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PRATARMĖ
Socialinės grupės ir bendruomenės yra svarbūs visuomenės dariniai; čia
vyksta žmogaus veikla, asmenybės socializacija. Nagrinėjant socialinių grupių

gyvavimą, galima išskirti didelę jų bruožų ir dėmenų, poveikio individui būdų
įvairovę. Grupių gyvavimas atspindi visuomenės struktūrą, jos būklę. Dar
Platonas, konstruodamas idealų valstybės modelį, darė prielaidą, jog
visuomenė turėtų pasiskirstyti pagal žmonių prigimtį, įgimtus gabumus,
kiekvienas turėtų daryti tai, kas jam priklauso [3].

Stratifikacijos koncepcija leidžia įžvelgti posocialistinėje visuomenėje
įvairius socialinius sluoksnius bei grupes, išryškinti jų ypatumus ir skirtumus.
Egzistuoja makro ir mikro, formalios ir neformalios, griežtų ir laisvų normų,
realios ir virtualios, uždaros (karinių darinių) ir atviros grupės, bendruomenės.
Nors socialinių grupių apibrėžtis labai plati, visuomenotyrininkai sutaria,
jog tai dariniai, kurie apjungia žmones, turinčius bendrų vertybių, be to,
apraizgytus socialinių ryšių, sukūrusius vidinę organizaciją (L. von Wiese, F.
Znanieckis, T. Parsons ir kt). Socialinės grupės nariai dažnai yra moraliai
įsipareigoję, juos jungia solidarumo jausmas. Svarbus grupės bruožas yra tai,
jog ji suteikia individui saugumą bei palaikymą, nors gali tapti tr socialinio
konflikto vieta. Grupės nariai būna susieti vertybėmis, prasmėmis, reikšmėmis
ir lūkesčiais. Viena iš ryškių modernybės periodo apraiškų yra interesų grupių
formavimasis [1]. Visi didesni dariniai (bendruomenės), jei tarp jų narių nėra
tarpusavio ryšio, nėra grupės. P. Rybickis pabrėžia, jog socialinių grupių
išskirtinumas - jų nedidelis dydis ir sąmoningas atskirumas bei socialiniai

ryšiai [5: 168],
\ grupes savanoriškai jungiasi (arba yra nubloškiami aplinkybių) panašių
interesų ir poreikių žmonės; jie tikisi vieni kitų palankumo, supratingumo,
stengiasi būti patrauklūs, geri bendradarbiai ir pagalbininkai. Kiekvienoje
grupėje (ir tarp grupių) gali atsirasti įvairios krypties tarpusavio santykiai:
prisirišimo, meilės, kartais priešiškumo, tolerancijos, abejingumo, konfliktų.
Kai kurių autorių (M.T. Frankowskio) supratimu, kiekviena grupė turi savo
socialinę mikrosistemą arba organizaciją, tapačią socialinei struktūrai; grupės
struktūra yra socialinės struktūros porūšis, lemiantis pogrupių ir narių
pavaldumą. Grupės struktūrą sudaro ir tokie elementai, kaip materialiniai
pagrindai, simboliai, vertybės, elgesio pavyzdžiai, narių socialinės pozicijos ir
santykiai.

Kai kurios grupės ateina iŠ praeities (šeimos, karinės, įvairių profesijų,
religinės, tautinės ir pan.). Grupės gali susikurti atsitiktiniu būdu ir yra laikinos
(turistinės), kartais jos neišyra ilgokai (moksleivių, studentų, darbo vietose),
tampa organizacijomis. Žvelgiant istoriškai, visuomenės vystymasis reiškia vis
didesnę diferenciaciją, tad Šiuolaikinės modernybės sąlygomis kuriasi vis
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daugiau grupių, kurios pasireiškia skirtybėmis, atspindi naujus visuomenės
vystymosi bruožus. Savo ruožtu, kai kurios grupės išnyksta, išsiskaido (didelės
Šeimos).
A. de Toąueville'is knygoje „Apie demokratiją Amerikoje" [6] teigė, kad
demokratinei valstybei pats svarbiausias yra žmonių gebėjimas asocijuotis, tai
yra būti kartu ir veikti kartu. Bendruomenės sukuria naujus ir savarankiškus
galios centrus, kurių ryšys su centrine valdžia yra ir rungimasis, ir paramos
gavimas, tad kuria demokratiją įvairiose vietose. Veikli bendruomenė stiprina
bendruomeninę sąmonę, remia savo narius, kuria geresnio gyvenimo vizijas,
padeda įgyventi planus.
Šios mokslo studijos autoriai - Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Latvijos,
Baltarusijos, Rusijos sociologai savo straipsniuose tyrinėja įvairius socialinių
grupių bruožus, bendruomenių sąryšius su kultūra, grupių vaidmenį miesto
struktūrose ir kitas problemas. Kaip kertinę problemą pasirinkę socialinę grupę
ar bendruomenę, šių darbų autoriai nagrinėja įvairius šių darinių socialinius
klausimus. Pirmame knygos skyriuje prof. habil. dr. Jan Kida straipsnyje
„Visuomenė, kalba, lingvistika" analizuoja tokias svarbias problemas, kaip
visuomenės ir kultūros sąveika su lingvistika, žiniaskiaidos vaidmuo švietimo
sistemoje; jo nuomone, bendruomenės sociologinės studijos gali būti siejamos
su lingvistika. Dr. Alexandras Soukupas tyrinėja įvairių Žmogiško kapitalo
teorijų taikymą švietimo proceso analizėje. Prof. habil. dr. Janas Franciszekas
Nosowiczius kelia klausimą apie kalbos ir religijos sąryšį naujomis
geopolitinėmis sąlygomis. Prof. habil. dr. Larissa Titarenko straipsnyje „Naujo
baltarusių identiteto formavimasis: svarbiausi metodai ir paradoksai" nagrinėja
posovietinio baltarusių tautinio identiteto konstravimo problemas, lygina
anksčiau vyravusį identiškumo modelį (homo sovieticus) su naujais tapatumo
konstruktais. Prof. habil. dr. Mara Vidnere ir dr. Irina Plotka straipsnyje
„Socialinė distancija tarpetniniuose komunikaciniuose ryšiuose Latvijoje"
tyrimėja etninės tolerancijos padėtį ir pasireiškiančius prieštaravimus. Prof.
habil. dr. Mara Vidnere, dr. Janis Strautmanis analizuoja socialinės
atsakomybės organizacijų kultūroje aspektus, Anna Zailte rašo apie darbo jėgos
rinkos prognozavimą Latvijoje kaip švietimo srities finansavimo pagrindą. Dr.
Mikalojus Krukas tyrinėja baltarusių tautinės mažumos Lenkijoje kaip
socialinės grupės bruožus, prof. dr. Wactawas Szerszunowiczius - praeities ir
dabarties piligrimystės ypatumus. Eugenija Krukauskienė analizuoja lietuvių
diasporos ištakas, kultūrinį perimamumą bei perspektyvas; dr. Irena
Luobikienė straipsnyje „Virtualios studentų bendruomenės savikūra" aptaria
šio reiškinio bruožus, studentų savitalką, sprendžiant bendrus uždavinius,

individualių dienoraščių rašymą bei studentų diskusijas.
Antrame knygos skyriuje „Socialinių grupių bruožai" pateikiami tokių
darinių kaip mokykla, karta, vyrai ir moterys, „televizijos vaikai" ir kt.
ypatumai. Dr. Nijolė Janulaitienė straipsnyje „Pilietinio ir gynybinio ugdymo
paradigma Nepriklausomos Lietuvos mokyklose 1929-1940 m." nagrinėja to
meto pilietinės visuomenės formavimosi ir valstybės saugumo politikos (tai

buvo suprantama kaip vyriausybės, kariuomenės, visų Lietuvos piliečių
rūpestis) ugdymo problemas. Tam dėmesys buvo skiriamas vaikystėje ir

jaunystėje, kai klojami asmenybės dvasinių vertybių ir fizinių galių pagrindai.
Todėl 1930-31 m. bendrojo lavinimo vidurinėse, aukštesniosiose mokyklose,
profesinio rengimo institucijose ir universitete buvo organizuotas
prieŠŠaukiamojo amžiaus jaunuolių karinis ugdymas. Prof. habil. dr. Ryszardas
Pęczkowskis straipsnyje „Mokykla kaip socialinė grupė. Utopija ar reali
perspektyva?" nagrinėja šią ugdymo instituciją, kaip turinčią ilgą vystymosi
istoriją, kur mokymo dalykai ir tikslai keitėsi, tačiau visais laikais išliko kaip
kritiškumo subjektas. Mokykla visada buvo ankstesnių kartų kultūros
perdavimo vieta, jai būdinga socialinės kaitos bruožai, Tačiau ši įstaiga gali ir
Žlugdyti asmens individualumą, tapti smurto vieta. Iškyla klausimas, kokio tipo
mokykla galėtų patenkinti ateities visuomenės lūkesčius? Reformos, anot R.
Peczkovvskio, turėtų keisti mokymo įstaigų įvaizdį visuomenėje, sumažinti
mokinių agresijos proveržius, sustiprinti pasitikėjimą šia institucija. Prof. habil.
dr. Marta Wronska straipsnyje „Televizijos vaikai kaip ypatinga socialinė
grupė žiniasklaidos vyravimo sąlygomis" nagrinėja kaip vaikai pasirenka ir
suvokia televizijos programas, kokią reikšmę jos turi jų vystymuisi ir
sočiaiizacijai. Remdamasi atliktų Lenkijos vaikų tyrimų duomenimis, autorė
pabrėžia iš bendraamžių vaikų susidarančių socialinių grupių kaip TV žiūrovų
poreikius, jų santykius su suaugusiais, pasirenkant ir aptariant laidas. Inija
Trinkūnienė straipsnyje „Kartų požiūriai į etnokultūrinę tradiciją" tyrinėjami
etnokultūrinės tradicijos perėmimo dėsningumai. Remiantis Socialinių tyrimų
instituto atliktais tyrimais ir Etninės kultūros globos tarybos ekspertų atliktomis
ekspertizėmis, Čia apžvelgiami įvairaus amžiaus gyventojų grupių požiūriai į
etnokultūrinės tradicijos tęstinumą ir tuos požiūrius nulėmę veiksniai. Neringa
Daukantienė analizuoja dviejų didelių grupių - moterų ir vyrų profesinės
karjeros mobilumo aspektus, darbo rinkos pokyčių [taką moterų ir vyrų
darbinei padėčiai Lietuvoje. Aptariamos priežastys, teikiančios ypatumo šių
grupių būklei darbo rinkoje: patriarchalinis modelis, darbo rinkos segregacija
bei moterų diskriminacijos atvejai. Dr. Arūnas Pocius pateiktame straipsnyje
aptaria skirtingų gyventojų grupių darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumo
problemas, kurios iškyla smarkiai sumažėjus nedarbui ir išaugus gyventojų
migracijai, darbo rinkoje atsiradus daug neužpildytų darbo vietų. Darbo
pasiūlos ir paklausos neatitikimas nagrinėjamas pagal anksčiau dirbusių
bedarbių profesijų grupes, išskiriant nekvalifikuotus asmenis. Dr. Rūta
Brazienė, Asta Palkimaitė, Žemyna Pauliukaitė straipsnyje „Lietuvos aukštųjų
universitetinių mokyklų studentų požiūrio į tos pačios lyties asmenų santuokas
raiška" aptaria teorijas, aiškinančias homoseksualų elgesį, teisinius jų padėties
aspektus. Autorės pateikia empirinio tyrimo rezultatus, iliustruojančius
studentų požiūrį į homoseksualius asmenis, į tos pačios lyties asmenų santuoką
ir partnerystę.
Trečiame knygos skyriuje nagrinėjamos socialinių grupių raiškos erdvėje
problemos. Prof. dr. Vladimiras V. Zyryanovas, prof. dr. Igoris P.

Ryazantsevas straipsnyje ^Regioninių ir urbanistinių tyrimų metodologinių
pagrindų klausimu" analizuoja socialinės nelygybės skirtingose teritorijose
aspektus, geografijos ir socialinių mokslų sąryšį, siūlo sociologijos
metodologiją praturtinti erdvės parametrų įžvalgomis. Dr. A. Vosyliūtė
(„Vilniaus erdvė kaip tėkmė") pateikia kai kuriuos Vilniaus simbolius,
įžvelgiamus kūrėjų darbuose - literatūroje, tapyboje, analizuoja miesto erdvės
bruožus nuo miesto įsikūrimo pradžios, jų ryšį su socialiniais procesais; Čia
pabrėžiama, jog žmonių susidūrimas su įvairiomis erdvės vietomis atskleidžia
jų identiškumo, socialinės tvarkos, pasitikėjimo įvairiomis vietomis ypatumus.
Miesto vystymasis suprantamas kaip įvairių socialinių ir ekonominių jėgų
santalka ir varžytuvės, nuolatinė socialinių ir politinių procesų tėkmė, pokyčių
įtvirtinimas. Vida Kasparavičienė straipsnyje „Reprezentacinė Vilnaus erdvė"
nagrinėja, kaip po paskutinio esminio virsmo - nepriklausomybės atkūrimo
šalyje pasikeitė reprezentacinė sostinės erdvė, asocijuojama su valdžios
institucijomis. Aptariamos reprezentacinės erdvės gyvavimo tendencijos,

verbalinių ženklų ir valdžios simbolių kaita. Dr. Viktorija Žilinskaitė
(„Istoriniai simboliai Vilniaus miestovaizdyje: praeities vertinimas viešajame
diskurse") analizuoja Vilniaus paminklus kaip praeities reprezentacijas; čia
pabrėžiama, jog paminklai istorinėms asmenybėms ir įvykiams pateikia
identiteto konstravimo medžiagą. Prof. habil. dr. Larissos Titarenko straipsnyje
„Miesto identiškumo kūrimas/ rekonstrukcija: Minsko atvejis" tyrinėjami
svarbiausi Šio miesto identiškumo rekonstrukcijos procesai XX a. Tyrime
gilinamasi į du šiuos miesto socialinės tapatybės atvejus: I) sovietinio
identiteto konstravimas XX a. pradžioje, 2) Šio identiškumo rekonstravimas po
Sovietų Sąjungos iširimo 1990 m. Autorė atkreipia dėmesį į tokius miesto
tapatumo konstravimo mechanizmus, kaip gatvių pavadinimų pakeitimas,
naujų galios pastatų kūrimas, naujų paminklų iškilimas ir senų griovimas, ir t.t.
Doc. dr. Rūtos Brazienės ir Giedrės Brazaitytės straipsnio „Įsibrovėlių
judėjimas Lietuvoje ir pasaulyje" tikslas, įsigilinus į šiuolaikinių socialinių
judėjimų paradigmą, išsamiau išanalizuoti pasaulyje gana senas tradicijas
turintį įsibrovėlių (skvoterių) judėjimą, išnagrinėti šio judėjimo priežastis bei
pasekmes, ieškoti Šio judėjimo apraiškų Lietuvoje, suvokti, kokią reikšmę jis
turi.
Ketvirtame ^os mok^lo studijos skyriuje nagrinėjami „silpnųjų"
socialinių grupių gyvenimo būdo bruožai, jų santykis su kitomis visuomenės
grupėmis. Dr. Laimutė Žalimienė straipsnyje „Sunkiai integruojamų į darbo
rinką asmenų nedarbo priežasčių analizė" pabrėžia, jog užimtumo didinimas
yra svarbi sąlyga socialinės atskirties mažinimui, gyvenimo kokybės ir
socialinės sanglaudos didinimui. Autorė analizuoja tokių socialinių grupių kaip
vyresnio amžiaus Žmonės, neįgalieji, asmenys, neturintys pagrindinio
išsilavinimo, įtraukimo į darbo rinką problemas. Loreta Dirsienė, dr. Jolanta
Pivorienė straipsnyje „Rizikos šeimų poreikiai ir jų tenkinimo galimybės"
analizuoja šių šeimų situaciją; išskiriami materialiniai, socialiniai poreikiai,
tiriamas poreikio socialinei paramai patenkinimas. Straipsnyje pabrėžiama, jog

respondentai nevertina darbo kaip materialinių ir socialinių poreikių tenkinimo
galimybės, o siauras socialinių ryšių tinklas rodo neišreikštą ir nepatenkinamą
bendravimo poreikį už Šeimos ribų. Tyrimas atskleidė išreikštą poreikį
socialinei paramai, tačiau respondentai nusivylę formalios pagalbos tinklo
teikiama parama, o naudojimasis neformalios pagalbos tinklu didina
identifikavimas i su neprivilegijuotųjų grupe ir skatina „skurdo kultūros"
stiprėjimą. Dr. Elena Kocai straipsnyje „Benamių grupės" nagrinėja šių grupių
padėtį visuomenės struktūroje. Remiantis 2006 m. kokybinio benamių tyrimo
duomenimis, išskiriamos ir tiriamos trys socialinės benamių grupės: nakvynės
namų, sąvartynų ir gatvės benamiai (atitinkamai - „elitiniai", „šiukšlininkai" ir
„gatvės valkatos"). Straipsnyje išryškinami šių skirtingų socialinių benamių
grupių ypatumai ir skirtumai. Vida Kasparavičienė straipsnyje „Teistų žmonių
gyvensena laisvėje" apibendrina pastaraisiais metais Socialinių tyrimų instituto
atliktus tyrimus; čia buvo nagrinėti marginalių visuomenės grupių —
varguomenės ir buvusių kalinių - gyvenimo būdo bruožai. Autorė išskiria
teistų žmonių gyvensenos tipus, parodo, kad šią socialinę grupę sudaro
skirtingi pogrupiai, kuriuos, ypač planuojant resocializaciją, reikėtų ir traktuoti
skirtingai: vienų resocializaciją esamomis sąiygomis įmanoma, kitų - ne. Dr.
Gražina Maniukaitė straipsnyje „Vertybės ir atskirtis: buvusių kalinių požiūris"
išskiria vertybių hierarchinę struktūrą kaip vieną svarbiausių socialinės grupės
skiriamąjį bruožą. Socialinė atskirtis tiesiogiai siejama su visuomenės
propaguojamų vertybių ignoravimu. Autore nagrinėja gausėjančios gyventojų
grupės - buvusių kalinių - vertybinių nuostatų ypatumus, teistųjų požiūrį į
artimiausią aplinką, jų bendravimo nuostatas, stengiamasi išryškinti teigiamai
respondentų vertinamus ir labiausiai jų netoleruojamus žmonių būdo
bruožus.Taip bandoma išsiaiškinti, ar pagrįstai teistumas siejamas su socialine
atskirtimi, ar buvę kalimai tikrai priskirtini visuomenės silpnųjų, atstumtųjų
sluoksniui. Dr. Anelė Vosyliūtė straipsnyje „Kalėjimo įnamių patirtis" siekia
atskleisti disciplinos visuomenės (moterų pataisos namų) pobūdį; čia
analizuojama šių moterų gyvenimo bruožai, jų nuostatos ir jausena.
Tyrinėjimui pasitelkiama egzistencinės ir fenomenologinės prieigų
koncepcijos, gyvenimo istorijų metodas, remiamasi Socialinių tyrimų instituto
darbuotojų atlikto tyrimo duomenimis, moksline literatūra (ypač M. Foucault,
Z. Baumano), autorės įžvalgomis, neformalių interviu fragmentais. Kalėjimas
analizuojamas kaip veiklos bei privataus gyvenimo apribojimo, griežtos
priežiūros, asmenybės transformacijos vieta. Dr. Valentina Ratkevičienė
straipsnyje „Studentų požiūris į nuteistuosius ir jų adaptaciją išėjus į laisvę"
Straipsnyje aptariami nuteistųjų reintegracijos į visuomenę klausimai,
pateikiama sociologinės apklausos rezultatų analizė apie studentų poŽiOrį į
nuteistuosius ir jų adaptaciją išėjus į laisvę.
Sociologas J. Kristensonas teigia, kad šiuolaikinės bendruomenės atsiranda
ir vystosi, kai asmuo nori padėti sau ir kitiems, kai reikia spręsti ekonomines socialines problemas bei konfliktus. Bendruomenė suprantama kaip savanoriški
ryšiai,

kurie remiasi

racionaliu savanaudiškumu.

Lietuvos grupių ir

bendruomenių materialinis ir socialinis kapitalas yra nevienodi, dažnai dar
kaupimo būvyje. Ribotų išteklių ypač tradicinėse bendruomenėse
individualizacijos sąlygomis aktyvumas atsiranda sunkokai, žmonės telkiasi
vangiai. Tačiau kaip rodo sociologų darbai, žmonių ryšiai kuriami ir naujais
būdais. H. Rheingoldas (knygų „Virtualioji bendruomenė", 1993, „Virtualioji
realybė" 1991 autorius), veikale „Sumanios minios: nauja socialinė
revoliucija" [3] pabrėžia, jog mobiliosios technologijos jau dabar
neatpažįstamai keičia visuomenę, sukuria naujas sąlygas draugingumui ir
bendruomeniškumui plėtotis.
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I SKYRIUS
SOCIETY, CULTURE AND LANGUAGE EVSTRUCTION
Jan Kida
The Untversity ofRzeszov
Al.Rejtanalčc, 35-959 Rzeszdvi
The paper generally discusses some very significant problems such as
society, cuiture, linguistics, tanguage instruction and the role of multimedia in
the contemporary education at schools, colleges and universities.
Key words: society and language, linguistics

In many books, handbooks, scientific dissertations, linguistic
articles, dictionaries and encyclopaedias we can find some definitions of
society, cuiture, linguistics and language. Society is the people in a
country, who have a particular way of life. It is also an organization for
people who have the šame interest or aim. Sociology is the study of
human societies.

Community is made up of the people who live in a particular area. In
other words, the people living together in one place, district or country

and/or united by shared interests, religion, nationality and so many
disciplines of human knowledge are concerned with aspects of society,
for example history, law, economics and political Sciences. The most
general studies are sociology, ethnology, ethnography, sočiai and
cultural anthropology as modem sciences are closely bound up with one

another. The interaction between the two disciplines is related to the
development of bordering field called the linguistic anthropology.
Linguistics is an important tool for anthropological investigation.
Language and society are in many ways closely Hnked in a language

education. The sociological studies of communities have been referred
to aspects of linguistics. The study of society and cuiture embodied in
society and anthropology has obvious relevance to a language
pedagogy. Linguistics can help theorists and language teachers to be
avvare of the relationship betvveen language, cuiture and society,

Language teaching has interacted a long time with linguistics,
psychology and sočiai sciences, and they have only recently come into
contact with each other. It should be added that contemporary language
is treated as holistic, systematic and functional linguistic phenomenon.

Lingnistic Theory Connections with Other Disciplines (Sciences)
It is commonly knovvn that teaching a language involves a number of
operations and procedures all of which, in one way or another, involve

the ianguage. Ali such operations and a theory underlying them may be
referred to by means of the term pedagogical linguistics. Similar terms,

likę pedagogical grammar and language pedagogy have been used by
various authors. The term pedagogical grammar refers to a grammar
written for leamers of the language that the grammar describes.

Pedagogical linguistics vvould refer to both any theory which underlies
pedagogical grammar and to the actual teaching process. As we know

teaching a language involves a great deal of activities which can be
described in terms of several branches of knowledge. The disciplines
which have to be considered are linguistics, pedagogy (psychology and
didactics) and sociology. The contribution of each of these sciences to
language teaching is equally important, since each handles a different
aspect of the teaching process. Thus linguistics primarily deals with
what is to be taught. Pedagogy provides the ansvver to the questions
how and when the teaching process should be carried out.

Psychology explains the techniques, gives suggestions concerning
proper timing and portioning of the mateliais provided by linguistics,
and gives general recommendation for grading materials.
Sociology, among other thing, provides the answer to the ąuestion

why teaching a foreign language should be undertaken to begin with. It
also explains the motivation which is one of the most important factors
in determining failure or success in language learning.

Linguists and teachers, especially glottodidacticians agree that
theoretical and methodical achievements of contemporary linguistics
are fundamentais for creating a modern and active theory of didactics

that leads to an intensive and efficient way of language teaching where
a language is distinction behveen ethnography and ethnology. It is
analogous to the distinction betvveen descriptive and theoretical
linguistics.
The wide range of anthropological interest has been illustrated in a
vvork edited by Boas, the great and well knovvn anthropologist and
linguist. He observes some very important problems for general
anthropology such as human origins early man and prehistoric
archeology;

language,

investigation;

subsistance;

economic

organization of primitive people; sočiai life; government, art., literature,
music and dance; and finally mythology, folklore and religion.

The anthropologists make a distinction betvveen sočiai anthropology
and cultural anthropology. Sočiai anthropology has investigated a sočiai
structure and function of primitive societes and a task of cultural
anthropology is a description of primitive cultures.
By comparing society at different stages of deveiopment the
anthropologists attended to inlerpret the principles or stages vvhich
govemed the deveiopment of the human race.

The study of society and culture embodied in sociology and
anthropology has an obvious relevance for a language teaching.

Language in anthropology and sociology
In the sociological literature language as a system of communication
is treated as an essential factor in sočiai life in society. In the sočiai
societies opinion it is necessary to study the languages of ethnic groups
and to examine the relations between language and culture. Linguistics
and anthropology as modern human sciences are closely bound up with
one another. Anthropologists have recognized that language can be
studied as a self contained system and reąuires an expertise of its own.

The study of a language demands an interpretation of socially
(letenuined meaning and the study of different aspects of culture,
requires an understanding of the verbai aspects of that culture that is a

language. The linguistics therefore is an important tool in
anthropological investigation. It is interested that the great American

anthropologists of the first half of the tvventieth century are equally
outstanding linguists. They investigated the culture of the ethnic groups
and recorded and analysed a large number of languages. Boas as an

eminent anthropologist and linguist was lively interested in language,
culture, personality and society. Due to openness of linguistics some

new bordering scientific disciplines appeared likę psycholinguistics,
sociolinguisties, ethnolinguistics, neurolinguisties. These disciplines
can quickly develop thanks to the fruitful cooperation betvveen linguists,
psychologists,

sociologists,

ethnologists,

anthropologists

and

neurologists.

Linguistics can help the language teaching theorists to think
critically and constructively about language and language teaching
theory. Language teachers have to be avvare of a relationship between
language, culture and society. Today it is impossible to teach/leam
effectively a language without sočiai context, factors vvhich have
bearing on language learning. The language and society are in many

vvays closely linked in language education or in sočiai sciences.
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Language teaching has interacted for a long time with linguistics and
with sociology. Sočiai sciences and language teaching have only
recently come into contact with each other.

Language and linguistics
Language is a natūrai system vvhich linguists want to describe in
terms of a finite set of principles called grammar. By grammar they
understand a senes of explanatory statements describing the structural
regularities of a language observed by its users.
Language is defined as the most effective means of communication
between human beings. It is not only a system of communication which
consists of a set sounds and vvritten symbols for talking or writing, but
also the ability to use words in order to communicate. Language is the

object and the instrument of investigations
Linguistics is the science of language and its main aim is not only to
study languages and know they work but also to investigate the methods

of teaching and learning languages. It has its own methods of study of
the lingual phenomena and uses the precise methods of investigation
and also provides new methods of research for other disciplines of
knowledge.
Linguistics is an empirical and academic science of high sočiai

standing and at the šame time it is closely connected with everyday life
of human community.
Phonology is

concerned with the analyses of concrete and

individual manifestations of sounds (phonemes). It is needed to
understand what constitutes the sound system of particular language .
Phonemes are minimai units of sound that can distinguish one word

from another in a particular language. Phonetics is a study of speech
sounds. It means relating to the sounds of vvord or to the sounds that are
used in languages.

Today phonetics and phonology are well established subdisciplines
of linguistics. Phonetics can be considered as helpful to pronunciation
teaching. The spoken language is the language of sounds. Speaking is
produced by the vocal organs and apprehended by the sense of hearing.

Writing results from a physical act of a different kind and is
apprehended by the sense of sight.
Cnlture and literatūra in language teaching process

Culture vvhich is closely related to society or community
consists of the ideas, customs, beliefs, music, art and all other products

14

of human thought made by a particular group of people at a particular
time, for exampte, the ancient Greek culture, Roman culture, a
nationai culture, a tribal culture or a pop culture. Culture is an artistic

or other activity of a mind and the works produced by this. The study
of culture is intimately related to both language and literature that
are very significant disciplines of the humanities. Many language
teachers acknowledge the need to integrate language, literature and
culture in the teaching process. Due to the literary communication the

pupils have an opportunity both to express their personalities
effectively in the native, second and foreign language and to enrich
their vocabulary and also to master the syntactic structures of a taught
language. Literature consists of poetry, novels, short- stories and

plays. The study of literature is very significant humanizing
discipline. As a verbai art form it offers tremendous potential for

language teaching programs. It is obvious the study of language should
be more closely linked to the study of literature vvhich is not minor
importance. Poetry, likę music, is to be enjoyed. As in poetry as in
music people can realize this enjoyment on various levels or awareness
of understanding of experience. The structure of poetry exists in the
šame way as the structure of music. The necessity of the poet is to

create in endlessly original ways. Poetry is primarily the language of
formation rather than the language of information. A poem is first of all
a form beauty than a mode of knovvledge and lastly a moral relevance.
The poet is sometimes comparable to singer of songs and the
maker of moods. He speaks a universal language but a simple language.

The poets interpret the innermost spirit of the people of the country or
of a civilization. Because poetry is a revelation or interpretation of
life in some of its aspects.
Alliteration and rhythm, intonation, assonance and pause all heip to
create the totai aesthetic impression as well as informing the pupits
about the speech patterns of acquired language. The study of poetry
involves all four skills: listening. speaking, reading and wriling. Poems

communicate in simple temis but in metaphorical language that
awakens our senses and emotions. Literary vvorks a!low the children

considerable freedom to interpret and fili as well as being an
effective source of structural lexical meaning.

Mass media for language education
Visual aids are to heip a teacher with the task of teaching a new
language and they mušt be suitable for the classroom situation in which

the teacher is working. He can perform a great variety actions, show
objects and demonstrate the parts of the clothing and so on. Tapęs,
cassettes and CD's are available to give the students excellent, clear and
useful language material as a model to listen and to imitate. The language
teacher can do the explaining, then direct his students to listen to these

technical aids. A film shovvs the cultural setttng of the taught language. It
takes the student into the country, home and everyday life of the native
speaker. Movies are especially effective in their presentation of culture.
Their best use is not in the formai classroom, but as cultural enrichment in
conversation and discussion groups. It is necessary for the teacher to view a

movie carerully to find motivation for students, possibly background
discussion and to anticipate and explain vocabulary difficulties and
unusual cultural points.
The teacher and students have opportunities to see, for example,

American or British films, listen to English - language radio broadcasts,
watch English - language TV programs. lnnovative teaching methods
can also open up some avenues for improvement and mastery of the
vocabulary and grammar of taught languages.

It should be stressed that novvadays muttimedia begin to play a
predominant role in education. The use of computers is a necessity

resurting from the contemporary development of our civilization. The
most important task is to prepare not only children and teenagers but also
adults to take advantage of recent advances in technology.

The characteristics and qua!ifications of a language teacher
The teachers after the completion of their language training at the

university ought to systematically cultivate their linguistic experiences
to attain a high level in language teaching. Their fundamentai duty should
be continual studying of linguistic literature - papers and books on
linguistics and theory of teaching/learning languages to become skilled
school teachers. Jt is imperative to strive for perfection to be proficient

in a language and in a linguistic pedagogy. Teacher's proficiency or
competence in the taught language constitutes a fundamentai feature of a
good language instructor vvho attains a high level in schooling young
people. To this end, he mušt use innovatory methods and techniques

and also available aids to solve very difficult theoretical problems and
pracrical activities. Each ordinary teacher should be very careful to utter all
the sentences with proper stresses and intonation and take extreme care to
work on his own language proficiency to maintain a level qualifying him
to teach. Some methodologists say: "A good teacher is a good actor." His

clear and correct enunciation, presentation of dialogues and new words
require actor's interpretative faculties.

A fairly important role in the process of language teaching can be
played by the constantly increasing a number of graduates from the
universities and language training colleges. Practice, especially orai
practice, is the key to learn of a foreign language. The teacher serves as a
guide in the learaing process. These procedures minimize teacher's talk
and maximize student's practice. The main goal of language teachers
today is to prepare their students to communicate in any language, in
other words to learn how to use the language as a means of
communication.

A majority of students praise a teacher who is confident and who
obviously enjoys his profession and specialization. The students
also frequently mention the need for activity in the classroom.

Many of them refer to language games as being useful and enjoyable.
They also seemed to feel that they should be constant participants.
Finai remarks

In conclusion, I would likę to statė that the linguistics and language
education mušt stimulate pedagogical innovations both at schools and
universities. The inculcation of the humanistic values in the process of

teaching and upbringing young people ought to be one of the main
foundations of the educational process.
The teaching of foreign languages across culture, literature and some
other artistic works is one of the fundamentai goals of the modern-

day education for the future. Good teachers of any living language
are ahvays looking for different ways to make their classes more
interesting to increase their students1 knowledge of foreign countries

and to provide ways for students to practise the taught language
teachers.
The article also shovvs how language, the bell-lettres and other works
of arts influence the development of emotional, cultural, linguistic and

creative individuality. The purpose of this paper is likewise to point out
how to train university students who will become skilled language
teachers.
In the process of learning/teaching foreign languages teachers and
tutors have to train their students systematically and intensively to master

fluent pronunciation, syntactic structures and to enlarge vocabulary.
Besides, the author gives some features of a foreign language teacher.

In a short article it is only possible to present a brief outline of the
most importam problems connected with language and cultural

education. Modern tinguistic education should take full advantage of the
achievements of linguistics both in theory and pedagogica) practice.
Extensive theoretical knovvledge, linguistic methodology of literary
analysis, the suggested didactic applications to literary, cultural and
linguistic education may prove very useful for teachers, high schooi
students, university students and also adults who are interested in
literature, culture and foreign languages.

The upbringing across the literature and art is one of the main aims
of the contemporary humanistic education for the future. It is very

significant to intensify the educational process to enrich the knowledge
and communicative abilities of students.
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Visuomenė, kalba, lingvistika
Jan Kida
Santrauka
Teoriniu požiūriu straipsnyje analizuojamos tokios svarbios problemos,
kaip visuomenės ir kultūros sąveika su lingvistika, žiniasklaidos vaidmuo
švietimo sistemoje.
Autorius pabrėžia kalbos ir visuomenės ryšį kalbų mokymesi; jo nuomone,
bendruomenės sociologinės studijos gali būti siejamos su lingvistika. Kalbų
mokymasis tampriai surištas su lingvistika, psichologija ir socialiniais
mokslais. Šiuolaikinė kalba yra laikoma holistiniu, sisteminiu ir funkciniu
lingvistiniu reiškiniu. Lingvistika pabrėžia tai, ko turi būti mokoma, sociologija
atsako į klausimą, nuo ko turi prasidėti svetimų kalbų mokymas, be to, aiškina
motyvus, kurie iemia kalbų mokymosi sėkmę/ nesėkmę.
Sociologinėje literatūroje kalba kaip komunikacinė sistema yra esminis
visuomenės socialinio gyvenimo veiksnys. Kalbų mokymuisi reikia socialiai
apibrėžtų reikšmių ir įvairių kultūros aspektų studijų. Neįmanoma mokyti

kalbos be socialinio konteksto; kalba ir visuomenė yra daugeliu būdų tampriai
susiję tokiose disciplinose, kaip kalbos auklėjimas ar socialiniai mokslai. Kalbų
dėstytojai pripažįsta, jog dėstymo procese būtina integruoti kalbos, literatūros
ir kultūros dalykus.
Šiais laikais masinės informavimo priemonės atlieka ypatingą
vaidmenį jaunimo auklėjimo procese; ne tik studentams, bet ir
suaugusiems svarbu įsisavinti įvairius mokymosi būdus, ypač susijusius
su inovacijomis ir naujomis technikomis.
Straipsnyje taip pat parodoma, kaip kalba veikia emocinį, kultūrinį ir
lingvistinį studentų vystymąsi, atskleidžiama, kaip žiniasklaida kuria naują
kultūros tipą.
Raktažodžiai: kalba ir visuomene, lingvistika

VARIOUS CONCEPTS OF HUMAN CAPITAL IN
EDUCATION PROCESS
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Human capital theory views edueation as a specific production factor and as
a specific sort of capital. Besides thts theory, alternative concepts of edueation

were developed. Filter theory which is interested in a selective iunction of
education and created a different point of view of economic analysis
phenomena in education. Screening theory is similar and is interested in
informarion of labor market attendants and their deciding and the others.
Keywords: human capital, screening theory, filter theory, neoclassical
theory, education

Ifltroduction
The importance of education in the contemporary world, also by the
authorities of the European Union, is highly organized and supported.
Education asserts oneself in the economic development, in the

furtherance of Europe a capabiiity to compete with the vvorld. In the
contest with the sočiai unevenness and unemployment and in the

development of fully democratic and participating society.
With the aim and importance of education the theoretical economy
has preoccupied this area for several decades. During this time two basic
theoretical trends of economic theory vvere defined.

The theory of human capital arose in the sixties of the lašt century on
the basis of vvorks by economists of the Chicago school, in vvhich
belonged G.Becker, B.Weisbrod, T.Schultz, J.Mincer and others. Most
noted was the contribution of G. Becker.

