: tai — žinojimo ir gebėjimų formavimo procesas, lemiantis

didesnį dalyvavimą, didesnę sprendimų priėmimo galią ir kontrolę
bei padėties kaitą. Galima teigti, kad socialinių veikėjų įgalinimas
atspindi socialinės integracijos lygmenį, o institucinių darinių įgali
nimas — socialinės sistemos integracinį lygmenį. Nagrinėjant

integraciją, socialinės atskirties paradigma aiškina kintantį galios
balansą taip socialinių veikėjų (pvz., elito formavimasis; kolektyvi

nių veikėjų, atstovaujančių socialinių laiptų apačioje esantiems ir
artikuliuojančiųjų interesus, galios fragmentą ei ja ir silpnėjimas; ko
alicijų taip įvairių socialinių grupių stiprinimas).
Įgalinimo rodikliu kartais laikomos nevyriausybinės organizacijos.
Lietuvos atveju nemažai etninių nevyriausybinių organizacijų yra pa
našesnės į savitaipio pagalbos grupes, o ne aktyvius tarpininkus taip

piliečių ir valstybės. Jų pilietinis vaidmuo ne visada aiškus ir ne
visada veiksmingas (etninių NVO vaidmuo Lietuvoje nėra išsamiau
tyrinėtas, todėl jas reikėtų aptarti atskirai).
Svarbu ir tas faktas, kad socialinę atskirtį lemia ir jai įtaką daro ne
tik specifinės ekonominės, politinės, teisinės ir kitos formalios sąly
gos, bet ir tam tikras socialinis kontekstas ar aplinka, t.y.
diskriminacinių nuostatų įtaka: menkinimo, paniekos, ignoravimo,
stigmatižavimo, stereotipinio vertinimo ar kitų vertybinių, morali-

nių, socialinių nuostatų taikymas vienoms ar kitoms socialinėms gru

pėms. Labai aiškiai pastebima, kad labiausiai socialinės atskirties
paliestos grupės — romų — padėtis labai „atitinka" šalies etninių gru

pių nepakantumo lygį. Palyginti didelė dalis respondentų nurodė ne
tik artimos distancijos vengimą, bet ir tai, kad čigonai visiškai nepa

geidaujami šalyje (37 proc. lietuvių). Apklausos duomenimis,
didžiausia distancija šios grupės atžvilgiu - taip lietuvių, tačiau kitų
tautybių respondentai taip pat negatyviausiai nusiteikę čigonų at
žvilgiu. Net jeigu nesigilintume į priežastis, dėl kūnų kai kūne romai
atsidūrė visuomenės užribyje, nepakantumo lygis rodo, kad nebus
paprasta iš jo išeiti (daugiau žr. 3 fragmente „Romų skurdas"). Ro

mų atvejis - iškalbingas pavyzdys, atskleidžiantis, kaip sutampa
„objektyvi" atskirtis ir „subjektyvios" nuostatos.

Marginalitmo bruožai

Mūsų projekte pagrindinis marginalumo rodiklis buvo socialinės pa
dėties pokyčio suvokimas. Pastebima, kad iŠ atsakiusių lietuvių

didžiausia dalis mano, kad jie pakilo, o rusų-kad nusileido sociali
nės hierarchijos laiptais.
Kadangi ši tendencija nėra būdinga kokiam nors regionui, bet paste
bima visose apklaustose vietovėse, tai patvirtina mūsų prielaidą, jog

socialinė savijauta tampa svarbiu rodikliu kai kurių gmpių (rusų)
atveju. Nors socialinį poslinkį žemyn žymėjo irtoĮpri^i, didesių msų
marginalumą patvirtina kiti duomenys — apie menkesnį dalyvavimą,

fragmentišką ir neintensyvų tapatumą. Politinė dimensija jame iš tiesų
nėra svarbiausia: apie teisių pažeidimus daugiau už kitus rusai ne
kalba: rusai (78 proc.) nemano, kad šiuo metu yra pažeidžiamos

kitataučių teisės Lietuvoje, o atitinkamai teigiančių, kad dažnai pa
žeidžiamos, yra 8 procentai.

Interviu medžiaga patvirtino, kad remiantis tik formaliais ar atskirties
studijose paplitusiais ekonominio pobūdžio kriterijais ne visada gali
ma suprasti ir paaiškinti adaptacijos rezultatus. Kai kurie respondentai^
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sėkmingai išsprendę materialines problemas, suradę nišą savo darbi
nei veiklai, savo adaptaciją vis tiek vertina kaip nesėkmę: jie
nepatenkinti savo darbu (nors ir pelningu), aplinka, visuomeniniame
gyvenime neranda prasmės. Pasitelkę įvairių kritimų argumentų, at

skleidžia, kad iš esmės jie jaučiasi nepriklausantys šiai visuomenei,
neturintys pakankamai noro ir nematantys prasmės ją keisti.

Vilnietis verslininkas pasakoja, kaip keitėsi jo veikla:
„Gimiau Vilniuje, dar prieš karą, mokslus baigiau irgi Vilniuje.
Dirbau praktiškai ^amyboje, radijo komponentų ir skaičiavimo
[technikos] gamyklose. Mano profesija - radijo komponentų kon
stravimas. „Elfoje", kai prasidėjo perestroika, netekau darbo,
reikėjo pačiam suktis. Tai ir pradėjau - papuošalai, diržai, ran
kinės. Pradėjau nuo 15 žmonių įmonėlės. 0 paskui padariau šį
pramogų centrą— biliardas, boulingas, grilis, sauna su baseinu.
Jau šešti metai.
Prie sovietų aŠ vadovavau, buvau vyr. inžinierius, direktoriaus
pavaduotojas. Gyvenau neblogai, ir dabai' gyvenu neblogai.
<... > Mano nuomone, tada buvo įdomiau, nepalyginti įdomiau
- 4000 žmonių ir daug ką spręsti reikėjo, ir specialybė kita, ir
apskritai lygis buvo kitas. O čia dabar lygis - tai yra smulkmė,
aš tokių žmonių anksčiau ir nežinojau... Nėra tokių darbų, ko
kie buvo anksčiau."
Klausimas: Pakilote ar nusileidote visuomenėje?
„Jei pagal pajamas, turtus — tai pakilau, o pagal darbo lygį, pro
fesiją — smarkiai nusileidau. Kur buvo gamyba, o kur dabar
kažkoks aptarnavimas." (—60 m. vyras, rusas, verslininkas)
Socialinis tapatumas, kurį vertina pats respondentas, yra „uždels
tas": šiuo metu nebėra nei tokio masto gamyklų, nei pripažinimo jų
vadovaujančiam personalui. Nors savo dabartinę padėtį jis vertina
pakankamai gerai - „tas noras gauti „eilinę žvaigždutę" karjeroje
jau man nebeaktualus. Manau, dabar gyvenu normaliai"-jis nema

no, kad jo veiklos sritis perspektyvi.
,,<...> Noriu pasakyti tai, kad mes jau užbaigėm kurti aptar
navimo sritį. O dar ši sritis išaugs, jei didės darbo užmokestis,
ir tai nelabai ryškiai. Gal daugiau paslaugų kokybės prasme.

5.3. M argi na luino ženklai| 153

Pas mus jau užtenka liek kavinių, restoranų, pirčių, kirpyklų
etc. Jokių problemų nėra — nei eilių, nieko. Gamybos sfera nes i pi ė toj a visiškai ir manau, kad Vakarai jos tikrai įieplėlos.
Paslaugų sfera augti daug negali, nes darbo užmokestis jau ke
leli melai yra „sustojęs", jei nekrinta žemyn."

Pesimistiškai jis vertina ir bendrą ateities perspektyvą Šalyje:
„Problema bus ir su žmonėmis iŠ žemės ūkio sferos: juk Lietu
voje jų ten dirba perdaug, palyginus su Europa. <... > Niekas
neplanuoja. Dabar juokiasi iš planų. <...> Mes sakom, kad
tautą reikią išmokslinti. Bet nekalbam, dėl ko išmokinti? Žmo
gus baigia mokslus ir neturi darbo vietos. Kur juos dėti? 0 kas
bus?"

Vilniuje gyvenanti rusė (38 m., bendrabutis) gimė Tambove, studi
javo Leningrade, kur įgijo aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. | Vilnių
atvyko ištekėjusi už tikro vilniečio, kilusio iŠ senos ir Rusijoje gerai
žinomos pirklių giminės.
Klausimas: Si gimine — iŠ Uralo. Kokie jūsų vyro ryšiai su ta
gimine? Ar turite išlikusių relikvijų, dokumentų?
„Turbūt kad ne. Dabar vyras sunkiai serga, niekur nedirba. Nie
kur nedirba ir jo pensininkė motina, taigi 5 žmonių šeimos
rūpesčiai — ant mano pečių. Žinoma, pastaruosius 5 metus gy
vename labai sunkiai, pastaruoju metu ėmėme gyventi dar
prasčiau. Perestroikos metais Piteryje turėjome savo koopera
tyvą - prekiavome arbata. Gyvenome labai gerai, vėliau vyras
patyrė nemalonumų, teko parduoti butą. Pervažiavome į Vilnių,
kur buvusiame bendrabutyje uošvė turėjo 2 kambarius. Ten ir
tebegyvename."
Moteris geresnį gyvenimą regi praeityje, o orumą sieja ne su savo
asmeniniais laimėjimais, o su vyro gimine, pokalbio metu minėjusi

ją keletą kartų. Koks iliuzinis šis pasididžiavimas, matyti iš to, kad
jokių realių ryšių ar žinių apie tą giminę ji neturi. Marginalumo es
mė — nesaugumo jausmas ir nepasitenkinimas esama padėtimi,
dirbamu darbu:
„Dirbu užuolaidų siuvimo firmoje, praktiškai nieko negaunu užsidirbinėju sau pensiją (dirbu [už mokesčius] Sodrai). Savi-
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ninkė moka mažai, o darbo daug. Daugiausia užsidirbu priva
čiais užsakymais.
<...> Mūsų šeima gyvena prasčiau nei daugelis [kaimynų ar
ba tautiečių]. Tikriausiai esame ant žemiausio „laiptelio" nuo
apačios pagal jūsų klasifikaciją. Kartais darosi baisu, kas bus
su mergaitėmis, jei staiga susirgsi u (pastaba: dukroms 18 ir 15
m.). Ar išgyvensiu šiandieninėje situacijoje? Nežinau."

Riboti moters ryšiai neleidžia įsivaizduoti, kaip ji galėtų išsiveržti iš
„duobės". Net apie asmeninius draugus ji žino ne per daugiausiai:
„Praktiškai niekur nesilankau; anksčiau dažnai vaikščiojome į
teatrą, į koncertus, kiną. Dabar kartais būnu svečiuose pas kai
kuriuos savo draugus. Taip, tai rusai, - tiesa, aŠ neklausiu tau
tybės. Galbūt kai kurie jų — lenkai?.. Laisvalaikiu tvarkaus, ką
nors siuvu mergaitėms, jų draugėms. Skaitau, žiūriu TV. Taip,
tai rusiška televizija — filmai, kitos laidos."
Cituoti respondentai priklauso skirtingiems socialiniams sluoksniams,

tačiau jiems abiem bendras nepritapimo jausmas. Jie neužtikrinti
dėl savo statuso, neturi aiškių savo tapatybės formų, ir neturi aiškių
atsakymų į klausimą, kas jie tokie dabar. Jie išgyvena kontrastą taip
to, „kas esu", irto, „kas norėčiau būti". Adaptacijos rezultatas, kurį
matome, ir yra margina luinas, kurio, beje, negalėtume sutalpinti į
atskirties sampratą. Gretindami cituotus atvejus norime parodyti, kad
marginalumas nėra tik atskirties grupių bruožas. 38 metų moters at
vejis irgi rodo, kad marginalumas — nepasitenkinimas savo padėtimi
ir perspektyvos nematymas — nėra vien „senosios kaitos" ar prieš
pensinio amžiaus žmonių problema.

Apie didelį geografinį mobilumą — tai, jog teko gyventi skirtingose
aplinkose — byloja buvusio kariškio prisistatymas (51 m. vyras, ru
sas, Kaunas):
„Gimiau tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Buvo tokia Baškirijos
autonominė socialistinė respublika, ten ir gimiau, - lai Urale.

Iš Baškirijos persikėliau į Uzbekistaną, kur baigiau mokyklą ir
iŠ ten išvažiavau į Sibirą mokytis karinėje mokykloje. Tarnavau
karinėje aviacijoje visoje buvusioje Sovietų Sąjungoje. Ryšių

5.3. Maighialumc ženklai| 155

su Lietuva neturėjau, likimo valia aš pats sau netikėtai čia atsi
radau, - o anksčiau jokių ryšių nebuvo <...>"
Klausimas: Pakilote ar nusileidote visuomeninėje hierarchijoje?
„Aš norėjau skraidyti, ir aš skraidžiau, aŠ norėjau šokinėti su
parašiutu, n aš šokinėjau, - praktiškai aš pasiekiau kai j eros
aukštumas, o dabar sunku pasakyti, aš pensininkas. Materiali
nė padėtis gera, būtų nuodėmė skųstis, dabar aš gaunu pensiją.
Materialiai niekas nepadeda, nes kiekvienas rūpinasi savimi,
kiekvienas turi savo šeimą. Draugai padeda patarimais, bet pa
tarimai kaip vaistai -juos lengvai išrašo, bet jie nelabai padeda."
Kaip ir anksčiau aprašytasis Tėvas, nematantis prasmės ir galimy

bių veikti, šis dar tik 51 metų vyras jaučiasi esąs savo socialinio
gyveninio pabaigoje - išsėmęs saviraiškos galimybes, jis dabar save

laiko tik pensininku. Nors materialine padėtimi „būtų nuodėmė skųs
tis", artimi asmeniniai ryšiai neatrodo jam teikiantys papildomos
paramos ar džiaugsmo. Neigiamai atrodo ii" bendra situacija, kurią
aptardamas respondentas dar sykį pamini savo ribotus tiesioginius
ryšius:
„Gyventi nesaugu, kriminalinė padėtis prasta. Aš važinėju savo
automobiliu, mažai būnu viešose vietose, bet pastebiu, kad kri
minalinė padėlis nekokia, girdžiu, kad vagia automobilius,
kriminalinės grupuotės aiškinasi santykius. Bet aš žinau tai tik
iš laikraščių, naktį neinu niekur. Beje, ir dien^ mažai kur bū
nu."
Tačiau toliau apie socialinius iyŠius klausinėjamas respondentas savo

veiklą ir laiką vertina kiek kitaip:
„Žinau, kad yra rusų centras, Čia būna rusų vakarai, pats kar
tais dalyvauju, bet dažnai nedalyvauju- Į susirinkimus
nevaikštau, nes neturiu laiko." (Etninio separatizmo variantas)
Anksčiau minėjęs, kad „ir dieną mažai kur būna", susi linkimams jis
jau „neturi laiko". Kita vertus, jis „kartais dalyvauja" būtent msų
vakaruose. Tai - grandis, kuri gali sujungti neturintį lysių, neigia
mai aplinką vertinantį individą su etnine oaze. Šiuo požiūriu pastarasis
respondentas — tai tarpinis atvejis taip marginaiumo ir separatizmo.
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Kai kurie būdingi konkrečios etninės grupės bruožai leidžia manyti,
kad marginalumas gali būti ne tik atskiru socialinių sluoksnių, bet ir
socialiniu požiūriu įvairios etninės grupės problema. Palyginus su
kitomis apklaustomis etninėmis grupėmis, Lietuvos rusai neturi aiš
kaus tapatumo su teritorija, nejaučia atramos savo grupėje, nemato

konkrečių vaidmenų sau kaip etninei grupei, kitaip tariant, bent jau
mes neaptikome aiškaus pozityvaus tapatumo. Kalbant apie rusus,

svarbu įvertinti ne tik individo lygmens veiksnius (jo nuostatas ir
pan.), bet ir platesnį kontekstą. Dėl politinių priežasčių netekusi sa
vo statuso rusų kalba ir kultūra Lietuvoje vargu ar gali būti
vienareikšmiškas rusų orumo Šaltinis, su kuriuo susijusi ir tam tik
ros gyventojų dalies socialinė savijauta. Kita vertus, palaikymo
neteikia ir pozityvaus santykio su aplinka neformuoja ir rusiškasis
Lietuvos diskursas. Nors mūsų tyrimo duomenyse informacinio atsi

ribojimo nematyti, rusiškos spaudos analizė atskleidė, kad ji mažai
rašo ir neorientuoja savo skaitytojų į dalyvavimą Lietuvos vidaus gy

venime (Mackevič 2002). Menkas simbolinis pripažinimas ir
distancijos išlaikymas iš abiejų pusių — daugumos ir mažumos — su
kuria terpę marginalumui.
„Barjerams", apsunkinantiems mažumų dalyvavimą, galima priskir

ti ypatingą jautrumą nacionalinės daugumos (valstybinei) kalbai,
paplitusį Europoje, Baltijos šalyse, Rusijoje. Tačiau kalbama ne apie
kalbinę kompetenciją (kas visiškai suprantama ir racionalu), o apie
akcentą, gramatinius netikslumus. Lietuvoje kalbėjimas su lenkišku

arba rusišku akcentu tapo populiariu patyčių objektu televizijoje.
Vienas iš funkcionuojančių kitos tautybės žmogaus atpažinimo kri
terijų yra kalba. Mažuma, kalbanti netobula, laužyta lietuvių kalba
ir jos kalbiniai ištekliai nuvertinami, kai akcentas nulemia menkini
mą socialiniuose santykiuose — mokykloje, darbe ir pan. Vyraujanti
grupė tarsi „pasisavina" kalbą, esą tik ji galinti „deramai" (taisyk

lingai) ja naudotis. Tačiau akivaizdu, kad lietuvių diaspora (išeivija)
ir jos nariai, gyvenantys skirtingose kultūrose, tarp skirtingų kalbų,
lietuviškai kalba irgi su akcentu (ir „slavišku"). Nepaisant to, nepa-
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našu, kad faktas, jog yra lietuvių, kalbančių su nelietuvišku akcen
tu, sumažina lietuvių kalbos sakralumą, jos, kaip etninės ribos,

vaidmenį. Veiksniai, neprisidedantys prie etninių mažumų inteli
gentijos skatinimo dalyvauti viešajame gyvenime, sudaro prielaidas

marginalumui plisti ir palaiko etninių mažumų pilietinį infantilumą.

Etninių mažumų pilietinis infantilumas
Pilietinio (arba visuomeninio) infantilumo sąvoka galima apibū
dinti atotiiikį taip socialinės ir pilietinės mažumų grupių brandos
demokratinėse, t.y. daugiau ar mažiau išpažįstančiose pilietines ver

tybes ir praktikuojančiose pilietinę gyventojų saviraišką, šalyse
(įskaitant pokomunistines Rytų Europos visuomenes). Tai — ato

trūkis, socialinių ir kultūrinių poreikių, interesų ir pilietinių
saviorganizacijos įgūdžių neatitikimas. Šis atotrūkis, arba tiesiog
pilietinis infantilumas, rodo visuomenės pilietinį nebrandumą, jos
raidos sutrikimus, integracijos procesų problemas. Be to, jis reiš

kia, kad nesklandžiai veikia mažumoms priklausančių individų
pilietinio „įtraukimo" į daugumos visuomenę mechanizmas. Pro
blema pirmiausia kyla dėl to, kad nepaisant, ar efektyviai vyksta

„įtraukimas", dauguma tikisi iš mažumų, jog jos prisiims pilieti
nes pareigas ir prievoles.
Infantilumas pasireiškia, kai tam tikra mažumų dalis nenori, nesu

geba arba negali (!) atlikti pilietinių funkcijų, l.y. to, kas šiuolaikinėje
demokratinėje visuomenėje laikoma piliečių prerogatyva: saviorganizacija į savitarpio paramos, visuomeninės ir politinės veiklos grupes,
demokratiniais būdais renkamų atstovų iškėlimas ir remimas. Infan

tilumas lieka neįveiktas, jei mažuma nepajėgia iš „prašytojų"
pasikeisti į visaverčius piliečius, mokančius ginti savo teises ir ži
nančius savo pareigas.

Jei šis virsmas neįvyksta, tęsiasi „pereinamasis" infantilumo lai
kotarpis (kuris būtent ir yra marginalumas), kai žmogus, formaliai
turintis pilietines teises, nemoka ar negali jomis naudotis. Vietoj
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to jis stengiasi išlikti mažumos (subordinuotoje) padėtyje, nes ver
tina ją kaip priemonę savo tikslams pasiekti. Tokia pozicija gali
atsispindėti mažumos subkultūroje ir pasireikšti įvairiomis protes
to formomis. Galima išskirti keletą tokio protesto strategijų:
1)taikaus protesto strategija: nedalyvavimas šalies visuomeni
niame gyvenime, izoliacija (pvz., nedalyvavimas rinkimuose);

2)aktyvaus radikalaus protesto strategija: politinis separatiz
mas, radikalūs judėjimai;
3)„sugrįžimo prie Tėvynės" arba apsaugos ieškojimo strategi

ja: apeliavimas į istorinės tėvynės valdžią, paramos, užtarimo
ir gynimo paieškos.

Pagrindinė pilietinį infantilumą išreiškiančių strategijų idėja — pripa
žinti ir saugoti savo kaip mažumos statusą siekiant savo poreikių, todėl

apeliuojant į savo šalies valdžią, istorinės tėvynės ar etniškai giminin
gos šalies valdžią, Europos struktūras- Papildoma problema, susijusi
su infantilumu, y^^ visuomeninė apatija ir nekompetentingumas — ne

sugebėjimas artikuliuoti savo poreikius ir kelti atitinkamus tikslus.

5.4. Etninio atsiribojimo raiška
Separatizmą, kaip santykio su aplinkine visuomene kelią, renkasi
tie individai, kurie išlaiko tvirtą savo etninį tapatumą, tačiau nepa
laiko visapusiškų santykių su likusia visuomene ir remiasi ryšiais
savo etninės grupės viduje. Besiplėtojantis separatizmas tampa pro
blema ne tik visuomenės gyvenimo kokybės (integralumo), bet ir

politiniu požiūriu. Tačiau šiame skyrelyje svarstomas ne politinis
(institucionalizuotas ir artikuliuotas) separatizmas, o etninis atsiri

bojimas, etninis užsisklendimas kaip mažumų narių adaptacijos
būdas. Mažumų atskyrimas daugumos valia taip pat vadintinas seg
regacija, tačiau formalių demarkacijos linijų nėra, todėl labiau tinka
kalbėti apie separatizmą, t.y. atsiribojimą, kuris visgi priklauso ir
nuo mažumos, ir nuo daugumos. Kaip individas etninį atsiribojimą
pasirenka kaip savo adaptacijos būdą? Aptardami margi na lumą matė-
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me, kad, negalėdamas pasiekti pageidaujamo statuso, individas ne
randa atramos nei savo etninėje grupėje, nei daugumos kultūroje -

pastaroji gali būti jam arba nepatraukli, arba nepasiekiama. Kai etni
nė grupė tampa pagrindiniu simbolinės ar realios socialinės paramos
šaltiniu, atsiranda separatizmas. Šiame skyriuje aptarsime pačias ben

driausias etninio atsiribojimo prielaidas, kurios kyla iš etninių ribų
sureikšminimo visuomenėje, paskui panagrinėsime, kaip separatizmas

pasireiškia individualiais atvejais, ir galiausiai iškelsime etninių ne
vyriausybinių organizacijų ir separatizmo ideologijos santykio klausimą.
Pamatinė prielaida separatizmui atsirasti — „savų" ir „svetimų"

atskyrimas. Šiuolaikinėje visuomenėje socialinė tarpetninių santy
kių organizacija susideda iš specifinių formalių organizacijų ir
institutų tinklo. Daugelis tyrinėtojų yra pabrėžę, kad nepakanka
išvardyti atskiros grupės ypatybių ar aprašyti jos kultūros ir kitų
bruožų: dėmesį reikia sutelkti į etnines ribas ir mechanizmus, ku
riais tos ribos išreiškiamos ir palaikomos. Pasak F. Bartho, etninė

riba reguliuoja socialinį gyvenimą— paprastai ji yra susijusi su tam
tikromis elgesio manieromis ir socialinių santykių modeliais. Kito
žmogaus, kaip priklausančio tai pačiai etninei grupei, atpažinimas
suponuoja bendrų atpažinimo ir priskyrimo kriterijų egzistavimą.

Todėl sąveikaujančių grupių išlikimas (o ne susiliejimas) suponuoja
ne tik tarpusavio sąveikos signalus ir kriterijus, bet ir konstravimą

sąveikos mechanizmų, leidžiančių išlaikyti kultūrinius skirtumus
(Barth 1969: 15-16).
Pristatomame tyrime buvo mėginta klausti apie etninių ribų kriterijus:
„Ar atpažįstate ne savo tautybės žmones?" Rusai ir lenkai rečiau, nei

kiti, teigė galintys atpažinti kitatautį. Apie ketviitadalis lietuvių ir dias
porų narių teigė visada galintys atskirti kitataučius. Interviu medžiaga

papildomai išryškino, kaip žmonės artikuliuoja etninę ribą.
Klausimas: Ar galite atskirti hitą tautybių žmones?
„Kažkaip skiriu. Sakykim raip: yra žydai, yra visi kiti, taip tų kitij
yra lietuviai, nišai, kiti. Šiaip elgesio atžvilgiu yi^ kažkoks skirtu
mas, kurį labai sunku įvardyti." {26 m. vyras, žydas, Vilnius)
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„Galiu atskirti, pavyzdžiui, žydą, bet slavų nuo lietuvių - ne.
Aš galiu atskirti tik labai kontrastišką tautybę, kurios bniožų
nesumaišysi su kita^ pavyzdžiui, kokį gruziną ar armėną. Tik,
žinoma, ne vieną nuo kito." (52 m. mot., lietuvė (asimiliavusis
baltarusė), Kaunas)
„Man tautybė nesvarbu, man svarbu charakteris. Labiau linkęs į
padorius ir išauklėtus žmones; jei žmogus chamas, tai nė^^ ko šne
kėti su juo." (50 m. vyras, buvęs kariškis, pensininkas, Kaunas)
„Ar man svarbi sutikto žmogaus tautybė? Taip. Jeigu nežinau jo
tautybės iš anksto, vis vien pajuntu, kad nelietuvis. Skirtumus
įžvelgiu bendravime, vertybėse... temose, kuriomis kalbama,
kaip kalbama." (36 m. mot., lietuvė, Visaginas)

Kitataučio atskyrimo kriterijai nepasirodė aiškiai suvokiami, gerai ar
tikuliuoti ir nuoseklūs, - greičiau priešingai. Tačiau pats atpažinimo
veiksmas daugeliui buvo aiškus ir suprantamas. Šiuo atveju socialinę

prasmę turi ne tik (ne tiek) konkretūs etniniai ar etnografiniai bruožai,
kiek pats kitataučio atpažinimo veiksmas. Būtent atpažinimas egzis

tuoja kaip ribos įtvirtinimas. 0 tuomet, kai riba aiški ir įtvirtinta, kyla
klausimas, kaip ir ar suderinama priklausomybė skirtingoms grupėms.

Viena nevyriausybinės organizacijos lyderių taip pasakoja apie savo
praeities siekius ir karjerą:
„Studijavau Rygos radiotechnikos institute, po to perėjau į Vil
niaus universiteto Filologijos fakultetą; mano draugai buvo
humanitarai. Įstojau į aspirantūrą, - ketinau rašyti disertaciją
apie Sidabrinio amžiaus poeziją, tačiau darbas liko nebaigtas.
Rflsų literatūra nelabai reikalinga šiuolaikinėje Lietuvoje."
Ji atskleidžia, kad jai nepavyko pasiekti norimo statuso, ir socialinę

reikšmę ji tuomet siekė įgyti savo etninėje bendruomenėje. Šiandien
žinomos aktyvistės klausėme, kaip ji vertina rasų visuomeninį akty
vumą ir veiklą:
„Veikl^ (mano asmeniškai, ir galbūt rusų nevyriausybinių or
ganizacijų) galima būtų skirstyti j keletą etapų. Pirmas prasidėjo
peresroikos metais ir sutapo su Sąjūdžiu. Pirmas etapas - tai
rusų suvokimas savęs kaip rusų (ne vien šiaip SSRS piliečių).
Labai viliojo įgyti savo patirties, savų organizacinių įgūdžių.
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Apie 1994-1995 m. prasidėjo antrasis veiklos etapas — veikla
tapo profesionali, teikianti galimybę [iš jos] pragyventi. 0 Šian
dien tai - altruizmas, veikla neduoda jokios naudos, jokių
pajamų. Be lo, nėra paramos, tai ~ neprestižiiiė veikla. Liko (ik
„fanatikai^. Lyderiams Ši veikla - moralinės saviraiškos ir sa
virealizacijos būdas. Valstybė lėŠi) neskiria, fondai neremia. ^egzistavimą"' palaikome smulkiais įnašais."
„Kokia tokios veiklos perspektyva? Manau, kad ji tesis. Tauti
nių mažumų nereikia nei politikoje, politiniame šalies gyvenime,
nei visuomeniniame gyvenime (paryškinta mūsų). Stačiatikių baž
nyčia taip pat atsitraukė nuo aktyvios visuomeninės veiklos,
neatliko įvairialype rusų visuomene konsoliduojančio vaidmens.
Būtent šis skirtingumas [raznošorstnost] ateityje turės įtakos vie
nijimuisi socialinių problemų sprendimui. Tai gyvenimiška
struktūra, kuriai lemta sektis^'
Nore veikla nevyriausybiniame sektoriuje, aktyvistės manymu, nėra

visapusiškai patenkinama dėl materialinių nepriteklių, tai, jog ji ne
mato galimybių pasiekti kokio nors reikšmingo statuso bendrame
šalies gyvenime, išlieka priežastimi, lemiančia jos socialinį gyveni
mą „savo" etniniame anklave.
Kitos nevyriausybinės organizacijos savanorė (40 m . moteris, žydė,

Vilnius) save apibūdina pabrėžtinai paprastai: „Aš labai paprasta
moteris, mama, žmona. Ir daugiau nieko. <..> esu namisėda, ke
liauti nemėgstu." Ji augina vaikus ir dirba visuomeninėje

organizacijoje. Mokyklą ji baigė viename provincijos mieste, kuria
me dirbo tėvas, o nuo 16 metų gyvena Vilniuje. Baigė Vilniaus
konservatoriją, tačiau šiuo metu nedirba apmokamo darbo:
„Esu bedarbė, užsiregistravusi biržoje. Lankau tuos visus kur
sus, klubus ir taip toliau. Ir domiuosi ta rinka. Bet suprantu taip.
kad šiandien mano profesija [muzikos mokytoja] yra nepaklausi.
Na, o kažko kilo pradėti mokytis... sunkti pasakyti. Visgi aš la
bai vertinu ger^ specialistą. Pasiūlė kirpėjų kursus, pagalvosiu
apie tai. Bet aš pati žinau, kad aš gal geriau neisiu kirptis [bet
kur] <...> Taip, aš save labai kritiškai vertinu. Dabar reikalin
ga auglį] kalba visur, reikalingas kompiuteris. Visur ieško jaunų
darbuotojų iki trisdešimties metų. Ir taip toliau, ir taip toliau..."
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„[Organizacijoje] mes esam visi savanoriai. Tiesiog jaučiu [pa
reig^] savo tautai, savo žmonėms, pagyvenusiems žmonėms. AŠ
dirbu su pagyvenusiais žmonėmis. <...> Pas mus gana laisvas
bendravimas. Ateina tas, kas nori ateit, tas, kam įdomu <.,.>
Veikia kelios programos: jidiš kalba, ivrito kalba. Choras yra,
yra šachmatininkų klubas, gimnastika irt.t."

Respondente nemato patrauklių profesinio mobilumo galimybių, gal
būt neturi stiprios motyvacijos. Tuo tarpu „sava" etninė organizacija

jai pasiūlo prasmingą veiklą, kurioje dalyvaudama ji atsikrato namų
šeimininkės įvaizdžio, aktyviai palaiko socialinius kontaktus, efekty
viai koordinuoja kitų žmonių veiklą ir tuo pelno pagarbą. Ji tampa
pripažinta bendruomenės eksperte, suprantančia savo organizacijos
svarbą:
Klausimas: O kaip Jūs vertinate nevyriausybines organizacijas —
ar jos yra. reikalingos žmonėms, kaip jos atlieka savo veiklą?
„Man sunku šnekėti apie kitas nevyriausybines organizacijas,
bet aš manau, kad žydų bendruomenė yra labai reikalinga. Juk
žydų bendruomenė atlieka labai didelį darbą, labai didelį so
cialinį darbą. Pavyzdžiui, socialinis mūsų skyrius <...>:
senukai yra maitinami, invalidai, kurie neišeina iš namų, gau
na patronažo paslaugas <...>. Išduodami maisto paketai.
Organizuojamos Šventės. Yra medicinos centras, gydytojai, ten
yra vaistai, kvalifikuoti specialistai. Taip pat yra vaikų ir stu
dentų klubas <...>."
Respondente pasakoja, kad bendruomenė egzistuoja iŠ labdaros, ta
čiau vietinių rėmėjų yra nedaug. Šiuo metu esąs sunkus laikotarpis,

o pagalbos reikia didelės. „Pagal Toros įstatymą^ pagal žydų įstaty
mą, kiekvienas žmogus j bendruomenės iždą turi įnešti 10 procentų
savo pelno.Tai yra Toros įsakymas. Taip, turi padėt kitam." Tačiau
visi komentarai apsiriboja bendruomenės veikla. Nuo kitų, bendro
šalies gyvenimo temų, respondente atsiriboja:
„Absoliučiai nenusimanau apie Liettivos stojimą į NATO ir ES.
Ir nesidomiu šiais klausimais. Aš nieko nesuprantu tuose poli
tiniuose žaidimuose. Nors aš girdžiu, kaip mano senukai
diskutuoja, bet aŠ tyliu, kadangi neturiu ką pasakyti.4'
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Trečiasis atvejis — sėkmingos adaptacijos pavyzdys. 42 metų vienos Vil
niaus kirpyklos savininkė lenkė su pasitenkinimu pasakoja apie save:
„Kirpykloje dirbu labai seniai, nuo 17 metų. Mokytis ėmiau iš
kart po mokyklos baigimo, tačiau tikra meistre tapau (o gal dar
netapau?) po 5-6 metų savarankiško darbo. Dar teko mokytis
pas keletą žymių Vilniaus ir Lvovo meistrų. Sovietiniais laikais
buvo savų problemų — amžinas visko deficitas. Tačiau turėjau
daug klientų, savų ryšių, tad „sukausi^. Gyventi buvo įdomu,
dažnai važinėjau po SSRS, dalyvavau įvairiuose konkursuose,
buvau jų prizininkė. <...>
Svarbiausia man buvo šeima: vaikai, vyras, tėvai - tai svarbiausia
mano gyvenime. Mūsų šeima gera, nors visko pasitaiko. PrieŠ
septynerius metus pasistatėme gerq namą, dabargiminės ir drau
gą i per Šventes susirenka pas mus. (Iš papildomų klausimų
paaiškėja, kad giminėje — lenkai, draugai — taip pat lenkai. Aut.
pastaba).
Kodėl [dabar] niekur nevažinėju? Anksčiau buvo daug rūpes
čių su vaikais, buvo maži. Vėliau statėme ir įrengiuėjome namą.
Tikriausiai niekur aš nesijausčiau taip ge^^i: turime puikų so
dą, baseiną. Vasarą daug darbo sode. Be to, mėgstu savo darbą
—daugiau nei dvi dienas per savait^ ilsėtis negaliu."