Its development was committed to a consistent application of the
neoclassical economy as a methodological basis for the understanding of
human behaviors. Its principles were applied on the effectiveness of

deposits into the human capital especially into education. Economic
subjects were allocated their means with the aim of maximizing pure
advantage, while taking into consideration alternative costs, risk and
principles used by the neoclassical theory.

The theory of human capital statės that education is a specific
production factor and is a specific kind of capital. Besides this vvere
alternative vievvs on education, for instance the filter theory. This
accentuates above all the selective function of education and at the šame

time represents a somevvhat different view of phenomena invested in the
frame work of economic analysis of education. On a parallel is the

screening theory, which is interested in similarily of labor market
attendants and their decision making. The main representative here is M.

Spence (2002).
Education as a filter
Screening theory rates education above all as an implement enabling

selection benveen educated individuals according to their applicable
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qualities. At first one considers the selectivc fimction of education. It
does not accept the neoclassical premise of perfect acquaintance. The

level of knovvledge the potential employer has comes from signals
contained only by a Iimited amount of information. One of these signals
is education. The employer makes selections however according to other
signals, such as race, sex, age etc.

From the point of view of the fllter theory education is of less
importance than the rising of productivity, but education informs about

the amount and ąuality of human capital. Therefore the level of
capability and desirable properties occur with the individual even before
their professional preparation begins. The significance of education is in
their demonstration of the acquaintance of the subject and the labor
market. The significance of education therefore serves as a signal of the
labor market.

Effectiveness of education depends on the ability of the market to
allocate the needed individuals on the corresponding variances, so on the
level of successful education is achieved by its selective function. Filter
theory considered education as secondary. The effectiveness of

education is more important, however differently productive individuals
dispose of them. The extension of education in society is decreasing the
contents of the respective signals.

As stated by F. Hirsch: "Education is in its economical function filter
and factory. The extension of the number of diplomas means by itself a
decrease of the number of singular from the individual diplomas"
(Hirsch, 1976, p.48). Extension of education in society owes vvide
support from the part of government as well as from offer institutions, as

it accrued in the sixties and seventies of the lašt century in developed
countries, can lead to reduction of its importance from the point of view

of reaching a better job.
Hirsch anticipated the importance of the broad extension of
university diplomas. And after testimonies of the gained degrees of
education, which need not be only positive.
Accentuation of the selective function of education gained a new
importance only several decades later. More importantly is the analysis
of education's influence in its role as a signal.
Education as a signal

The significance here of a market signal and its function on markets,
in this case of the labor market, M. Spence defines market signals as
activities or properties of individuals in the market, which changes ideas
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and expectalions of other individuals participating in the market. This
very broad concept of the signal contains such different phenomena as
prices, advertisements, advertising notice etc.
In labor markets we meet with special signals. ln the šame way as in
ai] markets here takes place processes of communication and exchanges

of information. Potential employers are mostly unsure of the qualities of
the person interested in employment. This is the question of investing
under conditions of risk and uncertainty.
However in a similar situation each buyer in the market sees that the

degree of risk is sometimes higher. Corresponding mechanics of
elimination (or reduction) of the risk are specific for different markets.
In the labor market the inquiring can adhere to certain ascertainable or
presented features of the potential employee, likę education, image, past
employments, but also ethnic persuasion or conceivably race and sex.
These are examples of signals on the labor market.
An important constituent of the stated concept is expectation.

Preconditions, that the individuals are learning on the basis of
experience and are revising their preceding estimations. In such cases
the market reacts differently from previous ones. The screening theory is
complemented by the hypothesis of persistent corrections of economic
estimations.
Typical transactions on the labor market are bilateral, the employee is

selling for time vvorking abilities and the employer is buying them. The
worker is the offerings side and the employers the inąuiring side. The
quality working services is however for the employer uncertain, he is
buying a possession under conditions of risk and uncertainty, likewise
the employee is buying a possession having unknown properties. Here is

the working milieu and further proprieties, while wages is pure transfer
resulting from this transaction. None of the two sides (employee, as well
as employer) can at the moment the transaction concludes be sure, what
characteristic feature has exactly been submitted by the other side. That
is to say, the employee does not know, what the potential working

milieu will look likę and the employer does not know, how well the
employees will work, how productive his services his will be. Both

adhere in this situation to the certain affirmation (expectation), of the
future statė.

Equilibrium in the labor market sets in. If the expectations of the
employers concerning the relation betvveen the productivity of the
worker, vvhich at the moment of hiring was unknown, and his features
(education, working experience or further features) are confirmed by
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real results at his work. The employer does no more correet his

expectations. The šame should apply to the employee from the point of
view betvveen his expectation and the real statė of affairs. Spence calls
this signal eųujlibrium.
The employer to an extent can reduce this on the basis of his past
experiences and also on the basis of signals. Thus potentially useful
information in the form of explicit characteristic features; such as level
and type of education, personai characteristics, he can also take his
bearings according to impressions and other signals, which are not
necessarily "rational" in the current sense.
Acquiring of this information may require certain costs, the employer
compares returns from their obtaining and cost for their acquiring. Jervis

(1970) classifies signals likę this:
Potential signal- represents observable changeable characterization of
the individual. Potential index- represents observable unchangeable

characterization of the individual. Actual signal (index) is a potential
signal (index), which affects the probable estimation of the employee's
productivity on the part of the employer. Potential signals and indexes
can thus change into actual ones, if they begin to influence the
expectation of the employer. One of these is education.

The employer could determine the productivity of the individual and
tegulate him according to it, but in reality it takes time, before the latent
abilities of the employee become apparent. He gets and from certain
signals and type of school education, or for instance prestige of the
graduated university etc. for the potential empioyee the education as a
matter of choice. The number of years and kind of education represent

for him (inancia) and psychical cost (including alternative ones). The
problem is His estimation of the optimum level of education.
For the employer it is at least, to a certain extent advantageous to
acquire information contained in signals. Because using accessible
ioformalion about talented people means for him an advantage in
competition with other employers. As long as other employers use this

information he vvould begin to fall behind them and his ability to
compete would recede.
Education as a signal can be analyzed according to these questions:

1.How it is possible to characterize the statė of signal equilibrium?
2.To what extent are participants in the laborer market (employers

and attendants) informed about the appropriateness of this and to what
extent is this information complete and reliable?
3.Are signals as a source effectively employed?
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4.Are featured signals representative?
5.What role does the demonstration and fiinction of signals the

process of learning come into play?
6.How big a role is played by uncertainty (imperfect information,
misleading demonstration of signai activity) in the market?
7.How does this uncertainty influence the allocation of the labor
market?
8.How many eąuilibrium statės exist and are they on the šame

level?
Even if specific signai effects are sporadic in the labor market and
require special investigation, they represent only one effect of signai

activity, which appears in all economic markets. Their big significance
leads to the fact, that signai activity begins to be investigated here. But
the importance of acquaintance and of further effects of signai activity is
also outside labor markets. Their investigation is henceforth an open
question.

Eiamplc of signai effects
Let us presume there are one employer and a group of people

applying for work. Each individual is able to produce a certain finai
product. But whose work is unknown to the potential employer. For

simplicity there will be onhy two finai values of the finai product: 1 and
2. If perfect information were a function, the employer would pay in the

form of a wage that is equivalent of the two values of the finai product
(1 and 2) to his employees.
Presume that the share of individual with the finai product 1 is equal
to n and the share of individual will be a finai product 2 is equal to 1- n.
But perfect information is not valid and the employers mušt decide
vvhom he vvill engage on the basis of post experience, observable
properties of the applicants and his ovvn expectations. The results of
these estimations can and need not be in harmony with real abiltties of

the applications. The employers vvill pay the wage to the engaged
workers on the basis of the expected finai product.
If this expected finai product vvould be the šame for everybody, as if

there were no signals, nor indexes, it would look likę this:
W=n + 2(l-n)=2-n

Compared with the situation of perfect information, the individuals
with finai product I vvould be treated preferentially, as they would be
undistinguishable from the members of the group with a finai product 2.
These on the contrary would be discriminated against. The retum of an
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individual in the first group (mp=l) is increasing, when n is decreasing,
harming the return individual in the second group from rising, when n is
increasing.

The employer essentially needs to take interest in distinguishing
betvveen members of both groups, because the totai amount of work and
paid wages are the šame.
If better information is accessible, for the employer it is more
advantageous to employ it, as it means his higher retum in comparison
with a situation with zero information. If we presume the existence of

other employers, utilizing information contained in signals, our
employer vvould be certainly handicapped. If he vvants to keep up in the
market, he mušt employ his information.
Conclusions

The filter theory vievvs the level of the archived education as a
relative index, which is far more affected by the level of education
achieved by other individuals, than by the absolute level of education. It
is above all an implement of selection, whose other feature is secondary.

If a higher education in the society is more dispersed it does not
guarantee to its bearer an advantage as in this taše, vvhen the share of
educated people is lower. F.Hirsch and other theorists in this direction
are not so interested in the effectiveness of education as such, but in its
broader impacts.

The concept of education in the signal theory complements the
neoclassical concept of the human capital theory, more than to negate it.

Deciding on conditions of risk and uncertainty in contemporary times is
the subject of the new classical theory's investigation. It is also

developing the analysis of situations of imperfect information, as in this
case.
M. Spence's theory and others accentuates the significance of signals
in the labor market. Education is one such signal. Spence understands

that equilibrium in the labor market is such a statė. When the expectation
of participants in the market (especially employers) is confirmed by
reactions in the market there is no need to correct this further. Spence
consequently understands equilibrium as a statė. When expectations are

in harmony with reality (correct expectations). This statė can be called
signal equilibrium. It occurs in the process of gradual adaptation. Owing
to appearance signals some participants in the labor market are gaining
vvhile other is losing. Education as a signal leads the employer to
decisions which they make on the basi s of the minim ax principle

25

(maximization of retums and minimization of cost) in harmony with the
principles of the neoclassical theory.
The signal theory does however also refer to the possibility of
imperfect acąuaintance, thus iimited implication ability of signals,
including the education signal. Signals concerning differences betvveen
employees, which the employer uses for his market decisions, need not
contain importam information; they may distort or change their

meaning. The possibility of an incorrect decision in the sense of
suboptimal allocation, which does not bring maximum advantage, is,
according to his theory, just as possible as achieving of optimum
allocation of sources. The signal theory represents important deepening

of knowledge conceming the function of education in the contemporary
economic theory.
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Įvairių žmogiško kapitalo teorijų taikymas švietimo proceso
analizėje
Atexandr Soukup
Santrauka
Šiame straipsnyje plačiau aptariamos edukacijos procese taikomos įvairios
teorijos (žmogiškojo kapitalo, filtravimo, rūšiavimo, neoklasikinė).

Žmogiškojo kapitalo teorijos požiūriu švietimą galima vertinti kaip specifinį
gamybinį faktorių ir kaip tam tikrą kapitalo rūšį. Be šios teorijos, buvo
išvystytos alternatyvios švietimo koncepcijos. Filtravimo teorija domisi
išskirtinėmis švietimo funkcijomis, ir pateikia švietimo vertinimo ekonomikos

požiūriu įžvalgas. į ją panaši rOSiavimo teorija domisi informacija apie darbo
rinkos tarnautojus ir jų sprendimų priėmimą bei kt.
Raktažodžiai: žmogiškasis kapitalas, rūšiavimo teorija, filtravimo
teorija, neoklasikinė teorija, švietimas.
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j^yinEBHtlft CKJIA^^ H JMKA H PEJmTHH B HOBMX
rEOnOJIHTHMECKHX yCJIOBHJBC

Jan Franciszek Nosmvia
Unnversytet Warszawski
ul.No^y Šyviai 69
00-927 Warszawa
i.f.Nosowicziaiuw.edu.pl
Hcxoaa H3 KJiaccHMecKoro rejHca, corJiacHO KoropoMy ibuk orpascaeT
onpeAejieHHyio KaptHHy MHpa, mw BnpaBe npe^nojiaraTb, hto o^hh H3
(])parMeHTOB 3to KapTHHti npe^craBjiaeT cofio^ cBoero poa aBTonoptpeT
f^biKa. ^leficTBHTefibHo, cpe^^crBa, Hcnon^3yeMwe jiHHrBMCTpncoi^ ^na onucaHHH
ABjieHH^, OTHOcmHxcji k s3WKy hjih CB3anHWX c ^3UKOM, npHcyrcTByiOT b
caMOM 3MKe. CooTBeTCTBemio, b Kaųecrae ornpaBHO^^ tokkh npn aHamae
Ha^HOHajibHo^^ jlHHTBHCTH^eCKO^ ipa^MiiHH ecrecTBeHHO paccMaipHBaTb
CH^reMy npeacraBjieimfi o a3WKe, o^Hapy^cHBaeMyio b caMOM fnuKe. Ciatba
paccMaipHBaeT Bonpoc o6yMeHHfl CTyaeHTOB pe^HrHO3Hofi jieKcmce Ha
npaKTHMecKHx 3aHHTHsx no pyccKOMy fl3UKy. B coBeTCKoe BpeM itpoH3ouijia
6ojibuia^ ceKyjmpH3auHJi j^aHHoro anacTa a3MKa. Mo^kho jth TaKH
noJi^OBarbca jieKcmecKHMH maaMiiaMH an ^aHHOti TeMaraKH, ecjiH b hhx b
6ojibnjHHCTBe cjiyiaeB nposBjuieica eiae nyx 6opb6w c pejiHrHeft?
Kji^rųeBbie cnoBa ayioBHU^^ cicnaA aJMKa, oTpaiKeHHe peJinraa b
CJiOBapn^.
OnpeaejieHHoe jiHHrBHCTHMecKH-(piinoco(j)CKoe coaep*aHHe moxcho
ycMotperb h b pe^HrH03Hwx ^oicrpHHax. CymecTBeHHo npH ^tom,
hto (įmjiojiorHHecKHH acneicr 6orocjioBna flOcraTOMHo oTMeTjiHBo
OCO3HaBajIC

B HCTOpHH XpHCTHaHCTBa (B qaCTHOCTH, B HCTOpHH

nojibCKoro KaTOJiHMecTBa h pyccKOH uepKBH). 4pe3Bbi)aHHO HKrepecHbi,
HanpHMep, xapaKTepm>ie ana cpeaHHx bckob KOHuenuHH. npaMo
CBH3bIBaK)mHe OTBeTbl Ha BOnpOCM O 3bIKe C peJIHPHO3HtlMH
^orMaTaMH h 6n6jieftcKHMH TeKCTaMH1. 3Boraoima npe^craBJieHioi o
Mecre 3biKa b pejinrHO3HOM MMpoBO33peHHH ^OJDKHa 6wn> npe^MeroM,
KaK MCTOpHH S^blKO^HaHHil, TaK H HCTOpHH KyjIbTypbl B ueJIOM. K
3T0H o6jiac™ othochtcs, HanpMMep, yMeHHe o 5yKBax b
CJiaBilHCKOfi KIIH5KHOH Tpa^^HUHH. CpeflHeBeKOBOe CO^HaHHC BHflHT B
6yKBax He tojii.ko TexHMHecKoe cpe^cTBO <|^MKcauHH TCKcra, ho h

1 Cm. E.A.ycneHcKHtt, B.M.)Khbob, Uenmp u nepwį}epuu e ajbiKe e ceeme
ymteepcamtū // Bonpocu fl3UKO3HaHHn, 1973. Ss 5, c. 24-35.
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cHereMy cHMEojioB, HMeiomnx pejiHTHO3Hoe, (ĮmnocoiJKKoe, a MHOiaa h
Hay^Hoe co,aep>KaHne2. CouHanbHbie xapaicrepHCTHKH ^^biKOB h b
oco6chhocth couHOKyjibiypHOe pa3BHTHe s3biK0B Haxo^HTCa b
rjiy6oicoH 3aBHCHM0CTM ot toh paira, jcaKyio Bbinajio HrpaTb TOMy hhh
HHOMV SI3bIKy B Kl>H(f>eCCHOIia<lbHOH HCTOpHH HapOflOB.
TpaflHųHOHHbiM ana cnaBHH cnoco6oM npnot>iueHH k khidkhoh
KyjibType 6hjio HHTeHCHBHoe TreHHe KaHOHHMecKHx t^kctob, k
KOTopoMy rtpHCTynajiH HenocpeacTBeHHO nocne 3HaKOMCTBa c
a36yKofi. 3to Tpe6oBano Bbipa6on<H cneuManbHbix Mero^HHecioK
npHeMOB, (ĮjopMHpoBaHHs oco6oro Tuną yMeBHoB jiHTepaTypbi. ^^™
Toro iTo6bi nHcaTb rpaMOTHO, MejiOBeK ^OJi>KeH 6bui OBjra^eTb
HaBUKaMH Hcnojib3OBaHHa o6uiHpHoro m MHoroo6pa3Horo penepTyapa
Kjunne. Bhjihmo, HeKOTopue iiaMaTHHKH pejiHi moihom jurreparypu
ucnojib3OBajiHCb b KanecTBe cnoco6cTByiomHx 3T0My yne6Hbix
noco6HH3.
HOBbie BO3MO5KHOCTH OnHCaHHil CJ105KHbIX OTHOlūeHHii MOKfly
j!3blKOM H ^eHCTBHTe^bHOCTbK) OTKpbIBaK)T nOCTyjTaTbl J1HHPBHCTOB,
opHeHTHpoeaHHbie Ha KyjibTypy h aHTponojiorHio. IIojio^ceHH^
jiHHrBOKyjibTypoBe^^eHHji noMoraioT onpe^^nHTb pojib 3biKa b
co3,aaHHH H coxpaHeHHH Kyjibiypbi^ c neM CBfi3btBaeTC^^ ero
KyMyjiaTHBHaa (ĮiyHKnna, Koiopaa UHTepnperHpyeTc^ kuk HaKoiuieHHe
B CHCTeMe H3blKa HH(Į)OpMaUHH O ^^HCTBHTejlbHOCTH, 06 Onbire
^aHHOH 3bIK0B0M 061HHOCTH, ee Ky^bTypHblX Tpa^HUHX, CHCTeMe
UeHHOCTeH, Mopa^bHblX OUeHOK H HOpM4. J\ilS nOHHMaHHa KyjlbTypbf
Hapo^oB h ^ejiOBe^ecKoro onura b ue/ioM ^^yxoBHtie acneicrbi
KynbTypu CTOjib me Ba*Hbi, xax h Marepna.'ibiia)i KVJibrypa h
couHaJibHa^f opraHH3auHii. FIo^ ^yxoBHOH KyjibTypon noHHMaercji Becb
nneajibHbiH MaTep^an, npoH3BOflHMbift o6iuecrBOM. Oh HMeeT cbok>
co6cTBeHHyio hctophio h npHaa&r Ky^bType e6 ornHHHTejibHOCTb,
^a^Ke ecjiH MaTepHa^bHbie acneKTbi ^ch3hm, oco6eHHO b coBpeMeHHbix
o6mecrBax, MOryT 6brn> o^eHb cxo^chmh. MHorHe
npo>KHBaiouiHe b o^nnaKOBbix npHpoaHbix ycJioBHx,
pa3Hbie MHponpeACTaBJiefmii, pcjiHiHO)Hue
i h MH<|)OJK>rHK>. Xot
HMeKyrcH onpe^ejieHHbie
yHHBepcajibHue xapaKTepHCTHKH pejiHrHO3Hbix cHcreM h BepoBaHHii,

2Cm. n.A.Kjiy6icoB, B3?jmd hū fvmit e ucmopuu Kyjtbmypbi // Hcropus h (Jnuiojioitm:
npo6jieMM Hay^HoH h o6pa3OBarejii.Hoft Mirrep^)cpeHUHH Ha py6eace Tbicsiejienui,
nerpo3aBoacK, 2000, c. 107.
3TaM ^e.
A Cm. J.Anusiewicz, Lingwistyka kulturova. Zarys problematyki, Wrociaw, 1994.
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HMeHHO hx pa3Hoo6pa3ne h HenoBTopMMOcrt npcacraBjijHOT
nepBOCTeneHHtiB nmepec ana HayKH h o6mecTBeHHofi npaKTHKH. Bo
MHorHx HccjreaoBaTejii>CKHx nocTyjiaTax Ba^moe Mecro
pejiHma KaK HocHT&ib TpaflHUMfi, (Į>opMHpoBanns
HcnoBeayiomHx ee, mx ayxoBHbix ochob, a m^e KaK cnocoS bh^chhs
MHpa5. PejiHraa - 3TO npeiKfle Bcero <Į>aKT coUHanbHOH *H3hh h,
corjiacHO oaHOMy H3 onpeaejieHHfi, npeacTaBjiaeT co6ofi
CHMBO^OB, fleHCTB>K>mHX C uejIbK) yCTaHOBJieHHU
y6e/^HTejibHbix h ^JinreJibHbix HacTpoeHHH h MOTHBai|HH jiio^eH Mepe3
(^opMy^HpoBaHHe npeflCTaBiieHHH 06 o6weM nopHflKe cymecTBOBaHHsi
h o6^eKaioiuHx yru npeflCTaBjreHHs aypofl noanHHHocTH, Tro6bi 3th
h MOTHBauHH BbirjiaaejiH KaK eaHHCTBeHHo pea^bHbie. B
%e pejiHriiii npo^ojDKaeT paccMaTpHBaTbcn KaK CHcreMa
B3rjiaoB h npaicnuc, npw Koropwx HHCTHTyT pejiHTHH caM no ce6e
COCTOHT H3 KyjIbTypHO o6yCJlOBJieHHHX <Į)OpM B3aHMOCB3e^^ C
CBepx"becrecTBeHHbiM.

OyHKumi

pejinrmf

b

o6mecTBe

paccMaTpHBaerca KaK coeflHHJiiomaji cmia juia ineHOB rpynnbi, 6yab
3TO aOMOX03HCTBO, KnaH, njieMeHHOH C0K>3 HJ1H COBpCMCHHOe
rocy^apcTBO. PejiHTHfl npo^^ojoKaeT Hrparb poJib b o6^bacHeHHH
CJlO)KHbIX H Tpy^HO KOHTpOJlHpyeMblX HBJteHVlH HJIH B pa3peineHHH
npo6^^eM, KOTOpbie HeAociynHU niw MecTHoro 3HaHHx h o6bniHbix
TeXHOJIOIHH.
B npe^CTaBjieHHbix Hccjie^OBaTejibCKHx nocTyjiaTax Ba^KHoe
Mecro 3aHHMaeT pejiHrmi KaK HOCHTanb rpa,iMUHH, (Į)opMMpoBanna
MeHTanHTeTa HcnoBeayiomfra ee, hx ayxoBHbix ochob, a aaxe k^k
cnoco5 bh.ichmh MHpa. Ilpo&neMaTHKy npaBocjiaBHofi h
KaTOJiHHecKOH pejiHrHH nonpo6yeM npe^CTaBHTb c tohkh 3peHH^
^^HHrBoflHaaKTMKH. 3Ta TeMa He cjryMafiHO BxoanT b Kpyr 3amiTOii no
npaKTHKe pyccKofi peMH. KaK flOCTOSHHe KyjibTypbi pejiHr^a, b tom
HHCjie pe^HrHO3HocTb onpe^ejieHHofl o6uihocth, ^jieMem-bi
^epKOBHoro HCKyccTBa, ero npo>iBj7eHHJi b ^cHBOnHctf, apxHTeKrype,
^HTepaType, CB3aHa c HCTopneH h coBpeMeHHocTbio cTpaHU
H3ynaeMoro a^biica h, HecoMHeHHo, npM6^n>KaeT CTy^eHTaM oopai
Pocchh b 6ojiee umpoKOM njiaHe, cKopee ayxoBHOM, neiti
MaTepHanbHOM.

KpoMe

Toro,

cHCTeMaTH3HpyeTca

TaioKe

KOMiie-remiiui b o6jiactH mx poaHofi KyjibTypbi h aHOBea>iecKHX 3HaHHtt - 6e3ycjiOBHO,
pacuiupeHHio 6HKynbTypHoS KOMnereHUHH.

5 A.M.Bepemai^H, JluHeeocmpaHoeednecKaji meoputt CAoea, MocKBa, 1980.
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KaK

yraepjitaajOT

aBTOp^i

couHajiiHO-jiHHrBHCTHHecKHx

Hccjie/ioBanHH npoBOAHMbi^ b coBercKoe BpeM, yce b 60-e ro^bi
coBepuiiinacb oKOHHareji^HO ceicyjiiipH3am^i t^khx cjiob k^k doeMa,
MOiąu, ucnoeedb6 h T.n. Mo^ceM jih Hcnojib3OBaxb
eKcnKorpa(į>H^ecKHe Ha^amia ;yw H3yqeHH

co

Ha 3aHJiTHsx no pyccKOMy JHbiKy „mo^hoh" b Hacro^inee
BpCM^ reMaTHKH, HaupHMep: pentinu b ^H3HH cero.aHfluiHero
06meCTBa? FJOCMOTpHM, K3K OTpa3HJiaCb (Į)HKCaUHfl HeKOTOpblX H3 3Tf*X
cjiob b .aaHHyio 3noxy. Bo3bMew jųw Ha^ana xotji 6bi

caMo cjiobo

BcnOMHHM, HTO B H3^aHHOM eme ^^O peBO^IiOUHH aBTOpHTeTHOM
TloimoM ųepKoeno-aiaejiHCKOM cnoeape7 ^^aHHoe cjiobo
cjie^yiomHM o6pa3OM: PejiHrii - {nam. religio, ot religo = co6cTBeHHO HpaBCTBeHHa^ CB^3b ne^oBeKa c BoroM, 6oronoHreHHe.
B ĮįaneeoM cnoeape8 y3HaeM, hto PenHrHa — Bepa, ^yxOBHa eepa,
HcnoBe^aHHe, 6oronoMMTaHMe, hjih ocHOBHbie ^yxoBHbie yGe^^aeHH^.
A K3K TOJIKytOT^^aHHOe CJIOBO COBeTCKHe CJIOBapH?
B ^ieTbipexTOMHOM Cnoeape YmaKOBa npHBO^^HTca THnHMHa^ ww
bho aHTHpejiMrHO3Hajr HHrepnperauHH 3rx)ro
a: PeJiHrHa — B3rji^^^bi h npe^CTaBJieHHH, ocHOBaHHbie Ha
MHCTHKe, Ha Bepe b Hy^oaeiicTBeHHbie cmibi h cymecTBa. Pejtueuu
dpeeneeo BocmoKa. MycyjibMaHCKan pejtu^uH. Penuzun ecntb ormyM
napoda, - omo lope^enue Maptcca ecmb Kpaeyzojibnuū Ka\tenb eceao
Mupoco3eptfaHHH MapKcv3Ma e eonpoce o pejiueuu. JleHHH. Pejiuzun
ecmb očuh us eudoe dyzoenoeo snema, neotcmiįeBo ee^de u noeciody na
HapoČHbtx moccox, 3adaejieHHbtx ee^noū pa6omoū na dpy^ux, uyoicdoio
u odvHonecmeoM. JleHHH.
Eme Bwpa3HTejibHee npoHBjiaerca OTpHuaTeJibHoe OTHomeHHe k
BCaMOM60JIbUI0MCOBeTCKOM
Tpy^e HopMaTHBHOM 17-tomhom
nHoeo pyccKo^o Jiumepamypuoeo n3biKa'.

Cnoeape

Cm. E.B.KoKopHHa, TpanctpopMa^^uu JteKCu^ecKoū ceManmwru u covemaeMocmu, (b:)
PyccKuū nsbiK Konųa XX cmojiemun (1985-1995), nojy pe^. E. A. 3eMCKoK, Mocicbe
,2000. c. 71.
7 nojiHbiū ųepKoeHo-cjiaeHHCKuū uioeapb npoTonpefi r.J^SHemco, Mockbs, 1993
[PenpHHTHoe socnpOH3Be^eHMe HaaaHH^ 1900 r.].
B.H.^^ajib, Cjioeapb ^cueo^o eejtuKopyccKoao n^^uca. H^. 3-e, Cn6. 1903-1909 rr.
9TojiKoebtū cnoeapbpyccKO^o X3biKa, no^ pe^- ^l-H.yuiaKOBa, MoCKBa. 1935.
10Cnoeapb coepeuenHoso pyccKC^o numepamypHoeo ftfbuca, tom 1-17, MocKBa Jlemmi-pa^, 1950-1965 rr.
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Ji.

1.

h

HecOBMecTHMbie c

npe^CTaBJieHHH,

Hay^HUM MHponoHHMaHHeM

ocHOBaHHbie

Ha

y5ec^eHHH

b

6oXCeCTBeHHMX CHJ1, ynpaB.l)IK)[UHX MHpOM. KaK
opydue nopaūoiųemut mpydooozo napoda, peJiueiiH ei^e cyiųecmeyem u,
kūk moKoeoe opydue, ece eiųe vzpaem ceom noiopuym, 3nym u
6ecHejioeeHHym pojib. M.FopbKHH, Edu Bpai He caaeTCS..
||

Ta

hjih

HHaa

Bepa;

BepoMCriOBeaaHHe.

ffcnoeedamb

xpucrmumcKyio pejimum. = Hu^tno ne 3Hon, kūkoū oho pejiueuu, KamojimecKoū, npomecmamncKoH uitu npaeocjiaehoū. JI.Tojictoh.
Ahh^ KapeHHHa.
2. IlepeH. O tom, neiuy cjieno noiaiomnoroi. 06moh u
npumeopcmeo noimonpaeno eocnodcmeyiom e amoM čojue u
npedcmaensuom hom kok 6ydmo tcaKyio-mo oco^ennym pemmao,
Komopyjo mo^cho Ha3samb pe^iueuio jiu^eMepcmea. /^o6poji. TeMH.
uapcTBO. [Eypxya3iu] ceoū Knaccoeuū UHcmuHtan npeepamujia e
m. JlyHan. Hct. 3an.-eBpon. jiht.
nocjie,qHHe

coBeTCKHe

o6me4OCTynHbie

v^^^nmn

3HUHKj]oneflHqecicnx cjiOBapefl h nojik3yiomHxca onpocoM cnoBapu
nHocrpaHHbix cjiob (Koe-i ;ie ohh eiue npoAaiarca b hoboh Pocchh, b
EejrapycH m T.n.) npe^BeiuanH HCHe3HOBeHHe pejmrHa B coBpeMeHHOM
UHBHJ1H3OBaHHOM MHpe. TaK CjlOeapb UHOCmpaHltbVC CJtOe 06l>IIBHJI O
HacrynaiomeM BbiMHpaHHH pcjihthh: „penueun — o^Ha H3 <J>opM
OTpaiKeHHji

aeiicTBHTejibHOCTH

b

(j)aHTacTHHecKHX

o6pa3ax,

npe^cTaaneHHax, noHsTHHx; pejTHrHa — HCTopMHecKH tipe^o^uiaii
(JiopMa o6mecTBeHHot\) co3HanMa, ee OTMHpaHHe npoioofifleT b
pa3BHTOM KOMMyHHCTH^ecKOM o6mecTBe"".
A b CoeemcKOM 3HųuKjionedunecKOM aioeape B nnjnocTpaUHmt
npHBOfljrrea mrraTbi KnaccHKOB MapKCH3Ma-jicnHHH3Ma:
- MMpoBO33peHHe h MHpoomymeHHe, a TaKMce
cooTBercTBeHHoe noBe^eHHe n cneuH(Į)HHecKHe aeKcTBH (Ky^bT),
ocHOBaHHbie Ha Bepe b oymecTBOBaHHe 6ora (co CTpoHHoii 6yKBH H.H.) hjih 5orOB; „OaHTacrHHecKoe OTpa>KeHHe b rojiOBax jiioaefl Tex
BHeuiHHx chji, KOTOpHe rocnoaCTByior Haa hhmh b mx noBcejmeBHofl
JKH3HH, ^ crrpaaceHHe, b KOTopoM 3eMHbie CHnbi npHHHMajor (|)opMy
He3eMHbix" (O.3Hrejibc). „... penui^ 6yaeT Hc^e3aTb b toB Mepe, b

Ee
npoH3OHTH b pe3yjibrare o6mecTBeHHoro pa3BHTmi, b Koropoiu
KpynHaa pojib npHHąaJie>Km BocroiTaHHio" (K. MapKc)"12.
1 Cjioeaptt uHOcmpaHHt>ix cjioe, Mockbs, 1980, s.437.
11 CoeemcKUŪ 3HųuKjionedutea<uū cnoeapb, MoCKBa, 1980, s. 1129.
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M TOJibKO b coBpeMeHHOM EoJibUiOM mojiKOGOM cnoeape
pyccKO^o X3buca noa pea. CA.Ky3Heu.0 Ba (c 1998 r.) HaxoaHM
onHcaHMe

h

ro/iKOBaHHe

cjioBa

pejiuzua

6e3

HHKaKHx

aHTHpeHrHO3Hbix noflTeKCTOB: Pemizua [ot jiaT. religio - Ha6oHOCTb,
CBKTbIHSl]. 1. OflHa H3 <j>OpM o6meCTBeHHOrO CO3HaHH; COBOKynHOCTb
ayxoBHbix npeflcraBJieHHH, 0CHOBbiBaioinHXCJi Ha Bepe b
cBepx-becrecTBeHHbie cnnbi n cymecTBa (6oroB, flyxoB), KOTopwe
aBJiaiOTc^ npeaMeroiu noioioHeHHa. 1. c onp. Ta hjih Hna Bepa;
BepoHcnoBeaaHHe. XpucmuaHCKca penu^ua. MycyjihMaHCKan pejiuei^.
Mcnoeedoeamb 6ydduūCKym pe.imum. Xoponumb no o6pdaM ceoeū
penueuu. Hutano ne man, kukou OHapenueuu11.
Ho, KoHe^HO, c tohkh 3peHHx Bepyioujero HanSo^ee
npueMJieMUM aEJiaercs TCuiKosaHHe ctoH jieKceMu (k;^k HaM Ka*CTC>i)
b cnoBape Xpucmucmcmeo PoMaHa JIeBHUKoro: Pejiuem MHpoBcmpeHHe MejioucKa, Kacaionieec^^ npoHcxo>Kaeiimi h uejiH
cymecTBOBaHHa M^pa h HejioBeHecTBa, ocHOBaHHoe Ha Bepe b Bbicinee
cymecTBo anvf cymecTBa, KoropbiM oh noioioHjieTca h c kotopmmh
o6maeTca nocpeacTBOM pajnHHHbix
6eccMeprHe ^^yma;
Tpe6oBaHHH14.

cB^3aHa

c

TaK mojkho 6h Shi/io npocjieaHTb cyab6y h apyrnx cjiob,
icacaiomtixn BeponcnoBe^aHHH. Ho ocTaHOBHMc eme Ha TMnH^Ho
pejmrHO3HOM c/ioBe do^^ot, KOTopoe 3a coBercKOe BpeMfl b pyccKOM
CJioBHHKe nojiHocTbio noaBeprjiocb ceKyjjpH3aMHH. Euie b Cnoeape
^^baieHKo: ūozmū = yneHHe Bepbi. Haao o^^paraTb BHMMiiHHe, hto b
Cjioeape /lana Boo6me hct 3toh JieKceMu. Y YuiaKOBa OHa y^e
nojijmaer

coBCeM HOBbie 3HaMeHmi: ffoeMa (khudk.) 1. CHcreMa

0CHOBHbix no,no^eiiHH KaKoro-HH6yflb yneHHa hjth Hay^Horo
HanpaaneHH^. JIozmū Mamepuwiu3Ma. 2. nojro^ceHHe, yrBep)K^eHHe, He
BO3pa3KeHHR [hct HruiiocTpauHH]. A b 17-tomhom
^ecKOM Cjioeape no^iHOCTbio oTpaiKaeTCJi yace coBeTCKaa
3noxa:
floriną. 1. Be3aoKa3arejibHoe nojio^KeHHe KaKoro-jiH6o yieHiui,
npHHHMaeMoe Ha Bepy, 6e3 KpHTH^ecKOH npoBepKH h 6e3 yneTa
KOHKpeTHbix yc^oBMii ero npHMeHHMOCTH. JJonycmumb 3acmoū e
paiaumuu meopuu - ^mo maium 3acytuumb mnuy <punoco<pwo,
13Bojibuioū mojiKoebiū cnoeapb pycato^o n3btKa Tn. pei^aicrop CA-KyjHeuOB, CamcrIlercpfiypr, 1998, c. 1116.
14RXewicki, XpucmuaHcmeo. PycCKO-nojibCKUū csoeapb. Chrzeicijanstwo. Slownik
rosyjsko-polski. Warszawa, 2002, c. 233.
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jtutuumb ee ccuuou tįeHHoū uepmbt — ee cnocodnocmu k pa3sumwo,
npeepamumb ee e Mepmeym cyxyio doziuy. XziaHOB. BbiciyiuieHHe Ha
AHCKyccHH... y omopmyHucmoe II HHmepHa^uOHona cyiųecmeyem
pnd meopemimecKux do^M, om Komopbix ohu mauųyiom eceeda, kūk om
neiKu. CrajinH. O6 ocHOBax jieHHmreMa. yvemie MapKca u 3meju>ca
ne do^Ma, KomopyKt mu 3ayuueaeM. Ezo HyoKHO npuntinib kok
pyKoeodcmeo k deūcmeiuo, JleHHH. Co6p. napr. pa6oTHHKOB
MocKBbi15.
3jiaa jiiBHTejibiiiia aHTHpe^HrHO3HOCTb floc-raraer CBoero anorea b
KHHre ^^.C.Mrejiaa3e h H.n.KojiecHHKOBa Om co6cmeeHHba uuen k
Haputfame.ibHblM. rioCMOTpHM, KaK OHH TOJIKyiOT HeKOTOpbie CJIOBa.
HanpHMep: Kpemun — cjia6oyMHbiH HejioBeK. Kretin H3 (Į}paHU. cretin
ot JiaTHHCK. christianus xpncTHaHHH, noTOiny, ito cjia6o>MHbiMH
CHHTan yroAHbiMH 6ory cyiuecTBaMM^.
PaSoTaa c TaKHMH TeMaMH, Kax pojii. pejiHrHH b Pocchh h b
rTojibme, npaBocjiaBHoe h KaTojiM^ecKoe HCKyccTBo, 3HaHeHMe
BcrpOHcnoBeijaHHS
b
>KH3HH
coBpeMeHHoro
ųejioBeKa,
3KyMeHHHecKHfi npouecc, cnopHbie Bonpocu pejiHTHO3Hofi
HeTepnHMOcra, CTaBSTCsi KaK ^H^aKTHHecKaa lafla^a He TojibKO
HayiHTb cTyaeHTOB CB3aHHbix c pejim-Hefi cjiob h BbipajKCiiHH. ho
TJlaBHblM o6pa3OM Bbl3BaTb ^HCKyCCHK) H pa3BHBaTb
CneuH(Į)HKOH HaineK ay^HTopHH aEjiaerca to hto, c o^hoh
cropoHbi, peJiHrHa npHcyrcTByeT b noBceaHeBHofl, ceMetiHOH
^CH3H^ CTy^eHTOB, a, C ^PyrOH CTOpOHbl, pa6oTa H&įX TeKCTaMH

chmbojiob

h

Hgeu upaBoc/iaBHa

h

KaTOJimiHJMa

no3BO;iaeT

FOBOpHTb O peJIHTHH HeCKO^bKO C HHOH nO3HUHH. ^^HCKycCHlI
MOHCeT npHBO^MTb K He0^H03HaHHbIM BblBO^iaM.
ca HaMHHatoT 3aMenaTb cy6"beKTHBHbie, MacTO He coBceM
TO^Hbie o6o6meHHfl b KJiaccH<į)HKauHH