Kirpykloje kartu su šeimininke dirba 5 žmonės. Visos darbuotojos —
nelietuvės, dvi lenkės, trys rusės (viena kilusi iš Baltarusijos). Tar

pusavyje jos kalbasi rusiškai, su klientais - įvairiai.
„Kaip rinkausi savo bendradarbius? Labai paprastai — aš su
jais dirbu jau daugelį metų, juos pažįstu. Vienintelis skirtumas
-kad dabar tai mano nuosava kirpykla, nors ypatingo pelno kol
kas nėra. K^^ditas, ne visada pakanka klientų, o dar kokie mo
kesčiai! Ne, nemanau, kad tautybė turi kokios no^^ reikšmės:
svarbiausia, kad tai geri meistrai ir aš jais pasitikiu.
Pas mus lankosi labai įvairūs klientai — rusės, pas mane — dau
giausia lietuves, lenkes (jų mažiausia), užsienietės. Iš esmės
tai savarankiškos moteiys, dirbančios, turbūt ne pačios turtin
giausios, tačiau, žinoma, ir ne vargšės. Mūsų kainos vidutinės;
Vilniuje daug kirpyklų, kuriose paslaugos kur kas brangesnės,
žinoma, yra ir tokių, kuriose kirpimas — 5 litai."
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Respondente atmeta bet kokią užuominą apie tai, kad jos socialinių
kontaktų rate vyrauja etniškai riboti ryšiai. Profesiniu požiūriu jos
įmonė veikia puikiai, o įvairiatautė ir įvairiakalbė klientūra jai atro
do pakankamas pripažinimo ženklas. Tyrimo metu daugelis

respondentų neigdavo etninio atsiribojimo galimybę arba vengdavo
šios temos. Apklausti respondentai, kurių pirminių ryšių ratą sudaro
jų tautiečiai, paprastai suvokia tai kaip duotybę, nesvarsto, kaip su

siformuoja jo ribos. Kaip ir viskuo patenkinta kirpėja, jie neskiria
klientūros ir partnerystės. Išties daugeliu atvejų „išorinė" smulkiojo
verslo aplinka (klientai) - etniškai mišri, tačiau dalykinė partnerys
tė konstruojama tik savo etninės grupės ribose. Kirpyklos darbuotojos,
kirpėjos draugai, kurie renkasi pas ją per šventes — nelietuviai.

Nors absoliuti dauguma apklaustų nelietuvių turi lietuvių asmeninių ryŠių rate, esama nedidelio, bet aiškiai pastebimo segmento, kurio santykiai
— etniškai riboti. Vienas respondentas taip apibūdina savo draugus:
„Mano drau^ai — lenkai, nes namie, draugijoje, per šventes mes
kalbame, dainuojame lenkiškai... Kas dar Lietuvoje kalba len
kiškai, be lenkų?"
Kita respondente savo tautybės žmonių vyravimą draugų rate aiškina taip:
„Tai nuo vaikystės, nuo mokyklos; o aš mokiausi rusų mokyklo
je*, ten visi buvo rusai..."

Turbūt reikia paminėti, kad pirminių ryšių monoetiiiiiis pobūdis paplitęs ir tyrinėtas reiškinys. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar etniš
kai ribotus pirminius santykius papildo platesni ir etniškai įvairūs
antriniai ryšiai. Etniškai riboti santykiai būdingesni smulkaus ver
slo grupėse (mūsų atrankoje — „kirpyklų", „gariūnų", iš dalies

„mobiliųjų" kategorijose), nes tokios įmonės dažnai formuojamos pir
minių ryšių pagrindu. Lietuvių vyravimas dalykiniuose santykiuose
itin susijęs su aukštesniu statusu. Kita vertus, jei šalies valdymo ir

administracijos institucijose būtų tik dominuojančios grupės nariai
(vienos tautybės), tai leistų manyti, jog etninė atskirtis egzistuoja ir
tikėtinas diskriminacijos egzistavimas.

5.4. Etninio atsiribojimo raiška| 165

Tačiau kol asmeninis statusas etninėje grupėje yra patenkinamas,

separatizmas individui nekelia problemų. Kirpėja sako: „Politika ne
sidomiu. Nevyriausybinės organizacijos? — supratimo neturiu. Mano

vaikai mokykloje lankė įvairius būrelius. Vaikai mokosi lietuviškoje
mokykloje." Kirpėjos atvejis — tai sėkmingos adaptacijos variantas,
„separatizmas be problemų".

Kaip galėtume apibendrinti, kokios adaptacijos ypatybės gali būti
priskirtos separatizmui kaip individo adaptacijos strategijai? Tai
susidūrimas su ribotomis socialinio mobilumo galimybėmis, šan
sas užimti santykinai reikšmingą statusą „savo" etninėje grupėje
(rusų NVO lyderė), naujų adaptacijos tikslų, kurie suteiktų indivi
dui pasitenkinimą apeinant daugumos visuomenę, paieškos (žydų
NVO savanorė), arba veikla profesinėje socialinėje nišoje, kuri ga
li būti nepatraukli daugumai. Visais atvejais „sava" etninė grupė

individui teikia simbolinę arba realią paramą ir visais atvejais in
dividas atsiduria etniškai ribotų ryšių rate. Todėl pasitraukus į
mažumos grupę socialinio mobilumo šansai visuomet labiau riboti

ta prasme, kad mažesnis pats galimybių ir galimo socialinio pripa
žinimo spektras. Tačiau aptartieji atvejai rodo, jog atskiram

individui separatizmas gali būti racionalus ir priimtinas, o kirpėjos
atveju — netgi sėkmingas adaptacijos būdas. Pasirinkdamas sepa
ratizmą, individas gali sėkmingai išspręsti savo problemas, tačiau

etninis socialinių sferų dalijimosi principas gali būti problemiškas
visuomenės mastu. Tai, kad visi Vilniaus kiemsargiai — rusai (ar
rusakalbiai), nėra problema visai rusų bendruomenei tol, kol rusų
yra įvairiuose socialiniuose sluoksniuose (mobilumas nėra apribo
tas). Tačiau toks reiškinys tampa aktualus visos visuomenės raidai

tada, kai separatistiniu (etniniu) principu pradeda fonnuotis ir ki
tos profesinės nišos — kiemsargiai, taksistai, striptizo šokėjai, greito
maisto užkandinės, kriminalinės grupės, - ypač kai tai yra neprestižinė veikla, kurios imasi mažuma.
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Pilietinio dalyvavimo nuostatos ir etninė atskirtis

Pilietinės vertybės, pilietinė visuomenė ir pagrindinė jos instituci
ja — nevyriausybinė organizacija kartais laikomi veiksniais, galinčiais
užkirsti kelią etniniam atsiribojimui. Toliau apžvelgsime, ar remian
tis šiais kriterijais galima tikėtis, kad separatizmo svarba sumažės.
Apklausos rezultatai apie politinį ir pilietinį respondentų aktyvumą
nebuvo netikėti ir patvirtino menką aktyvumą bei dalyvavimą. Ne
dalyvavimo politinėje veikloje aiškinimas irgi nepasižymi
netikėtumais ar įvairove:
„Anksčiau priklausiau partijai, nes kitaip nebūčiau ^alėjęs dirbti
kariuomenėje. Dabar nepriklausau jokioms partijoms, jokioms
organizacijoms, nes nemoku lietuvių kalbos ir nematau jokios
prasmės joms priklausyti." (50 m. vyras, rusas)
„Nemanau, kad to ^^ikia... Aš esu menininkas. Nemanau, kad
buvo reikalingas dalykas. Partija buvo karjera. Karjera, kai žmo
gus nebegali savo rankomis [dirbti]." (70 m. vyras, totorius)
„Niekada nedalyvavau ir nedalyvauju. Aš nemėgstu minios, gau
jos, didelių kompanijų. Aš manau, kad partija, organizacija yra
savotiška sekta." Ši respondente nurodė vienq esminių priežas
čių, dėl kurių vengia politinio dalyvavimo: „Politika domina tik
tiek, kiek pasižiūriu žinias. Juolab kad esu įsitikinusi, jog nuo
manęs visai niekas nepriklauso, - būtent nuo mano asmenybės,
nuo mano norų, nuo mano balso". (45 m. moteris, rusė)

Politiniu aktyvumu nepasižymi ir jaunesni, socialiai sėkmingi res
pondentai, aiškindami, kad politinių partijų veikloje
„niekad nedalyvavau ir nedalyvausiu. Nedalyvauju, nes ir taip
turiu ką veikti be savo darbų. O tas dalyvavimas jokios konkre
čios naudos man asmeniškai neduoda. Politika manęs nedomina,
aš nepasitikiu politikais..." (25 m. vyras, rusas)

Sėkmingas verslininkas lietuvis analogiškai aiškina savo nenorą da
lyvauti politikoje:
„Partijų, organizacijų veikloje nedalyvauju, išskyrus medžiok
lę. Medžioklės būrelyje esu. Politika mane nelabai domina, tai
tik bendro išsilavinimo dalykas. Politikais gal 10 proc. pasiti
kiu." (50 m. vyras, lietuvis)
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Be išvardytų nedalyvavimo priežasčių (lietuvių kalbos nemokėjimas
ar nepakankamas mokėjimas, nepasitikėjimas politikais, pilietinių
įgūdžių ir patirties stoka), dalis respondentų minėjo ir nusivylimą
politinių organizacijų veikla.
„[Anksčiau] aš priklausiau vienintelei partijai - komunistų, tai buvo vos ne privaloma. Mane kvietė buvę bendrapartiečiai,
dabartiniai socialdemokratai, prieš kokius 10 metų, bet aš pa
galvojau, kad geriau niekam nepriklausyti, nes nė viena partija
nėra tobula. Ir įstatymai, kokiusjie priima, nėra geri..." (52 m.
moteris, rusė)
„Mane politika nelabai domina. Anksčiau patikdavo Brazaus
kas, bet dabar nepatinka, kad jis grįžo. Manau, kad du kartus į
tą pačiq upę neverta bristi." (26 m, vyras, žydas)
„Dalyvavau tautinių mažumų partijoje. Tuo momentu buvo ak
tualu, kai mane agitavo, aš ilgai priešinausi. Ką as galiu? Kalbėti
galiu^ vertybes įrodyti galiu kiekvienam, bet manau, kad laiku
supratau, jog man to nereikia. Suaugusių žmonių žaidimai - vi
sai kitokie žaidimai, man kur kas įdomiau žaisti su vaikais...
Aišku, politikai turi būti profesionalai, galima prisiminti Dzer
žinskio frazę: „Karšta širdis ir šalta galva.1" Žmonės (politikai)
turi galvoti apie tuos, už kuriuos atsako, tačiau mes matome,
kad iki Šiol dar toli iki to. Nemanau, kad Lietuvoje yra daug
politikų, kurie galvoja apie Lietuvos žmonių gerovę, tikrai ne
manau...". (56 m. moteris, totorė)

Apibendrindami politinius veiksnius, skatinančius etninę atskirtį vi
suomenėje, pirmiausia nurodytume pačių individų, priklausančių
etninėms mažumoms, nenorą dalyvauti šalies politiniame gyvenime.

Kai kurie mokslininkai (R. Rose - žr. Kasatkina 1999) aiškina vengi
mo (angį. —avoidance) strategiją kaip mažumų narių pastangas išvengti

situacijų, kuriose jie gali patirti pažeminimą, diskriminaciją.
Tarkime, kad įtakingose politinėse partijose dominuoja lietuvių kil
mės nariai (ypač partijų valdymo struktūrose), ir tai susiję su nelietuvių
kilmės individams sudaromomis simbolinėmis kliūtimis (pvz., prie
kaištai dėl prastos lietuvių kalbos). Tačiau jei politinio aktyvumo siekis
būtų aiškus ir jam kliudytų tik įtakingųjų partijų uždarumas, turėtų
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būti tikėtinas mažumų partijų populiarumas tarp kitataučių. Bet atlik
ti tyiimai (A.Krupavičius, V.Gaidys, R.Ališauskienė) vienareikšmiškai
nepatvirtina panašios prielaidos. Etninių mažumų partijos nesulaukė
išskirtinio palaikymo. Iki šiol nebuvo rusų vienareikšmiško pritarimo
ir palankaus vertinimo Lietuvos rusų sąjungai — politiškai margi na Ha i
struktūrai, kuri savo programos {aiškios programos iš esmės visai ne

turi) įgyvendinimu rūpinasi kone mažiausiai ir kuri jungiasi j koalicijas
pagal „kas pasiūlys" principą. „Lietuvos tautinių mažumų aljansas"

po nesėkmingu bandymų dalyvauti savivaldybių rinkimuose praktiš
kai sustabdė savo veiklą (nors vienas kitas ambicingas politikas bet
kada gali „atgaivinti" tokias partijas). „Lenkų rinkimų akcija", savo
ideologijoje besiremianti etnine atskirtimi, gali būti priskiriama prie
regioninių partijų, kurių tikslai, interesai, rėmėjai apsiriboja Lietuvos
pietryčiais.
Ateityje daugumos visuomenė neturėtų ignoruoti mažumų politinės
marginalizacijos. Viena vertus, etniškai atskiri segmentai labiau po
litiškai pažeidžiami, ne visada aiškiai atstovauja skirtingiems savo
rėmėjų siekiams. Atsiribojimo strategijos Šalininkai ir rėmėjai turėtų
sutikti, kad, sąmoningai arba ne, jie siekia etninių mažumų grupių
marginalumo, nes nemoka (arba nebando) surasti efektyvių dialogo
formų su šalies daugumos visuomene.24 Kita vertus, pilietiškai in
fantilios mažumos, negebančios išreikšti ir siekti savo interesų, bet

apeliuojančios į valdžią, gali tapti politinių manipuliacijų objektu.
Nebrandi šalies pilietinė visuomenė neturi imuniteto nei politinei
anemijai, nei etninei nesantaikai. Tačiau mažumų politinės nuosta
tos visuomenei tuiėtų rūpėti ne tik saugumo (lojalumo) sumetimais,

bet pirmiausia demokratijos plotmėje. Palikti už bendruomenės ribų
2i Be lo, margi na I urnas atsispindi ir etninių NVO tarpusavio santykiuose, kurie būdingi
apskritai visam trečiajam sektoriui - menki organizaciniai gebėjimai, nesugebėjimą^ ko
operuotis, nesidalijimas informacija ir pan. Vienas etninių organizacijų apklausos Klaipė
doje a ti tori ii L.Kraniauskas (apie projektą ir.: Tautinės bendrijos Klaipėdoje ir Liepojoje,
2001) yra minėjęs, jog esama tam tikra etninių NVO narių nepasitenkinimo Klaipėdoje dėl
to, kad „Vilniu^" [turima omenyje Vilniuje esantys etninių organicarijų lyderiai] ignoitioja
proviitcijiĮ.

5.4. Etninio at^iribojimo raiška| 169

pasyvieji ir atsiribojusieji ilgainiui gali prarasti ne tik dalyvavimo
įgūdžius, bet ir įsitraukimo į bendrą politiką kanalus.
Optimizmo suteikia tai, kad informacinio atsiribojimo etninėse gru
pėse nematyti: visose etninėse grupėse domisi arba nesidomi politika
panašus nuošimtis žmonių. Domėjimosi/nesidomėjimo politika nele
mia ir „provincialumas" — visose vietovėse rezultatai panašūs. Šia
prasme mažumose nėra informacinio deficito, „nepasiekiamumo" sin
dromo, t.y. galima manyti, jog egzistuoja informaciniai kanalai joms

pasiekti. Tačiau iš šių duomenų dar negalime spręsti apie cirkuliuo
jančios informacijos pobūdį ir jos poveikį. Taip pat nėra aišku, ar
prisideda ir kaip prie mažumų narių įsitraukimo į visuomeninį gyve
nimą socialiai mobilizuotoji mažumų dalis — nevyriausybinės
organizacijos.

Etninės neį^yriau sybinės organizacijos ir separatizmo ideologija
Nors etninių organizacijų problematika — tai atskiras platus klausi

mas, nebuvęs tarp Šio projekto pagrindinių temų, ją reikia aptarti
kaip svarbų etninių grupių narių adaptacijos konteksto elementą.
Nors etninių organizacijų yra daug, jose dalyvauja palyginti nedaug
žmonių, be to, šių organizacijų efektyvumas gana menkas. Vis dėlto

net ir neįsitraukusiems į jų veiklą etninių grupių nariams jos teikia
tam tikrą visuomeninio dalyvavimo modelį. Koks tas modelis, kas
dalyvauja etninėse nevyriausybinėse organizacijose ir kaip jos suvo

kia savo veiklą?
2003 metij sausio mėnesį vykusio seminaro Tautinių bendrijų na
muose metujo dalyvius apkl^usėme apie įij organizacij^ veikl^,
tikslus, narystę, paramą. Seminaro dalyviai atstovavo labai įvai
rioms etninių grupių organizacijoms (rusų, lenkų, graikų,
baltarusių, ukrainiečių, uzbekų, tadžikų).
IŠ visų apklaustųjų - 12 moterų ir4 vyrai, kurių amžius - nuo 39
iki 68 m., priklausantys organizacijoms vidutiniškai 8 metus. Dau
guma organizacijų lyderių — dirbantys kiti} darbi}, tačiau teigia
savo organizacijai kasdien skiriantys 1-3 valandas. Pačios orga-
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nizacijos- nedidelės: vidutiniškai 40-60 narių (tik lenkij organi
zacija siekė 1400). Savanorių skaičius paprastai mažesnis už
narių. Dominuoja Lietuvos valstybinių įstaigų parama (daugiau
sia TM1D, taip pat - savivaldybės). Kiti paramos šaltiniai
Lietuvoje — privačių asmenų aukos (2-3), nario mokesčiai (2). Tik
4 nurodo užsienio paramą- privačių asmenų aukos, fondai ir vals
tybinės įstaigos (1 ats). Kiti pabrėžia, kad, „deja, negauname".
Organizacijų atstovai minėjo gana abstrakčius jų organizacijų
keliamus tikslus - tai kultūrinių tradicijų, papročių, kalbos iš
saugojimas ir pa n. Kitas svarbus tikslas- veikla švietimo srityje.
Dažnai minimas gana abstraktus tikslas — „tautinių mažumų in
tegracija į Lietuvos visuomenę", dažnai pridedama „į Lietuvos
kultūrinį gyvenimą", „adaptacija kultūriniame Lietuvos gyve
nime", padėti rasti savo vietą visuomenėje. Vienas atsakymas —
didinti etninės grupės autoritetą Lietuvoje; tik viename atsaky
me kaip tikslas minima „teikti savo nariams moralinę, juridinę
ir materialinę paramą", tik viename - „Vilniuje gyvenančių len
kų pilietinių ir tautinių teisių gynimas^'.
Paklausti apie projektus, respondentai nurodė informacinę, švie
timo veiklą, kultūrinių renginių organizavimą. Minimi dviejų
šalių mainai (mokyklų, centrų mainai). Konkretesnius projek
tus, nurodant finansavimo šaltinį, paminėjo tik keletas
respondentų, pvz., „Tautinių mažumų integracija į Lietuvos kul
tūrinį gyvenimą" ir „Valstybinės lietuvių kalbos mokymasis",
ar dokumentinis filmas apie vokiečių bendruomenę.
Menkus organizacinius gebėjimus ir pajėgumus rodo nesufor
muluotos atsakomybės. Į klausimą, už ką jie savo organizacijose
atsakingi, organizacijų lyderiai atsako abstrakčiai ir miglotai,
populiariausias atsakymas — „už viską": „už visą darbą klube"',
„už visą organizacijos veiklą", „už darbo organizavimą", „už
visą bendrijos gyvenimą", veiklos koordinaciją. Atsakymuose
nurodomas organizacijos vidaus darbas^ beveik nėra siekių ir
pareigų atlikti tarpininko vaidmenį. Tik keliuose atsakymuose
minimas interesų atstovavimas arba atstovavimas įvairiose ins
titucijose (Tautinių bendrijų tarybos narys), tik 2 atsakymai projektų rašymas ir jų įgyvendinimas.

Mūsų duomenys rodo menką pilietinį aktyvumą ir lietuvių, ir kitose
grupėse. Projekto interviu metu aiškinomės ir NVO aktyviųjų daly-
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vių bei lyderių nuostatas ir motyvacijas. Pasak vienos NVO lyderės,

dalyvauti veikloje ją skatina tai, kad:
„Pirmiausia lai yra savo tautiečių susibūrimas, nes daugiau tai
nėra kur susirinkti. Tai tikriausiai ir lemta." (40 m. moteris,

žydė)
Kalbant apie savo tautiečių savivaldos įgūdžius ir veiklos pobūdį,
vienas totorių lyderių (50 m. vyras, totorius) kalbėjo apie totorių
„patriotizmo stoką". „Reikėtų daugiau susitikimų, kasdienio juo
do darbo trūksta". Be to, jie nebesilaiko savo papročių, organizaci
joje mažai jaunimo, kuris nelabai domisi tradicinėmis nacionali
nėmis vertybėmis.
Anot aukščiau cituotos vienos rusų organizacijos, turinčios ilgą vi

suomeninės veiklos patirtį, lyderės, pagrindinė etninių NVO paskir
tis—etninio sąmoningumo ugdymas (rusų k.: osoznanije msskich russkimi). Būtent tokios tendencijos vyravo dešimtojo dešimtmečio
pradžioje, o vėliau, anot ekspertės, apie 1994-1995 m., darbas nevy
riausybinėse organizacijose „tapo užsiėmimu, galinčiu teikti pajamų
ir padėti karjerai". Dabar tokia veikla užsiima „fanatikai", kuriems
tai ^ „moralinio, dvasinio egzistavimo ir savirealizacijos visuomenė

je būdas". Tačiau ji patvirtina, kad NVO nariai nėra pati iniciaty
viausia bendruomenės dalis:
Klausimas: Kas šiandien būdinga nariams, žmonėm^, dalyvau
jantiems nevyriausybinių organizaciją veikloje?
„Daugiausia lai vidutinio amžiaus ir pagyvenę žmonės, neini
ciatyvūs (daugiausia), kuriems reikia „renginių organizato
riaus"."

Etninės atskirties adepte galima palaikyti lietuvę valdininkę ir vi
suomenininke, kuri, kalbėdama apie savo visuomeninį tapatumą,
sakė, kad jai dabar sunku, nes
„jaučiu, kad dabar žmonės verčiami prarasti savo tautinį ,.aŠ"'
- man skaudu tai jausti. Esu senų tradicinių pažiūri} žmogus.
Kiekviena tauta turi turėti savo žemę, savo tradicijas, ir nerei
kia to bendro mąstymo ir tautų maišymosi.'" (37 m. moteris,
lietuvė)
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Viešojoje retorikoje įsigalėjus „pilietinės visuomenės" idealui, ne
visuomet gilinamasi, kaip ši visuomenės kokybė pasiekiama. Papras
tai nevyriausybinių organizacijų egzistavimas tiesiogiai siejamas su
pilietine visuomene. Tačiau realiai susikūrusių etninių organizacijų

atveju negalima automatiškai teigti, kad jos išreiškia pilietinę visuo
menę ir jos ideologiją. Ne kiekvienu atveju NVO atlieka pilietiškumo
ugdymo vaidmenį. Tačiau koks galėtų būti etninių organizacijų (o
plačiau — ir etninių grupių) vaidmuo visuomenėje ir valstybėje, nuo
ko jis priklauso?
Bendriausia etninių mažumų NVO paskirtis demokratinėje visuo
menėje - remti ir skatinti kitataučio piliečio integraciją, susidedančią
iš pilietinių, socialinių ir kultūrinių dimensijų. Dažniausiai etninės
NVO atlieka tik sergėtojo nuo asimiliacijos vaidmenį. Problemos es
mė — paplitusi NVO formavimo ideologija, kai telkiant žmones bendrai
veiklai siekiama remtis tik etninėmis vertybėmis. Būtent - tik etni

nėmis vertybėmis, nes kitu atveju tokių organizacijų lyderiai ir
aktyvistai atsidurtų kur kas platesniame, negu jie norėtų, socialinia
me žmonių rate. Paprastai kultūrinio nacionalizmo šalininkai nėra

politikai ir įstatymų leidėjai. Tai y^^ istorikų ir menininkų preroga
tyva; pastarieji, kurdami organizacijas, siekia sutelkti kūrybines jėgas
ir nukreipti jas į savo tautos narius.

Mes etninių (tautinių) NVO ideologijas (juolab kad jos skiriasi) ne
linkę kategoriškai ir vienareikšmiškai pavadinti nei separatistinėmis,
nei skatinančiomis etninę atskirtį. Siekiame išskirti organizacijų, be
siremiančių kultūrinio nacionalizmo nuostatomis, veiklos galinius
padarinius. Panašių organizacijų ypatumai: etnocentrinis tautos, kul
tūros, tradicijų vertinimas; monoetninė organizacijų sudėtis; etniškai
determinuoti kontaktai bei pilietinės visuomenės vertybių neaktualumas. Pastaraisiais metais NVO programose ir veikloje nepaplito

netgi konjunktūriškai naudingas europietiškų vertybių deklaravimas,
nepasinaudota galimybe įsitraukti į informacinį pasirengimą narys
tei Europos Sąjungoje.
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Etninės problematikos tyrinėjimas Lietuvoje remiasi Rytų Europoje
paplitusiomis tradicijomis. Tai — mažumų etnokultūrinio tapatumo
studijos, t.y. šio tapatumo pagrindinių bruožų atskleidimas. Tokia

tradicija yra tarsi Rytų Europos kultūrinio nacionalizmo organiška
dalis, kai dabartinės etninės daugumos, imperijų sudėtyje buvusios
mažumų statuse, įveikė savo tautos kūrimo (nation building) etapą.

Taigi taikant veidrodinio atspindžio principą, mažumoms priskiria
ma kultūrinio nacionalizmo paradigma, kuri daugumai geriausiai
suprantama ir paprastai remiama. Kultūros (kalbos, istorinės atmin

ties, vertybių, religijos) tyrinėjimas i^lieka mažumų tyrinėjimų
dėmesio centre. Tai esminė sudedamoji mažumų kolektyvinio tapa
tumo dimensija; tačiau neatmestinas dėmesys ir kitiems elementams,

iš kurių susideda jų visuomeninė ir pilietinė raiška.
Kaip jau minėta, tam tikras socialinių sferų ir etninių segmentų su

tapimas egzistuoja. Kultūrinio nacionalizmo idėjų populiarumas ir
plėtra tiek visuomeniniu, tiek akademiniu lygmeniu gali tik paska
tinti šio segmento plėtrą. Kitaip tariant, visuomenės etninei atskirčiai

gali pasitarnauti sėkminga etnocentrinės kultūros (švietimo) idėjų ir
etniniu pagrindu sukurtų NVO veiklos simbiozė (tiek daugumos, tiek
mažumos grupėse). Žinoma, etninės atskirties skatinimo ir įtvirtini
mo proceso nuošalyje nelieka politikai populistai, mėgstantys „tautos
poreikių" retoriką, aimanas dėl „pažeisto tautinio orumo" ir matan

tys daugybę klastingų, godžių svetimtaučių - priešų.

Etninių grupių vaidmenys
Atskiros NVO atlieka įvairias funkcijas, tačiau, nepaisant specializa
cijos, organizacijos pajėgios atspindėti tuos vaidmenis, kuriuos etninė

grupė norėtų atlikti visuomenėje arba kuriuos jai skirtų dauguma. Ypač
valstybingumo p^^džioje, kai dar iienusislovėjusi politinė padėtis, et
ninėms grupėms rūpi jų padėtis ir vaidmuo — etninei grupei būtų
parankiau planuoti savo perspektyvas žinant šiuos dalykus. Numatyti
galimus vaidmenis — valstybės etninės politikos uždavinys. Kokie gali

būti šie vaidmenys^ Į tai pažvelgsime retrospektyviai.
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Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu svarstant būsimą tautinių ma
žumų padėtį dažnai buvo minimas tarpininko taip kultūrų vaidmuo.
Iš tiesų daugumoje Sąjūdžio skyrių buvo kitataučių, tačiau tik kai
kurie iš jų ir tik kai kada tapdavo tikrais tarpininkais. Mūsų many
mu, tokio vaidmens susiformavimas priklauso nuo tam tikrų sąlygų:
Pati etninė grupė (mažuma) turi norėti tarpininko vaidmens ar
bent suvokti, kad gali jį atlikti;
Etninės grupės nariai turi būti pasirengę ir pajėgūs imtis šio
vaidmens;
Dauguma turi sutikti ir tam tikrai etninei gnipei pripažinti tar
pininko vaidmenį.

Galima pastebėti tai, kad, nepaisant išankstinių projekcijų, dvi di
džiausios Lietuvos etninės mažumos neturi tarpininko vaidmens.

Apibendrintai tariant, rusai paprastai neturi aspiracijų ir net nenu
mano apie galimą tarpininko vaidmenį, o lietuviai turi pakankamą
kultūrinę kompetenciją ir norą su Rusija bendrauti tiesiogiai. Lenkų
atveju Lietuvoje nelabai pasitikima vietinėmis organizacijomis, ku
rios imtųsi atstovauti kitai valstybei, be to, kaip rodo Lenkijos instituto
pavyzdys, ne visada pasitikima Lietuvos lenkų Lenkijos kultūros iš
manymu. Šiuo metu tarpininko vaidmuo suteikiamas žydų
bendruomenės atstovams — etninė dauguma noriai pasinaudoja jų

tiesiogine ir simboline pagalba. Žydų organizacijų atstovai sėkmin
gai dalyvauja ir tarpvalstybiniuose kontaktuose, ir kultūriniuose
ryšiuose. Totoriai ir karaimai turi pripažintą simbolinį vaidmenį ir
savo buvimu dažnai patvirtina tą tolerantiško ir ilgą istoriją turinčio
krašto įvaizdį, kokio apie save pageidauja visuomenė ir valstybė.
Labai galimas dalykas, kad vaidmens ir pripažinimo turėjimas toto
rių bendruomenei padeda apsisaugoti nuo marginalumo. Būta atvejų,
kai, siekdami raiškiai pademonstruoti savitumą, Lietuvos totoriai kul
tūriniuose renginiuose pristatė Kazanės (o ne Krymo) totorių šokius,
dėvėjo Kazanės totorių kostiumus. Visuomenėje ir valstybėje vyrau

jant kultūrinio nacionalizmo paradigmai kultūriniai artefaktai yra
viena pagrindinių priemonių tapatybei išreikšti. O kai grupės auten-

I 175
tiškų archaiškų priemonių arsenalas yra ribotas, ji pasinaudoja tuo,
ką gali suteikti etniniai giminaičiai: neturintys istorinių sąsajų su
Lietuva, tačiau turintys pakankamai etnografinės medžiagos. Teigia

mas Lietuvos totorių įvaizdis padeda ir naujiems imigrantams:
tikėtina, kad bendras tapatumas ir bendra veikla padeda įveikti adap
tacijos sunkumus. Lygiai taip pat pastebimas kultūrinis litvakų
dominavimas žydų bendruomenėje. Nors skaičiumi vyrauja j Lietu
vą pastaraisiais dešimtmečiais atvykę žydai, jie šliejasi prie
organizacijų, kurios siekia tęsti senosios Lietuvos žydų bendruome

nės tapatumą. Geri pilietiniai (t.y. saviorganizacijos) Įgūdžiai ir
veikianti struktūra, ko gero, yra beveik sunaikintos bendruomenės

kultūrinės autonomijos likučiai.
Taigi, kada etniškumas pasitarnauja kaip adaptacijos priemonė? Tuo
met, kai etninė grupė atlieka pozityvų vaidmenį visuomenėje ir kai
etninė grupė turi aiškią organizacinę struktūrą. Tačiau, be abejo,
pats grupinių socialinių vaidmenų, grįstų etnine priklausomybe, eg
zistavimas - tai tradicinės visuomenės bruožas. Etninės grupės
susitapatinimas su kokiu nors apibrėžtu vaidmeniu — diasporos ata
vizmas. Tačiau pilietiškai infantiliose mažumose tam tikras vaidmenų

aiškumas galėtų paskatinti integracinius įgūdžius, ir priešingai — to
kių vaidmenų nebuvimas (ir jų paieška) gali skatinti separatizmo
tendencijas.

***
Suprantama, kad integracijos, asimiliacijos, marginalizacijos ir se
paratizmo procesai yra daugiaplaniai. Šio skyriaus tikslas — atskleisti,

kaip šios adaptacijos strategijos pasireiškia su konkrečiais indivi
dais. Mums rūpėjo apčiuopti ir atpažinti teoriškai išskirtus adaptacijos
variantus — sutelkti dėmesį ne tiek j visus teoriškai įmanomus sąvo

kų aspektus, kiek pademonstruoti realų adaptacijos turinį. Empirinis
tyrimas (respondentų pasisakymų analizė) rodo, kad mūsų visuome

nėje aptinkami visi keturi pagrindiniai adaptacijos būdai, ir visi jie
egzistuoja vienas š^li^ kito.
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Konkrečių individų atvejais ganėtinai sunku išskirti grynuosius adap
tacijos tipus. Vienos ar kitos strategijos pasirinkimas yra ganai

sąlygiškas, susijęs su individo statuso ir socialinių ryšių ypatybėmis.
Stebėdami, kaip adaptacija pasireiškia individo lygmenyje, negalė
jome išsamiai išanalizuoti visų plataus socialinio masto veiksnių,

darančių įtaką etninių grupių narių identifikacijai, statuso kaitai,
socialiniams ryšiams. Tad dar kartą galima pakartoti, jog adaptaci
jos tipas ne tiek pasirenkamas kaip gerai suplanuota elgesio strategija,

kiek yra rezultatas to, kaip individas derina savo socialinį statusą ir
etninę tapatybę.
Konkretaus adaptacijos tipų turinio analizė verčia atidžiau pažvelgti
į stereotipinius vertinimus, susijusius su žodžiais „integracija", „asi
miliacija", „marginalumas" ar „separatizmas". Integracija ne
visuomet yra socialinės sėkmės arba laisvo pasirinkimo rezultatas.

Žinoma, integracija, kai individas pasiekia pageidaujamą statusą ir
gali išlaikyti savąjį tapatumą, yra, ko gero, demokratiškai visuome
nei optimaliausias socialinis scenarijus. Tačiau reikėtų įvertinti ir
tai, kokiame kontekste tai vyksta ir kokių pastangų reikalauja (in
tegracijos kaina). Dauguma, tikėdamasi mažumų lojalumo iraktyvaus

pilietinių pareigų vykdymo, mažumoms uždeda tam tikrą naštą. Pa
prastai dauguma kontroliuoja, kaip mažumos įsisavina daugumos

kultūrą ir iškelia sąlygą dalyvauti visuomenėje vienodomis sąlygo
mis. Nors ši sąlyga atrodytų pagrįsta ir etikos, ir demokratijos
procedūrų požiūriu, reikia įvertinti^ kad mažumos ne visuomet gali

pajėgti įveikti šią kartelę. Siame kontekste aktualu atsižvelgti, jog
gali atsirasti „integracijos nuovargis". Todėl turėtų egzistuoti būdai,
kuriais dauguma pripažintų, įvertintų arba paremtų mažumų pastan
gas.
Asimiliacija - tai ne vien tik drama, kaip įsivaizduoja mažumos. Ta

čiau reikia skirti asimiliaciją kaip procesą grupės lygmenyje ir atskiro
individo apsisprendimą. Individo lygmenyje ji gali vykti sklandžiai

irnedramatiškai —jei tik abi grupės pripažįsta virsmą, individui pri-
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pažįsta leisę pereiti iš vienos grupės j kitą ir pačiam spręsti dėl savo
tapatybės. Tad teisė asimiliuotis irgi gali būti demokratijos išraiška.
Teorinėje plotmėje reikia skirti kultūrinę ir etninę asimiliaciją. Kul
tūrinis supanašėjimas nebūtinai turi reikšti.savasties (etninės

tapatybės) išnykimą. Tačiau būtina atsižvelgti į tai, artas savasties
išlaikymas yra savanoriškas, ar aplinkos primetamas.

Margi imlumas socialinių permainų laikotarpiu atrodo gana išplitęs
reiškinys. Fragmentiškas tapatumas, nepasitenkinimas pablogėjusia

socialine padėtimi, riboti socialiniai ryšiai leidžia numanyti, kad marginalumas gali tapti ne tik atskirų visuomenės sluoksnių, bet ir visos
etninės grupės problema. Tokiu atveju tai yra ne reiškinys, vertas tik
užuojautos, bet sunkiai prognozuojamas socialinis darinys. Margina lunias sudaro prielaidas deviaciniam elgesiui, marginalios grupės

yra ne tik lengviau socialiai pažeidžiamos, bet ir lengviau jomis ma
nipuliuoti.

Etninis atsiribojimas kartais atrodo kaip padėtis, apgailėtina dėl ne
išvengiamai siaurų individo galimybių. Tačiau apklausa parodė, kad
separatizmas gali būti ne tik siauro akiračio išraiška, bet ir raciona
liai apskaičiuota karjeros siekimo strategija. Negana to, separatizmas

gali teikti individui visišką pasitenkinimą ir savimi, ir savo socialine
aplinka. Etniškai mišrūs klientūros pobūdžio santykiai gali paten
kinti individą jam nė nenutuokiant, kad skirtingų etninių grupių
narius galėtų sieti partnerystės ryšiai. Socialinė separatizmo nauda

individui ir komfortas, kurį jis teikia, lieka iššūkis visuomenei, ku
rioje pilietinis pasyvumas yra norma, tačiau ji norėtų išsiugdyti

demokratiją kaip natūralią savasties dalį. Menkas pilietinis dalyva
vimas nesukuria mechanizmų, galinčių veikli priešinga negu
separatizmas kryptimi. Paradoksalų vaidmenį kartais atlieka ir etni

nės nevyriausybinės organizacijos, tapdamos ne tarpininkėmis tarp
piliečių ir valstybės, bet etnine užuovėja jos nariams ir nuo valsty
bės, ir nuo kitų piliečių.

6. „PRITRAUKTAS KADRAS"

1 fragmentas

Adaptacijos apybraiža: Visagino atvejis
Pastaruoju metu Visaginas imtas laikyti potencialios socialinės kri
zės vietove. Tačiau ši įžvalga nėra aiškiai argumentuota - dažnai

padrikai vardijami AE uždarymo, rusakalbių koncentracijos, bedar
bystės veiksniai. Dažnai šie aiškinimai atrodo menkai susiję su pačių
visaginiečių gyvenimo supratimu. Kur kas blogiau, jei regioninė ir

etninė politika būtų planuojama į jį neatsižvelgiant.
Šiame skyriuje analizuojama Visagino gyventojų tapatybė ir perspek
tyvų suvokimas. Giluminiai interviu su 2 šeimų (gyvenančių Visagine
daugiau kaip 15-20 m.) atstovais leidžia pamatyti jų gyvenimo būdo
ir vertybių krizę bei jos raidą. Regis tai, kas dažnai laikoma „grės
me", patys visaginiečiai jau yra įveikę. Kartais adaptacija sėkmingai
vyko ten, kur jos nesitikėta, ir atvirkščiai. Tačiau santykio su savo
miestu („mes esame tikri visaginiečiai") ir su šalimi derinima^, savo
gyvenimo perspektyvų planavimas ne visada esti paprastas. Tai lei

džia giliau suvokti adaptacijos eigą ir jos šiandieninį kontekstą.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinės įmonės Ignalinos atominės
elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymą, Lietuva
I-ojo reaktoriaus eksploataciją įsipareigojo nutraukti iki 2005 metų.
Antrasis blokas gali būti uždarytas taip 2010 ir 2015 metų. Didžiausi
socialiniai padariniai teks ir Visagino miestui, kuris buvo pastatytas
atominei elektrinei aptarnauti, ir Ignalinos regionui, kurį sudaro Igna
linos ir Zarasų rajonai kartu su Visagino miestu. Rengiamos regiono
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regeneravimo strategijos siekia derinti ir optimaliai įveikti problemas,
kurių pačios regiono savivaldybės atskirai išspręsti negali (ES Phare... 2001a,b). Iki 2005-ųjų prognozuojama, kad tiesiogiai ir
netiesiogiai sumažės 8600 darbo vietų. Užimtumas dėl jėgainės eks
ploatavimo nutraukimo ir susijusių statybos darbų nėra visiškai
įvertintas, nes kol kas neaišku, kokia darbų dalis atiteks Lietuvai. Be

je, reaktoriui išmontuoti tikimasi įdarbinti apie 1300-1500 žmonių
(ES Pbare... 2001b). {vairiose ekspertinėse studijose nurodomi ben
dri ekologiniai regiono kastai dėl IAE uždarymo siekia 655,6 inln. Lt
(164 mlii.USD; - ibid.)Visagino miestui iškyla strateginio apsisprendimo problema — kaip
valdyti socialinį kritimą, kuris jau prasidėjo ir kurį dar labiau pagi
lins atominės elektrinės uždarymas. Demografinė analizė rodo, kad
artimiausiu metu Ignalinos regiono gyventojų skaičius mažės. Visa

gino gyventojų (kurių dauguma - kitataučiai, atvykę iš buvusios SSRS)
skaičius gali sumažėti dvigubai, o tai neigiamai atsilieps miesto ir
regiono socialinei raidai. Ekspertų nuomone, Šiuo metu darbo rinka

yra išbalansuota, ir bet koks masinis darbuotojų atleidimas iš IAE
padidins ilgalaikį nedarbą bei paspartins skurdo ir kitas socialines
problemas (pvz., jau pastebėtas savižudybių skaičiaus, narkomani

jos masto, AIDS susirgimų augimas). Taigi ekspertai teigia, kad
uždarius IAE, Visaginui realiai gresia ilgalaikė socialinė suirutė, kuri
tiesiogiai atsilieps jo gyventojams, nes sukurs sunkiai įveikiamas kliū
tis jų adaptacijai.
Mūsų tyrimo kontekste aktualu klausti, ar individo tautybė gali turė
ti reikšmės jo adaptacinėms nuostatoms socialinės krizės aplinkoje?
Tarp Visagino gyventojų aptinkama bendru (rusai ir totoriai atsaki
nėja panašiai) adaptacijos tendencijų. Pirminė projekto duomenų
(apklausos) analizė nerodė išskirtinių, ypatingų visaginiečių bruo
žų. Tai leido Šio tyrimo autoriams įdėmiau svarstyti hipotezę, kad
adaptacijos sėkmė/nesėkmė labiau priklauso nuo individo, o ne nuo
regiono lygmens veiksnių. Tačiau vėliau atlikti išsamūs interviu su
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visaginiečiais parodė, kad jų asmeninė adaptacija glaudžiai susijusi
su miesto raida.

Visagino „aukso amžius"
„Mes buvome jauni ir buvo jaunas mūsų miestas", - taip šj lai
kotarpį prisimena Olga, Visagine gyvenanti nuo 1979 melų.2^
Trumpi duomenys apie Visagino įkūrimą
1971 m. tuometinė SSRS vyriausybė pradėjo ieškoti vietos nu
matytos atominės jėgainės statybai. Maždaug po metų buvo
nuspręsta galingiausią pasaulyje atominę jėgainę pastatyti Siau
rės Rytų Lietuvoje, prie Drūkšių ežero (kuri iki 1975-12-15 buvo
vadinama Drūkšių atomine jėgaine). 1974-09-13 kartu su Drūk
šių atominės generaliniu planu buvo patvirtintas ir Visagino
(Sniečkaus) miesto planas. Visaginas pradėtas statyti kaip IAE
darbuotojų gyvenvietė. Pasirenkant vietą buvo atsižvelgta į ge
ležinkelio liniją Leningradas—Vilnius—Kuzmca. Pirmasis
gyvenamasis namas pradėtas statyti 1975 m.; 1983 m., įpusė
jus pirmojo mikrorajono statybai, buvo pradėtas a n t ra s
mikrorajonas. Mieste buvo statomi daugiaaukščiai, jame nėra
privačių vieno ar dviejų aukštų namų. Tuo pačiu metu Visagi
nas — labiausiai apželdintas šalyje miestas (želdiniai užima net
46 proc. teritorijos).

Šiame skyriuje remiamasi išsamiais interviu^ atliktais su dviem vi
saginiečių šeimomis 2001 metais. 26 Kaip ir kiekvieno socialinio
tyrimo atveju, svarbu, kiek šios šeimos tipiškos arba kuo išskirtinės
aptariamųjų problemų kontekste. Pabrėžtina, kad visi keturi pašne
kovai labai stipriai identifikuojasi su Visaginu ir vieningai tvirtina,
kad esą „tikri visaginiečiai", „neišsiskirianti mūsų miesto šeima".

Olga dar priduria: „Mes savaip netgi esame puiki šeima, mūsų vai
kai paminėti daugelyje straipsnių ir knygoje apie Visaginą."

25Visagin^s dažnai tebevadinamas „jauniausiu šalies miestu". Tuo tarpu respondente jau
vartoja bii^^yf Imlu)26Interviu buvo atlikti 2001 m. rugpjūčio mėn. Vardai pakeisti.
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Kaip savo tyrimo problemoms analizuoti pasirinkome būtent šias šei
mas? Vienam tyrimo bendraautorių kurį laiką teko būti kartu ir
bendrauti su pašnekovais. Nors pavadinti tai „įtrauktu stebėjimu"

būtų pernelyg pretenzinga, tačiau susiklostę geri santykiai ir pasiti
kėjimas leido iš arti susipažinti su šeimų gyvenimo istorijomis.
Kadangi savo objektyviomis charakteristikomis šie respondentai ati
tiko projekto sumanymą ir atrankos kategorijas anksčiau atliktoje
apklausoje, buvo nuspręsta pasitelkti jų gyvenimo pavyzdžius Visa
gino situacijai aptarti.

Borisas ir Olga Visagine gyvena nuo 1978-1979 metų. Irina ir Vadi
mas gyvena nuo 1980-ųjų. Trumpos jų atvykimo istorijos (aprašymas
pagal respondentų pasakojimus):
1 istorija: Olga ir Borisas atvyko iš Leningrado, kuriame
baigė prestižinę Sovietų Sąjungoje technikos aukštąją mo
kyklą (ryšių institutą). Olgos tėvai tuomet gyveno Leningrade,
tačiau gyvenimo sąlygos jaunai šeimai nebuvo pakankamai
geros. Borisas gyveno instituto bendrabutyje, todėl jo pasky

rimą į Sniečkų (Olga tuo metu buvo akademinėse atostogose
ir prižiūrėjo naujagimį) jauna šeima suvokė kaip paskatini
mą už sėkmingą mokymąsi, kaip sėkmingos naujo gyvenimo
pradžios ženklą. „Mes buvome stebėtinai laimingi. Įsimylė
jau Borisą pi nuo semestro pabaigoje; grupė kartu sunkinėjo
Naujuosius Metus. Taip mūsų susiklostė nuostabus studen
tiškas romanas: baltosios naktys, kelionės į užmiestį, linksmi
bendrakursiai ir geri dėstytojai. Net pinigų trūkumas netem

dė mūsų laimės. Borisas kursą baigė antras, tad paskyrimą į
Sniečkų priėmėme su džiaugsmu. Visų pirma buvo pažadė
tas butas, geras atlyginimas ir — kas labai svarbu — darbas

elektrinėje Lietuvoje, - tokioje paslaptingai vakarietiškoje res
publikoje. Iki tol mano tėvai kartą buvo Druskininkuose ir
mes buvome Panevėžio teatre" (Olga). Borisas taip pat ma

no, kad paskyrimas į naują atominę elektrinę buvo sėkmė.
„Visų pirma mūsų instituto absolventai gana dažnai gaudavo

paskyrimus į armiją, kas man buvo kategoriškai nepriimti-
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na. O tokios elektrinės padėtis buvo labai palanki, nes galėjo
išspręsti daugelį problemų: finansai, butas ir, žinoma, karje
ra, kuri galėjo būti sėkminga. Lietuva traukė savo artumu
Pileriui; aš galvojau, kad visgi grįšime..." (Borisas). Boriso

ir Olgos nuomone, jų viltys visiškai pasiteisino. Atvykęs 1978
m. Borisas ėmė dirbti įyšių operatoriumi, po kelių mėnesių
tapo inžinieriumi, vėliau — padalinio vyr. inžinieriumi, pa

valdžiu vyriausiajam jėgainės personalui. Po penkių mėnesių
jis gavo vieno kambario butą, tad Olga su dukrele atvyko į
naują šeimos būstą. Borisas taip apibūdina gyvenimo pra
džią: „Komandiruotės, buto įrengimas ir nauji pažįstami."
Olga: „Savi namai, už lango — medžiai ir voveres, kelionės į

Vilnių, džinsai, nauji draugai." Po pusantrų metų Olga ėmė
dirbti skaičiavimo centro operatore, vėliau, kai vaiką ėmė
leisti į darželį, - programuotoja.

2 istorija. Vadimas kilęs iš respublikinio lygio sovietinio
partijos funkcionieriaus šeimos. Baigė skaičiavimo techniką
Kijevo politechnikos institute — vienoje stambiausių poli
technikos aukštųjų tuometinėje SSRS, kurioje studijavo
daugelio respublikų atstovai ir jaunimas iš „besivystančių"

Afrikos valstybių bei kitų „broliškų šalių". Baigęs mokslus
aukštojoje, Vadimas grįžo į Rostovą prie Dono, kur tuomet
gyveno tėvų šeima, o tėvas dirbo miesto partijos komitete.

Vadimo karjera prasidėjo vienoje didžiausių SSRS įmonių,
gamykloje gigante — žemės ūko technikos mašinų statykloje.
Po pažinties ir santuokos su Irina, taip Vadimo ir tėvų kilo
rimtų nesutarimų. Irina, statybos technikumą baigusi mergi

na iŠ provincijos („net be aukštojo išsilavinimo") tėvams
neatrodė derama partija jaunam žmogui „iš geros šeimos, su
geru išsilavinimu ir pavydėtina perspektyva". Vadimas su

tuo taikstytis nenorėjo, todėl iškart priėmė Sniečkaus vado
vybės pasiūlymą. Jo teigimu, „atominės jėgainės vadovybė
vykdė tikslinę gerų specialistų atranką visoje Sąjungoje. „AŠ
dirbau sąjunginio masto įmonėje, skaičiavimo centre, buvau

ką tik baigęs vieną geriausių šalies aukštųjų mokyklų. Man
pasiūlė važiuoti į Sniečkų, apie kurį neturėjau jokio suprali-
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mo, tačiau man pasiūlė butą, gerą atlyginimą, - todėl suti

kau" (Vadimas). Atvykę į Sniečkų Vadimas ir Irina iškart
gavo vieno kambario butą. Irina ėmė dirbti statybos valdybo

je {„SMU"), kur dirbo iki 1998 m. (vienoje iš firmų, sukurtų
buvusios statybos valdybos pagrindu). Pasak Irinos, SMU bu
vo viena stambiausių tokio tipo įmonių Lietuvoje, pastačiusi

ne tik miestą, bet ir daugelį kitų objektų šalyje. Joje dirbo
nemažai miesto gyventojų; Irina teigia, kad SMU buvo svar

biausia (po elektrinės) miesto įmonė. Gyvenimo Visagine
pradžią Vadimas apibūdina taip: „Sava šeima ir savas gyveni
mas — geras darbas geroje vietoje (skaičiavimo centre), gera
alga ir geras aprūpinimas, ir neįprastas klimatas-„ne Ukrai
na". Irina: „Sava šeima, butas ir kita šalis". Lietuva Vadimui
ir Irinai tapo „sava" po sūnaus gimimo 1982-aisiais.
Koks mūsų herojams buvo Visagino „aukso amžius"? Apibendrinsime
jų pasisakymus. Visi jie beveik vienodai vertina miesto raidą laiko
požiūriu: „geriausi laikai praeityje", „geriausia buvo iš pradžių". Šiems
žmonėms Visagino „aukso amžius" — tai visų pirma jų jaunystė, naujo

gero gyvenimo naujoje šalyje viltys. Šeimos gyvenimo pradžia taip pat
klostėsi palankiai — sąlygiškai privilegijuotomis sąlygomis (darbas nau
jajame gigante, „sąjunginės reikšmės statyba"). Privilegijos pasireiškė
atlyginimo dydžiu, buto (paties didžiausio deficito sovietiniais laikais)
įsigijimo lengvatomis, miesto infrastruktūros plėtra (vaikų darželių tin
klas, sportavimo galimybės irkt.). Pašnekovai teigė, kad Sniečkus nuo
kitų panašių miestų skyrėsi savo jaukumu, geromis gyvenimo sąlygo
mis ir aprūpinimu (maisto produktų tiekimas ir pan.), tačiau svarbiausia
— ramybe ir saugumu. Dėi savo karjeros ir profesinio tobulėjimo gali

mybių pateikėjai kiek skeptiškesni. Olga, Borisas kalbėjo apie savo
pažįstamus, dirbusius tiesiogiai eksploatuojant atominį reaktorių. Štai

jų profesinės karjeros galimybės buvusios geresnės. Analizuojant me
džiagą netgi atrodė, kad apklausti visaginiečiai savo profesinę karjerą
vertina šiek tiek apgailestaudami („neišsipildžiusios viltys"). Tačiau
greičiausiai tai psichologinio pobūdžio vertinimų įtaka, „vidutinio am
žiaus" krizės apraiškos.
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Be sąjunginio pavaldumo objektams ir sąjunginės reikšmės didžio
sioms statyboms būdingų privilegijų (minėti atlyginimas, karjeros ir
profesinės kompetencijos galimybės), pateikėjų manymu, Sniečkus
turėjo „uždariesiems miestams" būdingų pranašumų: pasižymėjo san

tykiniu socialiniu gyventojų homogeniškumu ir tokiems miestams
savitu saugumo bei padėties stabilumo jausmu.

Visagino gyventojų amžiaus struktūra
Iš 33,6 tūkst. dabartinių Visagino gyventojų 26 proc. yra ikidarbinio amžiaus, 66 proc. (22 176 gyventojai) - darbin^o
amžiaus ir 8 proc. - pensinio. Tad ir dabartinio Visagino gyven
tojų amžiaus struktūra yra pranaši, tai -jaunas miestas. 1999
metais vidutinis Visagino gyventojų amžius buvo 30,6 m. (vyrų
- 29,7 m., moterų - 31,6 m.).
Šaltinis: ES Phare projektas (2001b).

Dabartinė situacija ir krizės prielaidos
Visaginas buvo kurtas kaip naujas miestas, tačiau jo plėtra buvo nu
traukta. Miesto vieta buvo parinkta atsižvelgiant į Baltijos regiono ener
getinės sistemos poreikius, todėl miestas atsirado Lietuvos pasienyje

prie Latvijos ir Baltarusijos. Dėl visiško miesto plėtros scenarijaus ir jo
aplinkos pasikeitimo yra aišku, kad Ignalinos AE uždarymas paspartins
kritimą, kuris jau prasidėjo {ES Phare... 2001b: 11). Pažvelgsime, kaip
miesto raidos kritinius lūžius apibūdina visaginiečiai.
Vadimas pirmiausia mini perestroiką ir Černobylio AE avariją. Jam
perestroika - Sovietų Sąjungos griūties atskaitos taškas, o Černoby
lis - „tragiškas atsitiktinumas, nuo kurio prasidėjo SSRS atominės

energetikos krizė". Olgai perestroika - „vilčių metas, ilgai lauktų
permainų pradžia". Černobylio avarija, Boriso žodžiais, „tragedija,
civilizacijos lūžio taškas", „Sovietų Sąjungos pabaigos pradžia". 01-

ga paminėjo, kad „Černobylis išsklaidė mitą apie fizikų atomininkų
išskirtinumą". Jos žodžiais, dauguma fizikų, „eksploatuotojų", pasi

traukusių iŠ savo profesinės srities, taip apsisprendė būtent po Cer-
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nobylio avarijos. Borisas pastebėjo, kad ši avarija paskatino tam tik

rą plėtrą Visagine (po 1990 m.), tiksliau, „tarptautinės dotacijos pir
mojo ir antrojo Ignalinos AE bloko saugumui didinti buvo skilios
baiminantis Černobylio atvejo pasikartojimo" (Borisas).
Visi keturi toliau minėjo Sąjūdį ir jo ekologines akcijas aplink tuome
tinį Sniečkų (pasak pašnekovų, tai — 1988-1989 m.). Įdomu pastebėti,
kad nė vienas neįvardijo tiesioginių organizatorių (pvz., Žaliųjų judė
jimo), atmintyje - tik „Sąjūdis" ir V.Landsbergio pavardė. Irina prisi
mena, kad tuomet ji labiausiai troško viską mesti ir išvažiuoti, tačiau
netmkus sunkiai susirgo, o „tada viskas tapo vis liek". „Man atrodė,
kad miestas apsuptas ir izoliuotas nuo viso pasaulio. Aš visiškai nesu
pratau, kas vyksta. Tai tuomet prasidėjo kaimynų, pažįstamų išsikraus

tymai; visų pirma išvažiuodavo patys geriausieji - į kitas elektrines, į
kitus miestus (ir buvusioje Sąjungoje, ir Vakaruose)" (Irina). Vadimas
taip pat teigia, kad po minėtų akcijų specialistai pradėjo išvažiuoti iŠ
miesto („eksploatuotojai", „ryšininkai", „atomininkai"). Objektyvūs
duomenys patvirtina, kad migracijos pikas buvo 1992-1993 m. (Lietu

vos gyventojai 1990-2000 (2002)). Be to, Vadimas sako, jog „tuo lai
kotarpiu" (Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpis) „man paaiškėjo,
kad Lietuvai atominė jėgainė — ne pagal jėgas; atominės jėgainės — tai

šiuolaikinių stiprių valstybių sritis. Visa tolesnių įvykių eiga patvirti
no mano nuomonę" (Vadimas).

Olga ir Borisas, palaikę „lietuvių nepriklausomybės siekį" ir žinoję
apie panašias „žaliųjų" akcijas kitose tuometinės Sąjungos vietose,
pastebėjo, kad „tokiais būdais rusakalbių gyventojų integracija ne

vykdoma" (Olga).
Galiausiai kritinis miesto istorijos momentas — tai „sprendimas nu

traukti IAE eksploataciją". Svarstydami ir vertindami dabartinę padė
tį, pateikėjai pakankamai apibrėžtai atskiria savo asmeninį (ir šeimos)
likimą nuo miesto likimo. ^iuo metu elektrinėje dirba Vadimas ir Bo
risas. Irina nedirba dėl sveikatos, be to, statybos įmonė, kurioje ji dir
bo paskutiniaisiais metais, buvo uždaiyta 1998-aisiais. Olga nuo 1999
m. dirba ekonomiste nedidelėje privačioje prekybos įmonėje. Mūsų
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pašnekovai, jų žodžiais, per nugyventus metus priprato prie miesto, turi

gerus butus (Irina ir Vadimas — trijų kambarių, Olga ir Borisas — turėjo
keturių kambarių, kurį neseniai išsikeitė į geresnės kokybės trijų kam
barių butą). Ir vis dėlto abi poros neatmeta savo ketinimų išsikelti iš
Visagino. Borisas: „Iki uždarymo man dar pakaks darbo, o paskui —

matysime..." Vadimas po trejų metų galės išeiti į pensiją, jis tikisi žada
mų piniginių kompensacijų, todėl elektrinės uždarymas jį „mažai palie
čia". Kaip viena iš pagrindinių rimtų priežasčių, siejančių su miestu,
minimas „butas" - pagrindinis ir vienintelis posovietinės visuomenės
žmonių turtas. Tačiau šiandieninė Visagino situacija paskatino gyvena
mojo ploto nuvertėjimą, respondentų teigimu, esama tuščių butų. Kainų

kritimas sudarė galimybę pasipelnyti „prieštaringos reputacijos firmoms",
kurios pusvelčiui superka nuskurdusiųjų butus kituose didmiesčiuose
(dažniausiai minimi Vilnius ir Klaipėda, kai kada-Kaunas) ir perkelia
dažnai asocialius jų savininkus į Visaginą. Respondentų manymu, že

mos kainos paskatino ir valdžią imtis panašios veiklos: ištuštėjusiuose
bendrabučiuose, žemos kokybės būstuose apgyvendinami bausmę atli
kę kaliniai. Būtent šios priežastys laikomos kriminogeninės padėties blo
gėjimo priežastimis. Šitaip keturi visaginiečiai nusako šiandienos
trūkumus, kurie yra kont^^stas jų praeities apibūdinimams: „Nėra bu
vusio saugumo, ramybės, neliko ankstesnės gyvenimo pusiausvyros, mies
te atsirado žmonių, kurių tiesiog negalėjo būti ankstesniais metais."
Pašnekovai pripažįsta, kad tai - ne tik Visagino problema. Tačiau išryš

kėja akivaizdi nuomonė: mūsų herojai savo miestą vis dar suvokia kaip
išskirtinę teritoriją, kone valstybę valstybėje. Be to, neigdami IAE užda
rymo įtaką savo likimui (priešingai, jie raiškiai pabrėžia savo apgintumą, - kas išduoda vidinį diskomfortą), visas neigiamas permainas mieste

sieja beveik vien tik sujos uždarymu.
Pabaigoje norisi dar kartą paminėti, kad šia medžiaga nesiūloma da
ryti apibendrinimų (kad ir kokie būtų išsamūs interviu^ tyrėjų meto
dologija efektyvi, pateikėjai kruopščiai atrinkti ir jų pasakojimai atviri); ji siekia pristatyti tuos socialinio paveikslo fragmentus, kurie

dažnai lieka nepastebėti. Į juos atsižvelgus galima teigti, kad mūsų
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prielaida apie tai, kad adaptacijos sėkmės veiksniai glūdi individo {o
ne regiono) lygmenyje, nepasitvirtino. Pastebime priešingą dalyką: ki
lę iš skirtingų vietovių, šeimų, skirtingų tautybių, interviu metu at

skleidę skirtingas pradines vertybes, jaunystėje gyvenę kitokiomis
aplinkybėmis (kitoks gyvenimo būdas), dabar jie tapo stebėtinai pa
našūs: vienodai suvokia ir vertina šiandieninę situaciją, jų vertybių
sistemos supanašėjusios. Paralelės išryškėja ir dėl vaikų. Poru vaikai
įgijo išsilavinimą Maskvoje (Irinos ir Vadimo sūnus) ir St. Peterburge
(Olgos ir Boriso dukra). Abi šeimos kategoriškai atmeta galimybę savo
vaikų ateitį kaip nors sieti su Visaginu. Irina ir Vadimas, kalbėdami
apie pageidaujamą šalį savo atžalai gyventi, mini Vakarų Europą, JAV,
Kanadą. Kitos poros atžala sukūrė šeimą ir gyvena St. Peterburge. Ten,

išėję į pensiją, norėtų peisikelti ir tėvai. Pateikėjai patvirtino, kad pa
našūs siekiai ir vaikų emigracijos skatinimas Visagine paplitę. Vadi
mas pasakojo apie taip visaginiečių populiarų sutuoktinio paieškos
būdą internetu, minėjo konkrečius sėkmingus pavyzdžius (santuokos

su Australijos, Kanados, JAV piliečiais).
Miestas, iŠ kurio jie siekia išsiųsti savo vaikus, jų gyvenime tapo ir
liko svarbiausiu. Jie - kuo tikriausi visaginiečiai, nugyvenę čia ket

virtį amžiaus, didesniąją savo gyvenimo dalį; Visagine jų šeimos būs
tai, artimieji, draugai. Ir veikiausiai, kad miesto likimas, kuris šiuo

metu yra politinio elito apsisprendimo objektas ir labai priklauso
nuo apibrėžto politikų rato, nulems ir mūsų pašnekovų ar panašių

visaginiečių ateitį.
Migracijos tendencijos.
Šiuo metu prognozuojami (le^alios) imi^racijos tempai artimiau
siu metu smarkiai nekis (jei neįvyks nenumatytų sukrėtimų),
todėl neturėtų sukelti esminių Lietuvos gyventojų skaičiaus ir
struktūros pokyčių (Lietuvos gyventojai 1990-2000. 2002: 78).
Emigracijos mastai praėjusį dešimtmetį taip pat sumažėjo, ta
čiau šis procesas nebuvo toks tolygus, kaip imigracija. Dešimtojo
dešimtmečio pradžio|e išvykstančiųjų skaičius esmingai išaugo
ir 1992 m. pasiekė aukščiausią lygį, o vėliau mažėjo. Dauguma
emigruojančių buvo rusai (1992 m. jie sudarė 56,8 proc. emig-
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rantų, 1993 m. — 58,9); „rusakalbiai" iki šiol sudaro didžiausią
išvykstančiųjų dalį. Kitaip tariant, rusų, ukrainiečių, baltaru
sių repatriacija, nors ir mažėjanti, yra viena pagrindinių
(legalios) emigracijos iš Lietuvos dalių. Tik nuo 2000 m. tarp
emigruojančių pradėjo vyrauti lietuviai. Kitų etninių mažumų
narių tarptautinė migracija nėra ryški. Pvz., išvykstančių lenkų
skaičius, 1990-1992 m. siekęs 1-1,5 tūkst. permetus, kasmet
labai mažėjo ir šiuo metu yra nežymus (žr. 6.1.1 lentelę žemiau).
Šalies migracijos tendencijas atitinka ir Visagino situacija. Dėl
migracijos poveikio Visagino gyventojų skaičius mažėjo 19911993 m. ir 1997-2000 m., o 1994-1996 m. augo.