Mnpa (Tlojibiua ~ omo

KamojiuvecKan cmpana, h BUTeKaiOLitHH oTcioaa c^e^yiomHH
CTepeoTHn: KaoKduū nonuK - 3mo KamojiUK), KOTopue He HMeioT
COOTBeTCTBHfi

B

COBpeMeHHOfi poCCHHCKOH fleHCTBHTeJIbHOCTH

(yTBepacaeHHe Poccm - 3mo npaeocJiasHOH cmpima He npHBoaHT
Ha Mbic^b KaoKdbiū poccuhhuh ucnoeedyem npaeocnaeue, xoth,
15Cjtoeapb coepeMenHoeo pycac^o numepamypH(^o lUbiKa, TOM 1-17, MocKBa JleiiHHrpa^ 1950-1965 m
16Mre^aa3e J\.C, KojiecHHKOBa H.I1., Om co6cmeeHHt*x UMen k uapuųamejibHUM,
H3flareju.CTBO T6njiHccKOro yHHBepcHTeTa, T6hjihch, 1970, c. 34.
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KOHCHHO, Ha npOTIDKeHHH BCKOB CTOJinaM HaUHOH&HbHOrO
caMOco-jHaiiHji 6bijiH npaBocjiaBHe, caMojiepiKaBne, HapoaHOCTb).
TaKoe OTCTynjieHHe ot CTepeoTHnoB MOjKeT nonioib CTyaeHTaM
6ojiee KpHTHiecKH HMeTb OTHOiueHMe - Ha nepBbiii B3rjiaa - k
OieBHahblM 4>aKTaM, flBJieHM^M H y4HT HX CaMOCTOSTeJIbHO
<J>OpMyjIHpOBaTb BbIBOabl.
flepexoaa k paccMOTpeHMio npaBocjiaBHH h KaTOjiHmnMa,
cocpe^OTOHHBaeM BHHMaHHe Ha o6iuhx ana hhx nojio^ceHH9x,
nocKojibKy o6e 3th pejiHrHH BbiBOaHTca H3 o^Horo xpHCTMaHCKoro,
a CKopee nyAeHCKO-xpHCTHaHCKoro kophs, a o6mee npaBoc^aBHOKaTojiHMecKoe Hacjre^He 6epeT Ha^a^o b Hepa3^ejibHOH uepKBM
nepBoro Tbica^ejieTMa.
He cneayeT 3a6biBaTb o tom, hto b npo^ecce aeKoaHpoBaHHii
HHOa3HHH0ro TeKCTa peimnHeHT B nepByio OMepeab coothocht ero c
PO^HOH S3blKOBOH cpe^OH H ())OHOBblMM 3HaHHtlMH, HeOCO3HaHHO
oueHHBaeT ero b ltKoaax" cBoeH Ky^bTypbi, O^^Haico cjiyHaercji, mto
CTyaeHT Bce ace He HaxoaHT a.iCKBaTHbiK 3biKOBbix hjih aa>Ke
CHTyauHOHHux cooTBeTCTBHB. 3jieMeHTi>i, cneun(Į>HHecKne b njiaHe
KyjibTypbi, He Bcer^a noHjrrHbie, Tpe6yioiuHe aonojiHHrej^bHOM
HiiiJ)opMannH, ccnjiaKvr t^k Ha3. nanyuu. H ^to MMenuo ohh. KaK
jiHHTBOKy^bTypeMbi, NapaicrepHbie HCiaiioMHTejibHo aj\x oflHofi H3
cpaBHHBaeMbix pejiHTHH, 6e3ycjioBHO, cocTaBjiaioT caMyio
HHTepecHyio rpynny. Hx MHTepnpeTauM^ TpeSyeT o6"bflCHeHHfl,
OTHocjimerocjr k o6jiacTH 4*yHKI^H0HHP0BaHMfl aaHHOH KyjibTypbi.
k c4>epe peji^rHH JiaKyHU b a^yx ^3b]Kax mo^kho
Ha pa^HWX CHTyaimoHHO-TeMaTHHecKHX ypoBHx. 3to,
HanpHMep, Ha3BaHHa AyxoBHbix jihu: ksiądz - Kcend3, tcamojiutecKuū
ceHUįenHUK, kardynat - Kapdunaji; nonadbn, MamyuiKa - zona popa,
ūanmutKa - duchov/ny prawoslawny, pop. IlpHHeM b nocneflHeM
cjiy^ae cryaeHTaM Ba^Ho o6iacHHTb, mto b nojibCKOM a3bme
npaBocjiaBHOro CBjii^eHHHKa Ha3biBaioT cjiobom pop, KOTopoe HMeeT
a6coniOTHO HethpajibHHH xapaKTep. B pyccKoB ce c^iepe o6meHH
oho npHo6pejio HpoHHHecKHfi OTTeHOK (HanpHMep, ecmpemumb
nona dypuan npuMema). Flo3TOMy He aneflyer cooTHOCHTb 3th
onpeaejieHH^ h B3anMH0 hx nepeBoaHTb. Pop 3TO b pyccKOM
3biKe čamrouiKa, 6ojiee o6o6meHHO npaeocJiaeHbiū cexuįe>mUK,
jih6o ^ce 6ojiee KOHKpeTHO - omeų Huicojiaū, ometf Fp^opuū. A b
cbok) onepeab, a^a pyccKoro cjiOBa non HmeM 3KBHBa^eHTOB c
HpOHHMecKHM, HeCKOJIbKO lipeHeSpOKUTttJlbHblM OTTCHKOM, HanpHMep,

klecha.
34

Pa3jiHMHe MeHTa^HTeTa h peaJiHfi KyjibTypbi OT^ejibHbix
o6mecTB mojkho npoHJiJiiocTpHpoBaTb Ha npHMepe 3arnaBHH
H3BecTHOro xTa pa3B^eKaTejibHOH My^uKH - necHH Lašt
Christrmas, KOTopoe nepeBefleHo Ha pyccKHH 3biK KaK
HoeoeodnHH nonb. Bo3po^t^aioiuaaca pejiHrHfl He Ha CTOJibKO
yKopeHHjiacb b C03HaHHH poccHSH, MTo6bi npa UHMHHaa
aTMoc<))epa oTOjKflecTBjisjiacb c po^flecTBOM XpHCTOBbiM. Bce
OKpy^ceHHe - npa3^HHMHbiii ctoji, nojKenaHHji, ejiKa, noAapKH h
HacTpoeHHe - accouHHpyeTca y poccHHH c Hobum
CBoe BJTM^HHe Ha TaKoe nojio>KeHHe Beujeft OKa3biBaeT
TaioKe tot (Į)aKT, mto HoBbifl roa npa3^^HyeTca b Pocchh nepe^
om, a TaK mvibiuaeMbifi CTapbiH HoBbifi roa (13.01)
; noMTH He 3aMeMaK>T. Ha ocHOBaHMH BuuiecKa3aHHoro
MOJKHO npHHTH K BblBO^^y O TOM, MTO paCOMOTpeHHe nOHSTHH,
CB^3aHHbix c pejiHrHeH, Mepe3 npH3My ^^Byx KyjibTyp iiOMOraeT
BbIHCHHTb

HanOJTHjnOLUHe

HX

3HaMeHHB,

B

TOM

MHCJie

3MOUHOHajIbHO-3KCnpeCCHBHyiOHanpaBJieHHOCTb,nOHJITb
3ajioceHHbiH b hhx cmhc^ b KyjibType He TOjibKo H3yMaeMoro
sijbiKa. ho TaK^te 3aayMaTbca Hafl hhm b poflHoii KynbType.
B pa3pa6oTKe stoh TeMaTHKH BHHMaHne o6pamaeTC)i Ha
VMeHHe aeKo^HpoBarb reKCTbi (HHTaCMbie, BbiCKa^biBaeMbie),
HHTepnpeTHpoBaTb hx, a 3aTeM nepexo^HTb k ^HcKyccHH, mto
HenocpeacTBeHHO ocHOBbiBaeTca Ha BBeaemiM uepKOBHofi jickchkh,
Hcnojib3OBaHH^^ Ky^bTypeM b a^eKBaTHOM CTpaHOBe^MecKOM h
CHTyauHOHHOM KOHTeKcre, KOHeHHO, yMHTbiBa^ rpaMMaTHMecKyto h
CTHJlHCTHMeCKyiO npaBHJIbHOCTb peMH. ToHKafl, a BMeCTe C TeM
cepbe3Haa reMa cnoco6cTByeT TOMy, mto b ycTHbix Bbicica3biBaHtuix,
a rjiaBHbiM o6pa3OM, b imcbMeHHbix, paiMbmuieHMa cryfleHTOB
OTJiHMajoTcs cTpeM^eHHeM yrjiy6HTca b npo6jieMy h BbiHTH 3a paMKH
CTepeoTHnHoro Mbiui.ienna.
JlHHrBHCTHMecKHe (KaK, BnpoMeM, h jiioSbie HayMHbie) KOHiienuHH
HHoraa npHoSpeTaiOT 3HaMHMOCTb, n)>ixonainyHi 3a iipe^ejiu HayKH.
FIpH 3TOM CJICHyeT yMHTMBaTb, MTO HapSAy C CaMOCTOJITejIbHOCTblO
npHo6peraeT 33orepHMHOcTb. Įifln HayHHbix
KOTOpOrO He MOJKeT 6bITb BO3MemeH HH
cnoco6HOCTMH,

hh

noBbiuieHHwM HHTepecoM

k

i cpcaofi ,i^h jiHHrBHCTHKH b CTaj|HH ee (JiopMHpoBaHHa
HenpotĮjeccHOHajibHbie
iKa,
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paccyTKfleHMn

pa3Hoo6pa3Hbie

;

onbiTBi. 3to jiBJieHHe coxpaHercii kbk KyjibTypHbiH (j>eHOMeH h b
naiuc speMH, oflHaKo juix coBpcMeHHoro 3biKO3HaHH, KaK h ana
COBpeMeHHOij HCTOpHHeCKOH HayKH, HCTOpHKO-JIHHrBHCTHHeCKHe
CTyjiHH npeacTaBjiaiOT HHTepec nmiib b Ka^ecTBe BcaMo^moro
oSteicra HcciieflOBamut.

Spiritual Substance of Language and Reiigiuos in new Geopolitical
Condirion
Jan Franciszek Nosowicz
Summary
The paper discusses teaching religious vocabulary at practical Russian
lessons.Theauthorpointshowin the soviet
period the secutarization of such lexis took
placc. The question arises whether it is possible to use Iexicographic
works, which in most cases still reflect the spirit of the epoch, when the
religion was being fought with.
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POST-SOVIET NATIONAL IDENTITY: BELARUSIAN
APPROACHES AND PARADOXES
Larissa Titarenko
Department ofSociohgy
Belarus State University, Independence avenue 4

Minsk 220030
larisal 66Cd>maii ru
The paper deals with the issues of formation of the new national identity in
Belarus under conditions of post-soviet transformation. Under the term of
"post-soviet national identity" the author means the identity of the population
of the Republic of Belarus that will be adequate its status of a newly
independent statė acąuired after 1991. Special attention is paid to the existing
major research approaches to the problem of construction of Belarusian
national identity. According to the author's view, both existing approaches are
not adequate, therefore the author put forward the new approach that goes
beyond the discussions on language and national culture and correspond to the
concept of plurality of identities.
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The author describes the so called "Belarusian paradoxes" of national
identity as being based on the opposition of "nation" and "people" and
corresponded to the westem model of "creation of modem nations" within the
post-colonial theory that is not applicable to post-Soviet Belams. Ali the
attempts to appiy this model to contemporary Belarus iead the scholars to
several "cultural paradoxes" that, however, can be explained vvithin a new
approach.
Key words:

Belarus national identity, nation, post-soviet

transformation,sočiaiconstructionofidentity

Introduction
The breakdown of the Soviet Union unavoidably provoked lots of
substantial changes on the institutional level as vvell as in mass
consciousness of the former soviet citizens. As the fifteen so called
"newly independent statės" appeared on the map, each statė started

managing these changes on the basis of its own historical legacy,
cultural traditions of its population (ethnic groups, nations), and nevv
external conditions of their existence (for example, financial support
from the West).
One of the most disputable issues within the net of the new
theoretical and practical problems is an issue of constraction (or

reconstruction in some statės) the new collective identities. These
kinds of identity can be relevant for the whote nation or some ethnic
groups within it as well, depending on the situation in a particular
country. In Belarus even the idea of national identity was not

elaborated during the soviet time, as the so called "titul" (dominant)
nation (ethnic Belarusians) did not develop its national consciousness
to a level that is usually considered as a "necessary" one for putting

fonvard any nationalistic ideas and constructing nation as an "imagine
community" (Anderson 1991). Nevertheless, during the period of
Perestroyka in Belarus as well as in other then Soviet republics some
nationalistic movements have started (Gapova 2005a)

Westem sočiai sciences have elaborated several models of hovv the
process of creation nationai identity in post-communist statės could be
developed. They imposed the post-colonial theory as relevant for postcommunist states. ln some countries these models fitted the local cases.
In some other countries the western theoretical concepts of the State,
nation, democracy, markct, etc. have not worked and have been

significantly transformed in order to correspond to the changes of the
geopolitical situation, new mosaic of nation-states, and nevv vision of

the fiiture of each nation (within the EU or out of it).
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In post-Soviet countries (mainly, in Russia) the scholars found out
some "special features" to be take n into account. These scholars

elabbrated the main types of identities, shovved divergent trends in its
formation in different regions of the former Soviet statė, explained
mechanisms of construction of some particular types of identity -

gender, ethnic, territorial (Danilova 2001, Gudkov 1999, Katchanov
1993, Malinkin 2001, Yadov 1993). Ukrainian authors focused on the
necessity to keep deep ties with the historical past of a nation in order
to distinguish one nation among others (Kogut 2004). Overall, the
problems of construction post-soviet national identity have been
somehow fixed in post-soviet statės within a discourse of struggle
"against the soviet legacy", "national oppression" and 'returning to
historical roots" (although the process of reconstruction post-soviet

identities is still under way).
The situation with Belarus is a bit different. Measured by many
typical criteria of post-communist transition, this country differs
greatly from others and demonstrates several "paradoxes of
democratization" - mainty, as Korosteleva and Hutcheson (2006)
explained, a very slow speed of sočiai and economic changes, and low

level of mass support for nationalistic opposition (p. 14). As for the
national identity issue in particular, several papers have been published
(both abroad and in Belarus) to describe the so-called "paradoxes" of

Belarusian identity. For example, Ya. Shimov (2006) explained these
paradoxes as follows: instead of fighting for liberal freedoms,
Belarusians prefer sočiai and economic stability in the country, instead

of developing nationalism Belarusians are almost indifferent to ethnicnational discourses, at lašt, they identify themselves as Belarusians

while mostly speaking Russian.
The objective of this research is the post-soviet identity of the
population of the contemporary Republic of Belarus. The subject of
research is the process of construction of this identity, as it is described
in the mainstream literature in the field.

The goals of this paper are to anaiyze the existing approaches
(abroad and in the domestic science) to the issues of construction of
post-soviet Belarusian national identity; to compare the previous

dominant theoretical model of identity, Homo Sovieticus, to the newly
constructed models; and to explain the exislence of the above
mentioned "paradoxes of Belarusian identity" (as they presented in the

public, scientific literature, and politically oriented papers on the
Internet).
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There are several theories my research is based on. First of all this
is a transitional theory: I consider Belarus as a typical post-soviet

country in the process of transition from the soviet past (i.e. from statė
socialism) to the new statė (there is no certainty about this new statė,

but from the beginning it was indicated as transition to the market and
democracy, so that we have to place the discussions about identity

within this context). Another set of theories is related to sočiai (in
particular, historical) memory: how people build their present on the
basis of their past, actually, the images of their past on the basis of
their knovvledge, perception of history, practices, etc.

This subject inevitably presupposes a comparative method to be
used: on the basis of comparison we'll show the differences betvveen
the previous (soviet) and current (post-soviet) models of Belarusian
identity, as well as between several post-soviet models.

As for empirical part of the paper, it is based on the national survey
data (N=1000 respondents over 18 years old, face-to-face intervievvs,

limiting accuracy 0,05). This survey was done by BSU scholars in
2000 vvithin the framework of the European Value Study, its
methodology and design vvere developed by the Western scholars in
order to make information from all European countries comparable, as

deseribed by L.Halman (2001).
Our major hypothesis is based on the selected theoretical approach
to the subject: contemporary national identity of the population of
Belarus has not yet been completely constructed, as there is no

„dominant" view shared by the majority of the people on their national
identity. The current situation is charasterized by plurality of identities,
and the whole notion of „Belarusian national identity" can be

explained in a difTerent way depending on the theoretical framevvork of
the scholar as „totally negative" or „normai" or even „positive".
From this point of view, contemporary national identity mušt be
constructed in Belarus as a civic one - for example, likę in the Czech

republic, as deseribed by Hroch (2005). Only this kind of national
identity corresponds to the modemity challenges facing Belarus.
However, it can be constructed on the basis of civic consciousness
without direct eonneetion to any language or ethnicity. Actually, as

Minenkov (2006) explained, such plural national identity is under
construction since the „revolutionary events" of 19-25 March, 2006.
This approach is based on certain assumptions, the most centrai of
vvhich is that the combination of components of national consciousness
that are sufficient for the construction of a new national identity and
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acceptable for the majority of the people in Belams, would not include
"pūrely" anti-communist or nationalistic ideas. On the contrary, they

mušt provide strong basis for consolidation of people of different
ethnic background and therefore include some basic values shared by
the population, including pluralism and self-esteem. In other words,

they have to be oriented to the future of the country rather than to its
past.

Framework for tbe Analysis of Post-Soviet Belarusian identity
In general, in the transitional period, most post-Soviet countries faced
some common problems (despite various significant differences between
them). The problems of rethinking of their place in a globė and the necessiry
of construction (or reconstruction) of their post-Soviet national identity were
among the primary tasks. Analysis of numerous texts on construction (or
reconstruction) the national identity related to the post-Communist (including
post-Soviet Belams) countries shows that research mostly concentrates on
four key theses. As for Belarus, two major theoretical approaches and two
antagonistic political projects have been developed: nationalistic, associated
with Belarusian intellectuals, and pro-regime, developed by the official

The first thesis deals with the revitalization of nations, or rather
with an increased sočiai infiuence of nation and nationalism in the new
political situation (Bessinger 2002). The question is what is the
definition of the nation that all the people (or at least a majority of
people) could accept? Traditional ethno-nationalism that has been well
developed in Central Europe emphasized the "titul" (dominant) nation,
or ethnicity as the core for the contemporary nationalism. Within the
context of two national projects in Belarus, the concept of "nation" was
described by Belarusian intellectuals as only those who have national
consciousness and speak native language, so that "nation" meant

primarily those intellectuals themselves (Akudovich 2003). On the
contrary, in the official discourse the concept of nation was substituted

to the concept of "all the people of Belarus" (Rotman, 1994) and meant
all its population (all citizens) regardless of any level of consciousness
or languages.
The second thesis is based on enormous differences in criteria of
national identity considered as necessary and sufficient by different
authors. These differences have been mainly concerned of native
language that in Belarus actually has become a means of division of
the nation rather than of nation's consolidation. Also, as Gapova

explained (2005b). "national language debates" were actually shifted
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into corporative political project connected with class interests of new
emerging sočiai groups fighting for redistribution of power in the
country. The major view on a native language as the core criteria for
national identity was represented in several theories of nationalism
(Sugar & Lederer 1994, p.4). The similar vievvs vvere represented by
Belarusian nationalists: from their view, Belarusian was the core

indicator of identity. From the point of vievv of the off
icial State
ideologists, Belarusian was a means of communication, as well as
Russian.

The third thesis refers to the contemporary attitude and evaluation
of the Soviet legacy. On the one hand, the nationalists rejected the
Soviet legacy as totally belonged to the "era of national oppression and
Soviet colonization" (Orlov 2006), on the other - the pro-regime

authors tried to absorb the "best advantages" of socialist past and
incorporate them into the present Hfe, i.e. consider the Soviet past as

the appropriate source of positive ideas to be taken for the future
national project (Levyash 2003).
The fourth thesis concems many controversies regarding the
methods of construction of the new national identity and the terms for
this process. The first party (nationalists) tried to impose new national

identity quite quickly, by so called "bolshevik's methods" of coercion
(for example, by introducing Belarusian language in all the schooling
system, official documents, and public life as obligatory within a very
short period of time). By this way they wanted to transform
^rchipelago Belarus" iato the real country, or, impose their own
criteria of nation to „all the people". The second party, on the contrary,

did not determine any specific dates for shift from Russian to
Belarusian, it provided more free space for spontaneous path of this
process. In practice, this approach stimulate the younger generation to
use Belarusian and therefore, in the perspective, it will bring the better
results for the nation than the harsh methods.
The main approaches to the problem of construction of Belarusian

identity, as they are presented in sočiai sciences and the public, can be
roughly divided into rwo mainstreams. The first represents the so

called officia! "patriotic" position: it is well-supported by the official
media, state-subsided journals, and incorporated into contemporary

historical school and university textbooks approved within the lašt few
years. According to this approach, Belarus national identity is
characterized first of all by patriotism. lt combines some traditional
features of Belarus character (tolerance, hospitality) and some features

originated in the Soviet past (love to the country, pride of its past and
present, internationalism). It is based on the concept of „people of
Beiarus": all of them personify new national identity. As a result,

Belarusian is depicted as a patriotic person, who is devoted to hard
work, and who is proud of living in Belarus (Byko 2005). This kind of
identity is also stressing the legacy of the Great Patriotic war:
Belarusians seem to be partisans fighting against the Gennan
agressors, they suffered a lot but they won this war and therefore they
are heros. Actually, regardless of the real history of the nation,
contemporary Belarusians are depicted as a heroic nation, that works
hard and built a nice country, so that a strong basis for high self-esteetn

of the common people is constructed. Within this ideal model (the
opponents usually call it "neo-soviet"), the Belarusian people looks as

a homogeneous unit where all the representatives (regardless of their
ethnic identity, their language, or religious identity) are equally good
workers and law-obedient citizens of Belarus, its patriots respecting the
Soviet past of Belarus. Overall, this new Belarusian identity combines
several features of the previous Soviet identity (internationalism,
stability, hard work), some traditional values of Belarusians (safety and
tolerance), and some new features reflected of the period of

independent country (Belarusian patriotism). This political project is
vvell represented in many papers published in the joumal "Belaruskaya
Dumka" where the official statė vievvs always dominate. For exampie,

Krishtapovich (2006) stressed that Belarusians are part of Slavic
brotherhood, he directly opposed Belarus identity to the West and
focused on their heroic war past (p.39).
The opposite position is presented in the nationalistic media
originally associated with the movement "Adradzenne" and the

potitical party Belarus National Front. This approach represented the
views of Belarusian intellectuals ^ a group that considered itself as the
only legitimate representative of Belarus nation. Actually, they felt that
they represented "exactly Belarus", "real Belarus" — a tiny minority of

the contemporary Belarusians ("the whole Belarus"). Their definition
of Belarus identity was based on the ethnicity and associated with

Belarus language, Belarus culture. As Akudovich later (2003)
explained, "the whole Belarus" and "real Belarus" were two different
concepts, or two different parts existing on the šame spatial space but

constructed themselves in totally different spiritual space. They did not
accept each other. Although "the whole Belarus" embraced the
majority of the people, the "real Belarus" (or Belarusian intellectuals,
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members of Adradzenne) diminished this majority and rejected to call
it "a nation" because this majority did not have a developed national
consciousness. In short, Belarusian inteltectuals constmcted an

imagined (ideal) model of Beiarusian nation, as Gapova (2005b)
disclosed, while the real population was refiised to be called a nation
and therefore they were pushed to intellectual Genocide. This position
was represented in Belarusian media (Nasha Niva, Svaboda), national
history books and some political intellectual circles. It was supported
by the opposition leaders abroad and those who emigrated decades ago
(Zaprudnik 2003). National consciousness represented in Belams
language, and Belams ethniciry, represented in cultural symbols
(folklore), were the core issues of this model of national identity. As
Dubavec later (2005) defined, this political project included three
elements of "nationalistic myth": language, village, and Vilnia, i.e. it
stressed an image of nation as related to native Belarusians speaking
"authentic language", living in the countryside ("less Russified"), and

being historically related to Belarusian intellectuals living in Vilnius
before World War II.
This approach and political project were based on the clearly
articulated political views: anti-communist, anti-colonialism, and
nationalism. Ali three features were closely interrelated, so that it was

necessary to be anti-communist and blame the "soviet past of
Belarusians" in order to become a "good Belarusian nationalist", as

Akudovich (2004) explained. Those vvho could not speak "real
Belamsian" (Tarashkevica), who did not knovv (or did not appreciate)
works by nationalist historians Vladimir Orlov or Mikola Ermalovich,
who did not blame the "colonial Soviet past" were called "Belarusian
plebs", "sočiai province" - underdeveloped people.

However, ethno-cultural nationalistic model of identity was not
broadly supported: not only "common Belarusians", but s good deal of
educated peopie vvho could not accept anticommunism and was afraid

of political aggressiveness of BNP, rejected this model as there was no
attractive (positive) content in it: the previous history was explained as
the epoch of Russian colonialism, Russian and Soviet oppression, so
that Belarusians were depicted as victims, as poor people who have
never enjoyed the freedom. Meanvvhile, a lot of Belarusian population,
especially current urban citizens, moved to the cities after the World
VVar Two: they became educated soviet mtddle class or qualified

working class, improved their Standard of living during the soviet time,
so, there were no reasons for them to call the Soviet history the "period
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of oppression": it vvas almost "golden age" for many of them. They did
not vvant to "retum to Europe" as they felt comfortable with their
soviet past and patriotic presence.
To summarize: Belarusian people is viewed as consisted out of two

unequal parts: Belarusian intellectuals (a minority called "a nation" by
nationalists) who support the ethno-cultural identity where the key
issues are language, ethnicity, nation, and culture in general, and the

ręst (called "the whole Belams" by nationalists, or "the people of
Betarus" by the official authors). A majority of Belarusians rejects
anticommunism and therefore this majority can't support the
nationalistic view of identity: instead they support the model of
identity called "new^soviet" or "Soviet-Belarusian".
The weak points in both approaches to the study construction of the

national identity relates to the fact that both take for granted the image
of the "pure national identity". That is why both are unable to deal
adequately with the great range of historicat and contemporary factors
influencing the process of construction of national identity. Both
approaches failed to distinguish between the conditions that hinder the
growth of national consciousness and the conditions that motivate
grovvth of national feelings and lead to national self-esteem etc.

The official academic literature does not fully reflect these debates
(parts of them are only virtual). Also, by the beginning of the 21a
century, the nationalistic model lošt a lot of supporters. There is a

search for a new model of identity that goes beyond the political
interests of two above-mentioned parties. If we would analyze
Belarusian identity through the discourse of modernity-post-modernity,

we would statė the following: while the processes of formation the
nation-state are typical for modernity period (and both official
ideologists and Belarusian intellectuals took it for granted), the current
period is rather characterized by features that are indicative for postmodernity: fragmentation of identity, free choose of several types of

collective identities rather than interiorizing the prescribed sociocultural identities within the framework of prime socialization. From
this aspect, current Belarusian can easily identify himself (herself), for
example, as representative of religious community, a member of a
particular sub-cultural group, as bi-lingual or even multi-lingual
speaker, i.e. as a representative of multiple identities, and get rid of all
"narrow" identities (sočiai class, nation, or patriot). As Minenkov

(2006) also stresses, contemporary Belarus is a complex society in a
globalizing world, and in order to find its own space in this globai
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vvorld, Belams has to accept multicultural pluralistic identity. It has to
become a pluralistic cosmopolitan rather than nationalistic society.
From his view, this emerging identity is represented by the young
people (he calls them "new opposition" or "19-25 generation"): they

came to the center of Minsk after the presidential elections in March
2006 to protest against the election fraud and demonstrate their human
dignity. These young people shovved their willingness to get rid of
treatment as an Object: they were ready to become a Subject, a

political agent of sočiai changes (Rapoport 2006). This younger
generation can be considered as the origin of new national identity, as
those who will represent Belams in a globai word in the coming fiiture.
They do not need references to "nation' or "people" because they
represent Belams and therefore symbolically answer the question about

Belarusian identity raised by Janica Kupala: "A hto tam idze?" (who is
going there?)
As we tried to explaine, the so-called "paradoxes" of national

identity belong to its interpretation within one of the described narrovv
approaches that are politically biased and oppose each other. Hovvever,
if we accept the new approach and get rid of nationalism and narrovv

linguistic approach (from "playing terminological games"), we may
understand that only a plural civic identity can be the key to the
construction of new national identity in Belams.
Basic Valnes of Contemporary Belarusians

After a brief discussion of the major theoretical approaches to the
construction of new national identity in Belams, let me further give

some empirical examples of how these existing approaches deal with
the most important "hot" problems related to the national identity:

Union of Russia and Belams, official bilingualism, and the EU
enlargement to the very borders of the Republic of Belams. In
particular, the data will show that nationalistic approach based on three
major ideas — independence from Russia, Belarusian language, and

Belarusian culture (Dubavec, 2006) does not help in solving these
problems that have a mixed impact on Belarusian identity and
contribute in its uncertainty, fragmentariness, and instability.

When scholars empirically measure the existing types of collective
identity, they often use a set of fundamentai values shared by the
population of a given society (Lapin 2003, Sztompka 2004). Such
values are usually called vital, as they determine a vvorld outlook,
person's approach to a society and personality itself. Under the
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conditions of systemic transformation it is especially significant to
define collective identities by the underlying values, as we can select
the most typical types of cultural identity and therefore conclude
whether the shared collective identities tend to integrate or disintegrate
people of different ethnic, sočiai, religious background in society. That

is why it is practically useful to analyze and compare theoretical
models of sociocultural identity that dominated during the previous
(soviet) and current (post-soviet) historical periods of Belarusian
development. Although such models are only tools for analysis (so,

they are not directly applicable to the reality), they can help to select
the dominant values underlying each of types of collective identity and
therefore better understand the epoch they represent. Also, comparison

of the dominant types of identity can show the direction of further
transformation of Belarusian collective identity that is of great
importance within the framework of globai influences and European
integration.
It is worth mentioning that rwo~three decades ago Belarusians were

considered primarily as an integral part of the so called "new historical
community", named "the Soviet people". In other words, the

theoretical model of "Sovietskiy chelovek" (Soviet personality) vvas
dominant (in the westem literature this type was usually called "Homo
Sovieticus"). Officially, as Smirnov (1980) defined, this type was
characterized by such features (or normative "major values," according
to the Soviet propaganda), as communist world-view (atheism,
science), materialism, collectivism, readiness to subordinate their
private interests to the statė interests, and sočiai optimism. Of course, h

does not mean that all the people living in the USSR or in BSSR
clearly understood themselves in this way or share all of the abovementioned values; rather, these values constituted the positive part of
the model of dominant Soviet identity (the model of "we-group"). This

type of identity had been deeply rooted in the soviet past and
"collective unconsciousness" of post-war generations of the soviet
citizens.

In order to proof the fact that this type was really dominated among
the population of Belams we can refer to VTSIOM data, presented by
Gudkov (1999): survey was done in March 1991, a few months before
the breakdown of the USSR. According to this survey, 69%
Belarusians described their sočiai identity as "soviet citizens" and only
24% - as "citizens of their republic". It means that only a quarter of
Belarusians gavę priority to their national specific culture and
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mentality that distinguish them from other soviet people. It is
remarkable that Belarusian respondents took the highest position
aiTiong all soviet respondents placing the soviet identity higher than
their national identity (see Table 1).
Table 1.
How would you identjfy yourself primarily: citizen of the USSR or
Citizen of the republic wtaere you live? (%)
Ethnicity of
respondente
Belarusians
Russians in soviet
republies
Russians in Russia
Kyrgyzs
Kazakhs
Ukrainians
Uzbeks
Azeri
Armenians
Estonians

Citizens of

Citizens of
their republic

Difficult to

24

7

66

22

12

63
55
48
42
38
28
8
3

25
39
52
46
53
65
83
97

12
6
0
12
9
7
9
0

the USSR
69

snswer

Now, 15-20 years later, the situation in independent Belarus is quite
different: instead of dotninance of civic identity Belarusians prefer
local and regionai types of identity.
Ff we go back to the soviet identity, we can define "they-groupM

("enemies") as referring to those nations belonging to the opposite
tnilitary block: the values typical for these nations vvere interpreted as
alien, not appropriate for "we-group".

A Polish sociologist Piotr Sztompka (2004) gavę the precise
characteristies of the basic values typical for collective identity of
"Homo Sovieticus," on the one hand, and western European, on the
other (these values clearly demonstrate the opposite nature of two

types of identity): collectivism, safety, sočiai stability, conformity,
statė sočiai security, personai non-responsibility, egalitarian income
equality, dogmatism and intolerance, as features of "Homo
Sovieticus", and individualism, self-confidence, readiness to risk and
sočiai changes, high level of mobility, innovation, personai
responsibility, civic activity, inequality of income, tolerance and

acceptance of people with different mentality, thoughts, values
(dissidents) as features of western Europeans (p.14).
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It goes vvithout saying that the sočiai basis for producing and
reproducing the model "Homo Sovieticus" disappeared together with
the Soviet statė. As Jury Levada (2001) explained, by the mid-1990*,
according to his sociological data, this type did not exist, however,
some features were preserved (for example, the idea of equality,

dominance of sočiai stability, personai non-responsibility, hunting for
enemies, conformity), as they can remain in the mental structure for a

long time in the form of prejudices and remnants of the past. The
Belams national survey (2000) also proved this statement: after a
decade of Belarusian independence, one third of respondents still
assessed the soviet system as "bad" and "very bad", while another one
third as "good" and "very good". At the šame time only one fifth
assessed the current system as "effective" (Titarenko, p. 62).