6.1.1 lentelė. Pagrindinių tautybių žmonių dalis imigracijos ir emigracijos
srautuose ^procentais)
Šaltinis: Lietuvos gyventojai 1990-2000 (2002: 80)

METAI LIETUVIAI

RUSAI UKRAINIEČIAI BALTARUSIAI
1M1GRA C1JA

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

23.1
25.3
34.1
41,5
33.1
26.9
33.4
34.9
31,9
30,1
44,1

42,7
43,3
40,2
34,8
35,6
41,0
35,7
34,5
33,6
33,1
21.6

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

8,0
8,3
6.0
4.5
7.7

52,0
50,3
56,8
58,9
50,5
51,5
45.4
44,7
38,8
34,3
30,1

13,8
10,1
7.9
5,1
6,1
6.3
7.9
6.5
6,9
6,9
4.9

7,5
6,4
6.6
5,3
7,7
7,4
5,1
5.6
6.9
5.1
2.0

LENKAI

^ydai

KITI

10,2
7.2
5.4
6,5
5,9
4.5
4.8
4.9
4.9
4.2
4,6

0.9
0.9
0,6
0,6
1.0
1,6
0,6

1.8
6,8
5,3
6,1
10,6
12,3
12,7
12,4
15,1
20,2
22,4

U
0,8
0,4
0.5

EMIGRA C1JA

9,3
8,3
12,2
13,8
16,9
30,4

11,6
10,8
13,4
15,0
8,8
7,8
10,5
6.2
5,9
5,2
4,7

7,9
11,1
12.2
10.4
8.4
6.5
6.8
7.2
9,2
8,6
7,1

4.3
8.0
4.3
3.0
4,3
3,3
2,7
4,5
4,7
3.9
4.3

11,4
5,9
2,3
2,6
7.9
7,3
6.9
9,5
5,1
7,7
5,0

4.9
5.6
5.0
5.5
12.3
14.3
19.4
15.6
22.4
23.4
18,5

2 fragmentas

Mažumų nuostatos: parama narystei Europos Sąjungoje

Šiame skyrelyje apžvelgsime, ar didžiausių etninių grupių parama
Lietuvos narystei Europos Sąjungoje skiriasi ir kaip ji pakito; aptar
sime, kokia motyvacija remiasi palankumas arba nepalankumas
eurointegracijai.2'

Pagrindimą etninių grupių nuostatos dėl Lietuvos narystės ES
Apibendrintai žvelgiant visose pagrindinėse etninėse grupėse laiko
masi panašios nuomonės dėl Lietuvos ateities Europos Sąjungoje. Vi

sose jų pritariančiųjų skaičius didesnis už nepritariančiųjų. Tam tikrais
laikotarpiais absoliutus pritariančiųjų ir nepritariančiųjų narystei skai
čius kinta, todėl derėtų atsižvelgti į platesnius laiko intervalus apiben
drinančius duomenis: jie gali atskleisti ne momentinius svyravimus
(pvz., per mėnesį), o tam tikras tendencijas. įvertinus agreguotus duo
menis28 apie paramą Lietuvos narystei ES matyti, kad nedidelių skir
tumų esama. Palyginsime turimus 1997—1998, 2000-ųjų antrosios

pusės (birželis—gruodis) ir 2003 m. pradžios (vasaris) duomenis apie
didžiausių Lietuvos etninių grupių - lietuvių, rusų, lenkų - nuomones

dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (1-4 pav.).
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ankstyvuoju laikotarpiu būta entu
ziazmo, kuris aiškėjant prisitaikymo prie ES būtinybei (reformos,

-'• Ankstesnį Šio skyriaus versija buvo publikuota (Kasatkina N., Leončikas T. ( 2002).
2S Paprastai Lietuvoje atliekami] viešosios nuomonės apklausų imlyje ( — 1000) nelietuvių
poaibis (atitinkantis santykinę nelietuvių gyventoji} dalį visoje Lietuvos populiacijoje) bū
na per mažas, kad butų galima daryti palikimas išvadas. Tačiau atliekant reguliarias ap
klausas įvertinti specifines grupes galima sujungus kelių apklausų duomenis - taip išple
čiama apklaustų respondentų aibė iki skaičiaus, leidžiančio daryti statistiškai patikimes
nius apibendrinimus. Taip gauti duomenys vadinami agreguotais.
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žemės ūkio pertvarkymas) ilgainiui kiek išblėso. Nors prasidėjus Lie
tuvos ir ES deryboms 2000 m. padažnėjo diskusijų, padaugėjo infor
macijos ir visuomenėje kilo didesnis pagyvėjimas, jis nebuvo vienodas
skirtingose etninėse grupėse.29 Trečiasis etapas — tai laikotarpis iki
referendumo, kuriam buvo būdinga gana stabili visuomenės parama
narystei ES.
Esama nuomonės, kad visuomenės pritarimas Europos integra
cijai ar Europos Sąjungos plėtrai susijęs su vyriausybės
populiarumu (ir ES narėse, ir besiderančiose šalyse): parama
Europos integracijai visuomenėje didesnė tuomet^ kai vyriau
sybė populiari ir visuomenė palankiai vertina jos veiklą
(dažniausiai ir pozicija, ir opozicija išlaiko tą pači^ — proeuropinę- politikos kryptį}. Kitaip tariant, daugelyje šalių kai kurie
žmonės eurointegraciją laiko „valdžios reikalu", irtas „valdžios
reikalas^ labiau remiamas tada. kai palaikoma pati „valdžia''
(pirmiausia - vyriausybė ir parlamentas). Lietuvoje į šią sąsają
dėmesį yra atkreipęs V. Gaidys. Sis aiškinimas gana gerai tinka
komentuojant trumpalaikius svyravimus ir taikant jį visuome
nės daugumai. O kuo ypatingi atskiri) tautinių grupių, jų
segmentų požiūriai?

2000-aisiais visose grupėse pagausėjo narystės ES priešininkų ir su
mažėjo neapsisprendusiųjų skaičius. Tačiau ir pirmajame etape, ir
2000-aisiais daugiausia neapsisprendusiųjų — lenkai. Turint tai ome

nyje, gana pagrįstai atrodo lenkų gyventojų auditorijai skirtos
informacijos plėtra. Išaugęs lenkų euroskeptikų skaičius ir labiau
negu lietuvių sumažėjęs šalininkų skaičius gali būti susijęs su kai
kurių lenkų, gyvenančių periferijoje ir susijusių su žemės ūkiu, situ
acija. Nerimas dėl žemės nuosavybės gali būti vienas iš veiksnių,
turinčių reikšmės jų nuostatoms dėl narystės Europos Sąjungoje. Plati
apklausa, atlikta likus keliems mėnesiams iki referendumo, aiškiai
atskleidė, kad ne tik lenkai, bet ir didelė dalis rusų neturi aiškios
nuomonės dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą. Besibaigiančių de-

19 Plačiau nuomonių apklausų rezultatus yra apžvelgęs V. Gaidys (2002).
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rybų ir artėjančio referendumo kurstomas visuomenės entuziazmas

menkai palietė nelietuviškąją visuomenės dalį.
Iki 1999 ni. rusų, pasirengusių balsuoti už Lietuvos narystę ES, nuo

šimtis buvo didžiausias. Vienas iš šio skirtumo paaiškinimų buvo
tam tikri sociodemografiniai tautinių grupių skirtumai. Iš reguliarių
apklausų duomenų yra žinoma, kad miesto gyventojai narystę ES
remia labiau nei kaimiečiai; palankiam eurointegracijos vertinimui

įtakos turi aukštasis išsilavinimas. Tarp rusų palyginti daugiau mies
tiečių ir žmonių su aukštuoju išsilavinimu, esą todėl jie ir remia
Lietuvos narystę ES. Mažai tikėtina, kad rusų sociodemografinė su

dėtis per aptariamus porą metų iš esmės pasikeitė (aktyviausia
migracija vyko kiek anksčiau), tačiau nuostatos dėl eurointegracijos

pakito radikaliausiai iš visų trijų tautinių grupių. Todėi vargu ar ru
sų nuostatas galima paaiškinti populiacijos bruožais. Be to, tam tikiiį
abejonių kelia ir pats rusų populiacijos sociodemograftnis portretas,
kuris remiasi dar 1989 m. įvykusio surašymo duomenimis. Koks mig
racijos, kilusios po Nepriklausomybės atkūrimo, poveikis, dar nebuvo

tiksliai įvertinta. Bet kuriuo atveju euroskeptikų skaičius analizuo
jamuoju laikotarpiu išaugo dvigubai, ir 2000 m. trečdalis rusų buvo
nusiteikę prieš eurointegraciją. Ar gali būti, kad tai — tik situacinis
nuotaikų svyravimas, susijęs su aukščiau minėtu „valdžios" popu

liarumo fenomenu (2000 m. rudenį vyko Seimo rinkimai)? Šio
aiškinimo nepakaktų: esminį kai kurių rusų prieštaravimą Lietuvos
narystei rodo didesnis, nei kitose grupėse, skaičius žmonių, apskri

tai atmetančių šią perspektyvą, o ne abejojančių dėl tinkamiausio
laiko, pasirengimo ar pan. (t.y. į apklausose teiktą klausimą „Kada

Lietuvai tikslingiausia įstoti j ES?" atsakančių „niekada").

Mažumų nuomonės formavimosi veiksniai
Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į mažumų socialinės adaptacijos

ir jų nuostatų santykį. Kaip minėta (2 ir 5.1 skyrius), labiau prisitai
kiusiomis, labiau integruotomis mažumomis galime laikyti tas, kurios
į daugumą panašios savo socialine situacija ir požiūriais į bendrus
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visuomenės reikalus. Tad kuo labiau mažuma integruota į bendrą
valstybės ir visuomenės kontekstą, tuo jos nuostatos (įskaitant ir eurointegracines) artimesnės (analogiškos) daugumos tautinės grupės
nuostatoms.

Lenkų nuostatos atitinka analogiškoms socialinėms grupėms pri
klausančių lietuvių nuostatas. Ir ne tik integracijos į ES klausimu.
Politinį lojalumą atspindinčios vertybės taip pat rodo, jog reikia
persvarstyti kai kuriuos stereotipus. Štai kaip išsidėsto etninės gru

pės pagal apsisprendusiųjų eiti ginti savo šalį, jei kiltų karas,
proporciją 1999 metais: lenkų — 60, lietuvių — 48, rusų — 38 pro
centai (5 pav.). | klausimą, ar didžiuojatės, jog esate Lietuvos

pilietis, pusė apklaustų rusų 1999 metais atsakė, kad nelabai arba
nesididžiuoja. O nesididžiuojančių lietuvių ir lenkų dalis —mažes
nė ir tarpusavyje beveik nesiskiria (atitinkamai 37 ir 36 proc).
Pilietybe didžiuojasi trečdalis rusų ir daugiau negu pusė lietuvių ir
lenkų (Leoučikas 2000: 425-426). Šie palyginimai paneigia len
kų, kaip nepakankamai integruotos grupės, stereotipą ir patvirtina,

kad lenkakalbiams gyventojams galima taikyti panašią, kaip ir lie
tuviams, informavimo apie ES strategiją. Prie lenkams specifiškų

nuomonės apie stojimą į ES formuojančių veiksnių galima priskirti
Lenkijos pavyzdį. Lenkijos valstybės ir visuomenės palankumas
eurointegracijai veikia kaip tam tikras autoritetas; savo ruožtu Len

kijos piliečių nuomonės ir patirtis gali būti vienas iš pasitikėjimą
keliančių informacijos perteikimo būdų.30 Kita vertus, galima spė
ti, jog ir taip jautrus žemės grąžinimo klausimas Vilnijoje gali
padidinti skeptiškumą dėl su naryste ES susijusio žemės pardavi
mo užsieniečiams. Papildomas veiksnys yra Vilnijoje, ypač pasienio
rajonuose, populiari „Lukašenkos televizija".
Per pastaiuosius kelerius metus rusų grupė iŠ didžiausių euroentuziastų tapo didžiausiais euroskeptikais. Dabar akivaizdu, kad msų

30 Panaudota^ Nacionali^ės regionų plčtro? agentūros projekte „Vilniaus regiono lenkakalbiij pyventojų informavimas apie Lietuvos stojimą į ES" (2001 m.), pakviečiant lektorius iš
Lenkijos.
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euroinlegracinių nuostatų aiškinimas jų palyginti auk^tesniu išsila
vinimu, gyvenimu mieste ar socialine sėkme yra nepakankamas, nes

jų nuostatos ilgainiui kito labiausiai - ir kito kitaip negu daugumos.
Todėl vertėtų aptaili daugiau veiksnių, formuojančių rusų suvokimą
apie eurointegraciją. Autorių renkama interviu medžiaga leidžia for
muluoti hipotezę apie tapatumo nulemtas rusų eurointegracines

nuostatas. Šiuo atveju pagrindiniai socialinės adaptacijos rodikliai
yra ne formalios charakteristikos (išsilavinimas, amžius, miestas/kai
mas), o subjektyvi savijauta, kuri, kaip minėta, susijusi su simboline
sąveika. Išaugęs euroskeptiškumas, mūsų manymu, gali išreikšti gi

lėjančią rusų marginalizaciją, atotrūkį nuo bendrų visuomenės
aktualijų, indiferentiškumą ar net susvetimėjimą. Pilietinę anomiją
palaiko ir spauda rusų kalba, mažai rašanti ir neorientuojanti savo

skaitytojų į dalyvavimą Lietuvos vidaus gyvenime (Mackevič 2002).
Lietuvos rusiški laikraščiai taip pat yra vienas iŠ informacijos kana

lų, perteikiančių Rusijos nuomones, kurios (kaip ir lenkų atveju)
turi tam tikros reikšmės rusų tautybės Lietuvos piliečiams. Dėl to

galima aplikti tam tikro rusų skeptiškumo, abejonių dėl Kaliningra
do padėties ateityje (kuri per pastaruosius porą metų tapo aktualija),
nore sunku spręsti apie kokius nors realius Lietuvos rusų ryšius su

Kaliningradu. Užsitęsusi nežinia dėl Visagino perspektyvų yra vie
nas iš veiksnių, formuojančių nuomonę apie Lietuvos nepajėgumą
išspręsti regioninio masto problemos ir skatinančių rusus savo ateit^
sieti su išvykimu.
Paradoksalu, tačiau net euroentuziazmas dažnai gali būti ne rusų

integracijos \ Lietuvos visuomenę, o jų atotrūkio išraiška. Pavyzdžiui,
tikėtina, kad rusų grupėje ryškios migracinės nuostatos skatina pa
lankumą Lietuvos narystei ES. Tačiau pats migracinių nuostatų

stiprumas rodo tam tikrą diskomfortą. Iki šiol tarp rusų pastebimas
drovėjimasis dėl kalbos barjero arba dėl nelietuviškos pavardės. Tai
rodo ryškų mažumos sindromą ir tarpetninių santykių aktualumą. O

rusai eurobiurokratijai yra linkę priskirti efektyvios mažumų teisių
gynėjos vaidmenį.
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Turint omenyje subjektyviai sau priskiriamą statuso sumenkėjimą,
tapatybės krizę (palyginti menka identifikacija su daugybe apklau
sose siūlomų identifikacijos grupių) ir palyginti silpną tapatinimąsi
su šalimi, sunku sutikti, kad rusų euroentuziazmas - tai tiesiog so

cialinės sėkmės ar integracijos atspindys. Veikiau parama „Europos
reikalui" turi simbolinę prasmę ir labiau yra susijusi su mažumos
savijauta, o ne tik su sociodemografiniais bruožais, dabartine sėkme
ar racionaliu išskaičiavimu.31 Kai nekvalifikuotas darbininkas rusas pareiškia, kad „aš — Europos žmogus"32, jis išsaugo savigarbą ir

įgauna orumo. Remti Europos idėją - tai būdas išvengti susidūrimo
su dalyvavimo nacionalinėje valstybėje problema, tai būdas atsiri
boti, peržengti mažumos ir daugumos santykių problemą. Kartais tai
— nesąmoningas mėginimas įveikti savo situacijos problemas, margi -

nalizacijos grėsmę, pavyzdžiui, viską sieti su „netolimoje" ateityje
pasikeisiančia situacija, kai lietuviškumas, esą, praras savo svarbą:
„O jau tos [k^lbos žinių] kategorijos — absurdas. Po kelerių me
tų iŠ to apskritai bus juokiamasi! Tikriausiai negalima lokių
dalykų kalbėti, bet po penkerių metų čia bus anglų kalba, ir nė
vienas lietuvis nepasakys: kalbėkime lietuviškai. Jie kalbės ang
liškai" (40 m. moteris, rusė).
Marginalumas nebūtinai reiškia absoliutų atotrūkį arba asocialų gy

venimą. Atsidūrę taip dviejų kultūrų, nelietuvių tautybės žmonės ne
visuomet randa atramą: praradę vienos kultūros pagrindus (pvz., ry-

Šį su savo etnine bendruomene arba jos kultūra), negali pritapti prie
kitos (Šalies, kurioje gyvena). 0 tokios atramos egzistavimas — gana
svarbus daugelio visuomeninių nuostatų formavimuisi.

31 Kultūrinės simpatijos „Europai" taip pat neturi reik^mės: nurodydami grupes, su kurio
mis jaučiasi susiję, Lietuvos rusai „Europ^" ir „europiečius" žymi taip pat retai, kaip ir
kitų tautybių Lietuvos žmonės.
31 Pilotinis interviu (2001 birželis, N.Kasatkina).
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2 FRAGMENTAS. Mažumu i

6.2.1-4 pav. Nuomone apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje: lietuvių, ru
sų ir lenkų grupės. Klausimas: Jei rytoj vykt^ referenAiunas del Lietuvos narystės
Europos Sąjungoje^ Jūs balsuotumėte ,,uz" ar „prieš"?
Šaltiniai: „Vilmorus"; Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(1-2, 4 pav.); Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje (3, 4 pav.|.
2 pav. (proc).

1 pav. (proc).

2000 m. (bitželis-liepa)
UŽPRIEŠ

1997-1998 m.
UŽPRIEŠ

Lietuviai

Rusai įšS ^ 17

37l L\|^V^V-| Lenkai

Lenkai

40 30 20 10 0

Rusai

0 10

0 10 20 30

40 30 20 10 0
4 pav. (proc.).

3 pav. (proc.).

2003 m. (vasaris)

Neapsisprendusieji

.
1997-1998

2000

2003

Eitų ginti Tėvynes

5 pav. Pasirengimas ginti šalį
Šaltinis: Europos vertybių tyrimas
Klausimas: Jeigu kilti] karas, ar eitumėte
ginti Tėvynės? (Atsakiusi^jjų „taip^ proc;
pastaba: 1990 m. buvo pateikta fonnuluotė „ginti savo šalį")
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3 fragmentas

Romų skurdas
Ėmus svarstyti ir (traukus į darbotvarkę romų integraciją,33 išryš

kėjo akivaizdus informacijos apie romus ir jų gyvenimo sąlygas
trūkumas. Tam tikrų žinių buvo galima rasti bendro pobūdžio lite
ratūroje apie romus kitų Vidurio Europos šalių romų situacijos
aprašymuose ir tik spėlioti apie romų gyvenimo analogijas ar skir
tumus Lietuvoje. 2001 m. antrojoje pusėje TMID užsakymu buvo
atlikta romų apklausa Kirtimuose ir kai kuriose kitose vietose šalia

Vilniaus (TMID / Darbo ir socialinių tyrimų institutas 2001). Kai
kurios išvados svarbios norint suprasti romų integracijos sąlygas
Lietuvoje.
Viena iš nuomonių, kurios norisi griebtis neradus tinkamo ben
dravimo modelio su romų atstovais, yra ta, jogpa/ys romai nenori

integracijos. Esą jie linkę į bendruomenini gyvenimo būdą ir izo
liaciją, kurie istoriškai buvę jų tapatybės išsaugojimo pagrindas.
Dėl to galbūt nesą jokios socialinės atskirties, tik pačių romų už
sisklendimas. Apklausos duomenimis, Kirtimų ir apylinkių romai
nėra perdėm tradiciški ir izoliavimosi nuostatos nėra vyraujan
čios. Pvz., apie ketvirtadalis respondentų nurodė, kad sutiktų

nuomoti iš savivaldybės butą, tik 40 proc. kategoriškai atsisaky
tų tokios galimybės, o kiti dar apie tai pamąstytų (plg.: kartais
manoma, kad romai atskiromis šeimomis butuose nenorėtų gy

venti). Pagrindinė romų problema lyginant juos su likusia
visuomene yra išsilavinimas: apie 18 proc. šeimos galvų vyrų ir
35 proc. moterų yra neraštingi, dauguma neturi jokios profesijos.

Tačiau didžioji dalis (83 proc.) nemano, kad jų vaikams būtina
mokytis atskiroje — romų — mokykloje; tik 8 proc. nurodė, kad
norėtų savo vaikams tokios atskiros romų mokyklos. Absoliutaus

33 „Romi; integracijos į Lietuvos visuomenę 2000-2004 m. programa" buvo patvirtinta 200007-01 Vyriausybės nutarimu Nr.759. Valstybės Žinios. 2000. Nr. 54 - 1580.
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„maskulinizmo" tyrėjai neaptiko: dauguma mano, kad profesijos
mokytis turi ir berniukai, ir mergaitės. Romų dalyvavimas darbo
rinkoje — specifinis ir apsunkintas. Apie 50 proc. vyrų ir 70 proc.
moterų romų šeimose nenurodė savo darbinės veiklos, o save api

būdino kaip niekur nedirbantį, tačiau beveik pusėje romų šeimų
buvo išsakytas pageidavimas dirbti bet kokį darbą, jeigu tik atsi
rastų tam galimybių.
Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2000-2004 m. programoje
nurodoma, kad „Integruotis į Lietuvos visuomenę romams trukdo ir
susiformavusi viešoji nuomonė, kad romą socialinė būkle ir jų integ
ravimasis nėra labai svarbūs dalykai, mat šalyje yra ir daugiau
skurstančių žmonių ar mokyklų nelankančių vaikų". Nežinia, ar plaČiai paplitusi ši nuomonė, tačiau verta pasvarstyti, ar romams reikėtų

ir kodėl reikėtų specialaus dėmesio. Reikia pabrėžti, kad ne visi
romai Lietuvoje skursta (tai neturėtų tapti nauju stereotipu); sunku
pasakyti, kokia procentinė dalis.34 Kol kas tyrimas buvo atliktas tik

apie Vilniaus taborų (Kirtimų ir apylinkių) romus. Tačiau bet kuriuo
atveju Žemutinis taboras yra kompaktiškai gyvenančių skui"džių vie
ta. Beje, šiame kontekste Lietuvos Ryto priedo „Sostinės" reportažai
iŠ Kirtimų taboro, nore vienpusiškai rodantys taborą kaip ypatingą
problemų židinį, gali pasitarnauti ir kaip atsvara cituotai nuomonei.

Mokslininkai prieina prie išvados, kad romams iŠ tiesų gali prireikti
specialios integravimo pagalbos. Išanalizavęs 2000 m. tyrimo kai
kuriose Rytų Europos šalyse duomenis, I. Szelenyi pastebėjo, kad
reliatyvios deprivacijos (santykinio nuskurdimo) pojūtis lyginant sa
vo padėtį prieš komunizmo žlugimą ir dabar taip romų yra kelis kartus

didesnis nei tarp populiacijos daugumos. Palyginimas taip šalių, ku
rioms skirtingai sekėsi formuojant rinkos ūkį, atskleidė, kad romų
skuitlas kylant bendram šalies pragyvenimo lygiui ne mažėja ir veda

54 Palyginimui: plataus tyrimo Ven^rijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje duomenimis, taip romiĮ santykinai daugiau skurstančių, negu likusioje visuomenėje. Nors dauguma lomų skursta,
tačiau didžiausi, ekstremalūs skurdžiai Šiose šalyse yra ne romai (Szelenyi 2001).
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link užribio klasės formavimosi. Didėjantis romų atotrūkis (skurdo
prasme) nuo daugumos visuomenės būdingas ir sparčias neolibera-

lias reformas vykdžiusiai Vengrijai, ir lėčiau besiplėtojančioms
Rumunijai bei Bulgarijai. Tačiau skirtingai rinkos reformų svarbą
traktavusios šalys panašios tuo, kad neturi gerovės plėtojimo politi
kos, kuri užkirstų kelią užribio klasės formavimuisi ir padėtų romų
integracijai (Szelenyi 2001).
Tačiau reikėtų pridurti, kad jau pati romų integracijos praktika Lie
tuvoje parodė, kad net ir „socialinė integracija" nėra tik techninis
klausimas. Sėkmingam socialinių programų įgyvendinimui reikia ir
subalansuotos simbolinės (ritualinės) politikos: tai parodė romų ly
derių skundai, išsamiai sukonspektuoti stojimo į ES monitoringo
ataskaitoje.35

35 Atviros visuomenės institutas / Stojimo į ES priežiūros programa. „Stojim
Sąjungą monitoringo procesas: tautinių mažumų apsauga — Lietuva" ( 2001).
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Pažvelgę į įvairius skirtingų tautybių žmonių gyvenimo fragmentus
išvydome, kad visgi visuomenėje, kurioje teisiškai įtvirtinta pilie
čių lygybė ir kurioje nuo pačios valstybingumo atkūrimo pradžios
etninėms grupėms nuolat buvo skiriamas tam tikras dėmesys, indi
vidų adaptacija klostėsi nevienodai. Nevienodą, tačiau apčiuopiamą

reikšmę jų socialinei patirčiai turėjo etniškumas. Jei pats etninės
įvairovės faktas Lietuvos visuomenėje atrodo pakankamai įprastas

ir net banalus, tai dėmesys skirtingai besiklostančiai individų ir
bendruomenių adaptacijai skatino žvelgti giliau — į socialinius įvai
rių etninių darinių skirtumus. Glausta pagrindinių etniškumo studijų
sąvokų apžvalga leidžia ne tik prisiminti įvairiose visuomenėse įvai
riais laikotarpiais išliekančių skirtingų etninių tapatybių gausą, bet
ir suvokti socialinę grupių įvairovę. Pripažinę, kad egzistuoja daug
dėmesio vertų etniškumo klasifikacijų, manytume, kad kertinėmis
sąvokomis, kuriomis galima efektyviai pasinaudoti suprantant etni
nę įvairovę Lietuvoje, yra etninės grupės, etninės mažumos ir
diasporos sąvokos. Šios sąvokos nurodo skirtingą socialinės organi
zacijos tipą, nusakantį tiek etninės grupės, tiek jos ir daugumos
santykių pobūdį. Etninė grupė — tai neutraliausias šiuolaikinės so
ciologijos terminas atskiriems visuomenės etniniams segmentams
pavadinti, tad pasirinkę šį terminą galime atsiriboti nuo su „tautos"
arba „tautinės mažumos" terminų vartojimu susijusių prieštaringu
mų. O mažumos terminas nusako ne tik etninę įvairovę, bet ir

hierarchiją: mažuma susiformuoja nelygybės situacijoje, kurioje pa
sireiškia ir tam tikri individų elgesio ypatumai. Diasporos modelis
jau suponuoja tam tikrą adaptacijos modelį, kai mažumos nariai su
vokia savo bendrumą, o jų visuomeninė raiška apsiriboja tam tikra
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socialine niša. Istorinė patirtis ir Lietuvos etninės kompozicijos ap

žvalga leidžia suvokti, kad Lietuvoje išties būta pačios įvairiausios
etninių grupių patirties, - galbūt ta etninių santykių įvairovė išlie
ka ir šiandien. Idėja apibūdinti konkrečias Lietuvos etnines grupes
aiškiomis kategorijomis sumanymo pradžioje atrodė labai patrauk
liai ir buvo vienas pagrindinių tyrimo stimulų. Tačiau reikia
konstatuoti, kad šio tyrimo argumentų neužtenka vienareikšmiš

kiems apibendrinimams pateikti, jei apskritai jie įmanomi.
Nepaisant to, „kas gi yra etninės grupės Lietuvoje?" išlieka vertin

gas klausimas, nes atsakymai į jį liečia ne tik atskiras tam tikros
tautybės žmonių grupes, bet ir visą visuomenę, jos narių tarpusa

vio santykių sistemą. Kodėl adaptacija tampa pagrindine problema
nagrinėjant etniškumą dabartinėje situacijoje?
Peržengus formalių teisiškai apibrėžtų santykių lygmenį, atsiveria
individo tikslų, ryšių ir tapatumų pasaulis. Individo socialinės raiš
kos lauke daugelis abstrakčių politinės ir pilietinės sandaros dalykų
netampa jam asmeniškai svarbiais. Tačiau tuo pačiu metu kasdie
niame gyvenime etniškumas veikia; jis primena apie egzistuojančias
nematomas ribas, kurias reikia įvertinti siekiant darbo, renkant vai

kams mokyklą arba galvojant apie gyvenamąją vietą bei migraciją.
Skirtingi individai gali turėti skirtingų tikslų, tačiau ar esama jiems
bendrų adaptacijos dėsningumų?
Pirminė apibendrinanti aptartųjų etninių grupių savybes išvada gana triviali: visose tirtose etninėse grupėse aptikta įvairių adapta

cijos tipų. Kitas dalykas — kuri strategija vyrauja? Ieškodami atsakymo
į šį klausimą nepervertiname atskirų indikatorių reikšmės - nauja
tyrimo teritorija ir dar nepakartoti tyrimai kol kas neleidžia teigti,
jog turime tikslių empirinių rodiklių adaptacijos lipui įvertinti. Nore
pagrindinis atspirties taškas buvo savo socialinės padėties pokyčio
vertinimas, rekonstruoti adaptacijos strategijoms pasitelkėme įvai
rių kiekybinių duomenų ir interviu medžiagos. Skyrus pagrindinį
dėmesį adaptacijai, tyrimo sumanymas pasiteisino — aptikome skir
tingų socialinės sėkmės ir skirtingai pasireiškiančio etniškumo
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atvejus. Toliau apibendrinsime pagrindinius apklaustųjų grupių bruo
žus, kuriais jos skiriasi viena nuo kilos.

Nepaisant lygių teisių ir vienodų sąlygų visiems Lietuvos piliečiams,
skirtingų etninių grupių socialinė savijauta (savo padėties pokyčio
vertinimas) nevienoda. Neigiamiausias vertinimas ir kartu didžiau
sias skirtumas nuo lietuvių vertinimo struktūros — totorių ir rusų

grupių. Rusų grupėje ypač skiriasi skirtingos visuomeninės padėties
pogrupių nuomonės. Itin didelių skirtumų nuo daugumos (lietuvių)
grupės vertinimų lyginant su kitų etninių grupių duomenimis paste
bima žemesnio statuso ir žemesnio išsilavinimo rusų imties
segmentuose. Tai rodo, kad rusų integruotumas, kurį mes siejame su
socialiniu panašumu į Lietuvos visuomenę, labai priklauso nuo jų
socialinės padėties. Tie, kurių socialinė adaptacija klostosi nesėk
mingai, yra labiau atitolę nepriklausomai nuo amžiaus: tai — ne tik
senosios kartos problema.
Tačiau savo padėties prastėjimas pirmiausia pastebimas ne ten, kur
kartais iš anksto įžvelgiama socialinė krizė. Viena vertus, rusų palygi
nimas Visagine ir kituose miestuose nerodo, kad Visagine msai savo

padėtį vertintų prasčiau nei kitur. Tačiau apybraiža apie Visagino gy
ventojus papildo argumentą, kad adaptacijos kontekstas formuoja

bendrą padėties sampratą tarp sąlygiškai skirtingą patirtį turėjusių žmo
nių, ir kad adaptacijos sėkmė susijusi ne tik su atskirtų individų
psichologinėmis nuostatomis, bet ir su struktūriniais pokyčiais. Visgi
faktas, jog neigiamiausias savo padėties pokyčio vertinimas tarp rusų
užfiksuotas ne Visagine, o kitose vietovėse, reiškia, kad tai — ne lokali

regioninės reikšmės problema, o platesnis reiškinys. Net jei šis reiški
nys — tik šios etninės grupės virsmo iš daugumos į mažumą atspindys,
neigiamas savo padėties vertinimas šiuo metu rodo, kad tai — ilgalaikis

socialinis padarinys. Jis gali būti susijęs dar su sovietiniu laikotarpiu
susiklosčiusia netolygia etnine ūkio šakų struktūra ir palyginti menka
rusų inteligentija (lyginant su kitomis sovietinėmis respublikomis), ne

pajėgusia įtikinamai pademonstruoti sėkmingos adaptacijos modelių
radikalių pennainų metais.
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Išryškėjo tam tikrų socialinių segmentų etninė izoliacija. Pirminiuo
se santykiuose teikiama pirmenybė „saviems" buvo pastebima, tačiau

kur kas lengviau suvokiama nei taip pat paplitęs etninis atsiriboji
mas antrinių santykių sferoje. Nepaisant visų struktūrinės

asimiliacijos prielaidų (t.y. vienodų teisių), mūsų visuomenėje eg
zistuoja etniškai apribotos ar apsiribojusios grupės {darbo sferoje).
Nors tai būdingiausia smulkiajam verslui, kurio veikla organizuoja
ma artimų asmeninių ryšių pagrindu, beveik pusė apklaustų rusų ir
lenkų dirba monoetninėje aplinkoje. Apklausti respondentai mono-

etuinį savo socialinių ryšių ratą paprastai suvokia kaip duotybę ir
nekelia klausimo apie jo ribas. Etniškai mišri išorinė smulkiojo ver
slo aplinka dažnai užgožia tai, jog respondentai su kitų etninių grupių
žmonėmis susiję klientūros, o ne partnerystės ryšiais. Dalykinė part

nerystė ne taip lengvai įveikia etnines ribas. Reikia pridurti, jog
nepaisant to, kad teisių pažeidimus minėjo palyginti nedidelis res
pondentų skaičius, nusiskundžiama daugiausia darbo sritimi
(„priimant į darbą"; tarp žydų — „profesinės karjeros galimybės").
Skiriasi apklaustų grupių visuomeninio aktyvumo laipsnis. Istorinių
diasporų nariai palyginti aktyvesni etninio pobūdžio organizacijose
nei kiti. Tačiau nuostatos ne visada vienodos, pvz., esama skirtumų

taip Visagino totorių ir Alytaus (ir iš dalies Vilniaus) respondentų, pastarieji daug labiau palaiko asimiliacijos (prisitaikymo prie lietu
vių) nuostatą. 0 rusai išsiskiria savo pilietiniu pasyvumu: jie kur
kas rečiau dalyvauja kokiuose nors visuomeniniuose įvykiuose ir

sprendimuose. Menkesnį rusų pilietinį aktyvumą išryškina ir mūsų
apklausos duomenys, ir, pavyzdžiui, mažas rinkėjų aktyvumas 2002

m. savivaldybių ir Prezidento rinkimuose. Nors lenkų rinkėjų elge
sys irgi ne visuomet vienodas ir panašus į lietuvių, lenkai respondentai
savo visuomeniniu aktyvumu beveik nesiskiria nuo lietuvių. Svarbu
pabrėžti, kad lenkai nesiskiria nuo lietuvių daugeliu nuomonių. Tai
paneigia lenkų, kaip neintegruotos ar sunkiai integruojamos mažu
mos, stereotipą — net jei lenkų yra šiek tiek daugiau nei kitų, kurie

mano, kad dabar dažniau nei praeityje pažeidžiamos jų, kaip tauti-

nės mažumos narių, teisės. Lenkai išsiskiria nuomone apie geram

darbui susirasti reikalingas savybes; tai atspindi tradicines pažiū
ras, kurios, tikėtina, susijusios su grupės narių riboto socialinio

mobilumo patirtimi.
Greta adaptacijos eigos atspindžių atsiskleidė ir kitų mūsų aprašo
mų etninių grupių savitumų. Saviidentifikacijos ypatumai parodė
stereotipinių įvaizdžių ribas: panašumai egzistuoja ten, kur jų nesi
tikima, o kai kurie „tipiški" etniniai bruožai tarp pačių respondentų
pasii^do nepaplitę. Teritorinės identifikacijos tendencijomis ir tapa tini muši su šalimi į lietuvius panašiausi lenkai ir totoriai. Tačiau
nors apibendrinus lenkai į lietuvius „panašesni" nei kitos grupės,

tarp jų aptinkama etninio atsiribojimo nuostatų, kurias išreiškė tie
respondentai, kurie save laiko „tipiškais lenkais".