Transitional Model of Belarusian Identity
The empirical investigation of sociocuttural identity of Belarusians
proved once again that the basic values of the population can not be
substituted by the new set of basic values as quickly as the political
changes: it will take several decades before the nevv values will be
adapted by the mass consciousness. Basic values are not under the

influence of simple political manipulations: they have their own roots
in the habits, traditions, and customs that are invisible for an observer
but very real in everyday life. That is why some particular types of
cultural identity can survive even being irrelevant to the nevv situation

within the society at large. Thus, in spite of the fact that a nevv type of
national identity is under construction, s we shovved earlier, some outof-date types relevant for the previous epoch, also exist. Let's briefly
discuss how Belarus language is evaluated in empiricai surveys.
One of the major features of the contemporary situation is
bilingualism. There are some important historical conditions

predetermined the fact why a good deal of ethnic Belarusians speak
Russian either as their mother tongue or as their second major

language (together with Belarusian). During the Soviet times, because
of the process of Russification, it was not necessary to learn Belarusian
for people who vvere not ethnic Belarusians, even if they vvere born in
Belarus. Also, it vvas more "prestigious" among the intelligentsia

(educated people) and especially authorities to speak "business
Russian" in the office rather than less developed and less popular
Belarusian. As Gapova (2005b) explained, shift frora Belarusian to
Russian often was voluntary, as Russian gavę more career chances. It
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is worth mentioning that both languages belong to the group of Eastem
Slavic languages, they are really close to each other in morphology,
letters, etc, and people easily understand each other when speak both
languages. The Soviet linguistic policy was more supportive for

Russian: every Soviet citizen should know Russian well especially in
case of promotion it was practically important, so the languages of the
national republics vvere alive, but not in use in the big cities with
international population, in the big factories, even universities: as
representatives of many ethnic groups could be there, it was more

practical to call Russian that became lingua franca for the Soviet
political and economic space. It is not by chance that Belarusian
nationalists selected "villages" as the "motherland" for Belarusian

identity and "Belaruskasti" (Dubavec, 2005).
As a result of this policy and practice, Belarusians, being a nation
with some unique sociocultural features, usually adopted Russian as
language of everyday communication. The contemporary population of

Belams, although consisting of primarily Belarusians (81 %) and only
11% of Russian, practically do not discuss any more neither a
"language issue", nor "religious identity issue": as Kirienko (2005)

empirically proved, they are tolerant to any language (and therefore
speak Russian, Belarusian, and Trasjanka), as well as they are tolerant
to Orthodox, Catholic, or Protestant religious denomination.

There is one more historical determinant that contributed into the so
called "inter-betvveen" status of Belarusian identity throughout the

centuries: as Abdziralovich (1993) perfectly explained, ethnic
Belarusians alvvays lived "on the cross-road" — betvveen West and East,

Russia and Poland, being alvvays under the strong cultural and political
influence of other neighbor cultures and languages (p.3-4). Belarus
vvas not only "between" East and West, it also belonged either to
eastern or western statės, so that in the New Time Belarusians have
never lived in their own nation-state before the very end of the 20*
century.

Survey data collected by the independent Institute for sočiai and
political studies, 1ISEPS (2004), shovved that Russian-speaking citizens
of the Republic of Belarus more than any other "ethnic communities"
supported the national independence of Belarus, as well as values of
free market and liberal democracy. Actually, there is nothing nevv in

such approach: as G. loffe (2003) argued, non-ethnic Belarusians who
did not speak Belarusian — Russians, Jews, Ukrainians more than
others - were alvvays more "nationalistic" and "pro-Belarus" in their
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struggle against conservative authorities of all kind in the region now
called Republic of Belams (p. 1010).
According to the šame HSEPS data (2004), Belanisian is the only
language of communication in the family for 13.7% of the respondents,

vvhile for 73.6% it is only Russian, for 6.8% it is both Russian and
Belanisian, and for 4.7% it is other than Russian or Belanisian

language. If we compare this linguistic situation with the ethnic
composition of the population (81% of ethnic Belarusians and 11%
Russians) we may conclude that a majority of people of all ethnicities
prefers to speak Russian for practical reasons, and there are no ethnic

conflicts on this matter. That is why language is not a political or
cultural watershed of the people, therefore, language can't be

considered as the major criterion of formation of the new model of
sociocultural identification of Belarusians. As Gapova added (2005b),
Belanisian is no more a democratic symbol and means of national
mobilization as it was the case under Perestroyka. Even among the
group speak iri g Belanisian at home there are some people supporting

bilingualism, vvhile among those who speak another language at home
(neither Russian nor Belanisian) there are many supporting only
Russian as a legal language. We may conclude that a new civic
national identity in Belams can't be constructed in the šame way as it

was in the Czech Republic (Hroch 2005) where language was a centrai
factor.

It is important to show how people in Belams evaluate the Union of
Belams and Russia that was primarily signed in 1996 betvveen two
independent countries with an idea of their full integration (economic,
political, military) in the future. The practical uncertainly of the status
of this Union makes some signiticant obstacles for the construction of

the new model of Belanisian identity: if there will be one statė in the
future, the unified identity should be necessary, if the union will
remain in its current status, so a stronger model of pure Belanisian

identity should be formed. According to IISEPS (2004b) data, ten
years ago almost more than a half of Belarusians supported the process

of unification with Russia, while in 2004 the number of supporters of
the full unification (and the formation of one new statė) reduced to 1214% strong supporters of Russian-Belamsian unification. It is quite

possible that by the end of 2006 this number is even less because of the
"gas war" between Russia and Belams.
The ups and downs in the process of Russian-Belamsian unification
and remaining uncertainty of the finai status of such union contribute a
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lot of ambivalence into the definition of both positive and negative
aspecls of new Belarusian identity. Thus, if we take for granted a
political union with Russia, who are Russians for us - "Others" or

"Us"? According to IISEPS (2004b) data, 31.2% citizens of Belams
hypothetically agreed Belarus to be unified vvith Russian Federation,
i.e. considered Russians as "us"-group, while another 20.8% preferred

to join the European Union, and 18.9% agreed - again, hypothetically
- to be a part both of Russia and European Union. Such data clearly
manifest the ambivalence of the current understanding of the meanings
of "we" and "they"-groups within the framevvork of identity
construction: for some Belarusians, citizens of other than Republic of
Belarus country (Russia or EU) belong to "we=group", while for the
other part of Belarusians all these countries are real foreigners and
therefore considered as "others" or even "aliens".
Conclusion

The analysis of two main theoretical approaches and political
projects of construction a new Belarusian national identity has clearly
showed that Republic of Belarus does not fit the dominant western
models of construction national identity in post-communist countries.
Both of these approaches, - supported by Belarusian intellectuals and
BNF leaders, on the one hand, and by the official pro-regime
ideologists, on the other, - prefer to construct an "ideal model" of
nation and national identity back their own interests. They consider the

real people of Belarus as an object for influence and manipulation
(using the Manrist concept of class consciousness, an object for
imposing a "proper" national consciousness to the "underdeveloped

population"). Both models are closely connected with the different
groups of political elites oriented either to change the power structure
in the country (opposition) or to preserve the existing structure (proregime).

Although both above-mentioned models are narrow and politically
biased, the official one is prevailing. This model constructs the national
identity on the basis of historical memory of Belarusians referring only
to the Soviet history, mainly - to the Great Patriotic War. According to

this model, Belarusians became free in 1944 when the country was
liberated from the German troops, so, all the talks about other kind of
freedom and liberation are "empty" and non-appropriate. Therefore,

instead of the oppositional "myth of Belarusianness" consisting of
language, culture, and independence from Russia, another "myth" has
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been constructed: "independence from Germans, intemationalism, and

Belarusian patriotism". By this vvay, the possible space for myths in
construction of a new national identity has been reduced to the (a)
historical period of the World War II, (b) Soviet period of successful
restoration the country after this war, and (c) the period of Betarus as
an independent country (after 1991). No other history is necessary for
this new-Soviet type of Belarusian national identity.
Ali so called "cultural" and "political" paradoxes of contemporary

Belarusian identity as they are described in the literature ("nation
vvithout nationalism", "independent Belarus without freedom and
democracy," etc.) simply prove the fact that the real situation in
Belarus

differs

from

the

above-mentioned

models.

Only

"terminological play" can perfectly explain these paradoxes that
actually show that Belarus needs a new, non-contradictory explanatory

theory and a new type of national identity backed by the idea of
Belarusians as a subject of their own actions. The events in March

2006 gavę a hope that such kind of a national identity is under
construction.
Contemporary Belarusian developments can be described within
post-soviet inertial model: it provides a small space for construction a

really nevv national identity that correspond to the challenges of
globalization, external pressure of different kind, and let the country a
chance for its future. Currently, Belarusians do not have one dominant
set of values that all the population would prefer, therefore, there are
also no universal values shared by all Belarusians as one "we"-group.

Modern identity of Belarusians is multi-sided. Our anaiysis has
discovered the cultural mixlure of traditional and modern identities
among Belarusians, the eclectic nature of mass values, and coexistence
of several types of identities vvithout a dominant one.
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Naujo baltarusių identiteto formavimasis: svarbiausi metodai ir
paradoksai
Larissa Titarenko
Santrauka
Šio straipsnio tikslas - išnagrinėti posovietinio baltarusių tautinio identiteto
konstravimo problemas, palyginti anksčiau vyravusį identiškumo modelį (homo
sovieticus) su naujais modeliais ir paaiškinti „Baltarusijos identiškumo"
paradoksus, kurie atsispindi mokslinėje, publicistinėje literatūroje, internete.
Straipsnis remiasi nacionalinio tyrimo rezultatais (N=1000, 2000 m. apklausti
vyresni nei 18 metų respondentai); tai buvo palyginamojo Europos vertybių
tyrimo dalis.
Pagrindinė šio tyrimo hipotezė skelbia, kad dabartinis tautinis identitetas dar
nėra visai susiformavęs, dauguma Šalies žmonių pasižymi skirtingomis

tapatybės išraiškomis; identitetą galima aiškinti įvairiais budais priklausomai
nuo teorinių mokslininko prielaidų - kaip „negatyvų", „neutralų" ar
„pozityvų". Šios prieigos prielaida yra tai, kad tautinės sąmonės komponentų
derinimas yra naujo tautinio tapatumo sukūrimo sąlyga; tai yra priimtina
daugumai žmonių (svarbu neįtraukti kraštutinių pažiūrų ar idėjų). Reikšminga
tampa skirtingų etninių grupių konsolidacija bei tokių svarbių vertybių kaip,
pliuralizmas ir savęs vertinimas pabrėžimas.
Visuomenė orientuojasi į šalies ateitį labiau negu į praeitį; galima išskirti
dvi svarbiausias teorines kryptis (ir du antagonistinius politinius projektus) prorežiminį ir nacionalistinį. Pirmas variantas reiškia oficialaus patriotizmo
poziciją, kurios turinį sudaro tradicinės baltarusių tradicijos (tolerancija,
vaišingumas) ir įgytos sovietinėje praeityje (meilė šaliai, pasididžiavimas jos
praeitimi ir dabartimi, internacionalizmas). Tai pagrįsta „Baltarusijos žmonės"

koncepcija, visi jie įkūnija naują nacionalinį identiškumą; baltarusis
vaizduojamas kaip patriotiška asmenybė, skirta įtemptam darbui,

besididžiuojanti gyvenimu Baltarusijoje. Šioje tapatybėje įkūnijama Didžiojo
patriotinio karo legalumas: baltarusiai pripažįstami kaip partizanai, kovoję prieš
vokiečių agresorius, kentėję, lamėję karą ir todėl esantys herojai. Tad jų tauta
esanti didvyriška, jie kuria puikią šalį, todėl yra sukurtas pagrindas geram
savęs vertinimui. Tad šis idealus tapatybės modelis suderina kai kuriuos
ankstesnio sovietinio identiteto bruožus, kai kurias tradicines vertybes ir naujus
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nepriklausomos šalies aspektus (patriotizmas). Priešinga pozicija susijusi su
tautinėm tendencijom, atsispindinčiom "Adradzenne" judėjimo idėjose;
baltarusių identiškumas Čia grindžiamas etniškumu - kalba ir kultūra.
Iškyla klausimas: koks nacionalinis baltarusių identiteto projektas botų
tinkamas - ar intelektualų (remiasi nacionaline sąmone ir kalba) ar sukurtas
koncepcijos "visi baltarusiai" pagrindu ?
Autorė aptaria įvairius požiūrius, susijusius su tautiniais identiteto
elementais, nagrinėja šio identiteto paradoksus šalyje.
Raktiniai žodžiai:

baltarusių

nacionalinis

identitetas^ tauta,

posovietiniai pokyčiai, socialinis tapatumo konstravimas

SOCIAL DISTANCE OFINTER-ETHNIC COMMUNICATIVE
RELATIONS IN LATVIA
Mara Vidnere
Riga Teacher Training and Educational Management A cademy
Imantas 7. Unija 1, Riga (Latvia) LV-1083
mvidnere@navigator. h

Irina Plotka
Higher School ofPsychology
Riga.LV-1039, Brivibas Gatve211-52
irinaplotka@inbox. Iv
Latvia is multi-ethnical statė, where due to its economical geographical
condition and historical peculiarities mere live representatives of different
ethnical groups, this is why we mušt always pay attention to the issues of
regulation of inter-ethnical relations in the society of Latvia.
Under modem sočiai political conditions oriented tovvards development of
identity of the European citizen, it is important to study the most significant
determinants of personality ECC in the system of inter-ethnical relations, in
order to foster inter-ethnical tolerance, successfui international co-operation
and awareness of European identity.
At the first stage of the research special attention was paid to sočiai mterethnic tolerance looked into based on Bogardus distance scale its validization.
Modem Europe highly appreciates respect and tolerance towards other
nations* culture. In the present study, we were interested in the residents'
attitude and distance in their own statė ^ Latvia - towards: the group of Baltic
statės (Lithuania, Estonia, Polans); the block of European countries (EU
countries) and the USA, Canada; the group of Eastem countries (residents of
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other countries who could wish permanent residence in Latvia), as well as
residents' attitude towards the races.
In the result of SDS scale treatment, we obtained two factors that clarify
49,6 % of dispersion of the assessed data. The first factor in the totai factor
interpretation shows that in general we can observe respondents' "orientation
towards the West". The second factor reflects attitude towards the nations that
live near Latvia, also including those that in the process of historical
development are most closely associated with Russians, e.g. Ukrainians and
Byelorussians. This factor that can be called "orientation towards familiar
national neighbourhood" shows that the highest significance and sočiai
acceptance (favourability) is granted to Polish, Lithuanians, Estonians,
Hebrevvs).
Key words: sočiai distance, sočiai tolerance, ethno-communicative
compelence, language communicative competence

Introduction
The aim of the study is to determine significance of personality's

ethnical and civic identity in the formation of inter-cultural
communicative competence and their interrelations with the person's

age, gender and educational level. The object of the study is the
personality's ECC as psychological phenomenon that arises in the
process of inter-ethnical communication and cognition. The subject of

the study is sočiai tolerance as ųualities of the personality's ECC
indices.
In the modern vvorld, one can widely observe the processes
characterised by one's getting aware of their ethnical identity, as well as
development of inter-ethnical tolerance. Not only belonging to a certain
ethnical group is national in the person's conscience, but these are also
thoughts, feelings and orientations that form the person' s system of
values and attitudes both towards their own and other nations.
Inter-ethnical tolerance is influenced by two interdetermined factors:
-influence of specific elements of ethnocultural traditions (language,
symbols, system of the nation's values and norms, specific forms and

acts of communication etc);
-factors of avvareness of inner reference level; significance of one's

own ethnical group in the life of the individual.
ECC can serve as quality index for personality's direction, attitude
and characteristic in the communication in inter-national relations, as
well as for ethnofore evaluating attitude towards other ethnical groups.
At the first stage of the project, the following tasks were performed:
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1.Philosophical, ethno-psychological, cultural anthropological and
socio-linguistic literature on the development of national cultural
identity and the essence of inter-cultural communicative competence
was reviewed.
2.Formation criteria for ethno-communicative competence vvere

developed; their significance in improvement of inter-national relations
was stated.

3.ECC correlations with sočiai identity studied in the context of
sočiai cognition were determined.

4.Social-psychological condhions for ECC formation v^ere
analysed, stating sočiai attitudes in the biggest ethnical groups.
Tasks of the study: to perform assessment of personai ECC in interethiucal relations; to analyse Eanguage ethno-competence, attitude
tovvards the language, assessment of language skili in inter-ethnical
relations.

We are seeking to analyse inter-ethnical sočiai distance and its
dependence on sočiai competence and other indices.

Personai ECC is a personality's social-psychological quality that
reflects the person's readiness, attitude and vvish to involve into international communication, i.e. this is such ethno-semiotic attitude that

provides optimal interrelation of personality's mutual relations with
representatives of other cultures.

The results of the study reflect the contents of personai ECC and its
quality criteria, show specific forms of ethnofore communication,
significance of inner reference and one's own ethnical group in the

individual's life and sočiai processes in the statė. Personai DEC shows
personality's abilities to integrate into inter-national relations in the
process of aculturisation with the aim to create ethnically integrated,
socially structured and developed country. This process can positively

direct further and develop formation of European civic identity.
The theoretical base of the study is formed by: theories of formation
of the European identity, comparative analyses of cultures and the
necessity of fostering multi-cultural communicative competence in the

changing multicultural society of modern Europe and the world
(G.AlIport, M.Bairam, G.Bem, J.Bruner, K.EdelhorT, H.Markus,

S.Kitayama, S.Stemplesky, H.Taifeld, I.Terner, H.Triandis B.Tomilin);
theories on strong relation of mobilising povver of national and ethnical

identity and individual and collective memory (R.Kilis, P.Preston,
A.Reatl, E.Smith, G.Soldatova, V.Stolins); theories and research on
sočiai and language communicative competence in inter-national
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relations

(Austin,

Bachman,

Brown,

Chomsky,

Halliday,

Holmes,HolIand, Hymes, Murby, Searle, Thomas, Widdowson etc);
theories on activity, attitudes and social-cultural aspects of

ethnopsychology, developed by Latvian philosophers and psychologists
(I.Apine, M.Dirba, A.Karpovą, P.Lakis, D.Liegeniece, I.Shuvajevs,
E.Vebers, M.Vidnere).
Sočiai economicat changes in post-Soviet society made researchers

in Russia and new independent statės deal with ethnical and sočiai
identity issues. These psychological issues have been studied by many
psychologists in these countries: in Russia - V.Hotinec. N.Lebedeva,
Z.Sikevich, G.Soldatova, T.Stefanenko; in the Ukraine - V.Pavlenko,
N.Shulga; in Byelorussia — L.Naumenko; in Kazakhstan —
A.Muidasheva, Z.Utapijeva; in Uzbekistan — l.Andrischaks; in
Lithuania - N.Kasatkina; in Estonia ^ A.Kirhs, A.Valks etc.

The follovving empirical methods were applied in the study:
-in order to determine personality's ethnical and sočiai identity
correlations and interrelations with the person's age, gender and
educational level, survey of social-psychological indices vvith 42 blocks
of questions was developed (by M.Vidnere, D.Igonins);
-modified Bogardus sočiai distance scale, in order to study attitude
towards both one's own and also other nationalities;
Table 1.

Division of respondents by gender, age and educational level
Gender

malė

Ase
<30
31-55
56 and more
<30

female

31-55
56 and tnore

Educatioa
lovver
higher
lovver
higher
lovver
higher
lovver
higher
lovver
higher

Number of questionnaires

lovver
higher

60

60
60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

Ali these indices and qualities of interrelation were analysed vvith the
help of statistical data treatment programine "Statistika-6" that allovvs
one to receive indices of multidimensional indices of high quality.
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Studv base. We received thc totai of 720 survey ąuestionnaires (mostly
Russian speaking people - 85 %; Latvians served as control group)
from different regions of Latvia (Riga region - 230 ąuestionnaires,
Kuržeme region - 190 questionnaires, Latgale region - 300
ąuestionnaires). Regionai division was necessary, because density of

Russian speaking population there is different. From those, 647
questionnaires were valid.
Table 2.

Fthnical composition of tbe population of Latvia ( %)
Ethnicity
lotai
[.atvians
Russians
Byelorussians
Ukrainians
The Polish
Lhhuanians
1 lubrevv
Gipsies
Estonians
Germans
other

1939
100
77.0
8.8
1,4
0,1
2.5
1.2
1,9
0,2
0,4
3,3
0,2

1979
100
53,7
32,8
4,5
2,7
2,5 _,
1,5
1.1
0,2
0,1
0.1
0.8

1989
100

1995
100

52,0
34,0
4,5
3,5
2,3
1.3
0.9
0,3
0,1
0,1
1,0

54,8
32,8
4.0
3,0
2.2
1.3
0,5
0,3
0,1
0,1
0.9

1999
100
55,7
32,3
3,9
2,9
2,2
1,3
0.4
0.3
0,1
0,1
0,8

2000
100

2003
100

55,8
32,0
3.9
2,9
2.2
1,3
0.3
0,3
0.1
0,1
0.8

55,7
32.2
3,9
L 2'9
2,2
1.3
0.3
0,3
0,1
0,1
1,0

The structure of main minorities living in Latvia was necessary for
the analysis of Bogardus sočiai distance scale.

Ethnodemographical structure of Latvia changed a lot in the Soviet
time and Nazi occupation time. There were several reasons for these
changes: loss of people in the Second World War, mass deportations
and genocide against Latvian nation, repatriation of Baltic Germans,
holocaust - mass murdering Latvian Hebrews and Oipsies in the time of
Gernian occupation, stream of refugees to the West in the end of vvar
and intensive migration processes in the territory of ex-USSR. In the

Soviet times, the proportion of Latvians reduced rapidly (in 1939,
Latvians made 77 % of the totai number of population, but in 1989 only 52 %). but the proportion of Russians. Ukrainians, Byelorussians
and other peoples living in the ex-USSR, increased.
In the present study, vve vvere interested in the residents' altitude and
distance in their own State ^ Latvia - towards: the group of Baltic statės

(Lithuania, Estonia, Polans): the block of European countries (EU
countries) and the USA, Canada: Ihe group of Eastern countries
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(residents of other countries who could wish permanent residence in
Latvia), as vvell as residents' attitude towards the races.

ECC system includes language communicative competence to:
knowledge of Latvian culture and history in the European context, as
well as attitude (emotional and behavioural components) as respect of
Latvian and other nations' culture.

State civic identity is also expressed if the person does not accept
values and symbols of Latvian culture as deeply significant for
him/herself, emotionally touching; he or she has neutral attitude
tovvards the cultural-historical aspect of Latvian identity, however, he or
she knovvs Latvian language and respects Latvian culture, being avvare

of and feeling likę he / she is a part of the society of Latvia.
ECC criteria in inter-national relations in changing multi-cultunil
society
Language communicative competence

Knovvledge: factological acquisition of
culture and history of Latvian and other
nations in the context of EuropeaD
cultures

Ethno-communicative
competence fonnation criteria

Attitudes emotional and behavioural
(situationat) components: respect of
Latvian culture and other European and
worid cultures, acceptance of Latvian
cultural values, tolerance against
cultural values of other nations

ECC formation to a great extent is determined by the individual's
acquired totai of sočiai cultural knowledge. which statės or emphasizes
the role of the environment (U.Bronfenbrenner).
The first step; we are expk>red sočiai dutance scale
Sočiai tolerance (distance) scale - SDS

Modem Europe highly appreciates respect and tolerance towards
other nations' culture. Under development of over-national polilical,
economical and sočiai unions, in order to cope with contradictions

between new sočiai ideals, traditional Latvian upbringing and
unfavourable conseųuences of sočiai changes, a model (survey
questionnaire), vvhere diversity of identities was respected, vvas created.
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Data treatment. In the process of study, 647 valid questionnaires
vvere obtained. For data treatment, factor analysis was used, to reflect
hidden structures in data or classifications of variables. For treatment,

we used all the questionnaires that were correctly filled in, even if
separate answers were left out. Questionnaires classified as non-valid
vvere those where there was no assessment dispersion or vvhere more
than 15% ansvvers vvere lacking. We also didn't include such
questionnaires vvhere respondents, having ignored the instruction, gavę
more than one answer to every question.
From those, 647 questionnaires were valid.

Latgala
region
42%

Riga regia

32%

Kuržeme
region

26%

Gender

Age

17-19 yeare
5%
>rethen40
yeara
46%

30 - 40 yeare
16%

^ 24 yeare
2S%

29years
3%

Education

Unfinished
Higher
23%

Unfinished
Secondary
20%

Other
8%

Special
econdaiy
^5%

Secondary
24%

Nationality

ECC Empirical Correlates
ECC is made operational and is measured in terms of language
communicative competence in second language (L2), sočiai tolerance,
sočiai adaptive skills, culture orientation and personai Locus of Control.
Correspondents' subjective significance in the assessment of sočiai
tolerance (distance) criteria sometimes was beyond the limits of SDS
parameters. giving interesting reflection of the issue.
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B>

Data factor analysis was performed with the help of DA System
STAT1STICA 6.0 Stat Soft Corp, using data (orthogonal) VARIMAKS
cut.
Results. In the result of SDS scale treatment, we obtained two

factors that clarify 49,6% of dispersion of the assessed data, besides the
first factor explains 43,2% of the observed dispersion

Table S.
First Factor "the faetor of positive attitude toivards the peoples of
the Old European statės"

Factor Loadings, Faclor 1 vs Factar2
Rotation Varimax normalizeū
Extractlon Principal ractors tcentroto)
rwnns LV •
A
the.PoltshLY
Eaor lans l v
Lit riuanio nsLV

^L^ermjn sLV

V~
G^psjes LV
S 0,4

RussansLV
the Poli
- A
Rusaons

Latvians LV
A

1
fta!5is
ihe^f^nc^

Negroes

Other LV

Eu rooenns
A

0,4

0.5

0,6

0.7

0.8

0.9

1j0

Factor 1

The first factor in the totai factor interpretation shows that in general
we can observe respondents' ^orientation towards the West", reflecting
high level of tolerance (e.g., in relation to the Dutch/Belgians - 0,88,
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Canadians - 0,852, French - 0,84). A lower level of this factor group is
related to the English - 0,70, as well as to the group of "Western
Latvians"- 0,697. Low tolerance is related to Russians, independent of
their place of residence. This factor can also be characterized as the
opposition of the term "Russia" to the ręst of the world "West"

(Western Europe and North America).
In general, a conclusion can be made that SDS assessment in the
analysis of the first factor reflects the respondente' orientation towards
the West.

Sočiai Tolerance (Distance) Scale
Factor Loadings (Varimax normalized) (Pro_2003)
Extraction: Principal factors (Centroid)
(Marked loadings are > ,700000)
Factor
Variabk
l^tvians LV
Russians LV
Byelorussians LV
U^rainians LV
Polish LV
Lithuanians LV
Hebrew LV
Gypsies LV
Estonians LV
Germans LV
OthersLV
English
Germans
French
Italians
Spanish
Holand., Belg.
Swed„ Fin.
Dan., Nor.
Americans
Canadians
Latvians West
Russians
Byelorussians
Ukrainians
Caucasians
Kazakhs. Kirg.
Uzbeks, Tadzh.
Polish
Czech. Siovaks

1
0,31330
-0,00370
0,07929
0,18989
0,33878
0,42181
0,43725
0,35694
0,45478
0,54877
0,30065
0,74691
0,76478
0,84042
0,82672
0,83319
0,88060
0,76968
0,81857
0,79043
0,85164
0,69738
0,03587
0,17366
0,26776
0,56818
0,59694
0,60240

0,53897
0,78149

Factor

2
0,277675
0,377600
0,766608
0.753817
0,696779
0,598716
0,502076
0,428524
0,645652
0,510585
0,191256
0,154700
0,265591
0,194063
0,215357
0,228419
0,195415
0,254076
0,248988
0,157261
0,181392
0,121638
0,293261
0,482377
0,503158
0,291018
0,309942
0,309534
0,349019
0.304900
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Hung., Roman.0,776470,255530
Bolg., Serbs0,743080.268659
Latviais East0,588800,237723
Europeans0,262530,067906
Negroesrace0,548070,194006
Asians0,552020.229118
Expl.Var12,673445,189214
Pip.Totl0,352040,144145

The second factor explains approximately 6% data dispersion, and it
is less significant than the first factor. This factor reflects attitude
towards the nations that live near Latvia, also including those that in the
process of historical development are most closely associated with
Russians, e.g. Ukrainians and Byelorussians. This factor that can be

cailed "orientation towards familiar national neighbourhood" shows that
the highest significance and sočiai acceptance (favourability) is granted
to ethnical groups living in Latvia (Ukrainians, Byelorussians, the
Polish, Lithuanians, Estonians, Hebrews). Therefore this factor reflects
specific advantages for those ethnical groups that create minorities of
the inhabitants of Latvian environment and reflect well familiar sočiai
environment for the respondents.

Analysis of the both factors allovvs us to conclude that the first factor
reflects attitude towards representatives of other national groups on the
basis of "we know", not on "we are familiar with". It reflects sočiai
tendency that has been formed on the experience the respondents have
in relation to representatives of those ethnical groups, and in most cases
this experience is based on very unsystematic and superficial relations,
as well as the result of general social-economical and historical factors.

This way it should be understood as the cognitive component of the
sočiai trend in relation to representatives of other sočiai groups.
The second factor reflects another attitude - this is acceptance of

other national groups of the residents of Latvia, which is determined by
personai systematic experience and familiarity. This factor reflects not

only cognitive, but also emotional and behavioural aspects in the trend
tovvards other ethnical groups in Latvia.

In the totai number of variables for factor analysis, we also included
the factor "Račiai differentiation and national priorities", which reflects
tolerance tovvards the three basic races - Caucasian, Afro-American and
Asian. The results of the analysis shovv that the respondents have
neutral attitude towards this factor.
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Conclusion
Analysis of the both factors allows us to suggest that the first factor
reflects altitude towards representatives of ethnical groups. It can be
interpreted as the factor of pro-western orientation of the respondente

(90% of Russians) and reflects high level of acceptance and association
of representatives of the Western countries and Western culture. This is

the product of positive component of the sočiai attitude.
The second factor is different. It reflects acceptance of other ethnical

groups of the residents of Latvia and is determined by factors of
personai,

systematic and many-sided familiarity with their

representatives. We can expect this factor to reflect less cognitive, but
more emotional and behavioural aspecte of the attitude - experiencebased.

Differentiation of račiai and national preferences, In the totai
number of variables for factor analysis, we also included the factor
"Račiai differentiation and national priorities", which reflects tolerance
towards the three basic races - Caucasian, Afro-American and Asian.
As one can see in the figure, the variable "European" has little factor

load on both factor axes. It shovvs indifference of the variable to these
measurements. This result could be expected as most of the ethnical
groups included into the analysis were representatives of this race and
the observed dispersion of the obtained assessments can mostly be
determined by the factors based on differences betvveen representatives
of different national groups of the Caucasian race. Two other factors
take centrai place in the space of factors, and corresponding factor loads
are practically the šame. It can show respondents' neutral attitude
towards these račiai groups. We can expect that tolerance towards
representatives of these races corresponds to one they shovv towards
representatives of closest (in the factor space) ethnical groups.
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IlCHXOJlOrHHCCKHH
KOMMVHHKa IHHHUX OTHOllieiIHH B JlaTBH

Mara Vidnere, Irina Plotka

O&beKTOM HCCJie^lOBaHHfl HBJlseTCfl COCTOSHHe 3THHHeCKOfi TOJiepaHTHOCTH
B COBpCMeHHb[X >'CJlOBHflX B JlaTBHH d ee pa3BMTHe rrpH B3aHMOfleHCTBHH
pa3bix couHanbiibix cySbeKTOB; npe^MeTOM HCCJie^oBaHHfl flBJierca
npoTHBopeHH^ TO/iepaHTHoro cosnannn h noBe^eHH couHajibHbix cy
b rjiaBHbix sn^ax mx B3anMO^^eticTBHfl. 3a^aHH HccjieAOBaHH
rjiaBHbie xapaKTepHCTHKH cero^^Hmero cocrojiHHfl 3Thhmcckh TOjiepaHTHbix
B3aiiMHbix OTHomeHHfi b JlaTB^H, BMflCHHTb o6mHe h ocofibie npHMerbi
06pa3OBaHHfl ^THHHeCKOH TOJiepaHTHOCTH B UeJIOM nO JlaTBHH, H OT^^CJIfeHO B
noHe. 3MnHpHMecKaa 6a3a Hccjie^oBaHHfl - Hcnojib3yeTCfl
tUKana Emori Bogardtts, no3BOJiflK>ma5i (J)HKCHpoBaTb
OTHomeHH
^HreJieH JlaTBHH
Ha
TOJiepaHTHOe
(HHTOJiepaHTHoe) noBe^^emie.
eH caM TepMHH "mojiepaHmHocmb", KOTOpbiH npHMeHseTCs, hto6u
TaeHHO cBoeo6pa3Hyio d)opMy b B3aHMHbix OTHOiueHHx
juoAeH, ocHOBtiBaact Ha to o6mee, KOTOpoe hx o6i>e^^HH^^eT b ooi^e^^
^KH3He^eaTejibHocTH, HCCJie^OBaHbi counajibHbie MexaHH3Mbi o6pa3O8aHna
TO^epaHTHOPOHHHTO^^epaHTHOTOCO3HaHHJ!,KOr^a
^HHHOCTb
B3aHMO^eflcTByeT c npeACTaBHrejiflMH pa3JiMMHWx 3THH(ecKHx oSiuhh,
pacKpbiTbi couHajibHue h ncHxojiorMiecKMe MexaHH3Mbi o6pa3OBaHHS
TOJiepaHTHOro co3H3hhji h noBe^eHH
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b othoujchhh k npe

"ceoeeo" h "tyjicoeo" 3THoca, oCHOBUBaacb MecjiinHOCTHHx cbjbch h
CHcreMy BoenuTaHHfl b OHToreHe^ce, HccjieAOBaHH maBHtie npoTHBOpe^Hfl
06pa30BaHHft 3THHMeCKoB TOJiepaHTHOCTH B npOUeCCC pa3BHTHH pblHOMHbDC
OTHOIIieHHft B JlaTBHH.
Cpe.a u pecnoHneHTOB 6mjio pacnpocrpaHeHO 720 naKeTOB onpocHHKa (no
ceMt onpocoB Ka^cAOMy pecnoHjieHTy), H3 hhx pyccKOH3bmHHM - 85 %.
ripojKHBaiomHe b Phjkckom perHOHe nojTyqKJTH 320 naKeTOB onpocHHKa; b
Kyp3eMCKOM perHOHe - 190 naKeTOB onpocHHKa; b JlaTrajibCKOM pernoHe 300 naKeroB onpocHHKa. TaKoe pernoHanbHoe panpejiejieHHe 6wjio
Heo6xo^HMO, noTOMy nr> nonyjijum^ pyccKOJi3tJi^HHx jno^efl no pana^M
perHOHaM JlaTBHH OTJiHHaercfl.
3THO^^eMorpa(Į)nųecKafl crpyKiypa JlaTBHH 3a ro^bi coBeTCKOft h
HeMeuKoR OKKynatn^H CHJibHO H3MeHHjiaci. rip^^HM 3thx H3MeHeHHft
pa3Htie: reHouHA h Maccosue ^enopTauHH nepe^ h noane BTopo^^ MHpoBo^^
boShli, norepu b 6oeBi>ix ^e^^cTBiwx, penaTp^amia 6ajjTHHCKHX ueMiteB,
yHH^TO^ceHHe jiaTBHHCKHx espeeB h uuraH bo BpeMH HeMeuKOH oiucynauHH,
noTOKH 6e^eHueB Ha 3ana^ b KOHue BOfiHU h HHTeHCMBHue MBrpauHOHHue
npoueccbf Ha TepKropHH 6uBmefi CCCP. Uon BJiHSHHeM Bcex 3thx co6biTHii
h npoueccoB cHJibHO M3MeHHJic cocraB npo^cHBaioiiHnt b JlaTBHH
efi. 3a ro^bi coBeTCKott oKKynauHM b JlaTBHM pe3KO
jibHbift Bec jiaTbiuieH (ecjiH b 1935 ro^y JiaTwmeH 6ujio 77%
ot Bcex *HTejieH, to b 1989 ro^y - TOJTbKo 52%), ho cymecrBeHHo BO3pocjio
KOJiH^ecTBO pyccKHx, yKpaHHueB, 6ejiopyccoB h npe^CTaBHTejiefi npymx Ha
TepHTOpHH SbiBiuefl CCCP npowHBaromHX HapoiioB.
TaKoft nepecMOTp CTpyiaypbi rnaBHHX b JlaTBHH npo^HBaromHX
MHHOpHTCTOB 6bUl Heo6xO^lHM OJ1H aHaJ!H3a UlKajIbl COUHaJIbHOH
aHCTaHUHOHHocTH BorapjĮyca.
Pe3yjibTTw. npHMenHa uiKany couHanbHo^ ^HcraHUHOHHocTH,
nojiyHeHM flBa (Įjaicropa, KOTopue o6tflCHjnoT49,6% oueHHBaeMOfi imcnepCHH
^aHHbix, irp^eM nepBUH (JmKrop pa3T>CHjieT 43.2% HOjno^aeMOH aHcnepcHH.
MHTepnperHpyji nepBbitt <|)aKTop, 6hjio yMTeHO, mto HaHMeHboiyK)
Harpy3Ky Ha 3tot c^aKTOB ocTaBJiaeT oTHOtueHHe pecnoHJieHTOB k pyccKHM - h
KaK )KHTejWM JlaTBHH, h KaK b Hee He npoacHBaiomHM, ho HaHBbicuiyK) KOMnajcTHa^ rpynna nepeMeHHwx n.a nHbix, KOTopue oipaa^atoT oTHOiueHHe
pecnoujieHTOB k npe^icraRHiciaM pa3BHTbix crpaH 3ana^a. HaHBbicmaa
^>aKropHanbHaa Harpy3ica Sbuia y rpynn: ^ojtaHdifta/dejibeuūųbi ^ 0,88,
Kmadiįbi - 0,852, tppamįyjbt - 0,84, ho HaMeHbiuaa, KOTOpa^ npeBbimaeT
nopor 3HaųHMOCTH (0,70), 6bUTa y rpynn: amjiu^ane -0,75 u cep6u/6omapu
- 0,743. Bjih3KO k 3to^ npe^ejibHOH BeJiH^HHe Haxo^HTca rpynna nambiiutt
3anada - 0,697, hto (įjaKTHHecKH no3BOJiseT hx oTHecTH k 3HafHMofl. 3tot
MOMceT 6biTb HHrepnpeTHpOBau KaK "3anadHasi opuenmaųmi"
h OTpa^^aeT creneHb bbicokoh hx TOJiepaHTHOCTH k
CTpan 3ana^a, h HH3KyK> TOJiepaHTHocrb k pyccKHM,
t Mecra npoxcHBaHiu nocjieaHHX. !>tot cį>aiaop mo^ho
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XapaKTepH3HpOBffTt H KaK OnO3HUHH> TepMHHa "POCCUR" no OTHOIlieHHK) K
ocTanbHOMy MMpy - "3anad". Ohcbkuho, pecnoHeirraM 6wjia BSOKua
TeH^eHium npoTHBoeraBKTb Poccmo 3anajy, a ocrajibHue BKjnoųeHHbie b
aHajiH3 HapoztbJ flBJjaeTC^ tojiį>ko npOMe^tyTomibiM 3bchom. C>aKTOp
"sanaČHOū opuenmaųuu" onpe^ejweT TenneHUMK) pecnonaeHTOB k Sojibine^^
comianbHoft TOJiepaHTHOc™ k npejicTaBHTejiJiM cTpaH 3anaaa (3ana.aHas
EBpona h CesepHaa AMepHKa), MeHbuiefi - k npe^cTaBHTejuiM
BIOltOUeHHbIX B aHajlH3 HapO^OB M MHHHMaJlbHO^ - K pyCCKHM.
t3khx (J>aKTopoB, KOTOpbie HHTepr^jeTHpoBaHU KaK "^anadnoH opuewnaųwi".
B o6mefi cjio>khocth, <})aKTop "^anadnoū opuenmatfuu" OTpajKaeT CTeneHb
accouHpOBaHHH pa3Hbix HauHOH^nbHOCTeR c npcncTaBHTeJTSMH crpan 3ana^a,
KOTOpbie, no MHeHmo pecnoHneHTOB, o6pa3yioT KOMnaKTHyio h MHHHMajibHO
/(H(J)(Į>epeHUMpOBaHHyK> rpynny. PyccKHe k^k HauHOHa^bHa^ rpynna MeHbiue
BCeX aCCOUHpOBaHbl C 06lHH0CTbK> 3THX HapO^OB. OCTajIbHbie BKJIK>qeHHbie B
aHajiH3 Hapo^u pa3MemaioTca Me^c^y abyms Kpa^iHHMH nojiiocaMH <Į)aKTopa
"pyccKue-3anadHoeaponeūųbi".
Bmopoū (paKmop, KOTopbifi ofybflCHser npHMepHO 6% oueHHBaeMOfi
ziHcnepCHH flaHHbix, MeHee cymecTeeHeH MeM nepa^fi (įiaicrop, oh oTpa^aeT
> b co3HaHHH pecnoaaeHTa OTHOiueHHe k npe^cTaBHTejiflM tcx
KOTOpbie B XO^e HCTOpHieCKOrO paSBHTHH 6j1H3Ke
accouHpyiOTCS c "pycacuMu" - yicpaHHuaM h 6e^iopyccaM (MaKCHMajibHaa
Harpy3Ka <Į>aicTOpa). C OTHOCHTejibHo MeHbiuefi 4>aKTopa^bHOJi Harpy3KOfi
npoflB^iJieTCs OTHoiueHHe pecnoHjieHTOB k Hapo^aM coccahhx c JlaTBHe^^
rocyaapcTB. 3tot ^aicTop, KOTopbi^^ mo*ho o6o3HaMHTb KaK "opuenmaųmo na
ono3HaeMyio namioHajibJtyio OKpecmnocmb", uoKii3bfBaer, mto 6oJibuiyio
3HaHHMOCTb 3flCCb 3aHHMaK>T npeflCTaBHTe^H XCHByiU[HX B ^laTBHH
HauHOHajibHocTeti, HanpHMep, yicpanuubi, 6ejiopyccu, jihtobum, nojTKH,
3CTOHitbi, espeM. TaKHM o6pa3OM, stot (ĮmtcTop oTpataeT cneuH(J)HHecKHe
npeHMyiuecTBa tcm HauHOHanbHocTbSM, Koropue o6pa3yioT HauHona^bHbjfi
cocTaB )KHTejiefl JlaTBHH h oTpa^caeT xopouio 3iiaK0MyK> pecnoH^eHTy
couHajibHyio cpe^y.
flepBbitt 4>aKTop OTpa^KaeT OTHOiueHHe k npeziCTaBHTe^aM .npyrroc
HauHOHajibHwx rpynn, ocHOBbmaflCb Ha "3uaeM", a He Ha "y3itaeM". 3to
OTpa^aeT couHajibHyto ycTaHOBKy, Ka^aa pecnoimčHTy co3^aBajiacb He Ha
6a3e onbua b pe3yjibraTe npMbix KOHraicroB c npe^cTaBHTejisMH 3thx
HauHOHanbHOCTefi, a b 6ojibuiHHCTBe c^yMaes - b pe3y^bTaTe noBepxHOcraoro
h HecHcreMaTHHecKoro 3HaKOMCTBa, a Tato^e 6jiaroaap o6iuhm couHanbHo
nOJIHTHHeCKHM, 3KOHOMH4CCKHM H HCTOpHųeCKHM (Į)aKTOpaM. TaKHM 06pa3OM,
3to Hajio BocnpHHHMarb Sojibiue KaK npo^yKi" KorHHTHBHoro KOMnoHeHra
COUHaJIMIofi yCTaHOBKH HO OTHOllieHHK> K npe^CTaBHTCJlflM Ap>THX
rpynn.
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Corporate sočiai responsibility is societal expectation of corporate behavior:
behaviors that are felt by the stakeholders to be socially or moratly required.
Value orientation of the managers is extremeiy important in shaping their
perception of the importance for the enterprise to focus attention and act
according to its sočiai responsibility. There is a turther expression of sočiai
responsibility relating to the values that managers might observe. This area is
normally known as business ethics, referred to as the role of the individual in
the organization. These issues cover integrity, honesty, justice, equality,
objectivity or impartiality, loyalty, trust, respect, prudence, tolerance. Good
business practice, in both meanings of the word, means that none of the above is
necessarily mutually exclusive. Indeed, they are mutually reinforcing and
supportive. This study investigates the relationship between organizational
values and sensitivity to corporate sočiai responsibility among current
employees and business students. Using a ųuestionnaire on value orientation,
survey data was collected from a sample of 618 employees in enterprises and
banks, 100 clerks of public sector and 125 first year business students. The
results of the study show some groups of employees that are remarkably
different in relation to their sočiai responsibility.
Under the current economical and globalization conditions. companies in
Latvia have to be aware of the importance of the enterprises' sočiai
responsibility in the formation of a successful long term development, efficient
vvorking environment and company's publicity. [t is crucia! for enterprises in
Latvia to incorporate the principles of sočiai responsibility in company mottos,
in their values, organizational culture and planning.

Informal education that is provided by employers is an important way and
effkient means how to make the ideas of sočiai responsibility understandable
and acceptable among the employees. However, given the objective differences
among the employees, usage of the šame study methods and forms in all
organizations is impossible. Therefore, in order to ensure the quality and
efficiency of studies, it is necessary to leam the individual ąualities and
differences of the employees.
Sočiai responsibility of the company provides for long term economical
benefit of enterprises. Therefore, instead of ensuring maximum profit to the
company, sočiai responsibility ensures optimum profit. [Post, FredericK
Lawrence, 1996]. Sočiai responsibility of the company is a tool that is used to
reach the goal - the company becomes a good and valuable member of the
society and evidences partiality. [Mclntosh, Thomas, Leipziger, Gili, 2003],
The working doeument of the European Commission Green Paper
("Promoting a European framework for corporate sočiai responsibility - Green
Paper") says that implementation of the declared continuous European
development strategy is impossible without facilitation of the sočiai
responsibility of the company. [Green Paper, 2001] Along with the
responsibility for the economical development, proteetion of the environment
and welfare of the society, the doeument highlights the responsibility of
employers for the implementation of the principles of life long education.
[Green Paper, 2001, 10. Ipp.]
Key words: value orientation, sočiai responsibility, organizational
culture

Goal of the study
The issue of the research includes the statemertt that sočiai
responsibility is an expression and part of the cultural organization. The

orientation of the cultural organization is determined by the value
orientation dominating in the organization.

Orientation to human

relationship, quality and personai development are especially crucial for
the organization. The research resulted in elaboration of statistically
grounded scales that show sočiai responsibility and organizational

culture deseribing value orientations. Differences in the orientation of
the values in question are the indicator that allovvs conclusions about the
level of sočiai responsibility and enables analyses of the development.
The object - organizational culture - and subject - sočiai

responsibility of the research were defined in the course of preparing the
research. The goal of the research was to define the views of the
employees and future managers working in enterprises, banks and statė
budget institutions on value orientations important in their companies.
The task of the research was to find answers to the following questions:
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1) to find statistically importam value orientations that determines
organizational culture, 2) to find statistically important factors that
determine differences amotig value orientations shaping organizational

culture in different companies, 3) to find statistically important
differences among different analytical groups in terms of the
significance of value orientation.
Methodology
The basis of the research is employees of the small and medium size
enterprises that represent the follovving activities: financial mediating;
wholesale and retail; hotels and restaurants; real estate, lease and other
kinds of commercial activities. The number of population in Latvia in

2004 was n=235,3 thousand people [Labor force indicators in 2004,
2005].
Respondents to the survey (n^618) are different levels of managers,
experts, employees, service and sales personnel. The research does not

include unskilled workers and people holding low position. In order to
obtain data for comparison, additional survey was carried among : 1)

100 employees from statė budget institutions (State and municipality
management, State Revenue Service, the Bank of Latvia, educational

institutions), 2) 125 first year bachelor degree students from Business
College - future employees of enterprises. The totai of the respondents
of the value orientation survey was 843.

Description of the method: to obtain data basis through survey
over a definite period of time so that the data basis can be processed by
statistic data processing and analyses sofhvare Statistic 6 Statsoft Co.
Survey contained: 1) value orientation survey, elaborated within
the European partner statės grant cooperation project WACRA, in

English, adjusted in Latvian. [Garleja, Vidnere, 2001]; 2) business ethics
development tęst [YmiaiH, 1998], adjusted in Latvian.
The task of the respondent was, by using Likert scale method, to
evaluate 91 statements -indicators given in the value orientation
questionnaire that describe organizational phenomena, tendencies,
principles and other criteria. Levels: 7 - extremely important; 6 -very

important; 5, 4, 3 - important (by growing significance); 2 - of little
importance; 1 - of very little importance.
In order to better explain the results, additional variables were
invented: gender (1 — maie; 2 — female); age (1 — under 30; 2 ^ 30 — 44
years of age; 3 - 45+years of age ); type of the company (1 - enterprise;
2 — bank; 3 — statė institution, 4 — business school student); education (1
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-secondary; 2 - unaccomplished higher, 3 - higher); region (1 - capital
city Riga,; 2 - elsevvhere in Latvia).
Results
By means of cluster analyses, questions of the questionnaire were
Consolidated in nine groups/scales that conform to different value
orientations that describe organizational cultures. The number of
questions in each value orientation group varied from six to thirteen.
Mutual conformity of the questions and correspondence to the respective

group was tested by Cronbach a (alpha) tęst.
Nine value orientation scales have been discovered: (see: Table 1):
1.orientation to organizational success and development
2.orientation to intemal

communication /or/

organizational

functionality.
3.orientation to employees' involvement.
4.orientation to life long education or personai development.
5.orientation to decrease in personai integrity in favor of the staff.
6.orientation to professionalism.
7.orientation to quality.
8.orientation to democratic and friendly management.
9.orientation to human relationship.
"Analysis of variance" resulted in fmding out significant

organizational culture determining factors that facilitate the differences
among value orientations: the gender and company type. (Table 1 and

Table 2)
Feature gender is the most important one (F=5,805, p0,0000). Its
impact is statistically important in 7 out of 9 value orientation scales.
Exception — orientation to group values and orientation to quality. The
existence of the difference betvveen the genders is a generally known
phenomenon, and this research has given it one more empirical proof.

According to the ideas expressed in Carol Gilligan's Morality of Care
and Responsibility, females are more care, assistance, sočiai relations

and responsibility oriented while justice and abstract principles
grounded ethics is typical of malęs. Scale 4 presents the greatest value
orientation importance evaiuation difference between malęs and females
-orientation to persona! development,

including availability of

education; Scale 3 - orientation to the involvement of employees and
horizontai organizational structure.

Similar tendency was observed

regarding the question about evaiuation of the importance of justice as
esthetical category. The research confirmed the statistical importance of

the gender feature in the different evaluation: female respondents
evaluated justice as esthetically important category by 9% higher than
malė respondents. (The theoretical thesis has been confirmed by well
known in our society initiators of sočiai responsibility programs in
contemporary Latvia - B. Rubesa (SIA Latvija Statoil), L.Bemhena
(SIA Spilva), A. Viksna (SIA Applied Information Service), S. Ėlerle (AS
Diena)^
To a lesser extent, however statistically significantly, value

orientation differences in the research are detemiined by the factorial
feature COMPANY TYPE (F=2,209, p=0,0003). That is, belonging of
the respondent to an analytical group: enterprise, bank, statė institution
or business school student determines the differences in value

orientations. COMPANY TYPE - statistically important differences
were found in orientation to friendly management and human

relationship (Scales 8 and 9).
When we compare the average indicators of the value orientation
evaluation, we can conclude that friendly management has received the

highest evaluation. This points out to the tendency of high evaluation to
psychological comfort, non-exacting manager and pleasant working
conditions. (Average score=6,26 points out of 7.)

The aforementioned management might be efficient in the case of
high involvement of employees in decision making and if the
organization has precise delegation of duties, rights and responsibilities.
In this respect, the research into value orientations presents a
contradiction: low evaluation of orientation to organizational
functionality and orientation to the involvement of employees.

(Respectively, 3,4 and 3,24 points out of 7.)
Phenomena that contribute to the pride of belonging to the
organization and employees' loyalty - orientation to the type of
organizational success that possesses a row of external features -

facilities of the building and premises, presence of international contacts
and export production - enjoy high evaluation. Employees in such kind
of company are proud of their success, they have sense of commonality
and security because the enterprise has precise distribution of work
assignments and career opportunities.
High evaluation was also granted to orientation to quality, orientation
to competitive production and services that can be implernented if the
company possesses extensive knowledge about the market, it has
sufficient resources, high motivation among the employees and high
management requirements. Orientation to ąuality claims responsibility
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of the employees for their clients. therefore it has to be viewed as one of
the value orientations that facilitates sočiai responsibility of the
company. It has to be concluded that participants to the research have
given low evaluation to the importance of education in the context of
personai development: orientation to extending knowledge as a

condition for the development of professional competence and personai
development has scored 3,71 points out of 7 .
In order to find out different analytical groups, 3 factorial features

were compared -GENDER, COMPANY TYPE and REGIONS. As
shown by the results of the triple interfactorial interaction tęst (betvveen

categoral effects variance) in Table 4, the biggest number of differences
appears in the group malęs who work in enterprises outside the capital
cily. This group shovvs differences in nearly two thirds of the scales.

During the course of comparing characteristics of the group malęs who
work in enterprises outside the capital city with the other groups, it has
to be concluded that the aforementioned group has insignificant age
differences, however it differs greatly in terms of the level of education.

39% of the respondents have secondary education (including 125 first
year students; apart from these - among the employees - 30% have

secondary education). This indicator is significantly higher for the group
moles v/ho v/ork in enterprises outside the capital city - 68%.

Consequently, although disperse analysis evaluated the factorial
feature EDUCATION as statistically insignificant - F=l,150, p=0,2969
(See. Table 2.15 on page 98), the determinator of the severe value
orientation differences in the group malęs who work in enterprises

outside the capital city is the lowest level of education.
Discussion

The result of the research is the tools developed for evaluating
organizational culture describing value orientations - value orientation

survey. The questionnaire was taken from WARCA (The World
Association for Case Method Research and Application) research in
English, and its Latvian version was included in the research. In the
second section of the research - elaboration and testing of the tool cluster analyses helped to develop appropriate organizational culture
describing value orientation scales; they were updated, analyzed for the
contents and tested by statistical methods. This resulted in elaboration

and tęst of a value orientation analyses tool that will be possible to use in
the future research.
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Results of the research gavę ansivers to all questions. First, 9 value
orientations were found. They help to describe organizational culture

and formation conditions of corporal sočiai responsibility. The value
orientations can be grouped by their impact on the corporate sočiai
responsibility in the company:
Hiįm degree of improving CSR:
Human

relationship;

Involvement;

Personai

development;

Orientation to quality; Professionalism. Lower degree of improving
CSR: Friendlv management; Organizational success; Functionality of
organization; Group values.

In the future, through the application of the aforementioned value
orientations, it would be possible and beneficial to continue the research

into the consolidation of the principles of corporate sočiai responsibility
in organizations. Second, the factors that determine the differences
among the value orientations that form the organizational culture, were
specified. During the course of the research, important factors that have

impact on the differences vvithin the organizational culture shaping value
orientations, were discovered. They are: the gender and type of the
company - enterprise, bank, statė institution or business school student.
Third, the research showed that in respect to the significance of value
orientations, we distinguish statistically important differences among the
different analytical groups. Malęs, who work in companies located

outside the capital city, significantly differ from all other analytical
groups. The main cause of the great number in the differences is the
comparatively low level of education in this group. The above
circumstances are a potential threat to the personai development, sočiai

equality and integration into the society of the analytical group "malęs
employed in enterprises outside the capital city". The growing

differences might facilitate the sočiai nihilism of the people in the above
group. Consequently, the organization, its management and the society
as a whole might face increasing difiiculties to motivate these people
about the usefulness and necessity of higher esthetical standards and

sočiai responsibility principles of the company. The aforementioned
group should enjoy enhanced attention of the organizers of adult life
long education, and employers among them. Life long learning is an

important condition for the facilitation of the entire concept of corporate
sočiai responsibility. lt includes the course of business ethics, moral
reasoning at universities and company organized training.
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Group values

Table 1: Importance of factorial feature GENDF.R in vahje orientation Hales

Scale

Valties orientation
Organizational success
Organizational fiinctionality
Invotvement of employees
Personai dcvclopmcnt
Group values
Professionalism
Orientalion to quality
Friendly management
Human relations

1
2
3
4
5
6
7
8
9

gcnder

F
8,89
10,32
18,52
23,09
0,001
5,37
1,20
9,52
11,85

P
0,003*
0,001*
0,000*
0,000*
0,980
0,021*
0,274
0,002*
0,000*

*P>0,l

Table 2: Importaace of factorial featurt COMPANY TYPE ia valne oricMatna s

Scale

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Values orienution
Organizational success
Organizational functionality
Involvemenl of employees
Personai development
Group values
Professionalism
Orientation to quality
Friendly management
Human relations

eompany tvpe
f
D
1,29
0.275
0,29
0,834
0.43
0,728
2,21
0,086
1,20
0.308
1,04
0,373
1,70
0,166
2,64
0,049*
3,62
0,013*

Table 3: Evaluation of valne orientetiou
Range

Scalc

Valaes oricntitioa
Friendly management
Orientation to quality
Organi'/alional success
Human relations
Professionalism
Personai development
Organizational fiinctionality
Involvemcm of employees
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Rclitive
eatrroateT%
16.1
14.3

14
11.3
10.6
9.5
8.7
8.3
7.2

Absolute
estimate
6,26
5,57
5,46
4,4
4,14
3,71
3,4
3,24
2.28
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yCJIOBBHKOpiIOpaTHBHOHCOlia.lbHOH
OTBeiciseiiiiocTH b opraHH3ai|HOHHoS KyjibType
Mara Vidnere, Janis Strautmanis
Pe3toMe
B coBpeMeHMbix ycnoBHjrx 3kohomhkh h rjio6anH3auHH KOMnaHH^M
JlaTBHH cymecTBeHHO y>iecTb 3HaieHHe couHajn,Hott
o6ecne^eHHH
ycneinHoro
h
aojirocpo^Horo pa3BHTH^^,
3(j>4ieKTMBHOH cpe^^ ^e^^TejibHOCTK h penvTa^HH KOMnaHHH.
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KOMHaHHflM

JlaTBHH

BaCHO

BHe^pHTb

npHHHHnt.1

COUHaJlbHOB

OTBeTCTBeHHOCTH, KaK B (Į>OpMyjIHpOBaHHH MHCCHH npcnnpHJITHH, TaK M B
ueHHOcrax, opraHH^UHOHHOH KyjibType h np
He<Į)opManbHoe o6pa30BaHHe, opraHH3yeMoe
^HB'lHMbiM nyT^M H B^HHTeJIbHblM Cpe^CTBOM nOHMMaHHJI H aKUeHTHpOBaHHJl
H^^efi couHan^Ho^ OTBeTCTBeHHOCTH cpe^H paSoTHHKOB npcanpHSTHfl. Ho,
y4HTbIBa O&beKTHBHbie pa3JlH4H pa60THHK0B, npHMeHeHHe O^HHaKOBbTX
MeTO/lOR H (Į>OpM 06y4eHHH He SBJlfleTCH BO3MO^HbIM. ri03T0My JUlfl
KaHecTBeHHoro h 3<Į>4)eKTHBHoro o6yneHHfl Heo6xo/iHMo npeflBapuTcjTbHO
H3yMHTb HH^HBHiiyaJibHbie KaMeCTBa, nOTpe^HOCTH H pa3JIHHHfl pa6OTHHKOB,
CTaTbs Hcc^eAyeT B3aHMOCB3b Meac^y ueHHOCTSMH opraHH3auHH k
BOCITpHHTHeM COUHaJIbHO^^ OTBeTCTBeHHOCTH Cpe^H pa^OTHHKOB H 6H3HeC —
CTy^eHTOB. Hcnojib3yfl BajieHTHO opHeHTHpoBaHHVK) aHKeTy, 6bijiH nojiyneHbi
pe3yj!bTaTbi

H3

Btl6opKH,

KOTOpyjO

COCT3BHJIM

618

paSoTHHKOB

KOMMepMeCKKX npeiUIpHflTHfi H SaHKOH, 100 pa6OTHHK0B rOCV^^apCTBCHHUX
yMp^K^^CHHfi h 125 6H3Hec - CTy^eHTOB nepBoro Kypca. Pe3yjibTaTbi
HCC-fieAOBaHHfl yK33ajiH Ha HecKOJibKo rpynn, OTHomeHHe KOix)pux k
KOpnOpaTHBHOH COUHaJIbHOR OTBeTCTBeHHOCTH 6bIJlO pa3HbIM.
KjuoneBbie

cnoBa:

neHHocTHbie

opHeirrauHH,

couHanbHati

, opraHH3auHOHHa^^ KyjibTypa

LABOUR MARKET FORECAST AS BASIS FOR FINANCING
OF EDUCATION
Anna Zafite
Latvian University
anna.zalite(a),navi^ator.Iv
The purpose of this article is to demonslrate the interaction among systems
of employment, education and finance, as well as to reflect the significance of
labour market forecasts in the development of education. The aims of this
study are: 1) to perform analysis of functions of responsible institutions in
order to determine their tasks in forecasting of the labour market, 2) to
summarize the resuits of labour market studies in order to identify major issues
for labour market demand and suppty forecast, 3) to perform analysis of labour
force demand satisfaction forecast provided by different studies in order to
determine the balance of labour force demand and supply from the perspective
of areas of industries and professions.
A case study indicates some problems in the connection between education
and employment systems in Latvia and their development, consequentiy, the
disposition of statė budget funds is inadequate to meet the needs of the nationai
economy.
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Taking into account the main objective set by the Lisbon strategy - to
become the major dynamic economy of knowledge in the world in 2010,
development of the education system in compliance wieh needs of the new
economy, including efficient use of financial resources, becomes permanently
significant. This article offers assessment of the results of the latest studies on
labour market forecasting.
The study has determined that the current labour market and education
system policy will cause a shortage or an excess in several industries and
groups of professions in middle term and long term period. A tendency that the
labour market is orientated to those professions requiring high professional
background, i.e. professional education, may be observed.
Keywords: estimation of necessary budget funds, labour market
forecast, supply of labour force, demand of labour force

Estimation of necessary budget funds in education system (on
macroeconomic level) is based on two main principles:
1)to ensure government guarantees determined by the Constitution:
"The statė guarantees opportunity of obtaining elementary education
and secondary education free of charge. Elementary education is
compulsory."(l),

2)to ensure payment for places funded from the statė budget in middle
level and high level professional education programines.
Estimations of necessary budget funds for elementary and secondary
education level, \vhere the education is public and free of charge, are

based on demographic indices, number of population within regions,
districts, rural municipalities, as well as on number of respective
institutions accessible. Accurate registration of population is performed
by each separate local authority according to the age, sočiai starus,
educational institution etc. ("per head of population").
Estimations of funds necessary for financing of places funded from

statė budget in Latvia are based on areas to be supported according to
strategies and national plans, as well as on emptoyers' opinion polis on
professionals required (2 times per year) and on labour market research.
Distribution of funds according to professions in secondary
education is being performed by taking into account execution of the

plan for enrolling of pupils into the educational establishment within the
current year, number of graduates and number of persons discharged

from the educational establishment. The educational institutions, in
cooperation with Regionai Boards of Professional Education and
Employment being in tripartite collaboration, submit recommendations

of the Ministry of Education about distribution of number of pupils to
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be enrolled across particular educational programines. Members of

Regionai Boards of Professional Education and Employment being in
tripartite collaboration are representatives of the local authority of the
respective region, labour union, employers' organizations, regionai

development agencies, as well as of the Ministry of Education.
The Council of Higher Education (CHE) is involved in the
distribution of funds according to professions in higher education. CHE
experts take into account requests from employers and professional
associations, conceptual documents issued by government determining
tendencies, priorities and course of science of statė development, as
well as perform inspection of institutions of higher education in Latvia
- for determining the capacity. The Ministry of Education, on the basis

of recommendation by the CHE, makes the decision on distribution of
places funded from the statė budget in accordance to the amount of the
budget.
Taking into account the aforementioned, development of education
system, estimation of necessary budget funding in education system is
based on labour market forecasting — what number and what kind of
professionais will be required in the respective economic sectors in
short term or long term perspective.
Labour market forecast is part of employment policy, which,
subseąuently, is subordinate to common objectives of EU, as vvell as to

European Employment strategy and guidelines defined in respect to
employment. By signing the Agreement of Establishment of the
European Union, Latvia has undertaken the execution of a particular

totality of employment and objectives of labour market.
Labour market forecasts are necessary for determination of supply
and demand of labour force, as vvell as for providing their reciprocal
conformity.
External processes, growth of national economy, economic
structures from industrial aspect, changes in level of employment and
unemployment, changes in dynamies of produetivity and salaries, as
vvell as inflation dynamies lead to structural changes in labour force
demand
Labour force supply adequate to the new conditions, which is in

relation to the system of education and lifelong education, shall be
created in due time on the basis of changes in the aforementioned
processes and forecasts of these processes, as it requires time for
preparing of respective professionais (investments in human resources
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are necessary, restructuring of education system shall be performed,
revision of programmes provided etc.)
According to methods of use and obtaining, labour market forecasts

may be divided into short term, middle term and long term prognoses.
Short term forecasts are pointed to change of labour market

conjuncture within the period of time from the following six month
until one year - so, they reflect short term (mainly, cyclical) changes in
labour market. Such prognoses may be generally used by correcting
active employment activities.
Middle term and long term prognoses depend on tendencies of
economic deveiopment, reflecting regularities in different economic
sectors.

Middle term forecasts are being elaborated for S-10 years; they are
used generally for correction of education policy (all-round,
professional, higher, as well as training). Long term forecasts covering

period of time of 10 years, generally are used for elaboration of
structural policy of the national economy (2).
Latvia has recently commenced labour market forecasting and

employment planning in compliance with the basic principles of the
European Strategy - it is the fourth year, that the plan of National

Employment containing basic principles of the European Employment
Strategy - improvement of labour capacity, deveiopment of
entrepreneurship, provision of the policy of equal opportunities,

encouraging of adaptation abilities of companies and their employees has been elaborated.

In fields of education and welfare, the forecast system is elosely
related to preparing the labour force by creating an education system,
which is focused on the labour market, including the creation of
education programmes.
Currently, three ministries are being involved into the process of
labour market deveiopment research - the Ministry of Education and
Science, the Ministry of Welfare and the Ministry of Economics, as

well as the Council of Higher Education.
In compliance with Regulations, the Ministry of Welfare elaborates

state policy in redueing unemployment, participates in elaboration of
employment policy and improvement of the system of professional
orientation (3). The Employment State Agency is subordinate to it
ana lyses and forecasts conjuncture of labour market.
The Ministry of Education and Science organises research of

labour market deveiopment and labour force demand and professional
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orientation of those to be educated (4), as well as organises
implementation of professional orientation and career-focused

education in education system (5).
The Ministry of Economics from 01.07.2007 coordinates middle
term and long term forecasting of labour market within the country (6).

The Ministry of Economics coordinates elaboration of National
Strategy for employment support, whilst line ministries, according to
their competences, submit recommendations to the Ministry of
Economics and ensure impiementation of employment support plan.
The Council of Higher Education, in accordance vvith the

Provisions, elaborates strategy of statė higher education, performs
assessment of the totai number of students required for development of
the statė and elaborates recommendations for the number of places

funded from the State budget within each separate industry, elaborates
recommendations for higher education establishment structure in the
country. Number of places in an establishment of higher education

funded from the statė budget are determined by the Minister of
Education and Science according to recommendation by the Council of
Higher Education.
Within the time period from 2004 to 2007 informative revievvs on
problems in labour market forecasting were prepared, the Ministry of
Welfare had elaborated National Program for Structural funds of the
European Union "^abour Market Research^ and several significant
and large-volume studies had been performed within its framework:

1)executing of the task issued by the Prime Minister on March 4,
2005 by order No. 89 "On the Work Group" - to establish problem
issues urgent for communitv and statė administration in follovving areas:
•employment of education establishments' graduates,

•adequacy of education and skills obtained to requirements of
labour market,
•long term policy of education obtaining and improvement,
•model of forecasts for national economy development and labour
market changes,
„Informative review on policies of labour market development

forecast and ensuring of adeųuate education" was prepared under the
guidance of the adviser to the Prime Minister, submitted by the Prime
Minister and approved by the Cabinet of Ministers on 23.08.2005;
2)executing the ltem 2 of the meeting protocol resolution of the
Cabinet of Ministers from August 23, 2005 (protocol No.47 37.), the
Ministry of Economics has prepared "Informative revievv vvith
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recommendations on improvement of the order for obtaining, storage

and interchanging of information among institutions in charge, as well
as for coordination of execution of their work, functions and tasks in
order to ensure timely and extended preparation of labour market
forecasts and elaboration of respective documents for policy planning",

which was approved by the Cabinet of Ministers on 25.07.2006;
3)labour market research performed within the framework of the
national programme "Conformity of professional and higher education

programmes to requirements of the labour market " (2007);
4)labour market research performed within the framework of the
national programme "Research on the long term forecast of the system
of labour market demand and analysis of improvement opportunities"

(2007);
5)labour market research performed within the framevrork of the
national programme "Specific problems of labour market in Latvia and
its regions" (2007). Findings of the research are pointed to creation of a
complex labour market monitoring system. This research, hovvever,
does not relate to forecasting of the labour market, but in a general way

highlights the šame problems introduced by the abovementioned
surveys: 1. statistical data, which are published so as to be publicly
accessible "Latvian regions in figures", "Year book of Latvian

Statistics" and "Demography" by the Republic of Latvia Central
Statistical Bureau, as well as data on labour force inspection, do not
allovv to determine directly labour market problems of Latvia and its
regions. Analysis of information provides general idea on demographic
situation in regions, situation in area of employment and business

development and allovvs the determining of problems characteristic to
all the regions without uncovering their specifics within the each region.
2. The findings of the research indicate that Latvia has no common
labour market. The labour market in Latvia is "polarized": one pole is

Riga and the other the ręst of Latvia (7).
National programme "Labour Market Research" has identified
several general problems in relation to the education system, not

identifying problems in forecasting of labour market demand and
supply:
•high level of continuous and hidden unemployment among young
people,
•inadequacy of education to the requirements of labour market,

•limitcd accessibility of education in context of lifelong education,
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•low level of employers' investment into development of human
resources,

•Iow level of investment into research and development of
innovations (8).
Informative revievv on policies of labour market development
forecast and ensuring of adequate education from 2005 has established

the following major problems and the most signincant conclusions (9):
1.Performance of institutions of the direct statė management is not
being coordinated. A discussion on execution of education planning
functions, amount of functions to be delegated, as well as funding of

other institutions shall be organized.
2.Expenditure of the statė budget for higher and professional
education, as well as renewai of academic personnel is not being
balanced with development needs.
3.Funds of the State budget and European Union are provided for
research of labour market and adequacy of education, for obtaining the
initial data and elaboration of the labour market model. However, no

mid-term activities are being planned and no financial and
administrative resources are being provided for maintenance and use of
labour market information system.
4.No selection of proportion structure for distribution of focused
higher education programines by industries, as well as no respective
distribution of resources

is being performed. Consequently, no

complete priority for natūrai sciences and engineering Sciences is
provided.
5.The emphasis shall be put on elementary and secondary education
- young people tend to choose their studies depending on previous
knowledge and on the situation in the labour market. In case it changes,
demand for professionals in other industries will increase, however,
restructuring will be possible only if students and lecturers are prepared

for studies in these industries and the studies are provided with the
necessary material and technical basis.
6.The amount of studies funded by statė has decreased up to
27 % duriDg the lašt few years, while other opporlunilics for statė
management (for instance, administrative, normative) to influence the
situation in private area have not been provided.
7.Keductioas of iocomc taxes forjustified expenses do not comply

with actual costs for education programines (currently - 150 lats) per
employee per year.
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9.A student working ftill-time during the day and having fiill-time
studies at the šame time, has a scrious overload, consequently, the
quality of his/her education becomes Iower. At the šame time, a
comparatively small amount of permanent work cannot ensure more
intensive process of studies and acquiring of professional knowledge.

10.In order to ensure education system, which is in compliance to
the labour market, system for summarizing of information of long term
labour market and education needs, as well as system for forecasting

shall be elaborated for the next planning period (2007-2013).
On the basis of the Informative revievv, by the meeting protocol

Resolution (protocol No.47 37.) issued by the Cabinet of Ministers on
23.08.2005, the responsible ministries were instructed to elaborate
concrete recommendations for improvement of the situation.
Informative revievv with recommendations on improvement of the
order for obtaining, storage and exchange of information among
institutions in charge, as well as for coordination of execution of their

work, functions and tasks in order to ensure timely and extended
preparation of labour market forecasts and elaboration of respective

documents for policy planning from 2006 has estabiished the following
major problems and the most significant conclusions:
1.No coordination of labour market middle term and long term
forecasting has been performed up to this date. Institutions

subordinate to the Ministry, including the Latvian Institute of Statistics,
are not in charge of the mid-term and long term forecasting issues.

Analysis and forecasting of the labour market is being performed only
vvithin the framework of drawing up documentation for planning policy,
it is not coordinated and systematic.

2.fnsufficient base of statistical information is a limitation in the
analysis of labour market and forming of forecast models, diminishing
directly credibility and quality of the forecasts. Before studies of labour
market performed within the framevvork of the national programine
"Labour Work Research" it is impossible to define precisely, what
information is reąuired for forecasting of labour market, what is nature
of information flows and institutions in charge, there is a risk of

conflicting with findings, conclusions and recommendations of other
surveys.
The report provides a recommendation that systems of mid-term and
long- term labour market forecast, the šame as in other countries, shall

be based on four major blocks of labour market forecast model (initial
data and forecasts):
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•Demographic situation
•Indices of macroeconomic development and development of

industries
•Labour force demand from aspect of professions

•Education proposal (preparing of labour force from aspect of
professions).

Blocks of informative flow are described in this report and depicted
in forni of a scheme - in scheme 1 as main blocks of labonr market

forecast model. Each of these blocks is being forecasted separately,
however, they form a common system in forecasting of labour market.
First, demographic forecasts are being prepared, on which forecasts
of labour market demand are being based. In according to these,
forecasts of labour market for elaboration of education proposal in order
to achieve balance on labour market, are being prepared.

As a result of the informative report, the Cabinet of Ministers made a
decision to State the Ministry of Economics as of July 1, 2007 to be
the institution in charge for labour market medium and long-term
forecasting process coordination in the country by taking over from

the Ministry of Welfare the results of the research "Research and
improvement options analysis of labour market demand long-term
forecasting system".