Rusai ir žydai su teritorija tapatinasi mažiau nei kiti. Tarp rusų dau
giausia nejaučiančių ryšio su tautiečiais Lietuvoje ir su bendratikiais
(tikėjimu). Duomenys patvirtino ne tik hipotezę apie rusų fragmentaciją ir tapatumo krizę, bet ir tai, kad tokie elementai kaip religija
arba kultūra realiai neatlieka bendruomenę konsoliduojančio vaid
mens. Abejotina ir nevyriausybinių organizacijų reikšmė — kažin, ar

jos teikia rusams apčiuopiamą arba simbolinę paramą taip, kad ją
justų ir vertintų patys etninės grupės nariai. Marginai urnas rusų at

veju gali būti ne tik ryškiausias, bet ir labiausiai paplitęs. Istorinių
diasporų nariai, priešingai, pažymi subjektyvią etninių organizacijų
svarbą. Stiprūs totorių vidiniai ryšiai gali atsverti marginalumą ir
asimiliacines nuostatas. Salia tiesioginio dalyvavimo „savo" organi
zacijose, galima numanyti ir daugumos visuomenės požiūrio svarbą

šių diasporų integracijai. Lojalios mažumos įvaizdis ir buvimas šlo
vingo istorinio palikimo simboliu formuoja palankią aplinką ne tik
tiesioginiams istorinių Lietuvos totorių palikuonims, bet ir kitiems
įvairiomis aplinkybėmis Lietuvoje apsigyvenusiems totoriams. Žydų
bendruomenės atstovai pastaraisiais metais irgi įgavo tam tikro sim

bolinio pripažinimo atlikdami tarpininkų tarp šalių ir visuomenių
vaidmenį.
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Paanalizavus tai, kokį turinį įgauna skirtingi adaptacijos lipai kon
krečių individų atvejais, išryškėja, kad adaptacija ne visuomet
egzistuoja kaip gerai suplanuota elgesio strategija. Taip pat tai, kad
nėra paprasto „adaptacijos recepto" nei atskiram individui, nei gru

pei ar politinei programai. Integracijos idėja, tapusi politiškai
korektiško diskurso elementu ir iš dalies dėl to ėmusi prarasti turinį,
neturėtų būti fetišizuojama. Konkretus integracijos turinys visada turi
tokį elementą kaip individo pastangos, kurias mes pavadinome in
tegracijos kaina. Būtent dėl Šios kainos aktualu atsižvelgti į būdus,
kuriais dauguma galėtų pripažinti, įvertinti arba remti mažumų pa
stangas integruotis. Tuo tarpu integracija ne visuomet yra socialinės
sėkmės ir laisvo pasirinkimo rezultatas. Žvelgiant į visuomenės rai

dą reikia pastebėti, kad integracija nebūtinai, pavyzdžiui, panaikina
diasporos būvį: Lietuvos totoriai — integruoti, bet... Dėl etninio at
pažinimo istorinės diasporos pasmerktos integracijai.
Vertinant adaptacijos sėkmę visuomenės mastu, svarbu neignoruoti
socialinio dalyvavimo, kurio trūkumas gali lemti dalies visuomenės
marginalizaciją. Margina luinas — ne tik atskirties grupių bruožas.
Marginalumas paplitęs mažumose, nes mažumos yra labiau socialiai
pažeidžiamos grupės - ir nebūtinai siaura ekonomine prasme. Paten

kinama kai kurių individų ekonominė padėtis dar neatspindi jų
socialinės savijautos: žmogaus santykį su aplinkine visuomene for
muoja ir simbolinė sąveika. Vargu ar nedalyvaujantys ir
nesitapatinantys su aplinka asmenys gali būti laikomi integruotais.

Selektyvi demokratija, kuomet atitolusieji nuo bendrų visuomenės
reikalų tiesiog ignoruojami, yra problemiška ne tik vertybiniu požiū
riu. Plintantis marginalumas - tai palankiausia prielaida reikštis
mažumos sindromui. Nedalyvaujančios, pilietiškai infantilios mažu

mos (negebančios išreikšti ir siekti savo interesų, apeliuojančios į
valdžią) gali tapti politinių manipuliacijų objektu.
Marginalumas savo ruožtu gali virsti asimiliacija arba separatizmu.

Teorinėje plotmėje asimiliacija gali būti tas būdas, kuriuo kai kurie
individai gali įveikti etninę ribą, skiriančią juos nuo visaverčio daly-

vaviino daugumos visuomenėje. Tyrimas parodė, kad asimiliacija —
pastebimas ir egzistuojantis reiškinys. Kartu ji tam tikra prasme yra
savaiminis ir neišvengiamas procesas. Tačiau asimiliacija nėra lengva

išeitis konkrečiam individui: prarasdami vienos grupės tapatybę ir
paramą, individai ne visada lengvai įgyja kitos grupės tapatybę ir
pripažinimą. Taip vėl iškyla marginaiumo grėsmė. Dalyvavimas, o

ne asimiliacija turėtų būti institucijų raidą reguliuojančios integra
cinės politikos akcentas. Savo ruožtu asimiliacija turi likti atvira

galimybė atskiriems individams, todėl įvairių etninių grupių ben
druomenės turėtų puoselėti pakantumą individo pasirinkimui, ir
aklinai neuždaryti perėjimo iš vienos etninės grupės į kitą.
Išryškintos ir uždaros etninės „sienos" sudaro prielaidas rastis se
paratizmui (etniniam atsiribojimui). Pirmiausia etnines ribas
socialiniame gyvenime įtvirtina etninis atpažinimas. Ypatinga situa
cija susiklosto, jei varžomas tam tikrai etninei grupei priklausančių

individų socialinis mobilumas. Socialinio mobilumo skirtumai išlie
ka ir šiandienos visuomenėje: aktualus pavyzdys — pastebimas
netolygus nelietuvių dalyvavimas valdymo struktūrose. Apsunkintas

bet kokio romų socialinio mobilumo galimybes atspindi netoleranci
jos rodikliai. Separatizmas - tai etninis atsiribojimas ne tik pirminių,
bet ir antrinių socialinių ryšių lygmenyje. Įsivyravęs separatizmas

veda link diasporos formavimosi - tai reiškia socialinių nišų daliji
mąsi etniniu principu. Etninis atsitvėriinas apriboja bendro, etniškai
nedalomo pilietinio dalyvavimo galimybes. Kita vertus, toliau reikė
tų analizuoti etninių nevyriausybinių organizacijų vaidmenį. Ar tų

NVO organizaciniai trūkumai (mažas jų veiksmingumas) tik atspin
di menkus atskirų etninių segmentų pilietinius įgūdžius, ar jie yra
kliūtis etninių grupių narių pilietiniam ugdymui ir saviraiškai? Kai
kuriais atvejais vienos etninės grupės pastangų ir išteklių gali nepa
kakti atskirčiai įveikti. Kita vertus, atskiro individo požiūriu
separatizmas gali būti racionali ir pasitenkinimą teikianti adaptaci
jos strategija. Matyt dėl šių savo savybių separatizmą aptinkame,
nore ir nėra akivaizdaus ir apčiuopiamo „geto".
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Dėmesys adaptacijos turiniui leido aptikti būdą, kaip galima svars
tyti dabartinės visuomenės etninius procesus. Etniškumas palyginti

ramioje ir nekonfliktiškoje visuomenėje neišnyksta, jis primena sa
ve individui sprendžiant savo socialinio statuso, socialinių aspiracijų
ir savo tapatybės klausimus. Adaptacijos sėkmės ir nesėkmės — tai
viena iš galimybių plėtoti etniškumo studijas. Tai aktualus dalykas
moksliniu požiūriu, tačiau kodėl mažumos turėtų rūpėti visuome
nei?
Svarbu suvokti, kad etniniai procesai — tai Šiuolaikinės demokra
tinės visuomenės gyvenimo dalis. Sugebėjimas pripažinti ir gyventi
su etnine įvairove - pilietinės atsakomybės reikalas. Kol kas ne
brandi Lietuvos pilietinė visuomenė neturi stiprių saviorganizacijos

įgūdžių, neegzistuoja ir imunitetas nesantaikai. Optimalūs santykiai
taip etninių grupių — nesuformuoti: mažumos neįtraukiamos į ben

drų problemų svarstymą, joms neskiriami aktyvių piliečių vaidmenys.
Mažumų tapatumas viešai pripažįstamas tik tuomet, kai jos svarsto
„savo" problemas. Dėl nepakankamo etninių mažumų pilietinio ir

politinio dalyvavimo gali pradėti formuotis nelygybė — reali arba su
vokiama. Etninė nelygybė (nesvarbu^ reali ar taip suvokiama) įstumia

į uždarą problemų ratą: ji tampa pagrindu netitulinės tautybės gy
ventojų mobilizacijai etniniu pagrindu; ta mobilizacija gali įgyti
įvairias etninį atsiribojimą įtvirtinančias raiškos formas — nuo etni
nių politinių partijų iki radikalių grupių veiklos.
Tačiau mažumų situacija visuomenei turėtų rūpėti ne tik saugumo

(lojalumo) sumetimais, bet visų pirma — demokratijos plotmėje. Ig
noruodami pasyviuosius ir atsiribojusiuosius, krypstame į selektyvią

demokratiją, kai tam tikras branduolys savo viduje praktikuoja de
mokratiją ir pakantumą, tačiau už jo ribų lieka dalis bendruomenės,
kuri irgi susijusi su to branduolio priimamais sprendimais ir kuri
ilgainiui gali prarasti ne tik dalyvavimo įgūdžius, bet ir įsitraukimo į
bendrą politiką kanalus. Savo ruožtu taip galimas ir senų proble
mų — etninės mobilizacijos ir neapibrėžto lojalumo —atsinaujinimas.
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Galiausiai etninė įvairovė ir skirtingų adaptacijos modelių egzistavi
mas neturėtų būti matomas tik kaip potencialių grėsmių šaltinis. Tai —
pozityvių visuomenės savybių klausimas. Visuomenė, galinti talpin

ti savyje įvairias tapatybes, skirti dėmesį įvairioms grupėms, derinti
įvairias socialinės raiškos formas, turtina savo vidinius išteklius, di
dina savo pačios adaptyvumą kintančiame pasaulyje. Tačiau tai
suvokti gali tik savimi pasitikinti, atvira ir atsakinga visuomenė, re
flektuojanti savo raidos perspektyvas — taip pat ir etniniu aspektu bei dėmesinga savo nariams. Knygoje pristatyti duomenys ir pateikti
svarstymai kreipia link išvados, jog, nepaisant sėkmingai išspręsto

tautinių mažumų, kaip politinio iššūkio valstybingumui, klausimo,
etninių grupių narių adaptacija tebeegzistuoja kaip socialinis iššū
kis demokratiškai visuomenei.

Summary

THE ADAPTATION
OF ETHNIC GROUPS IN LITHUANIA:
CONTEXT AND PROCESS
Tliis sludy analyzes the adaptation strategies among various ethnic
groups in Lithuania. The four variants - assimilation, integration,
separatiou, and marginalizatiou — are seen as the specific outcome of
status, sočiai relationships, and ethnic identity. The context of the
four strategies is conceptualized through discussion of the relevant
notions of ethnic studies, the importance of status groups, and adaptation challenges. The specific contents of the four are analyzed on
the basis of survey and interview mateliais that cover the topics of
identification, sočiai distance, closure of sočiai networks, and civic
activity. The specific sampling approach was vvorked out in order to
achieve a reliablecross-groupcomparisonof five ethnic samples (Lithuanian, Russian, Polish, Jewish, and Tatar). Three case-oriented
essays at the end of the book illustrate how the focus on adaptation
helps to understand the specific situations vvhere ethnic differences
seem apparent. This book ainis to overcome the tendency to see minority integration as an issue that has been solved politically and to
reveal the contents of ethnic relations and remaining sočiai challen
ges through sociological analysis. The extensive summary provided
below revievvs the monograph's chapters and recapitulates the main
argumeuts of the study.
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1. Ethnicity in contemporary society

1.1. Ethnic group, ethnic minority, diaspora: theoretical vien1
The concept of ethnicity that entered the discourses of Central and
Eastem Europe after the collapse of the communist block quickly established itself as an essenlial element of sočiai science. However,
does it represent any specific methodoiogical view or lias it merely
replaced the older tenns of the languages in the region such as "nationality"? In fact, etlmicity indeed coiTesponds to the Lithuanian word
„tautybe^ that was foiinerly translated as "nationality" — yet this mea-

ning of the terin is only valid in a limited number of fields such as
applied studies or statistics. In analytical studies, ethnicity is given
preference due to its background in sočiai science. At the šame time,
this preference for the tenn „ethnicity' is strengthened by the fact that
the original words related to tlie term „nationality' in the languages of
the region are ideologically loaded and belong to everyday usage rather than to terminology theorized in a scientific way. Whatever the
loose usage of the notion of ethnicity in sočiai science is, it refers to
identity based 011 common descent and solidarity and takes the issue
of sočiai constructing hito account. In this paradoxical way, the looseness of the concept of ethnicity becomes its slrength: It allows one to
referto a wide range of sočiai groups and identities that liave an ethnic
dimension - in contmst to the rather strict mcaniiig of „nationality',
wliich reminds one of the instilutions and boundaries in which it is
embedded. Fuilheron, we can turn to what specific sočiai characteristics ethnic groups may have; ethnic group, minority, and diaspora are
reviewed as the temis that characterize the specificity of the sočiai
groups based 011 elhnicity. Who ai the groups based 011 ethnicity that

live in Lithuania: just ethnic groups of the šame kind, minorities, or
diasporas? It is a cjuestion to be considered if we wish to undei^stand
where the prevailing modes of adaptation lead to. Likę the term „et
hnicity', ethnic group reniams a rather loose notion without precise
defuiition — which, again, may be among the reasons for the tenn's
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popularity. A short look at the usage of the terrn nevertheless enables
one to see that it is probably the best and most flexible term to name
the varying components of the ethnic composition of society.

Ethnic minority is a term that is widely used in legal and political discourse vvhere it is rather descriptive even though it often goes without a
definition (sometimes intentionally). In sociology, however, the term mi
nority is more an analytical category and refers to sočiai stratification
and inequality rather than group size. An ethnic group that gets situated
in an uneąual position or becomes an object of discrimination without
being able to counteract it becomes a minority. Regardless of fomial

conditions for equality, the subjective perception of the situation by the
group members is a crucial factor. This perception is shaped not merely
by the legal acts establishing equality, but also, or even more, by collective experience, symbolic interaction with the majority, and the attitudes
of the majority. When minority members perceive their subordinate po
sition as common and join in their wish to preserve their culturai identity,
there is a basis for a diaspora to emerge.
Besides cultural features such as idealization of homeland, diaspora
communities have often developed specific sočiai orgairization. The
historical task of minority group adaptation used to be finding a niche in a host society, finding a place in a system of sočiai roles and
labour distribution — often in a hostile environment. The cultural
features of diasporas both helped them to be assigned to those niches and contained their sočiai mobility. That is why diasporas have
often developed corporatism, strong communal solidarity, and professionalism as features enabling survival. At the tum of the 21st
century, the problem of diasporas has not lošt its importance regardless of the apparent spread of individualism and decreasing group
competition on an ethnic basis. The collapse of the USSR or Yugoslavia and migration in the developing countries or to the West result
in millions of people that happen to be in the position of minorities ^
challenged to adapt to the changes. In this respect, diasporas are not
at all a phenomenon of the past.
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It seenis reasonable to assume that the processes and results ofadaptation ha ve to do with the model of sočiai organization that prevails
in the ethnic group. For contemporaiy Lithuania, three types of ethiiic relationships (and theiroutcome: minority, diaspora, orcitizenry)
seem relevant. Minorities can be created by real or perceived inequality. The minority groups can find a solution in organizingthemselves
as diasporas, but this may occur at the cost of fully-fledged relations

with the majority. And thirdly, there could be a community of equal
and participating citizens, where non-dominant groups would appearas „integrated minorities".

1.2. The ethnic composition of Lithuania
Population structure and migratory processes are objective elements
in the context of adaptation. In comparison to the census of 1989,
which vvas cairied out in the eve of the great transformations related to
the collapse of the Soviel block and the reemergence of an independent statė of Lithuania, the 2001 census registered the highest rate of
ethnic Lithuanians in the territory of contemporary Lithuania ever. In
that sense, there is a small movė towards ethnic homogenization. The
numbers and often the rates of other groups, most notably Russians,
have decreased. Poles have replaced Russians as the second biggest
ethnic group in the country (Tables 1.2.1-2). The reasons behind the
ethnic changes have not yet been studied systematically, yet emigration and decreasing feitility are considered to be aniong the main factors;
we also assume that sonie assimilation may have taken place too.

Ethnic diversity has a regionai dimension (Tables 1.2.3-4). While
most counties have 90 percent or more Lithuanians, some are different. A few areas have a significant Polish population; this prevails

in the Šalčininkai area (89.5 percent non-Lithuanians), the Vilnius
area (77.6 percent non-Lithuanians), and some other areas. The most
diverse city is Vilnius, while the second most diverse is Klaipėda;
Visaginas, the town next to the atomic power plaut, is 85 percent
non-Lithuanian (Russians make up 52.4 percent of its population).
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Ethnic diversity was a criterion in choosing the locatious for our sur-

vey (see more in Ch. 3.3 and Appendix I).
A short look through the typology of ethnic groups enables one to
realize that there are indeed differing ethnic segnients in Lithuania.
The flows of migration during the Soviet period are important factors
that account not only for ethnic diversity, but also for diversity within ethnic groups. Russians consist of people who came to the country
at different times and because of various circumstances, with diffe
ring flows, to different places — yet often related to labor migration.
Although processes of migration in Iithuania were part of flovvs throughout entire Soviet Union, the position of the Russians in tliis country
had some specific features. In comparison to the other Soviet republics, Lithuanian Russians had almost the smailes! rate of intelligentsia.
Broadly speaking, Lithuanian nationalism in Soviet times was in a
way successful in keeping the dominant sočiai roles for ethnic Lithuanians. Russians, 011 the other hand, appear as less likely to be
expected to have good preconditions foradaptation and self-organization at a time of transformations than it could be inferred from
theirgenerally dominant role in the Soviet system.

Ethnic groups included in the survey liave some specific typological
peculiarities that become apparent when considering ethnic composition and classification schemes. Russians and Russian-speakers
are mainly postcolonial and labour migranls. The Polish conununity
has a clear regionai dimension, they have the legacy of being the

border minority and they are challenged by the processes of elite
formation. Tatare are an old territorial minority that have integrated

many varying elements in their identity (the dominant language has
changed several times over the years). An interesting relationship is
connected with the so called „Kazan' Tatars that are largely Soviet
migrants and are usually considered to be „auother type' of Tatars
than „Lithuanian Tatare'. Jews are the group that has undergone va
rious aspects of diaspora existence. However, the Holocaust destroyed
the evolution and the existence of Lithuanian Jewry; a large part of

contemporary Lithuanian Jews are migrants from the terntory of the

fonner USSR. Romanies (not included in the survey) exhibit one of
the mos t typical characteristics of a diaspora: due lo deep sočiai
exclusion, the sočiai mobility of an individual depends 011 the niobi lity of the entire group.
Although one etlinic group may often fall into a few categories, may
consist of differing parts etc, even a schematic account of sočiai or
migratory segments allows one to bettergrasp the preconditions and
context of adaptation. Tlie adaptation challenges intensively emer-

ged i n the milieu of the changing political regime and sočiai structure
in the early 1990s.
1.3. Ethnicity in everyday life
The consideration of ethnicity is concluded with notes 011 how it appears in everyday life in Litliuanian society. For many people today,
„ethnic relations" do not seem to be an importam issue. There are no
evident ethnic clashes ormassive tensions. Ethnicity is, metaphori-

cally speaking, mollified and calm. Does this mean it ha s lošt all
sočiai impact? A closer look reveals that ethnicity remains quietly
present in eveiyday life, influences interpersonal relations, and is
reflected in opinions about various groups in society. The answers to
the ąuestion „how do you recognize a person of another ethnicity?",
as a rule, referred to physical appearance. Tlie classification of pe
ople by appearance seems clear, simple, and a matter of coininon
sense, although the outcomes of such classification may not be that
simple for those classified. Anyway, it comes as a surprise that the
criteria of ethnic recognition that are common in eveiyday life are
not consciously perceived by the respondent^. Most inhabitants of
Lithuania do not have very specific račiai features, yet in eveiyday
life we make guesses about their ethnic background. The most com
mon criteria are sumame and accent. Language is an especially
impoitant, if not critical, criteriou of Lithuania n identity. While the
linguistic criteriou as a marker of ethnicity remains, its function has
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radically changed. At the beginning of perestroika, the non-native
speaker speaking Lithuanian was an object of admiration; nowada-

ys, he/she is an object of derision due to accent. Hypertrophied
linguistic sensitivity results in constant recognition and reminding
of ethnic boundaries and, at the very least, does not encourage the
public participation of non-Lithuanians. Accent, surname, orappearance are banal and often misleading criteria, but their importance
is in their presence. Obvious or less visible, ethnicity remains in
everyday life. Ironically, often it does so vvithout any efforts from
cultural activists.

2. Minorities and status groups
The chapters on status and adaptation introduce the basic assumptions on which the research project was based.

2.1. Understanding status. Status group and its relevance
Apart from traditional status distinctions such as the differences between prescribed and achieved, ethnicity may become a status element
in more subtle ways. The outcomes of adaptation are complicated
when the statuses in minority and majority groups do not correspond
or contradict each other; the mismatching statuses may result in certain marginality of such an individual. However, keeping both statuses
can be a conscious decision by an individual, e.g. local ethnic community leader who othenvise is known as an average schoolteacher.
The contradiction of statuses becomes a problem if an individual
wishes to overcome it, but cannot do so. Tlie sočiai environment may
strengthen certain status contradictions, e.g. when an ethnic party
Ieader (say, charismatic Ieader of the minority coinmunity) is not
allowed to take certain public roles (that are considered important

by the majority). A minority can also punish a coethnic individual
for a perceived venality or lack of support. Can statuses within mino-
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rity and majority correspond? The exemplary case of status match
are Lithuanian Karaits. Leaders of their tiny community are well
known and respected by the majority. An example is H. Kobeckaitė,
who ha s led the Minority Department, has been a representative to
the Council of Europe, and who currently works as an ambassador.
A further issue is the relationship betvveen status and sočiai mobility. In a society in transfomiation, such as Lithuania, the formai criteria
of stratification seem to say little about individual status. An office
secretary in an auditing firm such as Delloite & Touche and an ow-

ner of a few kiosks in an ordinary city district may both have the
šame level of education and income. Yet their status repertoire can
be mutually exclusive: the respectable shiny townswoman and employee working in the city center, and a small ownerand employer,
having no office and rarely reading a leading newspaper. The cultural aura of the status group rather than income or education alone
seems to better express the sočiai success or failure of a person.
Therefore, we constructed a nine-item scheme of status groups that
in one way or another symbolize status change during the lašt decade. This scheme was a tool to choose those individuals for the survey
that have particular experience of the changing status (adaptation),
challenged either by pressures or opportunities of the great chauges.

2.2. Minority groups
When society treats a certain characteristic as a special feature, it
creates the preconditions for a minority identity to emerge. Depending on context, any feature can become to be seen as untypical. Yet,
a specific criterion is inequality — minority members often experience injustice or feel likę an obįect of collective discriminalion. When
discussing discrimination, sociology stresses the distinction bet^ve
en attitudes and behavior, yet this distinction creates confusion when
we try to assess the situation of minoiities. One of the puzzling questions, often asked by joumalists as well as our colleagues, was whether

Lithuanians in Visaginas or Šalčininkai are an ethnic minority or
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not? A woman in Visaginas complained that herchildren were being
sneered at for speaking Lithuaiiian. She also thinks that her career
was limited since authorities of the atomic power plant give preference to „theirown kind" (i.e. non-Lithuanians). Formally, this person
belongs to the country's majority, but in her environment she feels
isolated and constrained - that's why she is almost a classical example of miiiority consciousness. This example is important to grasp

tlie significance of the subjective feeling that ininority meinbers have. Even when the conformity of a miiiority is successfut, i.e. the
majority is „satisfied" by the performance a miiiority, we should con-

sider the price that the miiiority members pay for this adaptation.
Conformity has its psychological cost foran iudividual, and adapta
tion success depends not merely on the vvillingness and ability to
adapt, but also on the degree of pressure from the majority, on the
sočiai space that is provided, and barriers that are confronted.

2.3. Links betiveen status and ethnicity

It is largely in the informal sphere where the links between ethnicity
and status exist in contemporaiy society (given that civif rights are
recognized). Yet how could they be conceived? Let us considei what
obstacles would niatter for a nou-Lithuaniau seeking a higher sočiai

status. Ctearly, it depends on the position sought (its place in the
sočiai hierarchy) and on the status boundaries (whether it is a common or exclusive status). However, sočiai ties, sočiai nonns, and
linguistic competence are specific factors that also ha ve an ethnic
dimension. According to our observations and the responses of the
respondents, most groups of acquaiutauces are based on ties fomied
diiring oue's period of education. As a rule, education groups in Soviet times were monoethnic, and remain such to a considerable extent.
The groups of political and sočiai interests are also largely monoet
hnic. The very character of such groups reduces the chance for a
non-coethnic to enter them. Sočiai norms refer to acceptable vvays of
behavior. In a society with a wide-spread practice of ethnic recogni-
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tion {coiiscious or unconscious prescription of a person to a certain
ethnicity), sočiai differences in behavior are often perceived as ethnic even though they do not necessarily preclude conimunication.
Luiguistic competence becomes increasingly important in a contemporary sočiai climate where conimunication skills are among the
crucial means of self-presentation. The language barrier can be en-

countered by very different people: a taxi drivermay have difficulties
with the spoken language, a sales agent may lack the proper terminology, and a university professor may be observed to make even
small mistakes as she/he communicates to the educated audience.

That is, the apparently individual problem can become a factor for
ethnic mobilization. But first of all, it creates isolation. Considera-

tion of the preconditions for status achievement in the background of
ethnicity suggests that adaptation may be a good indicator to analyze
how the ethnic processes flow in contemporary society.

3. Adaptation: conception and methodological
assumptions

3.1. Conception of adaptation
We understand sočiai adaptation as a process of the combiuation of
an individual's aspirations and expectations with his/her possibilities and expectations and the requirements of society. Why is
adaptation so centrai for researching ethnic processes? It has to be
noted that it used to be very popular to discuss so-called ethnic relations in post-communist countries and especially the Baltic States in
temis of citizenship and minority rights. Understaiiding adaptation
in broader tenns is important bec^use an individual may have not

only more, but also quite different ainis than acquiring a particular
civil or national identity. The expectations of most traditional and
liberal nationalists that minorities should follow the majority and
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learn its culture prevents them from seeiiig what really matters to
ininorities themselves. A non-dominant population may ha ve wishes
other than the majority wants to see: For instance, instead of active
loyalty to the statė, a minority may only wish to ha ve sočiai security. Civil virtues may be of secondary importance - that's why debate
concerning civil society does no t help to understand what the goals
and perceptions of the adapting minority members are. Legal formalities related to civil status, place of residence, or property can
be handled 05 formalities - without greatereffect 011 identity, attitudes, or loyalties. Fonnally granted rights and orderi y civil status
does not tell much about civic virtues or the civic skills to use the

rights and fulfil the duties. To extend the frame in which ethnic
group adaptation can be better grasped, we shall present a theoretical scheme.
We are mostly mterested in socio-cultural adaptation, which encompasses both „exlernal" sočiai conditions and individual skills to
participate in the surrounding society. Forrepresentingthe links between cultural identity and sočiai adaptation we lum to the typology
of J.W. Beny (1997), who worked in the field of cross-cultural psychology and has distinguished four variants of acculturation. His
scheme concentrates 011 individual attitudes along two lines: whet-

her an individual wishes to sustain his/her cultural identity and
whether contacts with groups of another culture are free and regular.
According to the specific combination of the above two, assimilation,
integration, separation, and marginalization emerge as specific strategies. Our study builds 011 the former typology but exlends it to the
sočiai sphere rather than merely discussing personai attitudes.
What matters for adaptation is not merely acculturation attitudes,
but also how the surrounding sočiai environment reacts. When there
are informal obstacles to an individual's advancement, acculturation
does not necessarily guarantee successful adaptation. The opposite
is also true. If there are large groups that do not acquire the necessa-

ry skills (i.e. acculturation is limited) for maintaining their welfare
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and participating in the laiger society, their adaptation cannot be
considered entirely successful. Both on an individual and a graup
level, the success of adaptation depends on expectations and ainis
and on whether a person finds a way to realize them in his/her socie
ty. If an individual has any particular ethnic features, implementation
of his/her ainis in sočiai Hfe has an extra dimension. There is the
encounter with majority attitudes, and there is the question of main-

taining (or not) the background identity — via family traditions, via
choosing a school forchildren, via choosing friends, etc.

3.2. Types of adaptation
Berry's scheme concentrates on individual attitudes and assuines
that they are consciously chosen — therefore it is quite legitimate for
psychological research to considerthe acculluration varianls as strategies. In this study we emphasize the sočiai context: Not everything
is up to individual; type of adaptation is therefore more than a strategy of individual behaviour. What can be considered a strategy is a
bid for status: Everyone seeks success according to one's understanding. But the results of this attempt can vary: the desired status is
either achieved or not, it gives satisfaction or not, ethnic identity
either changes or not. The result of adaptation is the complex outconie of the pursuitof status and the sočiai environment. In otherwords,
when an individual strives for status and society reacts to his beha
viour, the outcome is a result, ora type, of adaptation. And this result
can be aptly grasped with Berry's concepts: integration, assinrilation, marginalization, and separation, as longas their contents include
the sočiai dimension. Tlie adjusted scheme of adaptation types:

Adaptation type

Satisfactiom with the achieved status

Maintamed ethnic identity

Integration++
Assimiliation+
Marginalization-Separation-/++
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3.3. Guidelines for researching adaptation: sitrvey themes

and sampling peadiarities
Having the above considerations 011 status and adaptation in mind, we
come to desigiiing the methodology for adaptation research. TTie assessineut of adaptation is based on a comparative analysis of responses
given by five samples, each of which was drawn from a particular ethnic group. The maiu topics of the survey cover questions on identity,
sočiai ties, and self-assessment of one's sočiai position. Identification
tendencies were registered via a suggested list of categories and via
the Tvventy Statements Tęst. The characterof sočiai ties was analyzed
by comparing the ethnic composition of the circle of friends, relatives,
and job colleagues. Besides that, the degree of civic activity vvas assessed by answers about membership in organizations, participation
in public events, interest in politics, and trust in public institutions.
The attitudes of tolerance were measured with the help of the Bogardus scale. Tlie perception of how one's sočiai position has changed

during the lašt 10 years was distinguished as one of the centrai indicators of adaptation success. TTie aforementioned theoretical scheme of
adaptation types is a means to see what all those differences on a uumber of dimensions actually mean.
Sampling was one of the major challenges for the empirical pai1 of
this project, and we hope to have found a successful inodel for this
research that enabled a valid comparison of the ethnic groups. A
model of disproportional stratified sample was applied (non-proba-

bility sampling); the stratification criterion was ethnicity {as
self-declared). A few non-titular ethnic groups were pre-selected,
and approximately the šame number of respondents was chosen for
each of them. This model allowed the assessment of how the šame

variables {adaptation aspects) differed in different samples (in our
case, in different ethnic groups). Sampling took sex, age, and concentration in particular towns of a given community into account,
but the centrai emphasis in the logical model of this research vvas on
the status groups. Expert groups were used for foreseeing and assig-
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ning particular individuals to a particular status group; in some cases,
locations rather than individuals were specified (e.g. for fiuding the
unemployed). Saniple size and structure is presented in Appendix I.
Samplingphases. For territorial sampliug, sites of dififerent ethnic composition were selected (Vilnius as the centre and a case of ethnic variety;

Visaginas, Alytus, Šalčininkai, and Klaipėda as locations with higher
couceiitration of Russians, Tatars, Poles, and Jews; Kaunas as a case
where the ethnic majority prevails. Next there was a selection of indi
viduals from the status groups. As was formerly discussed, we
conceutrate 011 the sočiai positions which have a cultural-symbolic
meaning in society and are considered to raean different sočiai success (or success of adaptation) in the current sočiai situation. We
construcled the following status categories that bear „coded' names:

1)"Tuxedos": extraordinary sočiai advancement and income
level; the establishment;
2)"Mobile phones": middle range managers įnainly in the private sector;
3)"Conference participants": people of scieuce and culture (as
a likely case of clear and stiong cultural-ethnic identity);
4)"Unifonns": policemen and military;
5)"Hairdresser's": personnel of sniall enterprises (up to 1015) that often tend to be monoethnic; the case of adaptation
in the local sočiai environment — hairdressing saloon, carrepair, kiosk, etc.
6)"Marketplace": self-employed, relying on active individual
effoii, non-adapted to the institutionalized labour marke t;

7)"Unemployed": socially critical layer, especially in a rime of
transition;
8)"Donnitory": residents of the dormitories that used to be built

next to the great industrial plants for the migrant labour force;
these building settings still reniam ethnic and sočiai enclaves;
9)"Pensioners": pensioners as a category of people who are at
the end of their trajectory of sočiai mobili t y and do nol have
another (stronger) sočiai identity.
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4. Features of Lithuania's ethnic groups (survey resultsj
The empirical fmdings of the research project a^^ covered by a discussion of identification, sočiai ties, and evaluation of one's sočiai
status. The data come from survey and interview mateliais collected
in 2001-2 from Lithuauians, Russians, Poles, Jews, and Tatars. Most
tables of results are presented in Appendix II.