According to the minutes No.39, 41, of the Cabinet of Ministers
dated 25.07.2006, also the establishment of statė agency's labour
market medium and long-term forecasting was supported. The Ministry

of Economics has been requested to plan its establishment in the budget
as a new policy initiative, so it means that in the future there will be a
specific institution, which will be engaged in labour market forecasting.
The main results of the labour market research "Compliance of
professional and higher education programs witb the requirements

of labour market" (2007) characterize the Latvian professional and
higher education as isolated from the labour market, the results obtained

evidence about serious problems in the operation of the educational
system:
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Scheme L Major blocks of labour market forecast model (2)

I ARO1IR FORCF. SI1PPI.Y

I-AROUR KORCF. DFMAND

Demographic block
Demographic models

Result
Population amount
forecasts divided by
groups according to age
and gender

Block of macroeconomic
development and development
of industries
Macroeconomic modeis

Result
Forecasts of labour force demand
from industriaJ aspcct

Labour force demand from professions'
aspecĮ
i^abour market models

Education proposal
Specific models of
profcssional
qualifications

esult
orecasts of labour force demand
om professions' aspect

Result
Forecasts of labour
force supply from
professions' aspect

Use of forecasts in work of
institutions for balancing the
supply of labour market with
demand of iabour market by
elaborating policy for influence on
labour market proposal
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1.One of the basic problems alluded to by employers is insufficient
practical skili in the acquired speciality. The practical skills of
employecs who have acquired professional education and professional
secondary education are not satisfactory to the employers in about 65%

cases, the skills of those acquiring higher education - in 53% cases.
Objections tovvards the theoretical preparedness of higher educational
program graduates are brought by the employers in 11% of cases,
against

the

theoretical

preparedness

of

employees

acquiring

professional secondary education - in 21% of cases, against those who
have acquired professional education — in 37% of cases. In the age
group from 15-24 years, the main reason of non-working in a

profession related to the acquired education is insufficient professional
preparedness in the educational establishment - 21% of the non-

working persons in the acquired profession in this age group. This
reason shows a material tendency of growth during the recent years -

for those graduating the educational establishment in 1996- 2000 18%, but those graduating in 2001-2006 - 26.5%. It confirms the fact
that the Latvian educational establishments provide insufficient
professional, especially practical, skills.
2.The professional and higher education system in the country is

too highly regulated and bureaucratic. The program establishing
percentage fixed in the educational standards are not substantially

justified, but the realization of requirements of professional
standards in the educational prograras has a secondary meaning,

which stimulates non-compliance of professional and higher education
with the requirements of labour market. But primary and secondary

professional educational standards stipulate a very large scope (until
60%) of practice. But in connection vvith dissatisfactory cooperation
betvveen educational establishments and employers, qualitative process
of practice and compliance vvith the requirements of curricula has not
been ensured. lt increases the non-compliance of professional education
vvith the requirements of labour market.
3.New technologies require higher intellect of performers, but in
professional

secondary

educational

programs

the

scope

of

comprehensive educational subjects has substantially decreased ^ both
e\act sciences subjects, as well as humanities. This might be one of the

factors, vvhich decreases the competitiveness of professional secondary
educational establishments' graduates in the labour market, as vvell as in
the education continuation aspect.
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4. Currently insufficient emphasis is placed on values in the
curriculum, cooperation betvveen educational establishments and

parents (family) in children's and youths' upbringing, insufficient offer
of extra-curricular educational programs. The necessity of education,
which ensures understanding about values and teaching of values is

emphasized both by the employers, as well as tutors. (10)
The labour market researeh that was carried out under the name
"Research and improvement options analysis of labour market

demand loug-term forecasting system" (2007) clarified the necessary
statistical information for fixing labour force demand and supply, as
well as analytical and forecasting methods have been worked out and

developed for ensuring compliance of supply with the demand by
modelling the impact of decisions to be made on the balance betvveen
demand and supply of labour force in respect to professional groups,
assessing different economic development scenarios, as well as taking
into account the demographic tendencies.
Methods have been worked out as a result of researeh and forecasts
provided for short-term, medium term and long-term labour market
demand and supply in the framework of branches and professionai
groups.

Having analysed the results of the satisfaction of labour force
demand in the ftamework of branches, we can conclude that in medium
and long term labour force supply does not anymore satisfy the demand
as in short term. In short term, in some specific branches (fishing,
manufacturing, povver energy, gas and water supply, hotels and
restaurants, transport, storage and communication, statė administration

and defence) labour force supply practically satisfies (above 95 %) the
demand and the labour market situation is elose to the balanced

condition, but the specialists prepared in mining industry and quarries
(C) are substantially too many. In the medium and long term in all
branches (except (C)), we can observe insufficiency of demand,
especially rapid non-compliance in long term is forecasted in treatment
industry (D), construction (F), transport, storage and communication
branch (I), financial intermedtation (J), real estate transactions,

computer services and science (K), as well as in public services (O). For
two - D and F - shortage is always observed during the vvhole
forecasting period.

When analysing the possible development tendencies in the profile
of professional groups, We can statė that in the short term the highest

(jęmand, which has not been satisfied, is for sočiai cares and assistance
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employees (-32%), computer specialists (-18%), nature science
specialists (-13%) and construction specialists (-12%).
In the long term, by not changing the current policy in the labour
market and educational system, high deficit of employees (above 50%)
will be observed in the following groups of professions: construction
specialists (architects) (-111 %), construction profession's (-93%),
nature science specialists (-64%), scientists (-52%) and engineers (-

50%). A high deficit of employed (above 30%) is in such professional
groups as motor vehicle drivers, electricity and welding specialists, care
and sočiai employees, teachers and statė administration's employees.
In order to prevent such forecasts, the research recommended

already in the near ruture perform advertising of study directions
connected with these spheres and

attracting of students to the

respective study programs by paying spccial attention to ąualification
maximization of new specialists (by maximally developing skills of
individuals already at school, as well as higher schools and professional
schools, by assessing both the length of studies, as well as the need of
statė examinations for assessment of the acquired ąualification, etc).

A contrary situation — large excess of labour force (above 50%) in
long term will be observed in law (69%), economics related professions
(64%), agricultural specialties (63%) and individual services (50%).
Excess above 30% is forecasted for computer hardware and commercial
business specialists, in agricultural professions, sočiai sciences areas, as
well as for simple professions.
In some of the sočiai and humanities professions, the excess of

labour force will remain for a long term: specialists in humanities,
representatives of creative professions, sočiai sciences specialists,
economists and lawyers, managers, art, culture and leisure business
employees, agricultural employees, individual services and simple
professions. Such results may indicate to signs of structural
unemployment, vvhich is connected with changes in some grovvth
tendencies, technological progress development.
Hovvever, a long-lasting lack of labour force is observed in exact
sciences professions, industrial and construction specialists professions,

medicine professions, teachers and protection specialists professions.
Given the fact that in these professions the re-qualification possibilities
are limited, the country should perform measures in order to popularize
these professions among the youth by stimulating their choice,
increasing the number of national budget-paid study places, by
assigning special scholarships, etc.
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Having summarized the forecasts, a tendency may be observed that
the labour market starts to get oriented on professions, which require
high professional preparedness, i.e., professional education.
Within the framevvork of the research, proposals have been given in
order to eliminate the main reason of non-compliance between the

labour force demand and supply:
At micro economic level, i.e., in non-compliance of labour force

ųualification with the market reųuirements, one of the main solutions is
adapting of the educational system to the new situation by ensuring that
nevvcomers in the labour market can find proper job for themselves.

Firstly, the educational system's structure should be balanced (the
number of study places in professional programs) so that it would
support the long-term economic demand.

Secondhy, the work started should be continued in development of
life education, which includes both increasing the qualification of
workers, as well as training of unemployed, as well as re-qualification
from one professional group to another.

Thirdly, in order to achieve faster balancing of labour force demand
and supply, it is necessary to decrease the rime, which is for the labour
market reaction to changes in economic structure by performing
complex measures:
•employers should be relieved of eraployees' head hunting by

providing detailed information about employment searchers, their
qualification level (also popularization of the Services of personnel
recruitment companies),

•by informing society (employers and potential employees) about
the existing tendencies in the labour market so that labour force market
players could react more quickly to the existing changes.
Conclusions
The interconnection between education, financial and employment

policy makes up a mutually interrelated cycle: changes in economic
processes lead to changes in labour force demand - changes in labour
force demand cause a necessity for re-structuring educational systems changes in the educational system create proper labour force supply for

the new circumstances (vvhich should be set up on timely basis based on
forecasts in the labour market) — changes in labour force supply cause a
necessity for restructuring in the employment system, vvhich in its tum
impact the economic progress.
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Severai material researches for forecasting of labour market have

been carried out in Latvia, vvhich are bound by similar conclusions in
respect to compliance of the educational system with the labour markei.
The major conclusions are as follows: 1) the utilization of the national

budget financing for higher and professional education, as well as
academic personnel renewal is not baianced with the economic

development needs, 2) youths choose the studies depending on prior
knowledge, therefore the contents and matching of study program, as
well as the feedback of educational background in primary and
secondary education acquires increased importance, 3) realization
of professional Standard reųuirements in educational programs has a
secondary meaning, as a resuit of which the employers admit

insufficient practical skills in the acquired speciality.
Labour force supply in medium and long term in Latvia does not
anymore satisfy the demand in short term. In medium and long term, in
almost all branches demand is not satisfied, especially rapid noncompliance in long term has been forecasted in manufacturing industry,
construction, transport, storage and communication area, Imančiai
intermediation and real estate transactions.

In the long term, vvithout changing the current policy in the labour
market and educational system, a high deficit of skilled employees will
be observed in the following professional groups: construction
specialists (architects), nature Sciences specialist^, scientists and
engineers.

A contrary situation - high excess of labour force in long term is
observed in law. economics related professions, agricullural specialities
and individual services.
A tendency is being observed that the labour market starts to get
oriented on professions, vvhich require high professional preparedness,
i.e., professional education.
Proposals
1.In order to prevent the research forecasts and ensure that the
educational system is compliant vvith the labour market, it is necessary
to establish and regulate by legislative enactments the labour market's
short-term,

medium-term and

long-term forecasting system by

subjecting also the statistical information gathering and processing
mechanism to it, as well as ensuring data publication.
2.Start restructuring of the educations system, centrally make
changes in the educational programs, integrate requirements by
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ensuring feedback and matching of programs. Supplement the
educational programs according to labour market requircments and
perform respective training of pedagogues.
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pbititca

pa6o^eti chjibj

kbk ocHOBanae

Ahhū 3ajiume

O6o6ma^ pe3yjibTaTbi, mohcmo BbmecTH, hto Ha cpe^HeM h
ypOBHe npe^noaceHHe paSo^efi chjih b JiaTBHH y*e He y^OBJieTBOpseT 3anpoc
KaK Ha KpaTKoqx)^HOM ypoBHe - Ha cpe^HeM h flOJirocpo^HOM ypoBHe nOHTH
bo Bcex OTpac^Jix Ha6^K>naerc HeyaoBjieTBopeHHocTb 3anpoca. Oco6eHHO
6ojibuioe

HecooTBeTCTBHe

b

nojirocpoHHOM

nporHO3Hpyerca

b

o6pa6aTbiBaiouieH npoMWuuieHHocTH, b cTpoHTejibCTBe, b OTpacjiH
TpaHcnopTa, xpaHeHHfl h b OTpacnn cbjbh, b (^hhehcobom nocpe^HHHecTBe h b
Ha flo^rocpoHHOM ypoBHe, He MeH
nojiHTHKy pbiHKa pa6oųefi chjiu h
HcrreMbi, 6onbinoH ^e(Į>HUHT paooieR chjiw b JlaTBHH 6y^^er
KHX rpynnax npoiį>eccHfl: cneiiHajiHCTbi crpoHTejibCTBa
(apxHTeKTopbi), cneuHajiHCTbi HayK npHpo^bi, yneHue h HH^ceHepu;
npoTHBonojio)KHa cHTya^HH - 6ojibmofl H3JiHuieK pa6oMeH chjiu Ha
flOJirocpoMHOM ypoBHe nporHO3HpyeTCH b topHcnpy^eHUHH, c 3KOhomhkoh b
CBS3aHHbix npo(Į>eccHflx, b cneuHajn>HOCTsx cejibCKoro xo3HCTBa h b
HH^HBH^ya^bHWx yaiyrax.
Ha6juo^^aeTca TeH^eHmu, hto

pbiHOK

padoiett

chjiu HaHHHaer

Ha npo<|>eccHHx, m^ KOTopbix Heo6xo^HMa BbicoKafl
noflroTOBJieHHOcn., T.e.,
lOiKmesbie cjioea: oueHica He
nporHO3HpoB8HHe pbiHKa pa6onett chjiu, ^ei|)Hmrr paOoieH chjim
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BEJIOPYCCKOE HAUHOHAJI1.HOE MEHfcUIHHCTBO B
nojituiE kak couHAJibHAH rpynnA
Mikoloj Kruk
Uniwersytet w Bialymstoku
ui. Marii Stdodowskiej-Curie 14

15-097 Biafystok
B craTfce aHanmifpyioTC*! ^epru 6enopycicoro MeHbinHHCTBa b
o6cy)K;uuoTCH KOJiHMecTBeHHbie h Ka^ecTBeHHue acnetau 3Tofi rpynm>i
Abtop HccjieayeT nyra HHTerpamm n ciuioiemui 6eJiopycoB npoiKHBaioiiiHX b
3T0 CTpaHe
Knro^eBbie

cjiOBa:

6enopycicoe

MeHbuiHHCTBO

b

Fiojibiue,

HauHOuaJibHan h Ky^bTypHa^ cneuHi|>HKa^ TeH^Heuii accHMiumpOBamiii
Ha Teppm^pHH IlonbiuH Bceraa npoKHBano MHoro pa3m>ix
HauHOHajibHb[x MeHbinHHCTB. B TpmmaTbie ro^bi XX BeKa, bo BpeMeHa
II PecnyfijiHKH, 3thhhcckmx iiojdikob 6biJio okojio 65%, oneHb MHoro
6bmo eBpeea, 6e^opycoB, yKpanHueB h hcmiicb. K coacajieHmo, HeMano
6bmo Toraa MexcHauHOHajibHbix koh(J)jihktob, npmHHOH KOTopux Hacro
6buia ncuiHTHKa noJibcKoro rocy/iapciBa. iiaiipauJieHHa^, HanpHMep, Ha
JIHKBHJiaUHK) U1KOJ1 C HaUHOHajlbHblMH H3blKaMH. IlOCJie BTOpOH
MHpOBOJI BOHHbl KO^HHeCTBO HaUHOHajlbHbIX MeHbUIHHCTB 3HaHHTe^bHO
yMeHblUHJIOCb.

ripOBO^HJiaCb

HOJlHTMKa

nOJlOHH3aUHH

3THX

MeHbUIHHCTB. Pe3yjibTaTbi noc^e^Hen neperiHCH HaceneHHH c 2002 ro^^a
noKa3biBaK>T, mto cefinac b riojibine okcuio 150 TbicHH HeinueB, 47 tmchh
SejropycoB, 27 Tbican yKpaHHueB, 13 Tbic. ubiraH h no 6 ruc. jtotobikb h
1
Hm BbiinecKa3aHHOF0 bh/iho, hto oahoH H3 caMbix 6ojibUiHX H
Hennoxo opraHH3OBaHHbix rpynn HBJifltorcH 6ejiopycw. HeKOropbie
yreep^KaaioT, tto 6enopycoB no KpaHHeii Mepe nerbipe pa3a 6ojibuie, T.e.
noiTH CTO^bKO, CKOJH.KO b Ilojibuie npaBoc^aBHbix. O^naKO noc.ie^nna
nepen^cb HaceJieHHa BbipajHTejibHO iioKa^biBaeT, <m> hx oko^o
IMTUI^eCJITH TbICflH. ECTeCTBeHHO, HTO BO3HHKaeT BOnpOC O npHHHHaX
3thx pa3HorjiacHH. rio HameMy MHeHmo, Bce 3aBHCHT or Toro, Ka^ne
npMMBHHM KpHTepHH onpeaejieHHa Toro, nein Bbm&naeTca nojibCKHfl
6enopyc cpeaH apyricc HauHH.
HecoMHeHHO to, hto 6enopycbi npo^KHBaiomHe Ha TeppHTopHH
ITonbuiH (b ochobhom b 6^hoctokckom BoeBoacTBe) o5pa3yK>T
couHanbHO-3THHHecKyK) rpynny. TaKafl rpynna, k^k H3BecTHO, aBJiserc^^
O^HOH H3 OCHOBHUX (Į>OpM COUHajlbHOrO B3aUMO^eHCTBH9
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yme o6ieanmieT jnoflefl h nanpaBjieHa Ha ynoBjieTBopeHHe norpeoHocreH
H^UHBH^^OB B OCymeCTBJieHHH COBMeCTHbDt AeHCTBHH.

CpeflH (^aicropoB o&beaimaiomm (mrrerpHpyiowHx) SenopycoB b
oaHy rpynny cneflyer OTMeTHTb co6cTBeHHbifi a3UK (b pa3roBopHOii
pe™ ohh nanb3yioTc

cBoeo6pa3Hf>iM t>HHTe3OM 6enopyccKoro,

noJibCKoro h yicpaHHCKoro 3biKOB, h Ha3biBaKrr ero npocrbiM hjih
tyT3HIUHM), CBOIO

KyjIbTypy,

3THHHeCKHe

KOpHH

H

pejlHTHK)

Bce 3th (Į>aicropbi aaiOT BO3MO>KHOCTb 3to8 rpynne
CBOe

otjihhmc

(cBoeo6pa3He)

h

co3HaHHe

H coxpaHHTb 3Ty cneuH(įiHKy h nepeaaTb aneayioiimM
nOKOJieHHHM.
OflHOBpeMeHHO, KpOMe (Į)aKTOpOB COeflHHK>mHX 6ejIOpyCOB B OflHO
u&noe ecTb, k coKaJiemuo, MHoro TeH^eHUHH pa3i>e^MH]uoiuHX 3iy
rpynny, ^^eftcrByiomHx HHoraa KaK B3pwBHaTKa h, b kohchhom cMere, ee
pa3pymaiomHx h hb mK>inn\ bo3mojkhoctm peanH3auHH rpynnoBbix
ueJief^, ocymecTBJieHHa coBMecTHbix aeHCTBH^^.
TaKHM o6pa3OM, mo>kho cita3aTb, hto 6ejiopyccKoe MeMbuiHHCTBO b
riojibuie

HaxoflHTCa

nocTOSHuo

nofl

BjTHaHHCM

aByx

npTHBo6opcTByTomHx cn^. C o^hoh cTopoHbi bhaho, hto 6ejiopycbi
crapaiOTca noKa3aTb h noaMepKHyrb cboio HauHoiiajibHyro h
KyjibTypHyio cneim())HKy (cBoe oTJiHiHe ot HHbix HauHŪ), c ^pyroft H3^aBHa cymecTByeT h yrjiy^^aeTCH TeHaHeuna accHMMjiHpoBaHH^i
6anopycoB b nojibCKOM 6ojibuiHHcrBe, pacTBopeHHa 6enopycCKoro
pyMeflKa b nojibCKOiu OKcane.
npe6biBaa noBce^^HeBHo b nojibCKOH cpeae h o6uiaacb b ochobhom
To^tKO c nojHKaMH MHore Gejiopycbi noaBepraroToi accHMH.nsuMH
(ynoflo6jieHHio), ohh craHOBSTCn t^khmh KaK Bce, T.e. TaKHMH KaK
Koe 6onbUiHHCTBo. Te H3 hhx, KOTopue nbrraioTCii coxpaHHTb CBoe
(HaiiHOHajibHyio cneuH())MKy) nacio noflBepraioTCii
npoueccy c™rMaTH3auHH (o6o3HaHeHmo), T.e. ohh BMHy^ŲjeHbi )KHTb c
idtthom (KneHMOM) qy^Koro, He CBOero, KaK 6y^TO npe^CTaBHTejia HHoro
MHpa. He ^cena^^ 6biTb CTHrMaTM3HpoBaHHbiMH HeKOTopue 6ejiopycw
2

npo6jreMbi

npH^HHOH, KaK HaM KajKeTCfi, t^khx npoueccoB BjunoTC
nojibCKHx 6ejiopycoB c hx caMoco3HaHHeM, c

cainoonpe^ejieHHeM. Ha nepBbiK B3raaa Ka3a^ocb 6bi, mto bo BpeHi
nepenHCH Hace^eHH^ Bce ohh onpe^eJiHJiH cboio
corJiacHo TOMy, KeM ohh ce6a MyBCTByioT. OflHaKo b
MHorHe H3 hhx He xoTe^H npH3HaTbc b tom, rro ohh Sejiopycbi,
noTOMy hto He *ejiajiH ny6jiHHHO 06 stom roBopHTb hjih MO*eT nero-TO
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6oJiHCb. H3 CKa3aHHoro cneayeT, hto b py6pHKe HaiinoHanbHocTb He
Bcer^a 6buiH o6i>eKTMBHbie h npaB^^HBbie OTBeTW.
Ha ocHOBaHHH pe3yjiLTa-roB npoBe^eHHoB b 2002 roay nepermcH
Hacejiemin mojkho o^eHb MHoro y3HaTb o cocroaHHH HauHOHajibHoro
caMoco3HaHHa 6ejiopycoB b riojibme'. 3th pe3yjibTaTbi noKa3biBaioT,
hto b KOJiHHecTBeHHOM acneicre 6ojibwe Bcero 6ejiopycoB npcraoiBaeT b
TaKx ropo^ax, Ka^ EenocroK — 7434 ^enoBeica, FaHHyBKa — 5954
nejioBeKa, Ee.'ibCK noajiacKH - 5602 lejioBeica, b npoueHTHOM acneiere b
BejiocroKe TOJibKO 2,5% 6ejiopycoB, b TaHHyBKe - 26,4%, b EejibCKe 20,7%. TojibKO b MeTbipex rMHHax 6ejiocTOKCKoro BoeBO^CTBa (rMHHa
3TO aMHHMCTpaTHBHaS HaCTb nOBHTy, a nOBJTT 3TO HaCTb BOeBO^CTBa)
6ejiopycbi Haxo^Tca b 6ojibUiHHCTBe: MicKe - 81,8%, ^^y6w4e
UepKOBHbre - 81,3%, Opjw - 68,9%, rafiHyBKa (6e3 ropoaa) - 64,9%. B
MecrHOCTx rae ^cmbct MHoro 6ejiopycoB noaansioTca xopouiHe
yCHOBHjI ^JTH 3aillHTbI HaUHOHajibHOrO CaMOCO3HaHH]l,
Kyjibiypbi h ocymecTBjieHHa coBMecTHbix aeficrBHfi.
HifrepecHO
aeKJiapaunHMH

pa3BHTHJI

npocjie^iHTb TaioKe B3aMMHbie p&h^iu^h Me^K^y
npHH&anewHOCTH

k

6ejiopyccKo(i

liaunu

h

onpea&neHHeM npaBOCJiaBHOro BeponcnoBe^aHHa. B Tex nwnHax
6ejiocTOKCKoro

BoeBoacTBa,

rae

npaBoc.iaBHbie

HaxoflTC9

b

a6coiiK)THOM 6ojibiiiHHCTBe, ^ufrejiM b ochobhom aeKjiapHpoBajiH cbok>
npHHaAJie^KHacTb k 6ejiopyccKOH HauHH, ho ecjiH b tMHHe 6i>^o
npHMepHO 25% (h 6ojibiue) KaTOJiMKOB, 6e^opycoB OKa3biBanocb 3^ecb
O MeHbiue ieM hojiukob. H3 CKa3aHHoro mo*ho
nto coce^cTBO KaTOJiHKOB KaK 6br aBTOiuaTHMecKH
npouecc accHMHjiaųHH Haxojjįnnxcn 3Aecb pyccKHx (TaK
HX nOJlSRH) RTIH TyT3HUJHX.
TaKHM o6pa3OM, CTeneHb HHTeHCHBHOCTH ca.MocojHaHua nojibCKHX
6ejiopycoB HeoaHHaKOBaa b 0TAe^^bHbix rMHHax. ^to xopouio bhaho Ha
npHMepe coceaHHX tmhh, b KOTOpbix ^OMHHHpytoT npaBocJiaBHbie. Ecjih
B OaHOH H3 HHX nCUlaKH 6^LITIi B MeHbUJHHCTBe, TO B COCeAHeH TOJibKO
OKono 20% HaceneHHa Ha^biBaer ce6a SenopycaMH (T.e. TOJibKO Ka^uibiH
naTbiii hjih asa<e KažK/iuR Jiecai biW nurrejib rMHHbi).
Jlo^biTCBKHBaa aHajiH3 pejiyjibraiOB nepenHCH HaceneHHa Ha ypoBHe
TMHHU MO^CHO CKa3aTb, HTO TOJibKO B TMHHaX C Bbipa3HTejIbHOK
AOMHHauHeif npaBocjiaBHbix 6^JiopycoB 6ojibiue, MeM nojiaKOB. B
HeKOTopbix TMHHax TOJTbKO Tperba lacTb npasocjiaBHbix Ha^bieaer ce6a
6ejiopycaMH, a b Taiora KaK, CoKyjiKa, CeMaTbine, BaouibKyB - TOJibKO
5-6%. B ropoae BejiocroKe 15 % npanocjiaBHbix cHHTaer ce6a
SejiopycaMH.
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i, imk Mbi yce cKa3ajiH, o6pa3yioT e.iHHHubi Bbicuiero ypoBH noBHTM ( b hhx no HecKojibKO hmhh). OKa3HBaerx;ji, hto b 6cjioctokckom
BOeBOflCTBe HH B OflHOM H3 nOBHTOB SejIOpyCCKOe MeHbUIHHCTBO He
HBjiaeTca ^oMHHHpyioineH rpynnofi. B nOBiiTe raftHyBKa 6ejiopycoB
OKOJIO 40%, B 6ejlbCKOM — OKOJIO 20%, B 6e^OCTOKCKOM HeMHOrO BbILUe
3%, a B COKyJlbCKOM OKOJIO 1%. CTOHT 3/ieCb OTMeTHTb, HTO B
coKyjibCKOM cto jieT TOMy Haia^ okojio 84% HtHTejieii CHHTano
6ejIOpyCCKHH 83bIK CBOHM pOflHbIM 93bIKOM.
Mttoroe o caMOCO3HaHHH 6&nopycoB b nojibiue Moacer HaM cica3aTb
aHanKj hx yųacTHii b napjiaMeHTCKHx Bbi6opax nocjie 1989 ro^a.
Hanmiaa c nepBbK CBo5oaHbix Bbi6opoB b 1998 ro^y, a iiotom b
Bbi6opax 1991, 1993, 1997 h 2001 roaoB, k co>KajieHHio, y 6e^opycoB
cjihujkom 6ojibuiHX ycnexOB He 6bino. I .naBHaa npMMHHa aroro B tom,
mto HHKoraa He yaanocb o6i>eaHHHTb Bcex 6&nopycoB b oflHofi
opramoauHH hjih napTHH, cocpefloroHMTb BOKpyr o^hoh uejiH.
OcHOBaHHast b 1990 ro^y naprHa BejiopyccKHH fleMOKpaTmecKHfi Cok>3
hc nojib3OBajiacb c^huukom 6ojibinoH nonyjispHOCTbio b 6ejiopyccKOM
MeHbIDHHCTBe.
Bo Bcex Bu6opax o6biiHO fibisano Tau, hto onHa nacrb 6ejiopycoB
rojiocoBana 3a

BejiopyccKHH BtiGopiibift

KOMHTeT,

B-ropaa

-

3a

IlpaBOC^aBHblH Bbl6opHblH KOMHTeT, a TpeTbJl - 33 COKH JIeBbIX

/^eMOKparoB (CJIJI), h6o cpe^^H 6eJiopycoB Bcer^a 6wjio mhoto
coiyBCTByiomHX jreBbiM napn^iM. JIhhho 6ojibuioK nonyjupHOCTbio
nojib3OBanca ee npeacTaBHTejib Bjioa3HMe>K Ummoiucbhh, KOToporo
MHOrHe CHHTaiIH CBOMM MejlOBeKOM, XOTH B ^eHCTBHTejIbHOCTH OH He
6bui 6eJiopycoM. Ha^o CKa3aTb, hto TojibKO Bbicrynas b cnMCKax
jieBbix napTHfi, TaKHX KaK CJm, 6ejiopycaM
ycnexa. Hmchho TaKHM cnoco6oM nocjiaMM b
Cepreft IlneBa, 3yreHioiu Hjikbhh, AneKcaHap HyvK, ilH CbmeBCKHH.
y>Ke b 1989 rofly BejiopyccKHH BbifiopHbifi KOMHTer o6paTHjica k
SejiopycaM B IlojTbUie c jTO3yHroM O cbohx ^e^ax mm xothm roBopHTb
caMH, ne^aši TaKHM o6pa3OM HaMeK Ha to, mto tot, kto nporojiocyeT 3a
hhi>ix KaHaHaaTOB b flenyraTbi, 6yaer rojiocoBaTb 3a crapbiii Mnp, 3a to,
MTO 6bU7O B nHP. B TO BpeM^^ 6ejIOpyCbl ^eHCTBHTejlbHO nOJIyHHJIH
BO3MO>KHOCTb Bbl6HpaTb Me^K^y TpeMa OpHeHTaiiHJlMH: HaUHOHa^bHOH
(6e^opycCKOH), npaBocjiaBHOH h He3aBHCHMOH (nHiiieM b KaBMHKax
noTOMy,

ito

ei

no^aepjKHBaiiH

yxoamHe

KOMMyHHCTbl). H HTO )Ke OKa3aJIOCb?

-roraa

HelBHCHMbJH

co

cuenti

KaHflHflaT

nojiyHHji 18200 to^ocob, 6ejiopyc — 14000, a npaBOCJiaBHbrti - 11000.
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Heo6xoaHMo o^^Haico cKa3aTb, hto nocjie 3thx nepejioMHbix
SejiopycM 6bum 3aMeHeHbi

no^bCKHMM

cpeacTBaMH

MaccoBOH

MH(Į)opMauHH, Bce 6ojimie nucanM m roBopn™ o npo6jieMax h ^enax
3tom coiinajii>HO-3THH4ecKOH rpyniibi. Bejiopycbi CTajin npo^HbiM
^JieMeHTOM 06meCTBeHHOH JKH3HH He TO.IIbKO B 6ejIOCTOKCKOM
BoeBoacTBe. A.CaaoBCKMH nHcan, hto HaiujiHcb ohh b raaBHOM TeneHHH
nOJIMTHHeCKOH ^KH3HH B riOJIbUie, HTO CT3JIH Cy6l.eKTOM 3TOM ^KM3HH .
Ha^^o noJiHOCTbio corjiacHTbc^ Toce c aBTopaMH y^e6HHKa hctophh
BeJiopyccHH, Koropue nHcanH, hto b 1989 rogy BnepBue nocjie BTopoii
MHpoBOH BoiiHbi 6ejiopyccKoe aBH*eHne CTano caMocroaTejibHofi
nOJIHTHHeCKOH CH^OH H nOflBUlHCb Ha^e^iCabl Ha TO, HTO B CJie,0yiOlHHX
Bbi6opax 6yayr c hhm CHHTaTbca nojibCKHe naprHH b otom paiioHC
flOJlblDH5.
MjvieHHO b to BpeMfl b 3toh couHanbHOH rpynne HanajiH
Bbipa3HTexibHbie cHMrrroMbi o^KHBjieHiu BH>TpenneH žkhshh.
b 1990 ro^y, Kposie cymecTByiomero y^ce c nsTHaecsrrb^^ roflOB
e%eHe^eiibHKKa HHBa, 5eJiopycbi HanajiH FOAaBaTb eceMecaHHHK
4aconHC. B ^tom *e ro^y ocHOBaH C0103 6ejiopyccKHX atypHanHcroB,
a b 1991 - Cok>3 6enopycCKOH MOJiOfl^KH. B 1993 r. bohhmkjio
BejiopycCKoe HcrropHHecKoe TOBapHinecrBo, Kcrropoe cHcreMaTHHecKH, 2
pa3a b roa H3aaeT BenopyccKHe HCTopHHecKHe TeTpaaH. VteaaBHa
pyKOBOaCTBOM H3BeCTHOro HO3Ta fina HHKBHHa, no HHHUHaTHBe
KOToporo m^aeTca Toace BH6iiHOTeKa BejiaBe)KH (^o chx nop Bbiuuio
6ojibiue narHaecHTH khmt). Hh Hmkbhh aan^eTCa Toce peaaKropoM
eiKeroaHHKa TepMannjibi. B cbokj o^epeflb H3BecTHbiB npo3amc
CoKpaT ^Ihobhh m^aer e^KeroaHHK

Annus Albaruthenicus

h

opraHH3yeT BcrpeHH yneHbix H3 pa3Hbix CTpaH EBponbi, 3aHHMaioiiiHXC^i
6ejiopyccKOH jurrepaTypoii. BejiopycCKoe o6mecTBeHHO-KyjibTypHoe
ToBapHiuecTBO opraHH3yeT 4>ecTHBajiH 6ejiopyccKOH necHM, a MOJioa^5Kb
4>ecTMBajiH - mojio^&khoh My3biioi BacoBHma. ^o6aBHM euie, hto
npeacraBHrejib

SenopyccKOro

MeHtiiiHHCTBa,

JleoH

TapaceBHH

npHHaane>KHT k irymimt b MHpe coBpeMeHHUM xyao>KHiucaM.
CBHaerejibCTB aKTHBHOCTH 6e^opycoB B Ilo^buie HaMHoro 6ojibuie. 3ro
3HaHHT TO)Ke, hto 6eJiopycw CTpeMaTca k TOMy hto^h nojibcicoe
6o^braHHCTBO hx 3aMeTmio h aoueHitno, hto ohh aRiiaioTca
paBHonpaBHUMH rpa^caaHaMH 3roii CTpaHbi, Koropaa aBjiaeTc^ hx
6
Ha
MeHbuiHHCTBa

nym
B

HH-rerpauiiH

Flojibme

KaK
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h

ciuioHeHHa

6ejiopyccKoro

couHajibHO-30'HHMecKOH

rpynnbi

a mhofo nperpa^, cpe;i,H Koroptnc cjicoyer, Ha Haui
1) BHyrpeHHee paccjioeHHe m ptanvma HHrepecoB b rpynne,
2) cTpeMJieHHe HeKorop^K nojibciare napnni Hcnojii^oBaTb 6ejiopycoB
nnn cbohx uejiefi, 3) He^ocTaTOHHbiii ypoBeHb HauHcmaJibHoro
caMOco3HaHH, 4) HėAocTaTOMHa^ MaTepHanLHa^ noA^epacKa nojibCKoro
) ruioxHe B3aHMooTHOtueHHfl Ha rocyaapcrBeHHOM ypoBHe
PecnyGjiHKOH Ilojibuia h Pecny6jiHKOH E&rcapycb.

p
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3jn>^c6eTa Hhkbhh b pa6ore ,JJiatoruska mniejszošč narodowa jako grupa
stygmatyzowand\ Biatystok, 2000.
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MOHorpacĮiHH ,J^ialoruf, Warszawa: Trio, 1999. B 2003 r. Buuuia ero ^e
,J^oeeiuiax ucmopuft Eejtopyccuu" Ha 6ejiopyccKOM 3UKe.
6.KaK noKa^iH Hccjie^OBaHHH A.Cą^oBCKoro, oejiopycu na^e noHHMaioT
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(b 3HaieHHH perHOHajitHOM). Cm.: ^ogranicze. Studia spoteczne", t VII, 1972,
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The Belorussian Minority in Poland as a Sočiai Group