4.1^ Identification tendencies

The strongest identification in all the surveyed gnoups is with the
sočiai categories such as coworkers or people of the šame profession.
Yet differences appear when the respondents evaluate the ethnic categories. When asked to mention the single most important category
from the suggested list, Lithuanians, Poles, and Russians indicated
one of the sočiai categoiies while the Jews and Tatars more often
mentioned an ethnic one (such as coethnics in Lithuania, diaspora
members, or people who speak the šame language). The historical
diasporas have also declared a more intensive activity in NGOs.
Two largest non-dominant ethnic gi"oups, Poles and Russians, exhibit quite different tendencies of territorial identification. Poles, as
vvell as Tatars, are more strongly attached to various dimensions of
Lithuanian territoiy, and in this way are quite similar to the majority
ethnic group. In contrast, Russians and Jews have lesser attachmeuts
to the territory of the country. However, as far as Russians are concenied, the low importance of territory cannot be iinmediately thought
to mean the diasporization of the Russians since identification with

co-ethnics living abroad is quite low (a little higher in Visaginas).
Additional data on how ethnicity is currently verbalized comes from
intei"view materials. Often ethnicity is perceived in banal and schematic terms, which praves that it is a clear and usual part of everyday
life. In some cases it is verbalized clearly and extensively - and we
call it „a inobilized ethnicity', and in some cases — vaguely and as-ifunwillingly, and we call it a declining elhnicity.

4.2. Etiude toleration and sodai distance
Lithuaniaus proved to be more „seleetive" in their relationships with
others than Russians or Poles did. TTiere is a higher rate of Lithuanians
who say that they can always recognize a person of diffeient ethnicity,
while a large portion of Russians and Poles declare they do not notice a
person's ethnicity. Other surveys such as the European Value Survey

(EVS) have also revealed that Lithuanians exhibit higher ethnic elosure
by declaring (43 percent) that ethnicity of spouses matters for the luck of
mantai life (51 percent think it is not important), while 70-74 percent of
Russians and Poles think it does not matter. On the one hand, we notice
certain differences in the levels of elosure ortolerance, but the hierarchy

of disliked groups is very similar for all of the ethnic groups. Seleetive
intoleraiice „unifies" all the groups against the most disliked categories
such as Gypsies, Muslims, and Jews.

According to the EVS, the categories of identity that were disliked
remained stable duriiig the lašt decade (data ftom 1990 and 1999).
TTie negative reaction to other disliked categories such as drug-ad-

dictsorfonnercriminals haschanged, but the itemsof disliked identity
remained on the šame level and in the šame order. We link the high
level of inlolerance for the identity categories to the high prevalence of
ethnic recognizing that exists on a regular basis. For that matter we
refer to Sartre's essay on anti-Semitism where he aptly grasped the
consequences of ethnic recognizing. Sartre deseribed the situation during the Nazi-period, when strangers would encounter Jews who were
already marked with a yellow star. Willingly or not, with compassion
or with despise, the passers-by were looking at the vietims and their
looks were inevitably reminding the others that they were Jews — without any choice.

4.3. Ethnic insidarity or exclusion?
A look at the data on sočiai ties reveals the ethnic isolation of certain
sočiai segments. In spite of the present preconditions for structural
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assimilation (i.e. equal rights), there are groups in the sphere of em-

ployment that are ethiiically isolated (separated). Altliough this is
priinarily a feature of small scale business that is organized along
family ties, almost a half of the surveyed Poles and Russians work in
the monoethnic eiivironment. A certain portion of respondents (13
percent of Poles and Russians, 17 percent of Tatare, and 21 percent

of Jews) have also indicated that they do not ha ve Lithuanians among
their personai friends.
Soctal participation is one of the key factors in adaptation of minority groups on a broad scale. Russians exhibit a striking difference

with regard to participation in public life and are the inost passive
group. Lack of participation may result in marginai i zation of a considerable portion of the population. The satisfactory economic situation
of a number of individuals does not tell everything about their per-

ception of sočiai life: Their perception may be greatly influenced by
symbolic interaction and by lack of recognition, which results in wit-

hdrawal from public life.
It is interesting to note that one fifth of the respondents indicate that
it is important to be Lithuanian if one vvishes to get a good job. Moreover, those who mentioned that they have encountered some kind of

violation of their rights as minority members, tend to indicate that it
happened in the sphere of employment. It all raises concems about
unequal chances for mi nori ties during the process of adaptation.

4.4. Perceptiom ofchanges in sočiai status
The centrai piece of data in this study is a clear difference in the
perception of how one's sočiai status has changed. Tlie largest share
of Lithuanians think their personai situation has improved. Russians
have the opposite opinion. This opinion among Russians is noticeable in all of the towns and allows us to conclude that sočiai status and

the issue of recognition rather than formai political rights is a barrier
to the successful adaptation of the Russians. Moreover, there is a
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noticeable opinion among Russians and Poles that there is a constant danger for some of their family members to lose their jobs. The
prevailing sense of sočiai insecurity may be one of the basic indicators of the stumbling integration of mi nori ties.

4.5. Comment on acculturation altitudes
Relying on Berry's scheme of acculturation strategies, statements covering each of the four acculturation attitude types were suggested.
However, this way of directly measiuiiig acculturation attitudes did
not function well as some survey cjuestions were used by respondents
to express declarative attitudes: Statements regarding integration were almost universally accepted, and statements regarding separation
were almost entirely rejected. Apaii from making the methodoiogical
and semantic problems of the respective survey questions apparent,
these results reinforced our approach of looking at adaptation types as
complex and multidimensional phenomena that cannot be measured
directly in a n exhaustive way. TTiis led us to the qualitaiive analysis of
adaptation types found in the next chapter.

Tlie data on identification, perceptions of sočiai distance and change
of sočiai status reveal that ethnicity has different contents in different groups. We combine various pieces of data to produce the brief
sketches of what could be a „portrait' of each of the surveyed groups.
Lithuanians. Given the various data that reflect the results of adap

tation directly or indirectly, the higher rate of Lithuanians (in
comparison to non-dominant ethnic groups) who acknowledge an iniprovement in their sočiai status seemsunderstandable. Also, there is

a higher share of Lithuanians (and, by the way, Poles) that ascribe
positive personai characterislics to themselves. As a majority, Lithuanians do not encounter ethnic obstacles in the process of adaptation
to the sočiai environment.
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When comparing the data 011 self-evaluation and perceived chaiige
in status betvveen Lithuaniaus and other ethnic groups (where the
samples have similar sočiai characteristics) we can make initial assumptions about the ethnic dimension of adaptation problems. TTiese

assumptions are strengthened by data that show the higher ethnic
closeness of Lithuanians both in the field of primary relationships
and in the groups of higher sočiai status. Moreover, Lithuanians are
more aware of ethnic stratification (admit that they recognize persons of another ethnicity).
Russiatis. Russians exhibit the conventional features of an ethnic

group less than others: They identify less strongly with categories
such as territory, coethnics in the country, and co-believers. Confessional or religious identity barely appears among the self-declared

identities and is rarely given any importance on the list of suggested
identity categories. At the bėgi imi ng of the lašt decade there was a
wave of religious revival, and it was anticipated that the Orthodoxy
could become the unifying factor for the Russian community. However, this expectation didn't come true, unlike in the pre-war Lithuania.
The opinion about worsened sočiai status and the overall civic passivity among Russians suggest that there are more general problems of
adaptation rather than a mere identity crisis. More specifically, the

re are great differences of opinion in the segments of differing sočiai
status. The greatest contrasts (of all the surveyed groups) in comparison to the majority opinions are noticeable in the Russian groups of
low status and low education. TTiis means that the integration of the

Russians (sočiai similarity to the majority) in Lithuania is related to
their sočiai status.
Poles. Poles experience smaller obstacles in their adaptation or/and
feel certain about the backing of their ethnic group. Strong identification with one's town or region testifies to the finu consolidatiou of
this ethnic group. In some of the answers of the Poles, one can even

see the signs of a traditional community. Apart from the relatively

strong religious ideiitity, Poles gi ve a smaller significance to education and ratheremphasize sočiai background and ties with coethnics

(in finding a good job). It was among the Poles that we saw the highest rate of ethnic Lithuanians amoiig the relatives. This clearly
contradicts a popular opinion about the prevailing separation of the
Poles. On the otherhand, the Poles who considered themselves typical did express an attitudeof separation, yet theirshare in the overall

sample is negligible.
Tatars. Tatars have the highest rate of individuals who are certain
that they are typical representatives of their ethnic group. Generally
Tatare (as well as Jews) are relatively more active in their ethnic
organizations, however, their attitudes are iiot always the šame: For
inslance, there is a difference between respondents from Visaginas
and those from Alytus and Vilnius. Respondents from the latter towus,
who are more often the descendants of a historical diaspora, exhibit

a higher rate of accommodation (assimilationist altitude) to Lithua
nians.
Jeivs. Among the major categories of self-identification, the Jews surveyed did not mention religious ideiitity. Also, identification with
the territorial aspects of the country is relatively weak. These features, at least at first glance, make the answers of the Jews and the
Russians similar. It is possible that the similarity relates to the experience of both Russians and Jews as migrants of the Soviet period
(which is common trait with a share of Russians and great portion of
contemporary Lithuanian Jews). There is also a high prevalence of

professional ideiitity among the Jews that may have to do with a hig
her level of education in their sample.
To sum up, the major differences among larger ethnic groups such as
Lithuanians, Russians, and Poles versus historical diasporas are noticeable mainly in the s t rengt h of ethnic ties with other group
members. Apait from that, data confirm that Russians still experien-

ce ideiitity crisis and are likely to become a minoiity in a sociological
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sense. Among the surprising findings is that on many issues Poles
tend to have the most similar opinions to those of Lithuanians. In the
background of our study, we are led to conclude that Poles are likely
to become the most successfully integrated group {in contrast to popular opinions).

5. Successes and failures of sočiai adaptation
Chapter 5 is largely based on interview materials and explains how
the specific processes of adaptation — integration, assimilation, separation, ormarginalization —appearinthe sočiai life of an individual.
Obviously, processes of integration, assimilation, separation, or margiiialization are multidimensional. The ąualitative analysis focused
on extracting the real content of those processes that is present and
recognizable in individual lives. Empirical research (the answers of

respondents) confirms that distinguishing the four types of adapta
tion makes sense. Sometimes surprisingly, sometimes not, all of them
exist next to each other - sometimes in one family. In case of a particular individual, it may be complicated to unambiguously „assign'
a person to one type of adaptation. It confirms, though, that the choice of one or another type of adaptation is very conditional. It is
dependent on the peculiarities of an individual status and sočiai ties.
To reiterate, the type of adaptation is less a well-planned strategy of
behavior than it is an outcome of how an individual combines his/her
sočiai status and ethnic identity.
An analysis of the content of types of adaptation leads one to a critical
assessment of the stereotypical evaluations attached to notions of „in
tegration", „assimilation", „separation", or „marginalization".
Integration ts not always an expression of sočiai success or free choice.
Of course, integration, when an individual can achieve a desired sta

tus and still sustain his/her identity, is an optimal sočia! scenario for a
democratic society. Yet what also has to be taken into account is the
price paid for integration, i.e. the efforts. As a rule, the majority ex-

5. Successes and failines of sočiai adaptation| 229

pects loyalty and active perfbrmance of civic duties by members of the
minority. Also, the majority often controls how niinorities intenialize
its culture, In this context, it is impoitaiit to see that minorities are not

always able to easily comply with the expectations of the majority.
Therefore, there should be means by which the majority recognizes,
appreciates, or supports the efforts of minorities to adapt.
Assimilation is not always as drama tie as minority members often
imagine it. On a n individual level it may go smoothly and unnoticed
— as long as both groups recognize the conversion and recognize the

right for an individual to change groups and decide one's identity
individually. Thus, the right to assimilate can also be considered an
expression of demoeracy. Intheoretical discussion thougli, we should
be aware of the difference between cultural and ethnic assimilation.
Cultural approximation does not necessarily have to result in the
loss of ethnic identity. But again, it ha s to be seen whether identity is
preserved because one wishes to do so or because one is forced to.

Marginality is apparently widely spread in times of intensive sočiai
change. Fragmented identity, dissatisfaction with lowered sočiai sta
tus, and limited sočiai netvvorks may liappen to be characteristic not
only to paiticular sočiai layers, but to entire ethnic groups. In such a
case, we encounter not only many personai problems of various individuals, but also a sočiai entity whose behaviour is hard to prediet.
Marginality creates preconditions for deviant behaviour; marginai
groups can be not only vulnerable but also manipulated.
Ethnic separation may sometimes appear as a regrettable statė of affairs because it limits the sočiai choices of an individual to a minority
group. However, research has revealed that separation can be a wellcalculated strategy forą sočiai career. Moreover, separation can provide
an individual full satisfaction with himself and his sočiai environment.
An ethnically mixed circle of elients was considered by soine serviceproviders as proof that „things are going right' without assuming for a
nioment that people of differing ethnicities can be pailners rather than
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clients to each other. Separation provides comfort; that is why it re
niams a challeiige for society that wishes to have its ethiiic groups
interreiated on equal grounds. Low civic activism precludes counterseparatist mechanisms from emerging. Surprisiiigly, even NGOs
sometimes have a dubious role: Rather than providing links with the
statė and among various citizens, they fimction as a shelter for minority members both from the statė and from other citizens.

6. A Closer Look
After presenting a general panorama, we take a closer look at the chosen target topics. These fragments both illustrate the analysis of
adaptation and provide comments on issues that are becoming increasingly important for society and the state's ethnic policy. TTie three
fragments touch upon the situation of some inhabitants of Visaginas,
the attitudes of the three largest ethnic groups towards European integration, and the poverty of Romanies. Analysis of two family stories
from Visaginas reveals that people of different sočiai backgrounds ha
ve become very similar in the perception of their situation and in the
assessment of their perspectives. It evidently suggests that in some
situations, there are structural changes that are more important for
adaptation outcomes than sets of personai attitudes. TTie analysis of
attitudes towards Lithuania's membership in the EU suggests that low
suppoii among Russians and high rates of indecision among Russians
and Poles cannot be reduced to the demographic differences of the
respective groups. Rather, these attitudes reflect the failures of adap
tation, the estrangement of the minorities from public parlicipation.

Finally, a brief review of the attitudes of Romanies contradicts the
popular opinion that Romanies themselves do not waut integration or
that the poveity of Romanies should not be singled out in the background of overall poverty in a country. Data suggest that isolationist
attitudes clearly do not prevail but there are clear įisks for the deprivation of Romanies to increase because of their marginalization.
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7. Assessments and altematives
The focus on adaptation enables one to discuss ethnic processes in a
contemporary society such as Lithuania nowadays, as we have tried
to demonstrate in this monograph. Although this society is relatively
calm and free of ethnic conflicts, ethnicity ha s not disappeared and
is effectively present when an individual solves problems regarding
his/her status, sočiai aspirations, and identity. Tlie empmcal data
and considerations in this book lead to a conclusion about the im-

portance of the sočiai {rather than political and legal) dimension in
the contemporary adaptation of differing ethnic groups. In the begin-

ning of the 1990s, the majority had great uncertainty about the
political loyalty of the minorities and was concenied about potential
claims of separatism. Lithuania's decision to grant citizenship to all
permanent residents of the country tmly brought political revenues
at an early stage of independence, however, the adaptation of ethnic
groups remains a sočiai challenge for a democratic society.
Regardless of equal rights for all Iithuaiiian citizens, one's own perception of change in status is not the šame in different ethnic groups.
Russians and Tatars exhibit the most negative evaluations, which at
the šame time are the most different from the evaluations of the įnajority group (Lithuanians). However, the negative evaluations are not
exhibited in the place where they might be mostly expected. People
in Visaginas have not indicated that their situation has vvorsened
more often than respondents elsewhere have. This means that Rus
sians see their situation as problema tie in broad contexts, not only in
the area of forthcoming industrial restructuring due to the closure of
the atomic power plant.

Another crucial finding regards the ethnic isolation of certain sočiai
seginents. In spite of the present preconditions for structurai assimilation (i.e. equal rights), there are groups in the sphere of employmeut

that are ethnically isolated (separated). Although this is primarily a
feature of small-scale businesses that are organized along family ties,
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almost a half of the surveyed Poles and Russians work in a monoethnic environmetit. Apparently, partnerships across ethnic lines do
not emerge easily.
Anai ysis of individual instances of various adaptation types reveals
that adaptation is not ahvays a pre-planned and consequential strategy and significantly depends on the sočiai milieu. That is why there
cannot be a simple recipe for adaptation - be it adaptation of an
individual or a group. Neither is there a universal solution for the
minority-related policies. Even an option of integration has to be

viewed critically and should not be fetishized. Integration includes
individual efforts —that we called „integration costs'. Moreover, in
tegration is not necessarily an outcome of free choice and does not

by itself help to escape the sočiai niche prescribed for a diaspora.
The historical diasporas of Lithuania, such as Tatars, are in a way
deemed to „integrale1: Their members are often recogmzed and asked or reininded about their ethnicity; therefore they could not so
easily opt, for instance, to assimilate.
For assessing the success of adaptation in minority groups on the
broad scale, it is important not to overlook the problem of sočiai
participah'on. Lack of participation may result in the margi na lization
of a considerable part of the population. Marginalization has more
expressions than merely sočiai exclusion in its economic sense. Tlie
satisfactory economic situation of a number of individuals does not

tell everything about their perception of sočiai life: Their perception
may be greatly influenced by symbolic interaction and lack of recognition, which can be a cause of withdrawal from public life. Those
who do not take part in societal processes and who do not identify
with the suiTounding society can not be considered „integrated'. Spre-

ading marginality among minority members may strengthen the
process of an ethnic group becoming a minority. Minorities that are
passive, indifferent, and infantile in public life can also easily become an object of political manipulation.

7. A^se^^nients and alleinatives| 233

Marginality can tum into assimilation or separation. Assimilation,
however, is not an easy solution for a minority member even if it is
sometimes assumed to be. Indi viduti Is who lose their identity and
the support of one group do not always acquire recognition and iden
tity in another group. Again, marginality is never far away. Therefore
we emphasize that participation rather than assimilation should be a
focus of the state's integrative policies. On the other hand, assimila
tion should always reniai n an open option for individuals, and all the
ethnic communtties should nurture toleration forindividual choice.
When ethnic boundaries are emphasized, it may result in separatism.
Firet, ethnic recognizing reproduces ethnic boundaries in everyday

life. The dividing line gets more problematic if ii precludes sočiai mobility. The measurement of both mobility and separation is always
complicated, but it is reasonable to assume that intolerance, such as it
is with regaixl to Romanies, complicates the way out of the sočiai mar
gins. In such cases it is quite obvious that the efforts of one ethnic
group may not be enough. On the other hand, we noticed that ethnic
separation, from an individual's point of view, could be a rational and
satisfactory strategy of adaptation. That is probably why we see it present regardless of the fact that there is no tangible ghetto.
Tlie successes and failures of adaptation is one of the ways to develop ethnicity studies. It is significant to realize that ethnic processes
are part of contemporary life in a democratic society. In Lithuania,
the challenge is to optimize ethnic relationships: Quite often minorities are not involved in the consideration of issues of common conceni.
They are not encouraged to take the role of active and responsible
citizens. Unequal participation in civic life can result in marginality
and separation, which in tum can lead to ethnic mobilization. Moreover, ignoring passive citizens, such as minority meinbers often are,

raises the risk that they wi!l not only lose the civic participatory skills
but also the channels for inclusion. This could cause the old pro-

blems of ethnic mobilization and unrfefined loyalty to reappear.
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***
Methodological notes and tables regarding sample structure are pre-

sented in Appendix I (please see page 235):'
Methodological note. The specific sampling approach was worked
out in order to achieve a reliable cross-group comparison of five et-

hnic samples (Lithuanian, Russian, Polish, Jewish, and Tatar). A
model of disproportional stratified sample (non-probability sampling)
was applied: Five ethnic groups were pre-selected and approximately the šame number of respondents was chosen in each of them.
Sampling lakęs sex, age, and particular survey locations (i.e. towns

with a relatively high concentration of a given ethnic community)
into account, but the centrai emphasis in the logical model of this
research is on the status groups. Each of the five samples consists of
the respondents of the šame nine status categoiies. Expert groups
were used to assign particular individuals to particular status groups;
in some cases, locations rather than individuals were specified (e.g.

for finding the unemployed).
The samples are not representative of the entire ethnic groups they
come from. Instead, everything possible was done to make all the
five samples similar in temis of sočiai characteristics such as status,
income, and education. This model permits the assessment of how
the šame variables (various indicators of adaptation) contrast in different samples (in our case, in different ethnic groups). In other vvords,
when sočiai differences are controlled, it is more likely that the differences between the samples are due to the etlmicity factor (i.e. the

effect of ethnicity is maximized). Whetherand how the ethnic groups
differ in their adaptation has been the inain issue of this research
project.

Tables are provided in Appendu 11 (please see page 238).

I priedas. Atranka ir imtis
Atrankos etapai
a)Etninių grupių atranka. Apklausai buvo pasirinktos penkios etninės
grupės ir joms numatytos vienodo dydžio kvotos:
3 gausiausios Lietuvos etninės grupės — lietuviai, rusai, lenkai;
2 istorines diasporos — totoriai ir žydai.
Kaip jau buvo minėta, metodologiniu požiūriu šios 5 etninės grupės yra
atskiros generalinės visumos. Mūsų tyrime joms atstovauja atitinkamos
„lietuvių", „rusų", „lenkų", „totorių" ir „žydų" imtys. J „istorinių diasporų"
imtis buvo įtraukti ir ne Lietuvoje gimę, o atvykę gyventi į Lietuvą
atitinkamos tautybės respondentai (totoriai Visagine, kai kurie žydai
Klaipėdoje, Vilniuje). Daugumoje lentelių duomenys pristatomi apskritai
visai grupei, dažniausiai neatsižvelgiant į šių nedidelių segmentų ypatybes.
Atlankoje naudotasi ekspertų konsultacijomis, tačiau į konkrečią imtį
respondento atsakymai buvo įtraukti remiantis jo savi identifikacija, o nėjo
priskyrimu tam tikrai etninei grupei „iš šalies". Be to, ne visais atvejais
buvo įmanoma pasinaudoti „priskyrimu iš šalies" (bedarbiai). Dėl to realios
imtys nuo numatyto modelio šiek tiek skiriasi (žr. lenteles toliau). Jei
respondento saviidentifikacija buvo kitokia nei esamos 5 kvotos, jis buvo
priskiriamas atskirai kategorijai — „kiti", kuri Čia neanalizuojama.

b)Teritorinė atranka. Kriterijus — skirtinga etninė aplinka.
Pasirinkti trys sąlyginiai tipai: (1) įvairios etninės sudėties vietovė,
(2) etninės daugumos dominuojama aplinka ir (3) vietovė, kurioje
koncentruotai gyvena tam tikros etninės grupės segmentas.
Pastaruoju atveju siekėme rasti tokią aplinką, kurioje mažumos
individas gyvena „taip savų", tačiau, žinoma, dėl nedidelio kai
kurių grupių narių skaičiaus tokią aplinką pavadinti koncentruota
galima tik labai sąlygiškai. Dėl nedidelio gyventojų skaičiaus buvo
perpus sumažinta lietuvių kvota Šalčininkuose. Dėl mažo istorinių
diasporų gyventojų skaičiaus Alytaus ir Klaipėdos laikymas
atitinkamos grupės koncentruotai gyvenančiu segmentu yra, kaip
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jau minėta, sąlygiškas, tačiau, išlaikydami apklausos trijuose
skirtinguose miestuose principą, siekėme užtikrinti skirtingų
atsakymų tikimybę visose imtyse.
Parinktos Šios išvardytus etninės aplinkos tipus atitinkančios vietovės:
•Vilnius (kaip tam tikras atvejis — įvairi tautinė sudėtis; be to,
pagrindinis socialinės traukos centras);
•Etninės daugumos dominuojama aplinka (Kaunas).
•Etninis segmentas (rusams — Visaginas, lenkams - Šalčininkai;
totoriams - Alytus, žydams — Klaipėda);

c)Statuso grupių atranka. Kriterijus — statusas, kaip socialinės sėkmės
(prestižo) išraiška. Atrankinėms grupėms buvo parinktos ne
formalios stratifikacijos kategorijos, o kultūrinę ir simbolinę
reikšmę turintys variantai, kurie, mūsų manymu, visuomenėje
labiausiai simbolizuoja skirtingos socialinės sėkmės (mobilumo ir
adaptacijos) atvejus. Šioms kategorijoms suteikti glausti simboliniai
pavadinimai (apie kriterijus žr. 3.3 skyriuje ^astabos apie..." )

d)Kvotinė-demografinė atranka: šiame etape siekta, kad kiekvieną
mažiausią ląstelę sudarytų 50 proc. vyrų ir tiek pat - moterų.
Sistemingai į planuotą amžiaus kriterijų atsižvelgti nebuvo
galimybių, tačiau drastiškų skirtumų taip imčių nėra.
Pagal šią tipologiją buvo rengiamas potencialių respondentų atrankos planas
— kiekvienos vietovės kiekvienai tautinei grupei sudaromos devynių statuso
grupių ląstelės. Remiantis ekspertų konsultacijomis kiekvienoje vietovėje
buvo siekiama numatyti tipiškiausius kiekvienos kategorijos atstovus: arba
numatoma keletas konkrečių asmenybių „smokingų" atveju, arba numatoma
tipiškų vietų ir situacijų, kur atitinkami respondentai galėjo būti sutikti ir

apklausti. Kad būtų išlaikyta kuo didesnė atsitiktinio patekimo į apklausą
tikimybė, nebuvo apklausiami talkinę ekspertai ir jų asmeniniai pažįstami.
Su ekspertais buvo daug konsultuojamasi ir dedama daug pastangų, kad
būtų remiamasi rekomendacijomis tada, kai jos, pateiktos skirtingų ekspertų,
sutampa.

[ PRIEDAS. Atranka ir imtisĮ 237

Imties aprašas
Žemiau esančiose lentelėse pateikiamas tyrimo modelis ir skaičiai, kokios
tautybės respondentų ir iš kokių vietovių gautos anketos panaudotos tyrime.
Kiekybinėje analizėje buvo panaudotos 559 anketos.
Daugiau informacijos apie imtį pateikiama lentelėse II priede (3.2.1-3.2.6
leut.).
1 lentelė. Išankstinis atrankos maketas (sudėtie^, planas pagal etninę grupę ir
vietovę)
Table 1. The preliminmy sample plan
Tautybė/ff/i^c/f)/

Gyvenamoji vieta/Pio ce of residence
Viinasg

Šakačiiln

Kaasun

Alsytu

Kldiapė

S

1

o

s
Lietuviai /Uthuanians
Rusai /Russians
Lenkai/Po/es
2ydai/Jeivs
Totoriai /Tatars

36
36
36
36
36

36
36
36
36

180

144

36
36

108+18
108
108
108
108

18
36
36

36

36

Kiti lOtheis
Iš viso / Totai

140

54

36

558

36

2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas vietovėse
Table 2. Actual distribution of respondente by town
Tautybė/Fr/imc/fy

Gyvenamoji vieta/P/ace of residence
Viaisnsg

Lietuviai /Uthuanians
Rusai /Russians
Lenkai/Po/es
Žydai /Jews
Totoriai /Tatars
Kiti lOthers
Iš viso / Totai

Vilnius

Kanasu

38
32
39
34
31
11
185

35
36
8
34
1
114

1

Ki/Otreita

Šainkaičiln

Kldapėai
Alusyt

36
36
1
33
34
140

1

19
1
34

1
31
32

54

32

31

1
3

129
105
82
100
97
46
559
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II priedas
Pagrindinių tyrimo duomenų suvestinė (lentelės)
Šiame priede pateikiami pagrindiniai tekste komentuojami duomenys:
lentelės ir grafikai. Be porinių dažnių procentų lentelių, kai kuriais atvejais
pateikiamos %2 ir Mann-Whitney testų lentelės.

Paaiškinimai
Taikydami neparametrinį y} kriterijų, norėjome atsakyti į klausimą, ar
tiriamųjų klausimų atsakymų reikšmių dažniai priklauso nuo respondento
tautybės. Žemiau pateiktos lentelės parodo, kiek {%2) lietuvių ir kitų tyrime
dalyvavusių etninių grupių (kiekvienos iš jų atskirai) nuostatos įvairiais
klausimais nesutampa ir kiek (p) tai yra reikšminga. Prieš atliekant
skaičiavimus, siekiant korektiško įvairių etninių grupių tarpusavio
palyginimo, kiekvienos iš jų imtis buvo prilyginta 100 (u= 100). Pabrėžtina,
kad %2 parodo tik skirtumą („kiek") tarp tikėtinų ir stebimų dažnių.
Priklausomybės kryptingumas („kaip") matomas jau minėtose porinių
dažnių lentelėse.
Tiriamojo klausimo atsakymų reikšmių priklausomybę nuo socialinių
parametrų (statuso, išsilavinimo, amžiaus) matavome Mann-Whitney ^/testu.
Tai ne parametrinis ( testo analogas, grįstas socialinių parametrų (mūsų
atveju) raugų sumos skirtumu tarp dviejų tiriamųjų grupių. Z reikšmė parodo
priklausomybės dydį,p - reikšmingumą. Paryškintos ir kursyvu išskirtos
svarbiausios reikšmės, t.y. tos, kurių ^<0,01, tik kursyvu - kurių p<0,05.

IIpriede pateikiamų lentelių sąrašas
Numeracija: Pateikiamos lentelės arba grafiko numerį sudaro trys
skaitmenys: pirmieji du nurodo teksto skyrių, kuris skirtas pateiktiems
duomenims aptarti, trečiasis nurodo pačios lentelės ar grafiko numerį tame
skyriuje.
1.2.3lentelė. Gyventojai pagal tautybę apskrityse
1.2.4lentelė. Gyventojai pagal tautybę apskrityse. Procentinė sudėtis
1.2.5lentelė. Didžiųjų miestų bei Alytaus, Visagino, Šalčininkų gyventojai pagal
tautybę
1.2.6lentelė. Didžiųjų miestų gyventojai pagal tautybę. Procentinė sudėtis
1.2.7lentelė. Kai kurių tautybių gyventojai pagal išsilavinimą
3.3.1lentelė. Respondentų pasiskirstymas vietovėse
3.3.2lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal lytj (%)
3.3.3lentelė. Imties sudėtis pagal išsilavinimą etninėse grupėse (%)
3.3.4lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių etninėse grupėse (%)
3.3.5lentelė. Šeimos pajamos {vidurkis, mediana)
3.3.6lentelė. Asmeninės pajamos (vidurkis, mediana)
4.1.1lentelė. Kai kurių savudentifikacijos kategorijų turinys
4.1.2lentelė. Kai kurios saviideutifikacijos kategorijos skirtingose etninėse grupėse
4.1.3lentelė. Etninė grupė kaip saviideutifikacijos elementas
4.1.4. grafikas. Identifikacijos skalė
4.1.4lentelė. Identifikacijos grupės
4.1.5lentelė. Pagrindinė identifikacijos grupė
4.1.6lentelė. Etninis „tipiškumas^ etninėse grupėse
4.1.7lentelė. Etninis „tipiškumas" skirtingose vietovėse
4.2.1lentelė. Etninis atpažinimas
4.2.2grafikas. Netolerancijos rodiklis
4.2.3lentelė. Kaimynų netolerancija skirtingų grupių atžvilgiu (proc.)
4.3.1lentelė. Asmeninių draugų ratas
4.3.2lentelė. Giminės
4.3.3lentelė. Dalykiniai santykiai
4.3.4lentelė. Dalykiniai santykiai skirtingose vietovėse
4.3.5lentelė. Dalykinių santykių pobūdžio priklausomybė nuo socialinių parametrų
4.3.6lentelė. Domėjimasis politika
4.3.7lentelė. Domėjimasis politika skirtingose vietovėse
4.3.8lentelė. Dalykinių santykių pobūdis statuso grupėse
4.3.9lentelė. Domėjimosi politika formos
4.3.10lentelė. Visuomeninis aktyvumas
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4.3.11lentelė. Pasitikėjimas institucijomis
4.3.12grafikas. Pasitikėjimas institucijomis
4.3.13grafikas. Darbo savybių įvertinimas
4.3.14lentelė. Kokie dalykai svarbiausi norint gauti gerą darbą? Skirtingų etninių
grupių prioritetai (proc.)
4.4.1 lentelė. Socialinės padėties pokyčio vertinimas
4.4.1grafikas. Socialines padėties pokytis per pastaruosius 10 metų
4.4.2lentelė. Statuso pokyčio priklausomybė nuo socialinių parametrų
4.4.2grafikas. Ar esate kada nors patyręs, kad Jūsų kaip kitataučio teisės yra
pažeidžiamos
4.4.3lentelė. Socialinės padėties pokyčio vertinimas skirtin^ose vietovėse
4.4.4lentelė. Socialinės padėties pokyčio vertinimas pagal lytį
4.4.5lentelė. Bedarbiai šeimoje
4.5.1lentelė. Akultūracijos nuostatos: individo lygmuo
4.5.2lentelė. Akultūracijos nuostatos: grupes lygmuo
4.5.3lentelė. Draugų rato priklausomybė nuo socialinių parametrų
4.5.4lentelė. Etninis atsiribojimas skirtingose vietovėse
4.5.5lentelė. Pasitikėjimo kitais priklausomybė nuo socialinių parametrų
4.5.5lentelė. Margiualumo (pasitikėjimo kitais) priklausomybė nuo socialinių
parametrų
4.5.6lentelė. Maigi imlumas (pasitikėjimas kitais) skirtingose vietovėse
4.5.7lentelė. Asimiliacijos (draugų rato) priklausomybė nuo socialinių parametrų
4.5.8lentelė. Asimiliacija (draugų ratas) skirtingose vietovėse
4.5.9lentelė. Asimiliacijos nuostatos (požiūrio j prisitaikymą) priklausomybė nuo
socialinių parametrų
4.5.10lentelė. Asimiliacijos nuostata (požiūris j prisitaikymą) skirtingose vietovėse

List of the tables in Appendix II
The nuinber of each table or graph cousists of three ciphers: Tlie fii^st aud
the secoud refer lo the chapter and the subsection of the chapter in which
the correspoiidhig data are discussed, and the thiid one indicates the number of a table or graph iu a given chapter.
Table 1.2.3. Population by ethnicity in counties
Table 1.2,4. Population by etlmicity in counties (percentages)
Table 1.2.5. Population of the laigest towns and of the tovvns Alytus. Visaginas, ancl
Šalčininkai by etlinictty
Table 1.2.6. Population of the largest towns by etlmicity (percentages)
Table 1.2.7. Educational attainment by ethnicity
Table 3.3.1. The disuibution of tlie sample in tlie locations of the survey
Table 3.3.2. Distribution of the sample by gender (percentages)
Table 3.3.3. Sample cbaracteristics: distribution of respondente by educatiou
Table 3.3.4. Sample charac tevis ties: distribution of respondents by age
Table 3.3.5. Family income (mean. inedian)
Table 3.3.6. Personai income (mean, median)
Table 4.1.1. Contents of sonie categories of self-identification
Table 4.1.2. Distribution of sonie categories of self-identification in the etlmir groups
Table 4.1.3. Etlmicity as a category of self-identification
Craph 4.1.4. Scale of identification
Table 4.1.4. Groups of ideiitification
Table 4.1.5. The main group of ideiitification
Table 4.1.6. Bemg "typical" in the etlinic groups
Table 4.1.7. Being "typical" in the etlinic groups by town
Table 4.2.1. Etlinic recoguizing
Graph 4.2.2. Index of intolerance
Table 4.2.3. Iutoleiance to various categories of potential neighboins
Table 4.3.1. Ciicle of personai friends
Table 4.3.2. Relatives
Table 4.3.3. Business relations
Table 4.3.4. Business relations by town
Table 4.3.5. Interdependence of business relations and sočiai paraineties
Table 4.3.6. Interest in poliucs
Table 4.3.7. Inteiest in polities by town
Table 4.3.8. Etlinic aspect of busiuess relalions in various status groups
Table 4.3.9. Forms of being interested in polities
Table 4.3.10. Public activity
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Table 4.3.11. Trust in public institutions
Graph 4.3.12. Trust in the public institutions
Graph 4.3.13. Qualities necessary for getting a good job
Table 4.3.14. Qualities necessary for getting a good job. Priorities of the etlinic
groups
Table 4.4.1. Evaluation of tlie change of sočiai status
Graph.4.4.1. Perceived change of sočiai status during the lašt 10 years
Table 4.4.2. Interdependence of tlie perceived status change and sočiai parametres
Graph 4.4.2. Violatiou of rights as a minority meinber
Table 4.4.3. Perceived change of sočiai status by town
Table 4.4.4. Perceived change of sočiai status by gender
Table 4.4.5. Unemployed in the fatnily
Table 4.5.1. Acculturation attitudes: individual level
Table 4.5.2. Accultuiation attitudes: gioup level
Table 4.5.3. Interdependence of tlie circle of personai friends and sočiai parametres
Table 4.5.4. Ethnic separation by town
Table 4.5.5. Interdependence of interpersonal trust and sočiai parametres
Table 4.5.5. Interdependence of marginality (interpersonal trust) and sočiai
parametres
Table 4.5.6. Marginality (interpersonat trust) by lown.
Table 4.5.7. Interdependence of assimilation (circle of personai friends) and sočiai
parametres
Table 4.5.3. Assimilation (circle of personai friends) by town
Table 4.5.9. Interdependence of assimilation attitudes (attitudes towards
accomodation) and sočiai parametres
Table 4.5.10. Assimilation attitudes (attitudes towards accomodation) by town

1.2.3 lentelė. Gyventojai pagal tautybę apskrityse (2001 m. surašymas)
Table 1.2.3. Population by ethnicity in counties (census 2001)
Pasiskirstymas pa^gal tautybes /Distribution by ethnicity
Apskritys
Counties
Iš viso /Totai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio

Šiaulių
Tauragės

Telšių
Utenos
Vilniaus

Iš viso
lietuvių
Totai number Uthuanians

3483972
187769
701529
385768
188634
299990
370096
134275
179885
185962
850064

lenkų
Poles

rusų
baltarusių ukrainiečių kitų tautybių
Others
Russians Beloiussians Ukrainians

2907293 234989 219789
178919
3936
2358
658596
3816 26304
324798
975 44082
1146
185791
318
7579
288851
643
352981
619 10926
132479
98
857
175242
144
2785
143340
8428 24962
466296 216012 98790

42866
832
1942
3882
222
501
891
106
331
3668
30491

22488
393
3008
5024
247
816
1429
185
349
1982
9055

2402
44
392
304
35
119
159
35
69
221
1024

Šaltinis / Sourcc:
Lietuvos statistikos departamentas. 2002. Gyoeitiojai pagal lytį. amžių, tautybę ir tikybą.
Surašymas 2001 i Population. by Gender, Age, Ethnicity and Religion. Population Cen
sus 2001. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas.

1.2.4 lentelė. Gyventojai pagal tautybe apskrityse {2001 m. surašymas). Procentinė
sudėtis.
Table 1.2.4. Population by etlinicity in counties (census 2001). Percentages.
Pasiskirstymas pagal tautybes, % / Distribution by ethnicity^ %
Apskritys
Counties
Išviso
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio

Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus

Iš viso
lietuvių
Totai number Uthuanians

3483972
187769
701529
385768
188634
299990
370096
134275
179885
185962
850064

Šaltinis Į Source: ibfd.

83,5
95,3
93,9
84,2
98,5
96,3
95,4
98,7
97,4
77,1
54,9

lenkų
Poles
6,7
2,1
0,5
0.3
0,2
0.2
0.2
0.1
0.1
4.5
25,4

rusų
baltarusių ukrainiečių kitų tautybių
Others
Russians Bebrussians Ukrainians
6,3
1.3
3,7
11.4
0,6
2,5
3,0
0,6
1,5
13.4
11,6

1.2
0,4
0,3
1.0
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
2,0
3,6

0,6
0,2
0,4
1,3
0,1
0,3
0,4
0,1
0.2
1,1
1.1

0.7
0.5
0.5
0,9
0,3
0.3
0.6
0,3
0,3
0,8
1.8

U

= =

ar^

=••?

s^

s|

~.
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1.2.5 lentelė. Didžiųjų miestų bei Alytaus, Visagino, Šalčininkų gyventojai pagal
tautybę (2001 m. surašymas)
Table 1,2.5. Population of the largest towns and of the towns Alytus, Visaginas, and
Šalčininkai by etiinicity (census 2001)
Pasiskirstymas pagal tautybes /Distribution by ethnicity

1

^1s fl f .8

f

51 Ii II U Ii 11 ši
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Alytus
Visaginas
^alčininkai

553904
378943
192954
133883
119749
71491
29554
39282

318510
352051
137557
124263
114585
69390
4419
4086

104446
1600
743
247
232
470
2541
31223

77698
16622
41110
6391
3443
835
15491
1948

22555
1142
3606
502
241
118
2862
1139

7159
1906
4652
875
427
139
1583
253

878
220
258
64
41
9
171
22

Šaltinis ISource: ibid.

1.2.6 lentelė. Didžiųjų miestų gyventojai pagal tautybę (2001 m. surašymas).
Procentinė sudėtis
Table 1.2.6. Population of the largest towns by etiinicity (census 2001). Percentages
Pasiskirstymas pagal tautybes, % / Distribution by ethnicity. %

Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys

542287
378943
192954
133883
119749

Šaltinis / Source: ibid.

57.8
92,9
71,3
92.8
95,7

18,7
0,4
0,4
0,2
0,2

14,0
4,4
21,3
4,8
2,9

4,0
0,3
1.9
0,4
0,2

1,3
0,5
2,4"
0,7
0,4'

1.4
0,6
1,2
0.7
0.4
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1.2.7 lentelė. Kai kurių tautybių gyventojai pagal išsilavinimą (1000-iui 10 meti)
ir vyresnių gyventojų tenka turinčių išsilavinimą; 2001 m. surašymas)
Table 1.2.7. Educational attainment by ethnicity (per 1,000 inhabitants aged 10
years and older; census 2001)
Šaltinis / Source:
Lietuvos statistikos departamentas. 2002. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas 2001.
Gyventojai pagal išsilavinimtį, gimtąją kalbą ir kalbų ntokėjinuį. Vilnius: Lietuvos
statistikos departamentas. P. 73.
Išsilavinimas / Education

II l^ I 1 ^- .11 ąlffi -į^f|
S S1 I S II 1.1 ?l sl^ llII
Lietuviai
Lithuanians
Lenkai
Poles
Rusai
Hussians
Baltarusiai
Belorussians
Ukrainiečiai
Ukrainians
2ydai
Jews
Vokiečiai
Germans
Totoriai
Tatars
Latviai
Latvians
Romai (čigonai)
Romanies (Gypsies)
Armėnai
Asmenians

128

198

257

151

216

39

5

33

63

145

352

161

215

48

8

45

159

189

340

138

140

22

3

36

112

198

370

147

138

21

4

36

203

241

342

117

79

8

1

17

385

171

249

85

86

7

2

311

155

170

256

170

200

34

6

36

155

210

319

139

132

31

4

36

134

200

291

164

174

23

7

43

41

18

223

149

310

184

39

314

271

188

314

98

103

22

2461

(3.3.) Imties aprašas
3.3.1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas vietovėse
Table 3.3.1. The distribution of the sample in tlie locations of the survey
Gyvenamoji vieta IPIace ofresidence

Lietuviai / Lithuanians
Rusai / Russians
Lenkai IPoles
^ydai ĮJews
Totoriai / Tatars
Kiti 7 Ortas
Iš viso / Totai

38
32
39
34
31
11
185

35
36
8
34
1
114

36
36

19
1

1 129
105

34~

1
33
34
140

^T"82"

32

31

100
~r~46~

54~

IT IT

3 559

3.3.2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Eilučių procentai
Table 3.3.2. Distribution of tlie sample by gender. Row percentages
lytis/Se/
vytas/Man moteris /Woman Išviso/Tofa/
Lietuviai į lithuanians
Rusai / Russians
Lenkai /Pales
Žydai / Jews
Totoriai / Tatars
Kiti/Others
lšviso/7bfa/

50
50
50
60
52
44
51

50
51
50
40
49
57
49

100
100
100
100
100
100
100

* Kaip minėta I priede, kategoriją „Kiti" sudaro tie respondentai, kurių saviidentifikacija
buvo kitokia, nei esamos 5 kvotos, t.y. tie, kurių priskyrimas tam tikrai etninei grupei iš
šalies (pasinaudojus ekspertų konsultacijomis) ir jų pačių nuomonė apie savo tapatybę
skyrėsi. Si imtis nėra sudaryta sistemiškai, todėl knygoje ji atskirai neanalizuojama. Tačiau
kai kuriose lentelėse ši kategorija pateikiama palyginimui su kitomis - aiškios tapatybės
grupėmis.
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II PRIEDAS (3.3.) Imlus apraSas

3.3.3 lentelė. Imties sudėtis pagal išsilavinimą etninėse grupėse. Eilučių procentai
Table 3.3.3. Samplecharacteristics: distribution of respondente byeducation. Row
percentages
ISsilavinimas /Education

S

lt

Lietuviai
Uthuanians
Rusai
Russians
Lenkai

ftfes
Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

Kiti
Other
Iš viso
Totai

56

2

51

12

2

24

2

2

7

2

37

1

2

2

6

45

5

5

10

17

78

3

1

9

8

7

33

18

1

28

7

22

2

36
57

7

2

54

2

6

10

3

100
100

1

1

10

100

1

100

1

100
100

2

0

2

100

2481
3.3.4 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių etninėse grupėse. Eilučių
procentai
Table 3.3.4. Sample charactei jstics: distribution of respondente by age. Row percentages
Amžius/Age (inyears)

Lietuviai
Lithuanians
Rusai
Hussians
Lenkai
Poles

^ydai
Jevv^
Totoriai
Tatare

Kiti
Other
Iš viso
Totai

10

26

30

17

11

6

100

9

23

31

20

11

7

100

5

26

34

21

7

7

100

8

9

16

30

20

15

2

100

6

11

41

18

10

12

1

100

7

26

37

17

9

4

8

20

31

21

12

9

100
1

100
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II PRIEDAS. (3.3.) Imlies apralai
3.3.5 lentelė. Šeimos pajamos (vidurkis, mediana)

Klausimas: Jei galite, prašytume nurodyti, kokios vidutinės Jūsų šeimos mėnesio
pajamos? (Sudėkite visų šeimos narių, su kuriais tvarkote bendrą ūkį, atlyginimus,
pensijas, pa^alpas ir pan.)
Table 3.3.S. Family income (mean, median)
Question: Could you please indicate the average income of your family? (Add
togetlier the salaries, pensions, allowances, etc. of all tlie family members witli
whom you share tlie houseliold)

1.(A) iki 200 litų
2.(B) 201-300
3.(C) 301-400
4.(0) 401-500
5.(E) 501-600
6.(F| 601-700
7.(G| 701-800
8.(H) 801-900
9.(I) 901-1000
10. (J) 1001-1200

Lietuviai
Uthuanians
Rusai
Russians

11.|K| 1201-1400
12.(L) 1401-1600
13.(M)1601-1800
14.(N)1801-2000
15.(0) 2001-2500
16.(P) 2501-3000
17.(Q| 3001-3500
18.(R)3501-4000
19.(S)4001-5000
20. (T) > 5000 Lt

Vidurkis

Mediana

Dažnis

Mean

Median

Frequency

11.2

11

109

9.9

9.5

84

11.0

10

69

11.1

11

74

9.2

10

75

Kiti
Olher

11.3

10

38

15 viso
Totai

10.5

10

449

Lenkai
Mes

Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

2501
3.3.6 lentelė. Asmeninės pajamos litais (vidurkis, mediana)
Klausimas: Kokios Jūsiį asmeninės vidutinės mėnesio pajamos?
Table 3.3.6. Personai income in Litas (mean, median)
Question: What is your avera^e rnontlily income?

Uthuanians
Rusai
Russians
Lenkai
Poles

Žydai
Jem
Totoriai
Tatars

Kiti
Olher
Išviso
Totai

Vidurkis

Mediana

Da^nis

Mean

Median

Freguency

1228

900

996

800

1006

825

1182

790

920

650

1089

815

30
388

II PRIEDAS (4.1.) Identifikavimosi tendencijos
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(4.1.) Identifikavimosi tendencijos
4.1.1 lentelė. Kai kurių savi identifikacijos kategorijų turinys.
Klausimas: Kas aš esu?
Table 4.1.1. Conteuts of sonie categories of self-identification.
Question: Who am I?
Saviidentifikacijos kategorija

Kategorijai priskirti respondentų atsakymai

Categories of setf-identification

The ansvvers attributed to the specific categories

Etninė grupė
Ethnic gmup

Lietuvis, rusas, lenkas, totorius, žydas ir kt.
Uthuanian, Russian. Pole, Tatar, Jew, etc.

ReliginėAonfesinė tapatybė
Religious/confessional identity

Katalikas, stačiatikis, musulmonas, ateistas, netikintis, laisvamanis
Catholic, Ortodox, Muslim. atheist, non-beltever, free-thinker

Pilietybė
CtiUenship

Lietuvos pilietis
Uthuanian citizen

ProfesijaVadovas, verslininkas, profesorius, mokslų daktaras, direktorius,
Professionprekiautojas, vairuotojas, dėstytoja, pedagogas, namų Seimininkė.
smulkus prekiautojas, studentas, doktorantė
Leader/manager, businessman, professor. doctor ofscience. director.
trader, driver, lecturer, pedagogue, house woman, businessman, smallscale trader, student, doctoral student
Lytis
Gender

Vyras, moteris
Man, woman

Šeimos narysTėvas, motina, ^eimos galva, išlaikytojas, sūnus, dukra, senelis,
Family membermočiutė, prosenelė, brolis, sesuo, giminaitis, svainis, marti. teta. uošvė,
anūkas
Father. mother, headofafamily, breadwinner, son, daughter, granfather.
grandmother, grand-grandmother, brother, sister, relatt've, brother-inlaw, daughter-in-law, aunt, mottier-in-law, grandson
Pozityvios savybėsAutoritetas, aktyvus, svajotoias. savarankiškas, sąžiningas,
Positive characteristicsdarboholikas, linksmuolis, patriotas, vegetaras, išsilavinęs, optimistas,
darbštus, geras, tolerantiškas, geras pašnekovas, mylintis, smalsus,
organizatorius, dvasiškai stiprus, doras, idealistas, pacifistas,
materialistas, kantrus, likimo šeimininkas, gražuolis, blondinas (-ė)
Authority, active, dreamer, independent, fair, workoholic, merry, patriotic. vegetarian, educated. optimist, laborious, good, tolerant, conversation-partner. ioving, curious, organizer, ofstrong spirti, virtuous, idealist, pacifist. materialisi patieni master offate. handsome, blond
Negatyvios savybėsEilinis, pesimistas, rūkalius, vienišius, „arklys" (mot.I, „jautis" (mot.),
Negative characteristicspilka darbo pelė, netalentingas
Ordinary, pessimist, smoker, lonely, "horse", ~bull"fovervvorked, - U
greymouse, notgifted
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4.1.2 lentelė. Kai kurios savi identifikacijos kategorijos skirtingose etninėse grupėse.
Pastaba: Apskaičiuotos pirmos penkios pagal svarbą tapatybes. Pateikianti
procentai nuo respondentų skaičiaus. Kadangi galėjo būti žymimos kelios tapatybės,
patenkančios j tą pačią kategoriją, pateikiami procentai parodo santykinį tapatybes
paplitimo mastą (t.y. pateiktų atsakymų suma gali viršyti 100 proc.)
Table 4.1.2. Distribution of somecategoriesofself-identification in theethnic groups.
Note: Ouly the first five identities that were mentioned are included in tlie calculation. The percentage provided is a certain share of tlie totai number of respondents. More tlian one category could be chosen therefore the percentage indicates
the popularity of an identity in relative tenns (as tlie totai sum inay exceed 100
percent)
Tapatumas N/%

Identity N/%
Etninė grupė /Ethnic graup
Religinė/konfesinė tapatybė
Religious/confessional identity

•*'Profesija /Profession
Lytis /Gender
Šeimos narys /Family membet
Pozityvios savybės
Positive characteristics
Negatyvios savybės
Negative characteristics

Lietuviai

Rusai

Uthuanians Russians

28
22
6
S

17
IS
3
3

I ^
47
38
48
39
128
103
84
SS
2
2

46
44
60
SI
131
I2S
56
S4
4
4

Lenkai

Žydai

Totoriai

Kiti

Poles

Jews

Tatars

ūthers

17
21
9
lt

34
37
0
0

23
25
12
13

2
/
4
9

h I

I

\

29
36
41
SI
93
I1S
59
73
3
/

43
46
35
37
114
121
33
3S
3
3

23
5)
25
SS
46
102
37
12
4
9

50
54
29
32
93
101
47
SI
6
7

1.6
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4.1.3 lentelė. Etninė "^rupė kaip saviitlentifikacijos elementas. Poiiimj dažniu ir
eilučių procentų lentele
Table 4.1.3. Etlinicity as a category of self-identific^tion. Row percentages and
frequencies
Atsakymai j kl. „Kas aš?" /Ansv/ers to a question "Who am I?"
neminėjo tautybes /Did not mention ethnicity

Lenkai
fbtes
Žydai
Jews
Totoriai
Tatars
Kiti
ūther

paminėjo tautybę / Mentioned ethnicity

73

59

27

22

65

65

35

35

69

67

31

30

89

40

11

5

4.1.4. grafikas. Identifikacijos skalė
(vidurkis, kur O - "nesijaučiu kiek nors susijęs", 1 - "šiek tiek". 2 - "stipriai")
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4.1.4 lentelė. Identifikacijos grupės- Skirtumai ( %2 ) tarp lietuvių ir kiti) tau tini ii
grupių.
Klausimas: Ar stipriai jaučiatės priklausąs šioms grupėms?
Table 4.1.4. Croups of identificatioli- Difference behveen Litliuanians and other
groups measured by { %2 ).
Qucstion: How strongly do you belong to tlie following ^roups?
Ar stipriai jaučiatės priklausąs šioms grupėms:
How strongly do you belong the following groups:
1. Bendradarbiai
Coworker$ ĮJob colleagues
2.Visi, kalbantieji mano gimtąja kalba
People speaking my mother tongue
3.Mano profesijos žmonės
People of my profession
4. Lietuvos tautiečiai
Coethnics in Lithuania
5. To paties tikėjimo (religijos) žmonės
People of the šame faith (religion)
6. Mano tautiečių išeivija, kad ir kur ji gyventų
My coethnics (diaspora) vvherever they live
7. Mano kartos Žmonės
People of my generation
8. Politinė organizacija ar partija
Political organization or party
9. Visuomeninė organizacija
Non-governmental organization
10.Mano miesto/miestelio žmonės
People of my tovvn
11.Lietuvos regionas
Region of Lithuania
12. Lietuvos gyventojai
Inhabitants ofUthuania
13. Baltijos kraštai
Bal^e countries
14.Rytų Europa (Rytų europiečiai)
15.Europa apskritai {europiečiai)
Europe (Europeans)
16. Pasaulio žmonės
People of the world

Rusai
Russians

Lenkai
Poles

Žydai

Totoriai

Jews

Tatars

3,57 0,168 1.72 0,423 2.94 0,230 4,74 0,093
0,84 0,656 1.01 0,603 0.70 0,706 5,99 0.050
4,47 0,107 0.40 0.817 0.23 0,890 3,42 0,180
6,87 0,032 8,35 0,015 3,39 0,183 12,07 0.002
5,73 0,057 7,05 0,029 5,99 0,050 22,74 0.000
12.72 0,06213.65 O.0O129.36 0,000 24,08 0.000
1,99 0,370 3,72 0,156 1,80 0,406 2,97 0,227
6,92 0.031 1.05 0,590 4,16 0,125 15,68 0.000
5,59 0,061 2,46 0,292 24.82 0,000 34.54 i
0,78 0,676 3,67 0,160 0,54 0.765 11,63 0,003
20,82 0,000 0,06 0,969 16,30 0,000 2,27 0,322
12,96 0,002 1.27 0,531 7,10 0,029 0,84 0.656
7,12 0.028 6.64 0,036 10,43 0.005 1,89 0,389
2,56 0,279 1,33 0,513 3,16 0,206 9,47 0,009
4,59 0,101 1.00 0,605 1.910,385 6,17 0,046
10,20 0,000 1.11 0.574 2,75 0,253 6,16 0,046
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4.1.5 lentelė. Pagrindinė identifikacijos grupė. Porinių dažnių eilučių procentų
lentelė.
Klausimas: Kuri iŠ šių grupių Jums svarbiausia, pagrindinė? (Su kuria iš jiį esate
labiausiai susitapatinęs?)
Table 4.1.5. The main group of identification. Row percenlages.
Question: Which of the groups is the most importą n t for you? (With which one do
you identify most?)
Svarbiausia (pagrindinėj grupė / The main group

Žydai /Jews
Totoriai / Tatars

b
7
7

15
10
10

21
10
11

4
13
12

1
6
8

10
12
4

4
4
5

7
4
11

Svarbiausia (pagrindinė) grupė/ The main group

f f 11
F "S

Ii

to 'o

s 1

JLA.
Lietuviai /Lithuanians
Rusai / Russians
Lenkai/ft/es
Žydai /Jews
Totoriai / Tatars

4
a
b
1
6

4
1
9

5
3

1
1

9
4
4
7

1

4

5
3
4
2
2

~5"l00

4

8100
9100
17 100
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4.1.6 lentelė. Etninis „tipiškumas" etninėse grupėse. Porinių dažnių ir eilučių
procentų lentelė. Klausimas: Ar Jūs — tipiškas(savo tautybės atstovas)?
Table 4.1.6. Being"typical" in the etlmic gioups. Row peicentages. Question: Are
you a typical ... (represenlative of your ethnicity)?
Ar Jūs - tipiškas savo tautybės atstmas?
Are you a typical represenfytive ofyour
ethnicity?

Lietuviai / Lithuanians
Rusai / Russians
Lenkai IPoles
Žydai /Jews
Totoriai / Tatars

5
17
15
13
11

13
30
23
22
20

40
26
39
31
24

30
20
20
26
38

12
8
4
5
7

3

100
100
100
100
100
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endeiicijo:

4.1.7 lentelė. Etninis „tipiškumas" skirtingose vietovėse. Porinių dažnių ir eilučių
procentų lentele. Klausimas: Ar Jūs — tipiškas — (savo tautybes atstovas)?
Table 4.1.7. Being "typical" iii tlie etlinic ^ioups by tovvn. Row percentages and
frequencies.
Question: Are you a typical ... (representative of your ethnicity)?
Ar Jūs - tipiškas savo tautybės atstovas?
Are you a typical representantative of your ethnicity?
Vietovė
Tovvn

Vilnius
Lietuviai /Lithuanians

Kaunas
Visaginas
Vilnius

Rusai / Russians

Kaunas
Visaginas
Vilnius
Šalčininkai
Vilnius

Žydai IJews

Kaunas
Klaipėda
Vilnius

Totoriai / Tatars

Visaginas
Alytus

labai tipiškas
Very typical

%
46
17
50
14
11
42
21
21
30
17
38
60
36
29

n

17
5
14
4
4
13
8
7
10
5
11
18
11
8

praktiškai ne,
nelabai tipiškas, iš dalies
In fact not; not really;
somevvhat

%
54
83
50
86
89
58
80
79
70
83
62
40
65
71

n

20
24
14
25
32
18
31
26
23
25
18
12
20
20
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(4.2) Etninis pakantumas ir socialinė distancija
4.2.1 lentelė. Etninis atpažinimas. Porinių dažnių eilučių procentų lentelė
Klausimas: Ai Jūs atpažįstate ne savo tautybės žmones?
Table 4.2.1. Ethnic recognizing. Row percentages
Ar Jūs atpažįstate ne savo tautybės žmones?
Can you recognize people of another ethnicity?
visada galiu
atskirti
kitataučius
/ ahvays can
recognize
another
ethnicity

neatkreipiu
man sunku
atskirti, kokios
dėmesio į
^mogus tautybės žmogaus tautybę
It'sdifficultfor
Idon'tpay
attention to
tecogmze me to recogntze
ethnicity
someone s
some
ethnicity
ethnicities
atpažįstu
kai kurias
tautybes
i can

Lietuviai
Uthuanians

27

28

11 \

33

Rusai
Russians

12

17

11

60

Lenkai
Mes

11

13

11

63

1

100

25

20

11

42

2

100

28

29

5

38

Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

1

100
100

100

4.2.2. grafikas. Netolerancijos rodiklis
Tyrime dalyvavusių tautinių grupių (ne)tolerancijos laipsnį kiti} tautybių, nacijos
ar tikėjimo žmonių atžvilgiu vaizduoja 4.2.2 grafikas. Respondentui buvo
pateikta grupė teiginių:
1.Galėčiau susituokti ir neprieštaraučiau, jei kas nors iš mano artimų giminaičių
susituokti) su...
2.Galėčiau draugauti su...
3.Sutikčiau gyventi vienoje gatvėje su...
4.Neprieštaraučiau, jei mano darbovietėje dirbtų...
5.Neprieštaraučiau, jei mūsų šalyje gyventų...
6.Neprieštaraučiau, jei mūsų šalį lankytų kaip turistai...
[7. Norėčiau mūsų šalyje nematyti...]
bei paprašyta juos įvertinti devynių grupių atžvilgiu. Šios grupės — tai kinai,
ukrainiečiai, amerikiečiai, čigonai, lietuviai, rasai, musulmonai, lenkai, žydai.

20
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4.2.2 grafiko tolerancijos rodiklis žymi tiriamos etninės grupės poziciją
kiekvienos iš pateiktų grupių atžvilgiu. Tolerancijos rodiklis gali svyruoti nuo
0 (pritarimo pirmų šešių teiginių atveju) iki 100 (nepritarimo pirmų šešių
teigimų atveju).
Graph 4.2.2. Index of intolerance
The grapli 4.2.2 presents the mdex of intolerance to people of another etlinicity.
nation, oi faitli. Respoudents vvere given a listof staleineuts and vvere asked to
provide their evaluations for each of the nine gtoups. The statenienls vvere:
1.

could many and vvould not inind if my relative would marry a ...

2.I could liave a ... friend.
3.I vvonld agree to live on tlie šame street with...
4.I vvould not inind if tliere were ... in my workplace.
5.I vvould not mind if ... lived in our coimtry.
6.I vvould not inind if ... visited our country as tourists.
[7. I prefer not to see ... in our country]
The groups were: Chinese. Ukrainians, Aniericans, Cypsies. Lithuauiaus,
Russians, Muslims, Poles. and Jevvs. The index of intolerance in the graph
4.2.2 cau range from 0 (in case of agreementwitli all of tlie first six stateineuts)
to 100 (in case of disagreement vvith ali tlie first six slatements).

Lietuviai
Uthuanians

-o_ Rusai
Russians

, Lenkai
Poles

-o- Žydai
Jevvs

._.... Totoria
Tatars
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4.2.3 lentelė. Kaimynų netolerancija skirtingoms grupėms. Eilučių procentų lentelė.
Klausimas: Cia išvardytos įvairios žmonių grupės. Prašome pasakyti, su kuo
nenorėtumėte gyventi kaimynystėje? Šaltinis: Europos vertybių tyrimas (Leončikas

2000)
Table 4.2.3. Intoleiance to various categoiies of poteiitial neighbours.
Question: Here is a list of various groups of people. Could you please sort out any
that you would not likę lo have as ueiglibouis? Source: European Value Suivey,
(Leončikas 2000)
Metai Skirtumas
Year Difference
1990 1999 1999-1990
64,0

-4.5

10,1

8,5

-1,6

91,6

82,2

^8,4

Anksčiau teisti / People with a criminal record

68,5

Kitos rasės žmonės /People of a different lace

20,0

Kitos tautybės žmonės / People of another ethnicity
Alkoholikai / Heavy dhnkers
Ekstremistai / Bttremt'sts

65,0
35,5

Kairieji ekstremistai / Left wing extremists

33,0

Dešinieji ekstremistai / Right wing e^^remists

-5,1

Daugiavaikės šeimos / People with large families

1/.3

12,2

Emocionaliai nestabilūs žmonės / Emotionally unstable people

48,3

61,7

13,4

Musulmonai / Muslims
Atvykę iš kitų respublikų (1990) / People from other repubtics
Imigrantai/ darbininkai užsieniečiai (1999| / Immigrants I foreign workers

34,0

30,6

-3,4

14,8
22,7

7.9
-22,7

Sergantys AIDS / People who have AIDS

7/,6

54,9

Narkomanai / Drug addicts

88,9

87.5

-1,4

Homoseksualistai / Homosexuals
Žydai Uews

87.4

67,8

-19,4

1/.7

21,5

4,8

Čigonai /Gypsies

59,0

61,8

2,8

Neįgalieji (invalidai) / Handicapped (Invalids)

4.1

(4.3) Etninis uždarumas ar socialinė atskirtis?
4.3.1 lentelė. Asmeninių draugi) ratas. Porinių dažnių eilučių procentu lentelė.
Klausimas: Išrinkite labiausiai jūsų nuomonę atitinkantį teiginį
Table 4.3.1. Circle of personai friends. Row percentages.
Question: Choose a stalement that best corresponds to your opinion

Teiginiai 1 Statements
Neatsakė
dauguma mano apie pusę mano kai kurie mano Aš praktiškai
No answer
neturiu
asmeninių
asmeninių
asmeniniai
asmeninių
draugų yra
draugai ^
draugų
draugų lietuvių
yra lietuviai
lietuviai
lietuviai
Abouthalfof
Mostofmy
Some of my Ihave almostno
Uthuanian
my friends are
friends are
friends are
friends
Uthuanian
Uthuanian
Uthuanian
Rusai
Russians
lenkai
Poles

^ydai
Jews
Totofiai
Tatars

Iš viso
Totai

100

12

20

54

13

23

11

50

13

2

100

22

18

36

21

3

100

25

20

38

17

1

100

4.3.2 lentelė. Giminės. Porinių dažnių eilučių procentų lentelė
Klausimas: Ar turite kilos tautybės giminaičių? Išrinkite Jūsų atvejį atitinkantį
teiginį (jei renkamasi ne 1 ir ne 6, tai galimi 2 atsakymai):
1.Niekas iš mano ^iminaičių negyvena tautiškai mišrioje šeimoje.
2.Aš turiu giminaičių, kurių vienas iš tėvų arba sutuoktinių — lietuvis, tačiau su
jais nedaug (arba visai ne-} bendrauju.
3.Aš turiu giminaičių, kurių vienas iš tėvų arba su tuokti n i ii — lietuvis, su jais
susitinku ir gerai sutariu.
4.Aš turiu giminaičių, kurių vienas iŠ tėvų arba sutuoktinių — kitos tautybės (ne
respondento ir ne lietuvių), tačiau su jais nedaug (arba visai ne-) bendrauju.
5.Aš turiu giminaičių, kurių vienas iš tėvų arba sutuoktinių — kitos tautybės (ne
respondento ir ne lietuvių), su jais susitinku ir gerai sutariu.
6.Aš nepalaikau ryšių su giminėmis ir negaliu atsakyti į šj klausimą.

Table 4.3.2. Relatives. Row percentages
Question: Do you have relatives of anotlier ethnicity? Choose a statement that
describes your situation (There can be up to 2 answers in case statements 1 antį 6
are not selecled).
1.None of niy relatives live in an etlmically mixed family.
2.I have relatives whose parent or spouse is Lithuanian bu 11 do not meet tliem
often (or at a 11).
3.I have relatives whose parent or spouse is Lilhuanian and I am on good temis
witli them.
4.I have relatives whose parent or spouse is of anotlier ethnicity (otlier llian respondent and otlier tlian Lithuanian Į. hut I do not meet them often (or at all).
5.I have relatives whose parent or spouse is of another ethnicity (otlier tlian respoudent and otlier tlian Lithuanian), and I meet them and am on good terms witli
them.
6.1 am not in touch with my relatives and cannot answer tliis question.

Atsakymo variantas / Number of an answer
Neatsakė Išviso
Rusai
Russians
Lenkai
Poles

Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

2&3 3&4 38,5 4&5 No answef Totai

1

2

3

4

5

6

19

3

30

7

32

6

4

100

12

4

37

7

29

5

6

100

15

2

24

6

36

3

4

100

16

2

29

3

38

8
1

1

10

2

100

6.Other:
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4.3.3 lentelė. Dalykiniai santykiai. Porimtį dažnių eilučių procentų lentelė
Klausimas: Dalykiniais (darbo, verslo ir pan.) reikalais... (išsirinkite Jums
artimiausią vieną teiginį):
1.Bendrauju praktiškai tik su savo tautiečiais.
2.Bendrauju su įvairu; tautybių žmonėmis, bet vyrauja mano tautiečiai.
3.Bendrauju su įvairių tautybių žmonėmis, bet vyrauja lietuviai.
4.Bendrauju praktiškai tik su lietuviais.
5.Turiu daug darbo reikalų su užsieniečiais.

Table 4.3.3. Business relalions. Row percentages
Question: In luy business (vvork, business etc.)... (please choose one statement
tltat describes your sitiiation).
1.I coimnunicate almost entirely with niy coethnics.
2.I communicate with people of different etliuicilies but my coetlinies pievai 1.
S. I comimiuicate witli people of different ethnicities but Lithuaiiians prevail.
4.1 coniiminicate almost entirely with Litliuanians.
5.1 h ave tnueli business coinimiuication witli foreigners.

Atsakymo variantas / Numbei of an answei
Neatsakė Iš viso
Rusai
Russians
Lenkai
Poles

Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

t

2

3

4

5

6

3&5 No ansvver Totai

5

40

35

]

2

16

1

100

5

39

29

4

6

13

4

100

1

29

37

3

3

16

6

5

100

23

32

6

6

35

1

1

100

6.Other:
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4.3.4 lentelė. Dalykiniai santykiai skirtingose vietovėse. Porinių dažnių ir eilučių
procentų lentele*
Klausimas: Dalykiniais (darbo, verslo ir pan.) reikalais... (išsirinkite Jums
artimiausią vien^ tei^inį).
1.Bendra uju praktiškai tik su savo tautiečiais.
2.Bendrauju su (vairių tautybių Žmonėmis, bet vyrauja mano tautiečiai.
3.Bendrauju su įvairių tautybių žmonėmis, bet vyrauja lietuviai.
4.Bendrauju praktiškai tik su lietuviais.
5.Turiu daug darbo reikalų su užsieniečiais.

Table 4.3.4.\Business relalions by town. Row percentages and freąuencies"

\

\

Question: In my business (work, business etc.)... (please clioose one statement
tliat describes your situation).
1.I coinnmnicate ahnost entirely with my coetbnics.
2.I communicate witfi people of different etbnicities but my coethnics prevail.
3.I cominunicate witb people of different ethnicities but Litliiianians prevail.
4.I cominunicate almost entirely wilh Litiiuanians.
5.1 liave mucli business coinmunication witb foieigners.

Dalykinių santykiu pobūdis
Character of business felations
tik arbatik arba
Vietovė vyrauja tautiečiaivyrauja lietuviai
Town
Coethnics prevaitUthuanians prevail

Lenkai
Poles
Žydai

Totoriai
Tatars

Vilnius
Kaunas
Visaginas
Vilnius
^alčininkai
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Vilnius
Visaginas
Alytus

%
64
39
62
42
79
57
16
62
50
67
21

fi%n
10
18
36
17
61
11
38
11
18
15
56
11
6
21
23
10
44
13
84
21
4
8
38
13
10
50
10
3
33
6
79
6
23

* Į skaičiavimus neįtraukti respondentai, turintys „daug darbo reikalų s
arba nurodę „kitiį" variantą.
Aiisicers 5 and 6 are not inctuded w calcuialion.
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4.3.5 lentelė. D^lykinių santykių pobūdžio priklausomybė nuo socialinių parametr^
Table 4.3.5. Inteidependence of business įelations and sočiai paranieties
Parametras ir kriterijus / Sočiai parametre and statistical criterion
statusas /Statusamžius /Age
Znp
usai

Jews
Totoriai
Tatars

Znp

išsilavinimas /Education
2

n

p

lytis /Gender
x2

n

P

--0.1

85 0.898 -3.1

85

0.002 -0.53 85

]

Q3 Q2JJ ^ Ą

56

Qm QQS g3 og3

-..-1 7

68 0.094 -0.7

69

0.510 -0.39 70

0.53

Q937 ]Ą 5g QJ4g _Q5

5g

05gQ _oog 5g

QJ6

Q]

5Q

0.47

4.3.6 lentelf. Domėjimasis politika. PoriniiĮ dažnių eilučių pi-oceiitu lentelė
Klausimas: Ar Jūs domitės politika?
Table 4.3.6. luteiest in politics. Row peicentages
Question: Are you inteiested in politics?
Ar Jūs domitės politika?
Are you intBrested in politics?
labaidomiuosi nei taip,
beveikvisiškaiNeatsakė Iš viso
domiuosiInterested nei nenesidomiunesidomiu No ansvver Totai
VeryNeither
BarelyNot interested
interestedyes nor nointerestedat all
Lietuviai
Uthuanians
Rusai
Russians
Lenkai
Poles
Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

14

40

24

16

6

100

4

43

21

21

11

100

11

40

21

20

9

100

20

51

7

10

11

1

100

10

35

25

18

10

2

100

266 Į
4.3.7 lentelė. Domėjimasis politika skirtingose vietovėse. Porinių dažnių ir eilučių
procentų lentelė. Klausimas: Ar Jūs domitės politika?
Table 4.3.7. Interest iii politics by town. Row percentages.
Question: Are you interested in polilics?
Ar Jūs domitės politika?
Vietovė
Town

Liet i i

Lenkai
Poles

Žydai

Tt
atsrs

Vilnius
Kaunas
Visaginas
Vilnius
Kaunas
Visaginas
Vilnius
^alčininkai
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Vilnius
Visaginas
Alytus

Are you interested in poiitics?
labai domiuosi,nei taip, nei ne beveik nesidomiu,
domiuosiNeither yes nor no visiškai nesidomiu
Very interested;Barely interested;
interestednot interested at all
%

n

%

n

%

n

58
51
50
34
64
39
44
56
65
77
77
40
55
42

22
18
18
11
23
14
17
19
22
26
23
12
18
13

21
29
22
22
17
26
15
12
9
0
23
23
21
32

B
10
8
7
6
9
10
5
4
3
0
7
7
10

21
20
28
44
19
36
31
29
24
15
23
37
24
26

8
7
10
14
7
13
12
10
8
5
7
11
8
8
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4.3.9 lentelė. Domėjimosi politika formos. Porinių dažnių eilučių procentų lentelė.
Klausimas: Kaip Jūs domitės politika?
Table 4.3.9. Fonus ofbeing interested in poli ties. Row percentages. Question: In
what way are you interested in polities?
Domėjimosi politika formos / Forms ofbeing interested in polities

skaitau laikraščius
Reading newspapers

susitikimus,(draugais, ^eima ar
seku TV, radijosusirinkimus,kaimynais)
informaciją
demonstracijas ir pan.Discussing with...
Follovving IMradio Taking part in public (friends, family, or
information
eventsneigbours)

•^

I1 I11

I I
Lietuviai
Uthuanians
Rusai
Russians
Lenkai
Mes

Žydai
Jews
Totoriai
Tatare

S

7

40

53

5

25

70

72

16

13

20

54

26

14

37

50

5

32

63

83

14

3

29

51

20

5

34

61

28

73

75

16

8

21

49

30

5

24

70

5

12

83

76

18

6

17

36

47

14

36

50

4

22

73

78

19

3

27

47

27
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4.3.10 lentelė. Visuomeninis aktyvumas. Porinių dažmiĮ eilučių procentų lentelė.
Klausimas; Ai' Jus asmeniškai kada nors dalyvavote savo ^^ylinkės ar šalies
visuomeniniuose / politiniuose įvykiuose, sprendimuose - ii kokiu būdu?
Table 4.3.10. Public activity. Row percenta^es.
Question: Have you personally ever pai ticipated in tlie public events or decisions
of your region or country and ui what ways?
Visuomeniniai/politiniai įvykiai, sprendimai /Public events, decisions

Lietuviai / Lithudnidns
Rusai /Russians
Lenkai / Potes
Žydai /Jews
Totoriai /Tatars

35
18
23
20
21

29
11
24
24
21

15
7
11
3
10

33
8
24
20
26

2
1
6
2
5

15
10
11
13
7
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4.3.11 lentelė. Pasitikėjimas institucijomis.
Porinių dažnių eilučių procentų lentele.

Instrtucija
institutions

Klausimas: Ai Jūs pasitikite šiomis Lietuvos
visuomenės ir valstybės institucijomis?
1 - visiškai nepasitikiu. 2 — greičiau nepasitikiu
negu pasitikiu. 3 - neluriu nuomones. 4 greieian pasitikiu ne^u nepasitikiu. 5 - visiškai
p^itiki!.
Tahlt- 4.3.11. Trust iu puhlir institulio.is.
Ųuestion: Do you trust rateli of the folimving instilnles?
1 - Conipletelv distmst. 2 - Distnisl. 3 - No
opinion. 4 - Trust, 3 - Coinpletely Imsi

4.3.12 grafikas. Pasitik^jimas institucijomis,
(vidurkis, kur 1 - ..iiepasilikin".

1. Seimas /Pariiament
2.LR Vyriausybe /Government
3.Prezidento tarnyba / Presidency
4.Bažnyčia /Church
5.Lietuvos žimasklaida /
bthuama's mass media
6 Savivaldybės / Locai autnonties
1. Krašto apsauga / Defense system
8. Policija / Police
9. Mokesčių inspekcija /
Tax inspection
10.Valstybes kontrolė/
State auditing agency
11.„Sodra" / Soaal secunty service
^2.Lietuvos bankas /Centrai Bank
13.Komerciniai bankai/
Commercial banks
14.Teismai / Courts

5-..pasitikiu"^
Graph 4.i. 12.Trust in publir institutions.
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45
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13
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22

25

11.
12.
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45
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13.
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14.

71

16 15 67
17 25 49
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31 32
53 16
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12
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3 45 1 2 3 45
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52 20 28
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13 56
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Others
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15 43

10.

19

3 45 1 2
15 17 61
21 14 45
71 31 41
31 21 16

14 45 42

67 21

15 63

Totnna l
Tatars

7_ydai
Jews

Lenkai
Poles

18 15
16 35

14 31

56 29

15

35

18

49 24

46 28

1-3.13 grafikas. Kas svarbiausia norint gauti erq darbą? Procentai,
(iraph 1.3.13. Qualities nRcessary for ^^tting a good job. Percentag^s.
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1
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Noras daug Geras lietuviųKilme išGeras
Reikia būti Reikia, kad j
įtakingi
dirbti,
kalbospasiturinčiosišsilavinimas lietuviu darbą priimtu pažįstami
darbštumas mokėjimasšeimosGood
One has to bendratautis Infiuential
Wish to
GoodRich familyeducation be Uthuanian An employer aųuaintances
work hard knowledge ofbackgroundmušt be a
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ianguage
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S Ru:
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4.3.14 lentelė. Kas svarbiausia norint gauti gerą darbą? Skirtingų etninių grupių
prioritetai (proc.). Pastaba: buvo galima parinkti kelis variantus, todėl atsakymų
suma viršija 100 proc.
Table 4.3.14. Qualities necessary for gettiug a good job. Priorilies of the etlnijc
groups (percenlages). Note: More tlian one choice was possible, therefore the suni
of ansvvers may exceed 100 percent.
Lietuviai /Lithuanians | O- 73 |@- 70 |©- 6710 - 32 |©- 29 |®- 10 |©- 5|
Rusai /Russians

| O-75 |©-66 Į©-64|©^59 |©-25 |@-17 [©-13 |

Lenkai/Poles| O-56 |©-54 Į©-49|O-48 |@-42 |©-34 |®- 18 |

Žydai/Jews| ©-71 |0^67 |©-59|©-42 |©-23 |@-10 [©- 6|
Totoriai / Tatars| O-65 |©-63 |©-56|O-46 |®-22 |©- 9|©- 7|
© - Geras išsilavinimas / Good education
© - įtakingi pažįstami /Influential aquaintances
© - Noras daug dirbti / Wi$h to work hard
© - Geras lietuvių kalbos mokėjimas / Good knowledge of the Lithuanian language
© - Kilmė (iŠ pasiturinčios šeimos) /Rich family background
© - Reikia būti lietuviu / One has to be Lithuanian
© - Reikia, kad j darbą priiminėtų bendratautis IAn emptoyer mušt be a coethnic

(4.4) Socialinės padėties pokyčių suvokimas
4.4.1 lentelė. Socialinės padėties pokyčio vertinimas. Porinių dažnių eilučių
procentų lentelė. Klausimas: Ar Jūs asmeniškai pakilote, ar nusileidote
[visuomeninės liiercircliijos] laipteliais per pastaruosius 10 metų?
Table 4.4.1. Evaluatiou oftlie cliange iii sočiai status. Row percentages. Questiou:
Have you personai I y goue up or gone down on the ladder of sočiai bierarcby dur-

p

ing the lašt 10 years?
years

50

Poslinkis laipteliais
Status change
Lietuviai /Lithuanians
Rusai /Russians
Lenkai /Poles
^ydai 1Jews
Totoriai / Tatars

O

© ©

40

27
44

A/o answer Totai

32
24

-Ir-i47

100
100
100
100
100

1
3
2
6
4

27

O - pakilau IGone up
© - nusileidau / Gone down
© - esu ten pat, kur ir prie 10 m
No change irom where
1 was 10 years ago

4.4.1 grafikas. Socialinės padėties pokytis per pastaruosius 10 metų.

4035 •
3025D pakilau/Go^ up
20^ esu ten pat, kur ir prie 10 m. 15No change from where
1n _
I wasW years ago
I nusileidau /Go/?e o/oivn

4,4.2 l^ntelė. Statuso pokyčio priklausomybe nuo socialinių parametrų
Table 4.4.2. Interdepetidence of Uie perceived clian^e in status and sočiai paramebes
Parametras ir kriterijus / Sočiai parametre and statisticai' criterlon
statusas /Status
Mann-Whitney U

Lietuviai
Lithuanians
Rusai
Russians
Lenkai
Poles
Jews
Totoriai
Tatars

išsilavinimas /Education
arnžius /Age
Mann-Whitney U
Mann-Whitney U

Z

1

n

-3.9

86

-4.7

V 0.000 -3.3

77

-6.3

56

0.000 -4.2

-2.8

64

-3.1

62

p

n

P

Z

n

P

lytis /Gender
y.'

n

P

87 0.002 -2.9

87

0.004 -0.33

87

0.56

0.0OI

-3.6

76

0.000

1.36

77

0.24

58

0.000

-2.6

54

0.010

1.10

58

0.29

0.006 -3.7

66

0.000

-2.4

67

0.016

1.94

68

0.16

0.002 -3.1

67

0.002

-1.0

65

0.307

0.46

67

0.50

0.000 -3.0

30
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4.4.3 lentelė. Socialinės padėties pokyčio vertinimas skirtingose vietovėse. Porinu;
dažniij ir eilučių procentų lentelė. Klausimas: Ar jūs asmeniškai pakilote, ar
nusileidote [visuomenines hierarchijos] laipteliais per pastaruosius 10 metų?
Table 4.4.3. Perceived change in sočiai status by town. Row peicentages and frequencies. Question: Have you persona 11 y gone up or gone down on Uie ladder of
sočiai liieiarcliy dui-ing tlie lašt 10 years?
Ar Jūs asmeniškai pakilte, ar nusileidote Šios hierarchijos laipteliais
per pastaruosius 10 metų?
Have you personally gone up or gone down on the ladder of sočiai
hierarchy during the lašt W years?
Vietovė
Town

Lt ii

Lenkai
Poles

Žydai
Jews

Vilnius
Kaunas
Visaginas
Vilnius
Kaunas
Visaginas
Vilnius
Šalčininkai
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Vilnius
Visaginas
Alytus

nusileidau
Gone down

pakilau
Gone up

50
29
42
34
34
24
45
36
38
38
40
24
19
23

19
10
15
11
12
8
17
12
12
12
12
7
6
7

16
36
33
50
46
41
37
24
31
41
30
59
47
45

6
12
12
16
16
14
14
8
10
13
9
17
15
14

esu ten pat
No change

34
35
25
16
20
35
18
19
31
22
30
17
34
32

13
12
9
5
7
12
7
13
10
7
9
5
11
10

4.4.2 grafikas. Ar esate kada nors patyręs, kad Jūsiį kaip kitataučio teisės yra
pažeidžiamos („Dažnai", „Kaliais"; %)
Graph 4.4.2. Viola lion of rights as a m i nori ty member
Lenkai

60

^

-*~ ^vda

Iki SSRS subyrėjimoApie 1989-1991 m.Dabar
BefoiethebreakdownoftheUSSR
1S89-1S9INaw

sočiai hierarchy during the lašt 10 years?
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^.4.4 lentelė. Socialinės padėties pokyčio vertinimas pagal lytį. Porinių dažnių ir
eilučių procentų lentelė. Klausimas: Ar Jūs asmeniškai pakilote, ar nusileidote
[visuomeninės hierarchijos] laipteliais per pastaruosius 10 merų?
Table 4.4.4. Perceived change in sočiai status by gender. Row percenlages and
freąuencies. Qtiestion: Ha ve you personallygone u p orgone down on tlieladderof
sočiai Iiierarchy dunng tiie lašt 10 years?
Ar Jūs asmeniškai pakilte, ar nusileidote šios hierarchijos
laipteliais per pastaruosius 10 metų?
Have you personally gone up or gone down on the ladder of
lytis
Gender
Lietuviai
Lithuanians
Rusai
Russians
Lenkai
Poles
Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

pakilau
Gone up

Vyrai / Man
Moterys / Woman
Vyrai 1 Man
Moterys / Woman
Vyrai 1 Man
Moterys / Woman
Vyrai / Man
Moterys / Woman
Vyrai / Man
Moterys / Woman

nusileidau
Gone down

esu ten pat
No change

%

n

%

n

%

n

34
47
34
27
43
33
41
33
21
24

22
30
17
14
17
13
24
12
10
11

27
28
38
52
30
40
28
44
55
43

17
18
19
27
12
16
16
16
26
20

39
25
28
21
28
28
31
22
23
33

25
16
14
11
11
11
18
8
11
15

4.4.5 lentele. Bedarbiai šeimoje. Porinių dažnių eilučių procentų lentelė.
Klausimas: Ar Jūsų šeimoje yra bedarbių?
Table 4.4.5. Unemployed in Ule family. Row percentages.
Question: Are tliere any unemployed in your family?
Ar Jūsų šeimoje yra bedarbių? /Are there any unemployed

jūsų
nėra, tačiau kuriam nors šeimos^^ ^
o
sutuoktinis nariui nuolat gresia netekti darboiį į
^ yburspouse No, butsome family memberisin^-~ ^
^
constantdangerofloosingtheirjob/^Į^
Lietuviai / Uthuanians
Rusai / Russians
Lenkai /Poles
Žydai /Jews
Totoriai /Tatars

65
52
51
57
57

10
5
10
14
11

7
21
20
3
10

"17T

193
164
1313
193

100
100
100
100
100

do not feelopinions,
as good feelings
in the company
and thoughts
of Lithuanians
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(4.5) Akultūracijos strategijų komentaras
4.5.1 lentelė. Akultūracijos nuostatos: individo lygmuo. Porinių dažnių eilučių
procentų lentelė
Table 4.5.1. Accultuiation attitudes: individu^ I level. Row peicentages
1. Dauguma mano draugu, yra(respondento tautybės), nes su jais aš jaučiuosi
geriausiai; lietuvių draugijoje paprastai aš nesijaučiu taip gerai
Most of my friends are(ethnicity of a respondent) because I get along with them best; i
Greičiau taip
Greičiau ne
Nežinau
Most likely yes Mostlikeiy not Don't know

Neatsakė
No ansvver

Iš viso
Totai

Rusai /Russians3550n3100
Lenkai /Poles
Žydai /Jews
Totoriai /Tatars335512100
2. Santykiai su mano tautiečiais yra geri, tačiau savo santykius su lietuviais aš irgi laikau vertingais
Reiationships with my coethnics are good, but I also value my relationships with Lithuanians
Greičiau taip
Greičiau ne
Nežinau
Most likely yes Most likely not Don't know

Neatsakė
No ansvver

Iš viso
Totai

Rusai /Russians8948100
lenkai Į Poles84494100
Žydai !Jews86851100
Totoriai / Tatars9136100
3. Šiuo laikotarpiu sunku rasti tokių, kuriais gali pasi tikėti, kuriems gali išsakyti savo požiūrius,
jausmus ir mintis
In ftese days, it is difficult to fmd people whom you can trust, to whom you can tell your
Greičiau taip
Greičiau ne
Nežinau
Most likely yes Most likely not Don't know
Rusai f Russians
33
51
Lenkai /Poles
38
49
2vdai/Jetvs
41
50
Totoriai / Tatars5634

15
11
7

Neatsakė
No ansvver

Iš viso
Totai

1
2
2

100
100

100
91100

4. Dauguma mano draugų - lietuviai, nes su jais smagu ir tarp jų aš gerai jaučiuosi; negaliu
pasakyti, kad viskas yra taip gerai(tautiečių) draugijoje
Most of my friends are Lithuanian because I feel good among them; I cannot say tfiaf
everything is as good in a company ofmy coethnics
Greičiau ne
Greičiau taip
Most likely yes Most likely not
Rusai / Russians
Lenkai /Poles
Žvdai /Jews
Totoriai / Tatars

18
23
21
30

60
50
53
49

Nežinau
Don't know

Neatsakė
No ansvver

Iš viso
Totai

19
23
21
22

3
4
5

100
100
100
100

take fuli
manipulate
part in various
people's
areas
support
oflifeand
of Lithuanian
to cheat them
society
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4.5.2 lentelė. Akultūracijos nuostatos: grupės lygmuo. Porinių dažnių eilučių
procentų lentelė
Table 4.5.2. Accultuiation altitudes: gioup level. Row percentages
1 - Mes gyvename Lietuvoje, vadinasi, nepaisydami savo tradicijų turime prisitaikyti prie lietuvių
gyvenimo būdo ir elgtis kaip lietuviai
We live in Uthuania, and it means that we should accommodate ourselves to the Lithuanian
way oflife and behave as Lithuanians do regardless ofour traditions
Greičiau taip
Greičiau ne
Nežinau
Neatsakė
Iš viso
Most likely yes Most likely not Don't know No answer
Totai
Rusai / Russians
Lenkai/Po/es4243124100
Žydai /Jews464842100_
Totoriai / Tatars563113
100
2. Gyvendami Lietuvoje mes galime išlaikyti savo
kultūrą (kultūrini paveldą, palikimą,
šaknis), ir visavertiškai dalyvauti įvairiose Lietuvos visuomenės gyvenimo srityse
vVe live in Uthuania and w^ can sustain ourculture fheritage and roots) and also to
Greičiau taip
Greičiau ne
NežinauNeatsakė
Most likely yes Most likely not Don 't know No answer

IŠ viso
Totai

Rusai /Russians85691100
Žydai ĮJews8955]KK)_
Totoriai / Tatars9622100
3. Kadangi gyvename Lietuvoje, nuolat patiriame spaudimą perimti lietuvi^ gyvenimo būdą.
Todėl mums reikia pabrėžti kitokią savo tapatybe ir apriboti savo santykius su lietuvių visuomene
Because we live in Uthuania, we constantly are piessed to adopt a Uthuanian way oflife. That is
why we should emphasize our different identity and limit our relationships with Uthuanian society
Greičiau taip
Greičiau ne
Nežinau
Neatsakė
IŠ viso
Most likely yes Most likely not Don't know No answer
Totai
Rusai / Russians58691100
Lenkai / Poles
Žydai /Jews984^6ĮV00_
Totoriai / Tatars107910100
4. Politikai apie pasididžiavimą savo tautybe kalba, norėdami pasinaudoti žmonių parama
ir juos apgauti
Politicians speak about being proud about one's ethnicity because they only want to
Greičiau taip
Greičiau ne
Nežinau
^eatsakė
Most likely yes Most likely not Don't know Noanswer

Iš viso
Totai

Lietuviai /Lithuanians4220369100
Rusai /Russians3619364100
Lenkai /Poles5113324100
Žydai /Jews
Totoriai / Tatars4622311100
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4.5.3 lentelė. Draugi} rato priklausomybė nuo socialinių parametrų.
Teiginys: Dauguma mano draugų yra

(respondento tautybės), nes su jais

aŠ jaučiuosi geriausiai; lietuvių draugijoje paprastai aš nesijaučiu taip gerai
Table 4.5.3. Interdepeudence of tlie circle of personai friends and sočiai parainetres.
Most of my friends are

(etliuicity of a respondent) because I get along witb

tbem best; I do not feel as good in the company of Ljthuaniaus
Parametras ir kriterijus / Sodai parametre and statistical criterion
statusas /Status
Mann-Whitney U
Rusai
Russians
Lenkai
Poles

Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

išsilavinimas /Education
amžius /Age
Mann-Whitney U
Mann-Whitney U

X1

n

0.003

0.20

89

0.65

63

0.001

1.32

70

0.25

-1.4

91

0.164

0.00

92

0.95

-0.6

83

0.531

0.18

85

0.67

Z

n

P

0.000 -1.3 89 0.189

-2.9

88

68

0.047 -1.8 70 0.071

-3.4

-2.6

82

O.OU

-0.3 90 0.760

0.0

81

0.969 -0.2 84 0.874

Z

n

-3.8

89

-2.0

Z

P

n

p

lytis IGender

P

4.5.4 lentelė. Etninis atsiribojimas skirtingose vietovėse. Porinių dažnių ir eilučių
procentų lentelė.
Teiginys: Dauguma mano draugu
Teiginys / Statement
Vietovė
Jown
Rusai
Russians
Lenkai
Poles

Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

Vilnius
Kaunas
Visaginas
Vilnius
^alčininkai
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
^lnius
Visaginas
Alvtus

greičiau taip
Most likely yes

%
52
34
38
43
71
39
21
48
41
56
20

n

14
11
11
15
20
12
7
13
11
15
6

yra

greičiau ne
Most likely not

%
48
66
62
57
29
61
79
52
59
44
80

n

13
21
11
18
8
19
26
14
16
12
24

(respondento tautybės),

nes su jais as jaučiuosi geriausiai:
lietuvių draugijoje paprastai aš
nesijaučiu taip gerai
Table 4.5.4. Etlinic separation by
town. Row peicenla^es and frequencies.
Mostof my friendsare(ethnicity.
of a respondenl) because I get along
with tliein best: I do not feel as good
in tlie company of Uthuanians

Mann-Whitney U

Mann*Whitney U

Mann-Whitney U

z2
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ategijų komentai

II PRIEDAS. (4.5) Akultūracijo:

4.5.5 lentelė. Margiiialumo (pasitikėjimo kitais) priklausomybė nuo socialinių
parametrų.
Teiginys: Šiuo laikotarpiu sunku rasti tokių, kuriais gali pasitikėti, kuriems gali
išsakyti savo požiūrius, jausmus ir mintis
Table 4.5.5. Inteidependence of marginality (interpersonal trust) and sočiai
paranielres.
Iu tliese days, it is difficult to find people whom you can trust, to wliom you can tell
your opinions. feelnigs. and tbougbts
Parametras ir kriterijus / Sociel parametre andstatistical criterion
statusas /Status

amžius /Age

išsilavinimas /Education

lytis /Gender

-0.9

88

0.368 -0.1 88 0.934 -2.6

88

B.0B8 0.68 88 0.41

-2.1

69

0.036 -0.1

71 0.914 -0.3

63

0.795 2.12 71

0.15

-1.1

82

0.279 -0.8 90 0.443 -1.3

91

0.198 0.00 91

0.96

-0.8

81

0.439 -1.7

83

0.091 0.06 87

0.81

Russiąns
Poles

Totoriai

0.091

-1.7

4.5.6 lentelė. Margi na luina s (pasitikėjimas kitais) skirtingose vietovėse. Porinių
dažnių ir eilučių procentų
1, telė•"•"^^ "•
Table 4.5.6. Marginality

Vietovė
Town

(iiiterpersonal tnist) by
town. Row perceutages
and fre<|iiencies

Lenkai
Poles

Žydai

Totoriai
'•
a

Vilnius
Kaunas
Visaginas
Vilnius
^alčininkai
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Vilnius
Visaginas
Alytus

Sunku rasti tokių, kuriais gali pasitikėti
lt is hard to find ones to trust
greičiau taipgreičiau ne
Most likely yes
Most likely not

%
66
43
73
65
41
59
48
55
72
50
63

n

19
12
22
24
11
19
14
16
21

15
17

%
35
57
27
35
59
41
52
45
28
50
37

n

10
16
8
13
16
13
15
13
8
15
10
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4.5.7 lentelė. Asimiliacijos (^raugų rato) priklausomybė nuo socialinių parametrų.
Teiginys: Dauguma mano draugų — lietuviai, nes su jais smagu ir tarp jų aš gerai
jaučiuosi; negaliu pasakyti, kad viskas yra taip gerai(tautiečių) draugijoje
Table 4.5.7. Interdependenceofassimilation (circleof persona! friends) and sočiai
parametres.
Most of my friends are Litbuanian because I feel good among theiu; 1 caimot say
mat everything is as good iu a company of my coetlinics
Parametras ir kriterijus /Sočiai par^metre and statistical criterion
statusas /Status
Mann-VJhitney U

p

Z
Rusai
Russians
Lenkai
Poles

Totoriai
Tatars

-2.6

82

am^ius /Age išsilavinimas /Education
lytis /Gender
Mann-Whitney U
Mann-Whitney Uxi

Znp

Z

p

x^

n

0.013 0.25 82

0.009 -0.9 82 0.379 -2.3

p
0.61

-0.4 58 0.722 -0.5 60 0.629 -0.3

54 0.785 0.69 60 0.41

-0.2 67 0.816 -1.2 72 0.226 -0.7

74 0.483 0.73 74 0.39

-0.6

74

73

0.566 -1.5 76 0.145 -0.1

0.921

0.36 76

0.55

4.5.8 lentelė. Asimiliacija (draugų ratas) skirtingose vietovėse. Porinių dažnių ir
eilučių procentų lentelė.
Teiginys: Dauguma mano draugų — lietuviai, nes su jais smagu ir tarp jų aš
gerai jaučiuosi; negaliu pasa
Vietovė
Town

Lenkai
Poles
Žydai

Tatars

Vilnius
Kaunas
Visaginas
Vilnius
^alčininkai
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Vilnius
Visaginas
Alytus

Teiginys /Statement

kyti, kad viskas yra taip gerai

greičiau taip
Most likely yes

gijoje

%
15
31
23
30
27
15
57
13
32
9
68

n

4
9
6

8
7
4
13
3
9

2
17

greičiau ne
Most likely not

%
85
69
77
70
73
86

n

22
20
20
19
19
23

44

10

87
68
91
32

20
19
20
8

(tautiečių) drau

Table 4.5.8. Assimilation (circle of
personai friends) by town. Row
percentages and fretjuencies.
Most of my friends are Litliuanian
because I feel good among tbem;
I catinot say tbat everytiiiug is as
good m a company of my coetlinics
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I! PRIEDAS. (4.5) Akiiltūracijos strategijų koi

4.5.9 lentelė. Asimiliacijos nuostatos (požiūrio į prisitaikymą) priklausomybė nuo
socialinių parametrų.
Teiginys: Mes gyvename Lietuvoje, vadinasi, nepaisydami savo tradicijų, turime
prisitaikyti prie lietuvių gyvenimo būdo ir elgtis kaip lietuviai
Table 4.5.9. Interdependence of assimilation altitude (attitude lovvards
accoinodation) and sočiai parainetres.
We live ii) Litliuania. and it means that we slioutd accommodate ouiselves to the
Lithuauiaii way of life and behave as Litliuamans do regardless ofour traditions

Parametras ir kriterijus / Sočiai parametre and statistical criterion
Statusas /Status
Mann-Whitney U
Znp
Rusai
Hussians
Lenkai
Poles

Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

-1.9

93

amžius lAge išsilavinimas /Education
lytis /Gender
Mann-Whitney U
Mann-Whitney U%2
Znp

Z

n

93 0.614

-1.8

92

0.075 0.01

93

0.93

0.062 -0.5

p

xz

n

p

-0.1

67
-0.1

84

0.917 •1.5

92 0.126

-0.5

93

0.589 0.03 94

0.87

-0.3

79

0.727 •3.1

84 0.102

-0.6

83

0.563 0.21

0.65

84

4.5.10 lentelė. Asimiliacijos nuostata (požiūris į prisitaikymą) skirtingose vietovėse.
Porinių dažnių ir eilučių procentų lentelė.
Teiginys: Mes gyvename Lietuvoje, vadinasi, nepaisydami savo tradicijų, turime
prisitaikyti prie lietuvių gyvenimo
Teiginys / Statement

būdo ir elgtis kaip lietuviai
Vietovė
Town

Table 4.5.10. Assimilation attitude
{attitude towards accomodation)
by town. Row percentages and freųuencies.
We live in Lithuania, and it means
that we sliould accommodate ourselves to tlie Litliuaniaii wayoflife
and behave as Lithiianians do regardless ofour baditions

Rusai
Russians
Lenkai
Poles
Žydai
Jews
Totoriai
Tatars

Vilnius
Kaunas
Visaginas
Vilnius
Šalčininkai
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Vilnius
Visaginas
Alytus

greičiau taip
Most likely yes

%
45
39
53
46
52
29
59
57
63
44
83

n

13
13
16
15
15
9
19

17
17
12
24

greičiau ne
Most likely not

%
55
61

16
20

47

14

55
48
71
41
43
37
56
17

18

n

14

22
13
13
10

15
5
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