Mikolą} Krak
Summary
In the paper it was undertaken to defme the specific character of the
Belorussian minority in Poland as a sočiai group (ethnic one) living mainly in the
Bia^ystok region. The characterization of the group contains both integrating and
disintegrating factors. Integrating factors (the common language, culture,
religion) enable Belorussians to exist and function in the neighbourhood of the
Polish majority^ hovvever, disintegrating factors result in a gradual assimilation,
interior disintegration and the national avvareness decline, which in the ftiture is
bound to cause the disappearance of this national minority in Poland.
Key words: specific character of the Belorussian minority in Poland,
integrating and disintegrating factors
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IIAJIOMHHHECTBO B HPOinjIOM H CErO/PM
Waclaw Szerszunonricz
Wyisia Szkoia Finansčw i Zarządzania,
ui. Grumvaldzka 1, 19-300 Eik
studium@edukom.net
O 3cxaTOJiorHH najioMH^ecTBa h 3toS hjkh b ^h3h
iHeMy noKOJieHHio roBopnn> Hejienco, a aaHce mohcho 3ajĮyMaTbCfl, a
Boo6me ctoht jih? HecMorps Ha TaKoro po^a coMHeHiu, Hąao cKa3arb, ^to Ha
npoTfl^ceHHH TbiCHHejieTHft najioMHHMecKoe znu^^cemie He 3a6biTo h BonpeKH
pa3HUM npensTCTBHiiM npoaojDKaer pa3BHBan>C)i. IlpHMepHO ^ecsTfa JieT TOMy
Haja.i no mhpobhm cTa™craqecKHM ^aHHtiM KOJiHMecTBO nmiHrpHMOB
npeBUCiuio 240 mhjuihohob ^ejiOBeK; 150 mhjuihohob h3 hhx 3to xpHCTHaHe'.
KjHOieBbie cjioBa: KyjibTOBbie Mecra nanoMHHMecTBa, na.ioMHHnecTBO
K8K pCJlHI HOIIIOC COfiUTHe
KynbTOBbie MecTa nanoMHHHecTBa BO3HHKajiH ywe b caMbie apeBime
BpeMeHa h noaB^iuiHCb b pa3Hbix yrojiKax MHpa. CsaTbie 3eMJiH b
IlanecTHHe nojiyMmiH H3BeCTHOCTi b nepBbie CTOJieTHa hobom 3pu,
eBponeHCKHe ueHipbi nanoMHHHecTBa, b tom <mcne noJibCKHe - 3TO
paHHee cpeflHeBeKOBbe. Ha KapTe coBpeMeHHOro, cvurbHo
aTeH3HpoBaHHoro MHpa, Ka3aiiocb 6w, ^oiekho 3thx Mecr y6biBarb.
OKa3biBaeTca, Hao6opoT, hhcj^o KpynHwx najioMHHMecKHX KOMiuieKCOB
nocreneHHo

yBejiHHHBaeTca;

bo

MiiorHX

MecTHocTax

BoccraHaBJiHBaioTCii BHOBb CBHTue Mecra, KpynHbie caHicryapHH, MecTa
MyneHH^ecTBa. Bo^buiHHCTBO H3 hhx nocuameHM BoroMaTepH, naKOMyHH6y^^b cBjrroMy hjjh MyHeHHKy, OTflaBineMy cboio aonHb 3a Bepy.
OaHOBpeMeHHO b HauiH flHH nosBJisioTCs coBpeMeHHbie rojiro^)H
•roTajiHTapH3Ma, k KOTopbiM ocTaBomeca b atHBbix cneuiaT noMo^HTbca
3a ^yuiH norn6inHx, coxpaHHTb naMTb o cbohx 6jijdkhhx, tcx, kto cxan
^epTBOH HacHjitm, HeHaBHCTH, KOMMyHH3Ma h HauH3Ma h jxpyrnx
2
aK

penHTHO3Hoe

h

o6mecTBeHHoe

H3BecxHO c noHBjieHHeM MejioBeHecTBa. nepBo6biTHbie nneMeHa TaioKe
ornpaBjuuiHCb k MecTy npe6biBaHH cbohx HaojioB, 6oikkob, cneuivum k
CBOHM fOpaM, KyJIbTOBbIM ijepeBbaM. CB9TbIM pOAHHKaM, KaMHSIM.
IlyTeuiecTBOBajiH b y6e)KneHHH, hto b CBTbix MecTax CMoryr ynpocim.
ypojKafi, OTMeHHTb Hefi^aronpHiiTHyio noroay, noMOMb 3^opoBbK),
oTMeHHTb Heao6po*ejiaTejibHyio cyflb6y. najiOMHmecTBO s^uhhmkob
BupacTajio Ha uosBe Haiypajn>HMX o6cTO^rejii>CTB, Ha jihmhom onbrre
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Me/ioBeica. Oh noHHMan (Į)eHOMeH jkh^hh h SoraTC-rao
Hacjie^He ^aHHoe eMy EoroM. J1k>^h b ApeBHHe BpeMeHa, Mo^cer 6biTb
I104C03HaT6(lbH0, KO BCeMy OKpyiKaiOmeMy OTHOCHJIHCb C ^oJIbUIHM
yBa^KeHHeM, ^oueHHBaa CBarocTb ophh, Bo^bi h ^pyrHX cthxhh.
Ha npoTSBKeHHH TbicaHejieTHfi ^ejioBeHecTBO HcnoBeayeT nojiH- h
MOHOTeHCTHHecKHe penHrHH. He3aBHCHMO ot reorpa^mųecKOii uiMpoTU
h aaHHoro MaTepHKa Bepyiomne HaaeioTCa Ha to, mto nocne CMeprH
ne/iOBenecKa^ )KH3Hb He KOHHaercH. B ncropHorpa(j)HM pa3BHTbix
HapoflOB msecTeH KyjibT npe^^KOB h Bonpoc 3arpo5HoH >kh3hh. ^ra
npo6jieMaTHKa Bouina b ocHOBy He tojuko pe^HrHO3HOH, ho h o6uieH
Ky^^Typbi h uHBHjiH3auHH. IIpaBaa o tom cBCTe ompaerca He TOJibKO
Ha pe^HTHO3Hbix ^^orMax, OHa oco3HaeTca yMOM, cep^ueM h
nOAKpenjrseTci! 6ojibuiHM MHOroBeKOBbiM onbiTOM, HaicaruiHBaeMbiM
pa3HbIMH HapO^aMH. 3itpaBOHpaBCTBeHHblH HCJIOBeK ^OBOJlbHO ^aCTO
HcnuTbiBa^T 6ocbio MHfiocrb h Hy^^o^eficTBeHHoe BO34eHCTBHe caMoro
focnofla. Ha 3tom nonp^me oco6yio aefiCTBeHHocn> nposB^aioT
rocno^HH 6jia>KeHHbie h CBsiTbic, a TaioKe MHoromicjieHHbie, cjiaBamHeca
HKOHbl K (Į)HrypKH4.
aHHbi\ KOH<Į)ecHH BnojiHe C03HaTenbH0 crapaKiTC eme
npiKH3HeHHO CHHCKaTb ^iia ce6a 6jiaronojiyHHe He TOJibKO 3^ecb H
ceroflna, a Bce Maine 3a6oT)iTca Bnpe^b, ayMiia h o He&ecHOH xch3hh.
3ra npo6jieMaTHKa BOJiHyeT yieHwx Taro^e ceroflHa. Ohh cepbe3Ho
3aHHMaK)TCa MCTOpHHeCKHMH naMdTHHKaMH, KOTOpblX HaXOflaT B
nnpaMHziax cĮjapaoHOB, b uapcKHX h Kopo.ieBCKHx MaB3Ojieax, b
KHa^ecKHX KypraHax, b capk-o<}!arax h rpooiiHuax Be.ibMOiK. b Morn,iax
npoCTwx

jiio^e^^.

3ra

TeMaTHKa

^KMBa

b

MHoromicjieHHbix

npoH3BeaeHHax (įiojibiciopa pa3Hbix Hapo^oB MHpa. OHa *e noaBjiaeTca
Ha crpaHHųax xyaocecTBeHHOH jiHTeparypbi, npHcyrcTByeT b TeKCTax
OCHOBHbIX CBaTbIX nMCaHHH H 3aKOHOB.
Bonpoc 3arpo5HOii jkihhh h HyaoTBopHoro BO3fleiiCTBHa Borą h
CBaTiix Ha BepyK>mHX Bxo^^HT b cocTaB HeocnapHBaeMbix aorM ^K)6oro
BepoHcnoBeAOBaHHa. EjiH3OCTb rocno^a h cBSTbix, Kaityio HciibiTbiBaioT
nanoMHHKH b MecTax najioMHHHecKoro KyjibTa yKpeonaeT hx Bepy m
Haaeacfly, ^ecb omymaiOT rocnoamoio MHJiocTb. BorOMOJimneca
nnnHrpHMbi, He majisi cbohx ycmiHH, CTapaiorca Bocnojib3OBaTbca
meapocTbio cbohx aHreHjioB-xpaHHTejieH h cBSTbix c TaKHM ate MMeneM
Ka^ MOjiaumfics5. Ohh CTapaioTca cnacTH cboio ^yujy h 3acjiy>KHTb Ha
3arpo6Hyio BeHHOCTb.
^(OBojibHO peflKH cjiy^aH oTpHuaHHa jhoSoH pejiHrHefi Bepu b
3arpo6Hyio cH3Hb. IIohth He BCTpa^aeTca TaKoe BepoHCnOBe^oBaHMe,
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corjiacHO KoropoMy Bce HaMHHaercs h KOHiaerca 3aecb Ha 3enuie. B
HeKOTOpofi CTenCHH TaKHM MCKJIIOHHTejIbHblM nO^XOAOM K nOHMMaHHIO
HejioBeica

Ha tom CBere

xapaicrepH3yeTcji HyaeftcKoe

HHe, o Heiu mcokho y3Han> H3 pa3Hbix tnoBapeH,
MOHorpa(Į>Hfi6.
B HacToamee BpeM

b MHpe ^oBOJibHO mhopo aTCHCTHHecKMx

ueHTpoB, Koropbie npo^^OJDKaioT BecTH 6opb6y c BoroM. Ohm
BbicMeHBaioT

6oroMonbe,

oco6eHHO

pejiHrno3HocTb

nojibCKHx

KaTonHKOB h Boo6uie xpHCTMaH b eBponcficKHx crpaHax. B
6ojibuiHHCTBe cpei^CTB

MaccoBOH

HH(|)opMauHH

nponaraHUHCTbi

6e36o>Ki>s rpy6o kphthkjtot 3aKOHbi xpncTHaHciBa, Koropbie Jienrn b
ocHOBy coBpeMeHHoii eBponeflcKOM KyjibTypbi, ocho^hmoh Ha
JiaTHHCKOti Tpa^^HUHH7. C IlOMOmbtO HOBeiiUJHX HHCTpyMeHTOB
crapaioToi pa3pyuinTb Mo^ejib MHoronoKOJieHHoii ceMbH, HcnopraTb
naTpHapxanbHyio cMcreiny BocnHraHHii aerefi h MOJioaoro noKoneHmi.
CornacHO npHHiiHny jiH6epajibHbix vtaeojioroB Ha BbiuieHa3BaHHOM
nonpHUie noaBHjiHCb HOBbie jUKeBocnHTaTe^bCKHe H3o6peTeHHii. TaKHM
o6pa3OM BMecro MaTepH h 6a6yuiKn pa6oTaer rejieBfoop, b KBapTHpe
uapHT KONfnbioTepHaM Hrpa, areHCTHHecKHe KHHrH, xypHajibi m (Į)HjibMbi.
B nocneaHee BpeMs noBHjiHCb xhth hoboh reHepaujiH - HHTepHeT h
cotobuh Tejie<t)OH. O6iueaocrynHocn> 3THx Hy^o-TexHHK BM3Bana y
h ncapocncoB onacHyio cioiOHHOCTb k hx 3/ioynoTpe6jieHmo.
HOBax 6ojie3Hb - naTojiorHHecKaa npHB3aHHCx;Ti> k
HmepHery m ccrroBOMy Tejie<Į)OHy, KOTOpbie He toju.ko pa3pyuiaioT
ncnx^Ky noTpe6HTejiH, ho h o6jiyHaioT ero Teno8.
ynHTbiBa^ TaKoro poaa fleftcTBHTe^bHbie (^alerų h apynie
npe^nocfcinKH, mo^kho cMejio cKa3a*n>, hto coBpeMeHHoe Mo^o^oe
noKOJieHHe nponHTaHO BCeo6u^HM BeuiH3M0M h noTpe6HTejibCKHM
oTHouieHHeM k ^h3hh, >tto hx vmom h cepiiuaMH OBjiaflejia >K3jK^a
pa36oraTeTb, HeMca/ieHHO flo6Hn>ca na*nBbi. Bce 3to bh^uo Bonpyr
Hac. Hapa^y c tthm, BecbMa 3HaųHTeJibHa<i ųacn> mcio^^kh He
3a6uBaer o KocTejie hjih uepKBH, noMHHT nonr nepe^ poAMTejisiMH h
CTapuiHM noKOJieHHeM, o tom, hto npHxoflHT crapocTb, mto tejiOBeica
maer HeMHHyeMa CMepTb u BCTpena c FocnoaoM. Hcxom H3 3thx
npe^nocbuiOK MOJiOAbie jik>^h ^yMaioT o cnaceHHH CBoefi jxyuin, xoT8T
noexaTb b CBTbie 3eM^H, nph6jth )m bcn k CBepxi.ecTecTBeHHOMy.
HcTopH^^ uHB(uiH3auMH (TaioKe coBpeMeHHOH) noKa3biBaer, mto
jiiKenponaratvia arcHcroB bo mhoiom BpeAHa, ho oHa He CMOncer
HapyuiHTb nopa4OK ycTaHOBJieHHbiH Botom. He Bce noz^aajorcji peKJiaMe
h r^e-TO BHe Me^oBeneCKOH cnecH ^p^MJifor 3ajiecH ^ojira nepe^
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CoMareneM

Mupa,

rne-TO

pa6oTaiOT

aaTHHKH

cnacemia.

Ohh

6o^pCTByK)T H B MOMeHT HaM HenOHaTHblH HaHHHajOT TpeBO^CHTb
MexaHH3M HauieM coBecnt, KOropa^ HBJiaeTca 6o>KbHM nonapKOM
aaHHbiM -iHUib TOjibKO ^ejioBeKy! 3tot cHrHan Bbnbiuaer pa3flyMba o
6yaymeM, o cnaceHHH. Hmchho noroiuy co cbohmh npocb6aMH
o6pamaeMC

k cbst^m HKOHaM, MomaM cbti>ix mm noJii>3yeMca

HCUejIHTejlbHblMH KJlJOMaMH. HaiUH MOJIHTBbl Hepe^JKO nOJlyMaiOT OTKJIHK
H HCnOJIHeHHe HaillHX OJKHaaHHH H Mpe3BbIHaHHbIX 3(į)(Į>eKTOB9.
TaK no MHpOBbIM, KaK H OTeMeCTBeHHbIM CTaTHCTHųeCKHM aaHHHM
H3BecTHO, >rro H3 rofla b roa ^hcjio nanoMHHKOB Bbipa3HTejibHO pacTer.
3aecb ao6aBHTb, mto cpeflH hhx 3HaMHTejibHa ųacn. 3To
b. B riojibuie flOBOJibHO ^acTO opraHH3yK)T neuiexoaHbie
CTyaeH4ecKHe najiOMHHiecTBa, name Bcero b HeHcroxoBy. KpynHbiii
pOCT HHCJ13 najTOMHMKOB B yCJIOBHJIX aHTHpejIHTHO3HOfi 6opb6bl MOJKHO,
no HameMy mhchhk?, CHHTaTb 3HaKOM BMeuiaTejibCTBa Focno^^Hero.
3aTpyflHeHH b pa3BHTHH nanoMHHMecTBa HMeioT MacTO nojiHTHHecKHH
xapaKTep. Ochobhhm uempoM najioMHHHecKHx MeponpHaTHH xpHCTHaH
- 3To CBaTbie 3eMJiH riajiecTHHM h Hepy3anHM. KaK H3BecxHO, cefiqac
3TO onacHbie Mecxa H3-3a najiec™HCKO-H3pannbCKofl bohhu.
BeccnopHbie (j>aicrbi BO3aeiScrBHji Borą Ha cyflb6y oT^ejibHoro
MejiOBeKa h Ha ijejiue Hapo^bi no^TBep^icziaeT Hcropua MHoroHHCjieHHbix
njieMeH, iiamiH, HapoaOB n rocyaapcTB He TOJibKO EBponu, ho h apyrnx
CTpaH MHpa'. Y 60JIbUIHHCTBa H3 HHX CnaB3TC9 CBOH CBaTbie MeCTa,
cboh caHKTyapMH, KOropbie ^bjuiiotcs npeaMeroM Ha^HOHajibHOH
rop^ocTH. B HameH CTpaHe hx 6ojibiue ieM b apyrHX eBponeHCKHx
CTpaHax, TaioKe h nHiiHrpHMCKoe aBHaceHHe b Flo^biiie pa3BHBaeTca
6onee aHHaMHMecKH ieM b coceaHHx rocyaapcTBax. Ilepefl TeM KaK
uiHpe 6yfleiu roBopuTb o HauiHX TpaaHUHx, npHaeToi o&bacHHTb
npoHcxo)KfleHHe ynoTpe6jiaeMbix 3aecb chhohhmhhcckhx TepMHHOB
ncuioMHUK h nmuzpuMM. Bocnojib3yeMca TonKOBaHHeM np<Į)eccopa
^lreJuioHCKoro yHHBepcTHCTa Ahtohm ^uKOBCKoro: „^rHMO^ormi
noHSTHJi nunuepuMM yxoam KopHaMH b rjiy6oKyio apeBHOCTb.
TpeHecKHM TepMHHOM per-epi-demos (hto 6yKBanbHo o6o3HaHaeT
HjoKe3eMeu, Hepe3naeHT) Ha3biBa^H nojioMHHKa hjih anyMaHHoro
nyTeuiecTBeHHHKa. ^ĮaBHee jiaTHHCKoe cjiobo peregrimus o6o3HaHano
jthuo CTpaHCTByiomee no hjtkhm 3eMJMM hjih He HMeromee
rpaC^aHCKMx npaB. O6pa3OBajiocb oho H3 ^Byx cjiob per-agros h
o5o3HaMajio MejiOBeKa, KoropuS naeT (nepexoanT) nepe3 none, BHe
CBoero MecTa npeSbiBaHHa, aane^o or aoMa (peregre -Ha Hyac6HHe,
3a rpaHHueii,

He ^oMa). Onpe^eJieHMe peregrinatio Ha
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npe6biBaHHe BHe poaHHbi, CTpaHCTBOBaHHe, nocemeHHe HyjKira cTpaH. B
ochobhom TOjibKo b XII BeKe 3tot TepMHH cianH ynoTpe6jijiTb Ana
onpeaeneHHa pejiHrHO3HOfi
MeCT"(nepeBOfl - B.LU.)".

npaicrHKH

nocemeHiu

CBim>ix

B pyccKOH3biHHOH Tpaj^HUHH name ynoTpe6ji5ieTCJi TepMHH nanoMHUK^
h aBTopHTeTHbie cjioBapH onpeacnflioT ero 3HaMeHHe He yKa3biBan Ha
npoHcxo>KaeHHe12. B aopeBOJiJOUMOHHbix yne6HHKax HcropHH h
pejiMrHH 3T0 cjiobo o&bacHjiocb cneayiomHM o6pa3OM: najioMHHKH
nocjie nocTOB h mojichhh b Hepy3anMMe, ompaB^ii^cb b o6paTHbifi nyrb
jiOMajiH uctbh nanbMbi, KOTopbie, npHHeoi Ha poflHHy, BcmajiH aoina b
yr^y KOMHaTu KaK TairHCMaH, 3auiHmaiouiMH ^oM m ero JKHTeiieH. B
nojibCKOH KyjibType KpoMe cjiOBa pielgrzym chhohhmhhcckh
ynorpe6^aioT pątnik, iro b CTaponoJibCKOM mbiKe o6o3Hanajio
6oeoMOJietį hjih 6oe0M0JibHecmeo.
Ochobhoh 4>oHfl najioMHHMecKHX Mecr b Flojibuie cjio^KHJic^ b 3noxy
CpeAHCReKOBbs Ha nepejioine XI h XIII BeKOB, oflHaKo o*HBjreHHe
pejiHrHO3Hofi

nocemaeMOCTH

3to

onepe^Hbie,

H

CTOJieTHa. y*e UHTHpoBaHHbiH npot|)eccop ^ukobckhh
CAe^iaTb roHHbie no^c^eTbi: „3HaHHTejibHaii HacTb nanoMHHiecKHX
caHKTyapneB 6bijia ocHOBaHa b XIV-XV BeKax (16%), ho 6o^buiHHCTBo
H3 hbx npoHcxoflHT H3 XVI1-XVIH BeKOB (53%). B cboio onepeflb TaKHe
o6beicrbi pejiHTHO3Horo Ky/ibTa, k^k hkohm h ^>nrypKH OTHOcaTca k

XIV-XVI CTOJieTHjiM (43%) h XVII-XVIII bb. (41%) [nepeBoa B.1II.]"13.
H3-38 paccTOiiHHji ot Hepy3aJiHMa h cpeflHeBeKOBoro 6e3aopob
CTanH noa&nTbCii b eBponei)cKHX CTpaHax, Ha noao6we nanecTHHCKHx,
CBOH

KajibBapMH, CaHKTyapHH^ MyaOTBOpHbie HKOHbl

c^aBHbie

Hcue^eHHjiMH cB^Tbie

H

(ĮmrypKH,

hctoihhkh. ^lo6aBHM euie,

hto

nyTeUieCTBHJI K CBSTUM MeCTaM, CB^I3aHHbIM C MHCyCOM XpHCTOM MOrjlH
coBepuiaTb TojibKO MjieHbi KopojieBCKOH, KH^uKecKOH h apyrHx
3ajKHTOMHbix ceMefi, TaK KaK j^^j\QKOQ nyTeuiecTBHe TpeGoBano mhoto
BpeMCHM H OOJlbLUHX (j>MHaHCOBblX CpeaCTB.
Bo3HHKHOBeHHe OTeMecTBeHHbix ueHTpoB nanoMHHųecTBa ycrpaHJino
Ha3BaHHbie nperpa^bi. FlpHMepHO, aJi^ npeoaojieHH^ nyTH H3
6ejiocroKCKoro BoeBoacTBa b FlajiecTHHy neujKOM Tyaa n oGpaTHO
TpeSoBajiocb b cpeaHeM nsTb MecsiueB. IleiiiexoaHbie
nyTeuiecTBiM k OTenecTBeHHbiM caHKTyapH9M 3aHHMajiH 2-3
FIpaBaa, ceroaus mojkho Ha caiMOJiere aojieTeTb b HepycajiHM Bcero 3a
HecKOjibKo ^acoB, npHTOM euie b KOM(^>opTa6ejibHbix ycjioBHnx. OaHaKo
Bonpoc

-

TaxoB

BHa
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crpaHCTBOBaHUji

oto

eme

hjih y^e SKCKypcna? Bo Bpeiaa 3KCKypcHH
^, iioctob, noKa^HHa, Hao6opt>T — yHacTHHKOB
yflOBOJIbCTBHS B nOJIHOM 3HaHeHHM 3TOTO CJIOBa.
B nojibuie TaK KaTOJimcH, TaK h npaBocnaBHbie CTporo oo6jno^aior
Tpa/IHUHOHHblH BHa nOCemeHHa KyjIbTOBbDt MeCT. CTOHT 3AeCb
3aMeTHTb, MTO najlOMHHHeCTBO KpOMe OCH0BH0H pejlHTH03HOH H
ųepKOBHofi uejiH BbinojiHaeT o^eHb 3HaiMTejibHyio BOcnHTaTejibHyio
pojib. MHorae onpauiHBaevibie iiiimh muiHrpHMbi (42%) TBep^^irr, mto hx
onepeaHoe yMacTHe b CBaTbix nyreinecTBHiK nocreneHHo oGoramaer hx
mtHHOCTb.
pe)KHBaHHe penHrno3Horo coaepacaHHa, hx jiHHHoe
H *awa HcnpaBHTb cboh orpHuaTeJibHbie npHBbiiKH,
CKJTOHHOCTH H HaBbIKH npHHOCHT nOJlOJKHT&nbHbie pe3yjlbTaTb[. B O^HH
pa3 y^aercfl H36aBHTbcfl ot 6ojre3HeHHoro Bne^eHHJi k Ha
^^pyrOH — OCBo6o^^HTbCJI OT ajIKOroJI^l HJIH HHKOTHtia, B C
npHMepHO, ot šoku, jieHH h Apyrnx nopOKOB.
Ctoht 3aecb flo6aBHTb, hto 06 3toh neci.Ma peanbHoii,
nojib3e ot ynacTHsi b najioMHHiecKHx MeponpnaTH9x
KpHTHKyiomHe ^yxoBeHCTBO, ^epKOBb h Bepyioun^^ KaK BCer^a
He 3a6biBa)i o^naKO BMCMCHBarb npHB83aHHO(m> xpHcrnaH k CBoeMy
BepoMcnoBeflOBaHmo KaK HacjieflHK) cbohx npeaKOB.
B caMOM Hanajie nojibCKOH najiOMH^mecKOH

Tpsmmj)w

flOMHHHpoBano cBsrroe MoiuenoKJioHeHHe - cb.cb. BoHuex, CraHHCJiaB,
^iABHra h ^pyrne. IIotom CTaji npeo6jia^aTb KyjibT BoroMaTep^14.
Oco6yK> nonyjispHocTB b CTpaHe h H3BecTHocTb 3a py6ecoM npnoSpejia
Hy^OTBopHas HKOHa FIpecBsiTOH Boci>eH MaTepu H3 nayjiHHCKoro
MOHacTbipa b ropofle MeHCToxoBa15. Jlnuib 3a OflHO jieTo cioaa npxoflHT
neiIIKOM TbfCHH TpHCTa najIOMHHKOB.
B nocneaHee Bpeiua KpoMe HeHCToxoBbi CTajin ^^HHaMHHHO
pa3BHBaTbca h nojrynaTb MHpoByio H3BecTHocrb TaKHe ueHTpu
nanoMHHHecTBa b flojibuie, KaK KajibBapHa 3e6)KiwOBCKa, BapuiaBa,
Fypa Cb. AHHbi, HenoKansHyB. BoJibiuoH H3BecTHOcrbK> c^aBTcii
caHicryapHH JlHX3Hb, IleKapn CjieHCKe, fHe3HO, a Tai^te reT>KBanfl,
BenrepoBO, Ko^3Hb, KajibBapMa IlaunaBCKa, BaM6e^cHųe h MHorHe
^^pyrHe. O6mee KOJiHHecTBO nojibCKHX nanoMHH^ecKHX ueHTpoB 6ojree
mthcot. B nocjieaHHe roaw Ha nepaoe MecTO BbHBHHyjica JTHX3Hb.
KpOMe o^cHB^eHHOH pejiHrHO3HOH AeaTejibHOCTH 3TOT ueHTp HBJiaeTca
BejiHKOJienHbiM h rpoMa^HbiM oS^eKTOM caKpanbHOĖi apxHTeKTypbi,
3ac^y5KHBaioiUHM nocemeHHH h ^ocTOHHbiM TpeTbero TbicanejierHa
xpHCTHaHCTBa.
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MO^KHO CKaMTb, HTO ^BO.^K)UHfl naJlOMHHHeCKOft
(^>opMMpoBanacb Ha npoT^^ceHHH ^^Byx tuchm JieT. ymiTbJBa^
Koropbie bhocht yxo;iamee BpeM, nsmo cica3aTb, ^ro
COXpaHHJiaCb peJIHrHO3HaJI KOppeKTHOCTb H 6JlH3OCTb naJIOMHMKOB M
Eora.
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Pilgrimages in the past and nowadays
Waciaw Szerszunowicz
Summary
The focal issue of the paper is to discuss visiting places considered sacred.
The aim of such visits was to meet God and to pray for certain graces.
Pilgrimages used to be different in the past. Christian pilgrimages were formed
in the first ages of A.D. Novvadays pilgrimages retain the idea of the part,
however, ways of traveh'ng changed. Today reaching Palestme from Poland is
not performed on foot, with fasts, sacrifices, penances. TravelHng by plane lasts
a few hours, which are spent in comfort. However, the question arises whether it
should be called a pilgrimage or a trip.
Key words: sacred places, pilgrimage as the rengiuos event

LIETUVIŲ DIASPORA: IŠTAKOS, KULTŪRINIS
PERIMAMUMAS, PERSPEKTYVOS
Eugenija Krukauskieni
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
ehiikaus^iakas.lt
Lietuvių diaspora suprantama kaip lietuvių tautos dalis, pasklidusi po pasaulį
(priverstinai ir laisvanoriškai). Jos ištakos siekia kultūrinę emigravimo tradiciją
iki nepriklausomos Lietuvos paskelbimo bei emigracinės tradicijos tęstinumą
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Kultūrinį perimamumą lemia ne tik jaunimo
švietimas, bet ir kultūrinių renginių gausa, sielovada lietuvių kalba, informacijos
sklaida. Lietuvių diasporos perspektyvos gali būti siejamos ne tik su jų kultūrinio
identiteto palaikymu užsienyje, bet ir su ketinimų emigruoti iš Lietuvos
realizavimu.
Raktiniai žodžiai: diaspora^ kultūrinis perimamumas, kulto riois
identitetas

Lietuvos gyventojų naujausiai emigracijai pasiekus dabartinius mastus
ir jungiantis į bendruomenes su ankstesniais emigrantais bei jų
palikuonimis ir etninėse lietuvių teritorijose (dabar priklausančiose
kitoms valstybėms) gyvenančiais lietuviais, galima žvelgti į ją kaip į
diasporą, kuri dažnai apibūdinama kaip tam tikras etninės populiacijos iš
bendros protėvynės išsibarstymas užsienio arealuose, dažnai dėl
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priverstinių ar trauminių aplinkybių1. Postmoderno laiku, kalbant apie
globalizaciją, neretai pabrėžiama, kad diaspora gali būti įvardinta, kaip
kurios nors žmonių grupės, nepriklausomai ar priverstinai, ar

laisvanoriškai išsibarsčiusios po pasaulį, padėtis . Diasporos termino
atsiradimas pirmiausia susijęs su žydų tautos patirtimi, tačiau
šiuolaikiniame diskurse jis naudojamas bet kurios migruojančios grupės
apibūdinimui.
Lietuvių diasporos daugialypiškumas aiškinamas jos formavimosi
šaltiniais ir būdais. Jai priskiriami ne tik Lietuvos istorijoje užfiksuotų
emigravimo bangų lietuviai, bet ir posovietinės erdvės užsienio lietuviai
(tremtiniai, sovietmečio darbo migrantai, pasilikę po tarnystės sovietų
armijoje ir pan.) bei buvusių Lietuvos etninių teritorijų (Lenkijos,
Baltarusijos, Mažosios Lietuvos ir pan.) nuolatiniai gyventojai. Šie
diasporų formavimosi skirtumai lemia jų palikuonių kultūrinio
perimamumo, kultūrinės identifikacijos pobūdį. Požiūrio į užsienio
lietuvius kaip į diasporą pozicija aktualizavosi susikūrus Pasaulio lietuvių
bendruomenei (PLB) 1949 m., kurios pagrindinis tikslas tuo metu buvo
Lietuvos nepriklausomybės siekis3. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę,

PLB veikla buvo išplėsta į Rytų kraštus, jų bendruomenės įsijungė į
pasaulio lietuvių veiklą.
Dabartinė, atkurtos nepriklausomos Lietuvos emigrantų banga,

siekdama išsaugoti savo kultūrinį tapatumą svetur, vis dažniau įsijungia į
lietuvių bendruomenių veiklą užsienyje. Lietuvių diasporos senbuviams
dažnai yra sunku suprasti priežastis, kodėl jie palieka tėvynę, o
naujiesiems emigrantams - kodėl ankstesnių emigracijos bangų išeiviai iš
Lietuvos ir jų palikuonys negrįžta į Lietuvą.
Pasaulio lietuvių bendruomenių kraštų vadovai ir pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungų kraštų pirmininkai kasmet renkasi į suvažiavimą, kurį
organizuoja Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės. 2007 m. rugpjūčio 6-9 d. jie buvo susirinkę
Kernavėje iš 27 šalių: Vakarų ir Rytų Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos,
Australijos, Rusijos, Kazachstano, Gruzijos. Lietuvos Respublikos

Prezidentas Valdas Adamkus savo kalboje suvažiavimo dalyviams
pabrėžė diasporos vaidmenį lietuvių tautos gyvenime: „Kur bebūtume,
turime jausti, kad esame nedalomos tautos dalis. Mūsų pagrindinė idėja ' Giddcns, Anthony (2002). Sociologija. Kaunas: Poligrafija ir informatika, p. 250.
2Held, David ir kt. (2002). Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika, kultūra. Vilnius:
Margi raitai, p.317.
3Pasaulio lietuvių bendruomenė 1949-2003. Sud. Stravinskienė V. (2004) Vilnius:
Artlora, p. 19.
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burti, sudaryti sąlygas išlaikyti kalbą, kultūrą - išliko. Pagrindinis tikslas
nėra pasikeitęs"4. Suvažiavimo dalyvių kalbų turinio analizė atskleidė,
kad daugiausia dėmesio užsienio lietuviai skyrė dvigubos pilietybės
temai, nes 2006 m. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas išaiškino,

kad naujai gaunantys kitos šalies pilietybę Lietuvos piliečiai automatiškai
netenka Lietuvos pilietybės, tuo pačiu pilietybę praranda užsienyje gimę
jų vaikai.
Lietuvių diasporos narių kultūrinis perimamumas, kaip rodo minėto
suvažiavimo kalbų analizė, problemiškas dėl daugelio priežasčių:
1)dėl nepakankamo naujųjų emigrantų aktyvumo, kuris gali būti
siejamas su menku visuomeninių organizacijų prestižu Lietuvoje,

2)dėl plintančio vartotojiško individualizmo, kuris būdingas
vartotojiškoms bendruomenėms,

3)dėl nesutarimų bendruomenių viduje, dėl jų skilimo,
4)dėl socialinės apsaugos nebūvimo, nesugebėjimo skirti laiko ir
lėšų kultūrinio identiteto išsaugojimui.
Socialinės problemos ypač aktualios Rytų kraštų bendruomenėms, nes
jų materialinės sąlygos yra sunkios, pavyzdžiui, bendruomenių nariams
tenka rūpintis buvusių tremtinių laidotuvėmis ir pan. Kultūrinį perimamą
lietuvių diasporoje užtikrina 160 veikiančių lituanistinių mokyklų,
kuriose mokosi 6 tūkst. mokinių, o juos moko 400 mokytojų5.
Aptariant diasporų gyvavimą, galima stebėti tam tikrus jų veiklos
bendrumus, nepriklausomai nuo jos jungiamų žmonių tautybės.
Amerikiečių mokslininkas M.L. Chansenas dar XX a. pirmoje pusėje
pastebėjo, kad neretai emigranto anūkas nori prisiminti tai, ką norėjo

užmiršti jo sūnus6. Kitaip tariant, pirmoji emigrantų karta dažniausiai
gyvena praeitimi, antroji karta, įvaldžiusi naujosios šalies kalbą ir
tradicijas, stengiasi atsiriboti nuo etninės priklausomybės, užmiršti
praeitį, o trečioji karta, kuri jau gali būti praradusi etnines tradicijas,
pradeda jomis domėtis. Lietuvių diasporoje, įskaitant pirmųjų emigracijos
bangų, tremtinių, buvusių etninių lietuvių žemių palikuonis, galima rasti

labai įvairių kultūrinės identifikacijos nuostatų. Nors, kaip pabrėžė
minėto Pasaulio lietuvių suvažiavimo dalyviai, bendruomenių misija
nepasikeitė — burti lietuvius į bendruomenes ir padėti išlikti lietuviais,
tačiau situacija keičiasi ir tenka prie jos prisitaikyti ir užsienio kraštų
lietuviams. Galima išskirti šiuos lietuvių diasporos dabartinės veiklos

sąlygų pagrindinius bruožus: 1) Lietuva ne tik atgavo nepriklausomybę,
4Pasaulio lietuvis. 2007 rugpjūtis - rugsėjis, p.6.
5Pasaulio lietuvis. 2007 rugpjūtis-rugsėjis, p.8.
6Levin, Z.I. (2001)Mentalitet diaspory. Moskva: "Kraft+", p. 154.
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bet ir įstojo į ES ir NATO, 2) atsivėrė galimybės nevaržomai judėti darbo
jėgai, keliauti, padidėjo masinė migracija, 3) kuriasi naujos lietuvių
bendruomenės, 4) emigruoja ryškios asmenybės, kurios gali kelti
Lietuvos prestižą užsienyje, 5) gausėja nepageidaujamų reiškinių,
menkinančių Lietuvos įvaizdį (nusikaltimai, prostitucijos atvejai ir pan.).
Lietuvių diasporos atstovų nuomone, kultūrinio identiteto išsaugojimą
lemia jaunimo švietimas, kultūriniai renginiai, sielovada lietuvių kalba,
informacijos sklaida, socialiniai reikalai, savanoriška visuomeninė veikla.

D. Britanijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Ž.Ilgūnaitės
nuomone, didžiausią naujųjų emigrantų bangą galima būtų apibūdinti,
sprendžiant pagal Lietuvos pašto duomenis: į Jungtinę Karalystę iš
Lietuvos išsiunčiama 96,7 tonos pašto siuntų bei laiškų ir knygų, į Airiją
— 13 tonų, o į Ispaniją — 6 tonos . Galima kelti hipotezę, kad į Jungtinę
Karalystę emigruoja daugiau žmonių (ir intelektualesni lietuviai), be to,
šioje šalyje daug besimokančių universitetuose, todėl jiems siunčiama
daugiau knygų nei kitiems.
Lietuvai tapus ES nare, vakarietiškos vertybės vis dažniau Lietuvos
gyventojams virsta kasdienio gyvenimo dalimi ir jų gyvenimo kokybės
garantu. Kaip rodo sociologiniai tyrimai, iki įstojimo į Europos Sąjungą
pagrindinis stojimo motyvas buvo siejamas su ekonominiais privalumais
ir saugumo garantais . Lietuvos gyventojų saugumo suvokimas, stojant į

ES, daugeliu atveju buvo grindžiamas ekonominio stabilumo lūkesčiais.
Socialinių tyrimų instituto 2004 m. pabaigoje (jau esant Lietuvai ES
nare), atliktas reprezentatyvus gyventojų nuostatų tyrimas atskleidė, kad
buvimo ES privalumai vis dažniau siejami su gyvenimo kokybės
rodikliais, tokiais, kaip gyvenimo stilius, gyvenimo būdas'. Informacijos
apie galimybes įsidarbinti užsienyje gausa ir jos prieinamumo gerėjimas
Lietuvai tapus ES nare, lengvina Lietuvos piliečių darbo paieškas
užsienyje. Informacijos šaltiniais tampa ne tik internetas, žiniasklaida,
įdarbinimo agentūros, bet ir į užsienį išvykę giminaičiai, pažįstami,
kolegos. Todėl ketinimų išvykti didėjimą didžia dalimi galima būtų
palyginti su riedančios sniego gniūžtės augimu, t.y., sunkiai valdomu

procesu. Tačiau informacija apie darbo ir gyvenimo galimybes svetur
savaime netampa skatinančiu veiksniu, ji tik leidžia greičiau realizuoti
gyventojų poreikius. Lietuvos gyventojus išvykti skatinantys veiksniai
gali būti skirstomi į socialinius/ekonominius, kultūrinius, asmeninius.
Ekonominiams veiksniams daugiausiai skiriama dėmesio žiniasklaidoje,
7 Pasaulio lietuvis. 2007 - Spalis, p.9.
* Europos keliu. Sud. E.Krukauskienė. (2000) Vilnius: LFSI, p.H.
9 Lietuvos gyventojų socialinė struktūra. (2005) Vilnius: Firidas, p.61.
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vyriausybės finansuojamose programose. Kultūrinių veiksnių reikšmė,
nors ir rečiau pabrėžiama, ta^iau, jų paieška, (pavyzdžiui, kultūrinio
identiteto sąsajų su emigracinėmis gyventojų nuostatomis analizė) leidžia
giliau pažvelgti į tiriamus procesus.
Naujosios lietuvių emigracijos banga formuoja tam tikrus
nacionalinius ir regioninius emigracinius įpročius, skatinančius
orientaciją į ilgalaikį gyvenimą svetur. Ilgalaikės emigracijos pasekmės
gana skaudžios valstybei ekonomine, socialine bei kultūrine prasme,
todėl svarbu išsiaiškinti, kurie gyventojų sluoksniai gyvena
emigracinėmis nuostatomis, kuo jos remiasi. Socialinių tyrimų instituto
Stratifikacijos skyriaus 2004 m. reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų
tyrimo, kurį rėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,
instrumente buvo pateiktas klausimas respondentams „Ar jūs ketinate

ilgesniam laikui išvykti iš Lietuvos". Kaip rodo duomenys, tam ruošiasi
kas dešimtas pilnametis Lietuvos gyventojas. Ketinimas išvykti daugiau
išreiškia emocinį nuostatų lygmenį, todėl siekiant prognozuoti gyventojų
elgesį, reikėtų atlikti pakartotinas gyventojų apklausas, nustatant kurie
respondentai įgyvendino savo ketinimus, o kurie ne; kaip rodo kiti
atliekami tyrimai, didžioji dauguma šių ketinimų yra realizuojama10.
Emocinis ketinimų išvykti nuostatų lygmuo gali nesiskirti skirtingo
ekonominio išsivystymo šalyse, ypač tarp jaunų žmonių. Pavyzdžiui,
jaunų žmonių dideliais emigracijos mastais pasižyminčiame Alytaus
regione, atliekant lyginamąjį PIPE tarptautinį tyrimą su atitinkamais
Latvijos ir Norvegijos regionais, emociniame lygmenyje besimokančio
jaunimo ketinimai nesiskiria, o nepramoniniuose Norvegijos rajonuose
net didesnis".

Didžioji dauguma ketinančių išvykti ilgesniam laikui - tai jauni
(turintys mažiau nei 30 m. pilnamečiai Lietuvos gyventojai dvigubai
dažniau nusiteikę emigruoti nei virš 30-ties metų), mažai kvalifikuotos
darbo jėgos potencialūs emigrantai, neturintys aukštojo išsimokslinimo
arba besimokantys aukštosiose mokyklose. Visam laikui išvykti norėtų 2
proc. 2004 m. pabaigoje tirtų Lietuvos gyventojų. Specialistų dalis panaši
kaip ir neturinčių aukštojo išsimokslinimo žmonių.
Noras išvykti ilgesniam laikui priklauso pirmiausia nuo tikslų:
mokytis ar užsidirbti, keliauti ir pan. Pavyzdžiui, daugiau negu pusė
norinčių užsidirbti nurodo buvimo laikotarpį iki metų, o nuo metų iki 3
10Migration trends in an enlarged ^urope. Europcan Foundation for the Improvcment of
I.iving and \Vorking Conditions. (2004) Doublin, p.7.
11Krukauskienė E. ir kt. Jaunimo kultūrinis identitetas: prioritetai, nuostatos, etninė
kultūra. Vilnius:Eugrimas, 2003, p.18.
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metų šiuo tikslu išvykti i^ Lietuvos norėtų ketvirtadalis tirtųjų, 12 proc.iki 10 metų, kiti - dar ilgesnį laikotarpį. Nepriklausomai nuo tikslų tarp
ketinančių ilgesniam laikui išvykti iš Lietuvos pagal užsiėmimų rūšį
pirmauja moksleiviai ir studentai (žiūr. 1 pav.).
I pav.

Ketinantys ilgesniam laikui išvykti ii Lietuvos dabartinių
užsiėmimų grupėse (procentais nuo žmonių skaičiaus kiekvienoje

grupėje)

I) Bedarbiai, 2) Namų šeimininkės/motinystės atostogos, 3)
Pensininkai, invalidai (nedirbantys), 4) Moksleiviai, studentai, 5)
Verslininkai, 6) Dirbantys žemės ūkyje/ ūkininkai, 7) Aukščiausios ar
vidurinės grandies vadovai, 8) Specialistai (su aukštuoju), 9) Tarnautojai
(be aukštojo), 10) Darbininkai.
Kaip rodo tyrimo duomenys, specialistų ketinančių išvykti tik keliais
procentais mažiau nei tarnautojų ar darbininkų. Lietuvos Darbo biržos

prie Lietuvos Socialinio aprūpinimo ir darbo ministerijos duomenys
atskleidžia, kad nekvalifikuoto ir kvalifikuoto darbo pasiūla ES šalyse
plečiasi'2.

Pagal klasikinę ekonominės pusiausvyros teoriją, tyrinėjančią
makrostruktūrines transformacijas, taikomas "naudos - praradimų"
kriterijus, t. y. traukiantys ir stumiantys veiksniai'3. Prie stumiančių iš

šalies veiksnių paprastai priskiriami ekonominiai, politiniai ir socialiniai
sunkumai, o traukos veiksniais tampa atitinkamai tokie patys išeivius
priimančios šalies privalumai. Kaip matome, ekonominiai sunkumai kaip
stumiantys iš Lietuvos veiksniai nėra vienareikšmiški ir nesusiję tik su
materialine padėtimi: tik arti penktadalio bedarbių ketina išvykti iš
12www.ldb.lt
13Kuzmickaitė, Daiva K. (2004) Tarp dviejų pasaulių: naujieji imigrantai lietuviai
Čikagoje (1988-2000). Kaunas: VDU leidykla, p. 9.
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Lietuvos, iš sunkiai gyvenančio kaimo - tik 4 proc. Nepalankios sąlygos
verslui beveik kas dešimtą verslininką verčia nusiteikti uždarbiavimui
užsienyje. Viduriniosios išsimokslinimo grandies atstovai ir akademinis
jaunimas, norėdami dabar, o ne ateityje turėti jų poreikius tenkinančių
išteklių, labiausia iš visų grupių orientuojasi į užsienį, nors daugelis jų yra
iš gana pasiturinčių šeimų. Analizuojant ketinimus išvykti pagal
respondentų savo materialinės padėties vertinimus, didelių skirtumų nėra.

Išsiskiria grupė, kurios narių materialinė padėtis daug geresnė negu
daugumos - tarp jų nėra ketinančių ilgesniam laikui išvykti.
Ketinantys ilgesniam laikui išvykti iš Lietuvos įvairiose savo
materialinės padėties vertinimo grupėse mažai skiriasi dėl to, kad
vertindami savo materialinę padėtį, jie lygina su artimiausia gyvenimo
aplinka, kurioje paprastai nėra didelių skirtumų. Tarp ketinančių išvykti iš
Lietuvos po 10 proc. tų, kurie nurodė, kad jų materialinė padėtis blogesnė
ar tokia pat kaip daugelio kitų. 11 proc. yra manančių, kad jų materialinė
padėtis geresnė nei daugumos, o manančių, kad jų materialinė padėtis
daug geresnė negu daugumos šioje ketinančių išvykti grupėje nėra.
Kaip rodo tyrimo duomenys, emigraciją sulaikytų tik tas atvejis, kai
gyventojų materialinė padėtis būtų žymiai geresnė, o nežymus agerėjimas
efekto šioje srityje neduotų. Tie apklaistieji, kurie mano, kad jų padėtis
šiek tiek geresnė nei daugumos (ar tokia pati, ar blogesnė), nori geriau
gyventi dabar, o ne neapibrėžtoje ateityje.

Nėra didelio kultūrinio, socialinio ar ekonominio kapitalo skirtumų
tarp vidutinės ir prastesnės materialinės padėties atstovų, kurie didžiąją
savo gyvenimo dalį pragyveno socialinius skirtumus niveliuojančioje
santvarkoje. Tačiau rinkos ekonomikos sąlygomis dalis žmonių sugebėjo
susikurti tvirtesnius materialinius pagrindus, įvyko tam tikras gyventojų
susisluoksniavimas. Analizuojant pagal socialines klases, kurios buvo

išskirtos ne tik pagal savęs vertinimą, bet ir pagal kitus jų ekonominį,
socialinį ir kultūrinį kapitalą apibūdinančius kriterijus, išryškėja
socialinės padėties įtaka.
Ketinančių ilgesniam laikui išvykti iš Lietuvos skaičius įvairiose
gyventojų klasėse skiriasi ir dėl jų siekių keisti savo klasinę
priklausomybę ne tik gerinant materialinę padėtį, bet ir išvykimu į užsienį
(taip galima padidinti savo prestižą pasyvesniųjų atžvilgiu). Lyginant su
gyventojų savo materialinės padėties vertinimo duomenimis, tenka
pastebėti, kad taip kaip ir ten, nelinkę išvykti geriausiai gyvenantys, o
emigracinės nuostatos gajausios priskiriamų arčiau vidurinės klasės;
žemiausioje klasėje mažiausiai ketinančių išvykti ilgesniam laikui į
užsienį, nes pasižymėdami mažesniu socialiniu aktyvumu, jie nėra linkę
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sukaupti tam pradinio kapitalo. Tų, kurių materialinė padėtis geresnė
negu kitų ir tų, kurie priskiriami aukštesniajai klasei emigracines
nuostatas galima priskirti elitinei migracijai, kurios dalyviai turi didesnes
galimybes sukaupti migracijai reikalingus išteklius ir sėkmingai persikelti
į kitas teritorijas ". Galima teigti, kad per septyniolika nepriklausomybės
metų emigravimas iš Lietuvos jau virto socialiniu reiškiniu, turinčiu tam
tikrą bazę migracijai: padaugėjo giminaičių ir pažįstamų ilgam laikui
įsikūrusių užsienyje, atsirado centrų ir informacijos skleidėjų apie
galimybes įsidarbinti bei įsikurti kitose šalyse. Turintys nusiteikimą
ilgesniam laikui išvykti iš Lietuvos (kaip rodo šio tyrimo duomenys)
apart klasinės priklausomybės dažnas labiau pasižymi tam tikromis
kolektyvinėmis savybėmis - yra didesni kosmopolitai, mažiau
identifikuojasi su lietuvišku menu, kultūra, savo žinias įgytas mokykloje
vertina vidutiniškai. Jie dažniau mano, kad mokyklose įgijo daug elgesio
kultūros, meninės kūrybos bei saviraiškos (bet ir neigiamų) įgūdžių.
Kaip rodo duomenys, pirmiausia emigruoti nusiteikę aktyvūs ir
socialinę patirtį turintys gyventojai.
Diaspora of Lithuanians: Sources, Cultural Succession, Perspectives

Eugenija Krukauskienė
Summary
The term diaspora of Lithuanians refere to the dispersal of an ethnic
population from an original homeland into foreign areas in a forced, free manner
or under traumatic circumstances. Sources of diaspora related with emigration
from Lithuania in period before Lthuania independent, in independent period,
and likę result of soviets ocupation. The cultural succession is related not only
with possibilities of education in Lithuanias language to emigrants, but with
culturai life, information and religion. Perepectives of Lithuanians diaspora are
related with plans of emigration and possibilities to save cultural identity by
youth in foreign countries.
Key words: diaspora, cultural succession, cultural identity

14 David Held ir kt. (2002) Globaliniai pokyčiai politika, ekonomika ir kultūra. Vilnius:
Margi rastai, p.317.
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VIRTUALIOS STUDENTŲ BENDRUOMENĖS SAVTKŪRA
Irena Luobikienė
KTU Sociologijos katedra
K. Donelaičio 20- 313
44239 - Kaunas
irena. luobikiene@ktu.lt
Šiame straipsnyje aptariama virtualios studentų bendruomenės savikūros
ypatumai, studentų savitalka, sprendžiant bendrus uždavinius. Virtualios
studijuojančiųjų bendruomenės kūrimosi pagrindas - individualių dienoraščių
rašymas bei studentų diskusijos draugų bei dėstytojos dienoraščiuose.
Raktiniai žodžiai: informacinė visuomenė, tinklaveikos visuomenė,
virtualus bendravimas

Virtualios bendruomenės teorinis kontekstas
Gyvename tokiu laiku, kai informacijos vaidmuo socialiniame
gyvenime nuolat auga, o informacinės technologijos įsigali viešajame ir
privačiame gyvenime. (M. Castells'as informacinėms technologijoms
priskiria konverguojančias mikroelektronikos, skaičiavimo (mechanizmai
ir programinė įranga), telekomunikacijų ir transliavimo, optoelektronikos
technologijas, taip pat - genų inžineriją bei gausėjančias jos
modifikacijas ir taikymo būdus [1: 42], Pasak Webster'io, informacinės
visuomenės plėtrą įtakoja didėjantis informacijos srautas [2: 15].
Erdvinėje informacinės visuomenės sampratoje akcentuojami
informacijos tinklai, susiejantys vietoves ir taip veikiantys laiko ir erdvės
organizaciją. Tokia „į tinklą sujungta visuomenė" reiškiasi nacionaliniu,
tarptautiniu ir pasauliniu lygmenimis, todėl informacija gali pasiekti
kiekvieną instituciją ar asmenį (žinoma, priklausomai nuo jų informuoto
bei suinteresuotumo) [2: 23 - 25]. M. Catells'as, remdamasis C. Perez'o,
C. Freeman'o ir kitų išplėtota technologinės paradigmos samprata,

išskiria kelis pagrindinius tinklaveikos visuomenės bruožus [1:81- 87]:
1.Informacija yra pagrindinė jos žaliava: skirtingai nuo ankstesnių
technologinių revoliucijų, čia technologijos veikia informaciją, o ne tik
informacija veikia technologijas.
2.Skvarbus naujųjų technologijų poveikis, kai naujoji technologinė
terpė formuoja visus mūsų individualios ir kolektyvinės egzistencijos
procesus.

3.Tinklaveikos logika: topologinė konfigūracija - tinklas dėl
naujųjų informacinių technologijų fiziškai gali būti diegiama į įvairius
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procesus bei struktūras. Tinklui plečiantis, vis didesni sunkumai iškyla
prie jo neprisijungusiems^ nes, nesant tinklo dalimi, vis sunkiau užmegzti
ryšius su kitais jo elementais.

4.Informacinių technologijų paradigmai būdingas lankstumas.
Išskirtinis naujos technologinės paradigmos bruožas yra gebėjimas keisti
konfigūraciją, nes tai labai svarbu sparčiai besikeičiančiai visuomenei.
5.Specifinių technologijų palaipsnis jungimasis į labai integruotą
sistemą, kurioje susilieja senos, pavienės technologinės trajektorijos: čia
mikroelektronika, telekomunikacijos, optoelektronika bei kompiuterija
sujungiamos į informacines sistemas.
Tinklaveikos visuomenė neįmanoma be intemeto. Internetas yra

globalaus kompiuterinio komunikavimo stuburas: tai tinklas, jungiantis
daugumą kompiuterinių tinklų. Tyrimų duomenimis, 1999 m. birželį
internetas jungė 63 milijonus pagrindinių kompiuterių, 950 milijonų
telefonų, 5 milijonus antro lygio duomenų, 3,6 milijono tinklaviečių, o
juo naudojosi 179 milijonai žmonių daugiau kaip 200 šalių [I : 344].
Todėl galima kalbėti apie virtualių bendruomenių kūrimąsi internete.
„Virtualios bendruomenės" yra įvairių tipų bendruomenės, turinčios
specifines taisykles bei dinamiką ir sąveikaujančias su kitų tipų.
bendruomenėmis. Tyrinėtojų nuomone, intemeto vartotojai motyvuotai

įsilieja į tinklus, savo interesų ir vertybių pagrindu. Būtent tai sudaro
virtualių bendruomenių formavimosi pagrindą. Jos nėra fizinės
bendruomenės, tačiau nėra „nerealios", nes egzistuoja kitame tikrovės

lygmenyje. Jos veikia kaip tarpasmeniniai socialiniai tinklai, kurie
paremti specializuotais ir įvairialypiais silpnaisiais ryšiais, kurie
bendraujant gali sukurti savitarpiškumo ir paramos atmosferą [1: 352 360].
Teorinių prielaidų pagrindu aptariama virtualios studentų
bendruomenės savikūra.
Virtualios

studentų

b^ndruomenės

savikūra:

įžvalgos

ir

interpretacijos
Pastaruoju metu Lietuvoje gausėja studijų, kuriose analizuojami
įvairūs informacinės visuomenės plėtros aspektai. Štai M. P. Šaulauskas
pateikė pirmąjį kompleksinį Lietuvos informacinės visuomenės

sociologinį tyrimą, atliktą Atviros Lietuvos fondo iniciatyva ir lėšomis
[3], E. Butkevičienė savo daktaro disertacijoje aptaria informacinių
technologijų sklaidą Lietuvos kaimo bendruomenėse [4].
Kokios studentų virtualių bendruomenių kūrimosi prielaidos, ir kiek
tai telkia juos bendram darbui? Ieškant naujų studijų formų, 2006 m.
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rugsėjo pradžioje KTU Socialinių mokslų fakulteto studentams,
studijuojantiems sociologijos disciplinas, buvo pasiūlyta kurti teminius
elektroninius dienraš^ius.

Tyrimo imtis - 95 Verslo administravimo specialybės neakivaizdinių
studijų 3 kurso studentai, 22 dieninių studijų 1 kurso sociologijos
specialybės studentai. Visi jie sukūrė individualius elektroninius
dienoraščius aplinkoje http://www.blogas.lt/
Tyrimo objektas: KTU neakivaizdinių ir dieninių studijų studentai,
sukūrę elektroninius dienoraščius, tyrimo dalykas - studentų bendravimas
ir bendradarbiavimas virtualioje aplinkoje. Tyrimo tikslas - išanalizuoti
elektroninių dienoraščių, kaip mokymo ir mokymosi formos bei aplinkos,
taikymo galimybes, telkiant studentus komandiniam darbui. Tyrimo
uždaviniai: 1) ištirti elektroninių dienoraščių taikymo neakivaizdinėse ir
dieninėse studijose ypatumus; 2) išsiaiškinti, kiek dėmesio
individualiuose ir dėstytojos dienoraščiuose studentai skiria privalomų
užduočių atlikimui, tarpusavio pagalbai, betarpiškam bendravimui, 3)
išsiaiškinti, ar elektroninius dienoraščius studentai rašo tik formaliai
(pažymiui), ar tampa virtualios bendruomenės nariais.

Pagrindinis tyrimo metodas - elektroninių dienoraščių kokybinė
turinio analizė; hipotezės : 1) studentų bendravimą ir bendradarbiavimą
virtualioje erdvėje lemia veikiau racionalus pasirinkimas, nei savitalka
siekiant bendrų tikslų; 2) neakivaizdinių studijų studentai daugiau
reikšmės, nei dieninių studijų studentai, teikia neformaliam tarpusavio
bendravimui virtualioje erdvėje.

Studentams buvo pasiūlyta rugsėjo - lapkričio mėn. atlikti
individualias užduotis nurodytomis temomis: 1) pradinės žinios apie
sociologiją/ sociologinius tyrimus; 2) ką sužinojo studijuojant; 3)
problemos, sunkumai; 4) kaip vertina studijuojamą kursą. Visa tai jie
turėjo aprašyti savo sukurtuose elektroniniuose dienoraščiuose.

Studentai buvo informuoti apie kolektyvines užduotis, kurias jie turėjo
atlikti bendraujant virtualioje aplinkoje: 1) išrinkti visiems priimtiniausią
tyrimo temą; 2) aptarti tyrimo planą; 3) sukurti tyrimo anketą; 4) „sniego
gniūžčių" ar kitu būdu suformuoti tyrimo imtį; S) atsakyti į virtualioje
aplinkoje pateiktą anketą bei paraginti ją užpildyti kitus asmenis, kurių
socialinės demografinės charakteristikos atitiktų tyrimo imties
reikalavimus; 6) bendradarbiaujant išanalizuoti tyrimo rezultatus bei
parengti tyrimo išvadas.

Studentai galėjo tapti ir socialinio eksperimento dalyviais: jie buvo
skatinami įsitraukti į anksčiau neaptartą veiklą. Pvz., dalyvauti kitų,
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tiesiogiai su studijomis nesusijusių, dėstytojos sukurtų dienoraščių
diskusijose, padėti spręsti kitiems studentams iškilusias problemas ir kt.
Studentai neformaliai galėjo bendrauti „bloguose" - „Juodojo katino
svetainė: pakalbėkim", „Blogų" pokštai" bei „Mediumas: privatūs

pokalbiai".
Elektroninių dienoraščių kūrimo ypatumai
Kurti individualius dienoraščius skatino dėstytoja (šio straipsnio
autorė), pati sukūrusi ei. dienoraštį „Sociologija - sau ir draugams".

Studentai savo dienoraščius turėjo sukurti nuo rugsėjo 2 iki spalio 4 d,
baigti juos rašyti iki gruodžio 15 d. Visi sociologijos specialybės
pirmakursiai (22) „blogus" sukūrė iki rugsėjo 15 d. -jiems apie tai buvo
primenama ne tik dėstytojos dienoraštyje, bet ir paskaitų metu.
Neakivaizdinių studijų studentams sukurti dienoraščius buvo
sudėtingiau, nes paskaitos jiems vyko kartą per mėnesį, o nuolat sekti
informaciją dėstytojos dienoraštyje dirbantiems ir studijuojantiems
žmonėms nėra paprasta. Todėl dienoraščių kūrimas suaktyvėjo prieš
paskaitą ir iškart po jos: pirmą ir paskutinę rugsėjo savaitę dienoraščius
sukūrė po 21 studentą, pirmąją spalio savaitę (po paskaitos) ei.
dienoraščius sukūrė 32 studentai. Kitomis dienomis buvo sukuriama po 1
-2 ei. dienoraščius.

Kodėl studentams reikėjo priminti apie užduotį - teminio sociologijos
dienoraščio sukūrimą? Tikėtina, kad pagrindinė priežastis - pernelyg
didelis dirbančių ir studijuojančių žmonių užimtumas, todėl dalis jų
dažnai nesugeba derinti visų veikių ir studijuojant įpranta prašyti sau tam
tikrų nuolaidų.
Ar galima teigti, jog susikūrė virtualios studentų bendruomenės?
Argumentų buvo ieškoma, analizuojant studentų indivividualius ir kai
kuriuos dėstytojos (šio straipsnio autorės ) elektroninius dienoraščius. Tai
-„Anketa kuriama čia," „Tyrimas", kuriame aptariami dieninių ir

neakivaizdinių studijų studentų tyrimų rezultatai, bei neformalių pokalbių
dienoraštis „Juodojo katino svetainė: pakalbėkim". Šiuose dėstytojos
dienoraščiuose parašyta apie 1500 studentų komentarų, kurių turinys
buvo analizuotas keliais aspektais: 1) studentų noro išreikšti savo

individualybę; 2) savitarpio pagalbos, atliekant

individualias

ir

kolektyvines užduotis, lygmeniu; 3) nusiteikimo/ nenoro bendrauti
neformaliai ir kt.

Dieninių ir neakivaizdinių studijų studentai, rašydami savo
dienoraščius ir atlikdami individualias užduotis, galėjo rašyti sausai,
120

atsakant į klausimą, arba laisvai reikšti savo mintis. Interpretacinis stilius
vyravo dieninių sociologijos studentų dienoraščiuose. Jie rašė:
„Žinai, mielas dienorašti, pagalvojau grįžus namo, kad sociologija
toli gražu nėra sausas mokslą, toli gražu... Matai elgetą ~ tai sociologija,
matai besipešančius vaikus - tai irgi sociologija. Ir kur čia sausa
teorija...Ne ne ne. Tik reikia nepamiršti dairytis, ir kiekviename
žingsnelyje rasi tai, ko ieškojai taip ilgai - suvokimo, Įsigilinimo...Tik
reikia tiesiog atrasti nors truputį laiko, sekundėlės kartais gana... "

(„Dieninukė", sociologijos studijų programos pirmakursė Judita).
Neakivaizdininkai atsakinėjo formaliau: „Nenuostabu, jog mokantis,
studijuojant ar šiaip analizuojant kokią nors informaciją, kyla tam tikrų
neaiškumų ar klausimų. Besimokant "Taikomąją sociologiją" klausimų ir
sunkumų, be abejonės, iškilo. Tačiau taip buvo pirmą kartą perskaičius
teorinę medžiagą. Jau skaitant kitą kartą gilinantis atidžiau, pamažu
daug kas paaiškėjo. Nors su kai kuriais pavadinimais, terminais ir

formuluotėmis dar ir dabar ganėtinai keblu. Tikriausiai taip yra, todėl,
kadjie (terminai) rečiau sutinkami ir naudojami praktikoje" (Agnė).
Gilinantis į studentų individualius dienoraščius bei komentarus
dėstytojos dienoraščiuose, ryškėja jų nuostatos komandinio darbo
atžvilgiu.

Keletas pavyzdžių: Gyvename visuomenėje, bandome prisitaikyti
prie bendrojo (visuomeninio) gyvenimo, pripažįstame ir priimame jos
taisykles, kartais slapčia ar net atvirai protestuojame, ar bent bandome
protestuoti prieš jos nustatytus rėmus, giriame ar peikiame mus supančią
aplinką, kažką bandome pakeisti ar tik esame pasyvus stebėtojai, tačiau
visi esame to pačio vieno bendro socialinio gyvenimo dalelės ir turime
(privalome) stengtis, kad tas bendras gyvenimas būtų kuo geresnis, kuo
patogesnis ir patrauklesnis...Nors kartais norime vienumos, norime
pasilikti vienu~du su savimi, bet ir nuvažiavę į negyvenama salą su savimi
turėsime "mobiliaką", kad turėtumėm nors menką ryšį su išoriniu
pasauliu, nes žmogus yra „socialinis gyvūnas", be bendruomenės ir
bendravimo jis niekas..." (Neakivaizdininke Regina).
„ Visą savaitgalį su Judita intensyviai rašėme referatą...nors juos
buvau rašiusi ir anksčiau, tačiau lengva tikrai nepasirodė... Sakyčiau
netgi sunkiau nei įsivaizdavau. (...). Iš vienos pusės, referatą rašyti

komandoje lengviau, nes yra su kuo pasitarti, galima tiesiog pasiskirstyti
darbais ir daryti tai, kas tau sekasi geriausiai... Iš kitos pusės, būna, kad
nuomonės vienu ar kitu klausimu nesutampa, ir sunku rasti kompromisą...

Taip pat sunku suderinti rašymo laiką nes visi mes turime savo
asmeninius gyvenimus ir įvairiausių problemų.. Tačiau komandoje dirbti
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yra smagu...Kuo daugiau tokių darbų, tuo geriau)" (Sociologijos
pirmakursė Dignė)
Ypač aktyviai studentai kūrė anketas pasirinktomis temomis:
neakivaizdinių studijų studentai pasirinko jiems aktualią temą „Dirbančių ir studijuojančių žmonių laisvalaikis", dieninių studijų
sociologijos pirmakursiai - „Kas lemia jaunų žmonių norą išpopuliarėti^.
Tarpusavyje bendradarbiaudami, jie analizavo ir tyrimų rezultatus.

Aktyvumu ir bendruomeniškumu neakivaizdinių studijų studentai lenkė
sociologijos pirmakursius.
„Bent jau aš pastebėjau, kad daugelis, kas dalyvavo nuo pat anketos

kūrimo pradžios, tikrai nesistengė dėl pažymio. Kai turėjo kąparašyti, tai
ir parašydavo. O dar vienas dalykas, kad ne visi turi laiko kyboti ištisas
dienas ant „blogo" (ei. dienoraščio) "(Neakivaizdininke Laura).
„Labai smagi anketa ir dar smagesni atsakymai. Man, nelabai

nusimanančiai apie anketas ir jų pildymą, atrodo, kad niekada negalima
tiksliai nustatyti, ko ieškome, nes tam reikalingas rimtas respondentų

požiūris į anketą ir atsakymus, todėl visada yra paklaida. Pas mus bus
tikras mokomasis tyrimas...Na, bet tam ir susirinkome, ar ne?

(Neakivaizdininke Reda).
„Mano nuomone. Rūta labai puikiai apibendrino mūsų apklausos

rezultatus, todėl papildyti tikrai neturiu kuo. .Nebent parašyčiau tą patį
kitais žodžiais, o tam nėra jokio reikalo...Šaunuolės, gerai padirbėjom"

(Neakivaizdininke Diana).
O sociologijos pirmakursius („dieninukus") teko ir paraginti:
„Mielieji, Jūs siūlote vis naujus klausimus, bet niekas nebandėte

apibendrinti jau pateiktų klausimų" (Dėstytoja).
Tačiau palengva įsibėgėjo ir jie: „ Dėstytojai pasiūlius norėčiau su
kompanija parengti baigiamąjį anketos variantą. Kas su manim?"

(Sociologijos pirmakursė Giedrė).
„Aš sutinku padėti Giedrei, manau, ir kiti prisidės, ir antradienį Si

anketa jau būtų visiškai baigta" (Sociologijos pirmakursė Raimonda).
Studentai nuo formalių užduočių galėjo pailsėti, neformaliai
bendraudami keliuose dėstytojos sukurtuose dienoraščiuose. Iš jų
populiarumu išsiskyrė - „Juodojo katino svetainė: pakalbėkim", kurioje
buvo galima kalbėti apie viską - pradedant šeima ir baigiant naminiais
gyvūnėliais. (Deja, šiose svetainėse nedrįso pasireikšti sociologijos
pirmakursiai.)

„ Kaip puiku, kad nors ir labai užimtos, bet randame laiko ir apie
gyvūnus, ir apie gyvenimą pasikalbėti. Man tos nuotraukėlės (aut. -
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dėstytojos katino) dydis visai nemaišo, gal kad aš iš kačių mylėtojų
grupės. Pas pačią storulė aplink kojai zuja " (Neakivaizdininke Daiva).
..Žuvytės, žinoma, labai gražu, ir sako, nervus ramina. Tik man

mieliausi šuniukai. Jų akys tokios protingos ir meilūs labai. Kai labai
liūdna, gali ir pasikalbėti, rodos, viską supranta... "( Neakivaizdininke

Odeta).
Optimistiškai nuteikia neakivaizdinių studijų studentės Rūtos
kvietimas kolegas burtis pokalbiams jos naujai sukurtame elektroniniame
dienoraštyje („bloge") „Pagalba ir šiaip bendravimas" : „Šaunu buvo
bendrauti visą semestrą „bloge" su savo studijų draugais. Sakyčiau,

„ blogas " naudos davė ne tik studijuojant Taikomąją sociologiją, bet ir
studijuojant kitus modulius. Kai kas pasidalino reikalinga mokslams
literatūra, kai kas prašė konspektų ir gavo, o ir šiaip pasiplepėjome
laisvomis temomis. Todėl ir sukūriau šią temą, kad ateityje galėtume

vienas kito prašyti pagalbos ar pasidalinti gerais dalykais, reikalingais
studijoms, ar geromis savo mintimis. Gal kiek pavėlavau, nes Taikomoji
sociologija baigėsi, taip pat baigėme ir namų užduotis, bet manau, kad

kai kam dalyvavimas „ bloge " tapo įpročiu, ir čia dar užsuks bei kitiems
draugams papasakos... " (Neakivaizdininke Rūta).

Studentų elektroninių dienoraščių apžvalgą baigsiu originaliomis
pirmo kurso sociologijos studentės Inetos įžvalgomis.
„Laidotuvių eismas pasivijo mane ties sankryža. Vyrai juodais
kostiumais, moterys, galvas pridengusios juodais saliais... Eisena judėjo
lėtai ir ramiai, žvelgiau į ją nuo šaligatvio ir oriai sustojusi stebėjau
nebylius eisenos dalyvių veidus, kurie priminė mimų teatrą, bet buvo
perkreipti ne juoko, o baimės ir skausmo. Kažkur toje minioje pasigirdo
gailus verksmas... Pakėliau akis į dangų, o jame taip ryškiai švietė saulė.

Ilgi namų šešėliai lydėjo eiseną iki kitos gatvės, kur ji lėtai pasuko į kairę
ir dingo už žaliuojančių medžių...O ko gedi socialinė visuomenė?Kartais
gedi to, kas nepasiekiama, ko negali turėti, o kartais - to, ko jau neteko:
tėvų, draugų, šuns ar katino. Tačiau dar dažniau žmonės gedi materialių

dalykų - štai mano mašina sulūžo, lėkštė sudužo, gėles sutrypė kažkoks
nevidonas. Kiekvienam žmogui vertybės yra visai kiti dalykai, todėl ir
gedime skirtingai, nors visada taip pat bejėgiškai skauda... "
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Išvados
Tyrimas parodė, kad elektroninius dienoraščius („blogus"), kaip
studentų bendravimo ir bendradarbiavimo formą bei aplinką, galima
taikyti tiek dieninėse, tiek neakivaizdinėse studijose.
Neakivaizdinių studijų studentai greičiau tampa virtualia
bendruomene, nes bendrauja ne tik studijų reikalais, bet ir tiesiogiai su

studijomis nesusijusiais klausimais (apie šeimą, laisvalaikį, pramogas,
naminius gyvūnus ir kt).
Pirmo kurso sociologijos studentų individualių elektroninių
dienoraščių turinio analizė parodė, jog virtualumas netrukdo jiems
originaliai interpretuoti individų ir socialinės tikrovės santykius.
Galima teigti, jog studentų tarpusavio bendravimas, vykdant
individualias bei ir komandines užduotis, sudarė prielaidas jų virtualių
bendruomenių formavimuisi. Tai iliustruoja ir neakivaizdžiai
besimokančios studentės sukurtas naujas elektroninis dienoraštis
„Pagalba ir šiaip bendravimas".
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Formation of studcnts' virtimi communities

Irena Luobikienė
Summary
In this article discussed peculiarities of formation of students' vhtual
communities and their efforts to work as team. Sociological insights were
based on ųualitative content analysis of students' individual d i aries as well as
their comments in instructor's diaries.
Key words: information society, network society, virtusi
communication
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II. SOCIALINIŲ GRUPIŲ BRUOŽAI
PILIETINIO IR GYNYBINIO UGDYMO PARADIGMA
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYKLOSE (1929-1940 M.)
Nijolė Janulaitienė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Šilo g. 5 a., LT-10322 Vilnius
nianulaitieneCd).pnaH. com
Straipsnyje analizuojama, kokiais būdais Nepriklausomoje Lietuvoje
tarpukario metais buvo klojami pagrindai pilietinės visuomenės formavimuisi ir
valstybės saugumo politikai. Tėvynės saugumas buvo suprantamas kaip
vyriausybės, kariuomenės, visų Lietuvos piliečių rūpestis. Todėl visuotinės
gynybos principas tapo Lietuvos, kuriančios demokratinę valstybę, esminiu
saugumo politikos dėmeniu. Krašto saugumo problema reikalavo, kad
pasirengimas ginti kraštą būtų visuotinis, t.y., kad į krašto apsaugą būtų
telkiama visa tauta, nežiūrint amžiaus, lyties ir profesijų skirtumo. Straipsnio
autorė tyrinėja, kaip įvairaus lygmens mokyklose buvo ugdomas patriotinis ir
gynybinis karinis lietuvių sąmoningumas, organizuojamas priešsaukiamojo
amžiaus jaunuolių karinis rengimas.
Raktiniai ^odžiai: pilietinė visuomenė, valstybės saugumas, kariuomenė,
visuotinės gynybos principas, karinis ugdymas

Įvadas
Šiandien nacionalinio saugumo priedermė - užtikrinti nacionalinių
tikslų įgyvendinimą taikos ir karo metu. Norint šiuos tikslus įgyvendinti,
reikalinga nuolatinė valstybės politinių, teisinių, Lietuva XX a. pr. nuo
pirmųjų Nepriklausomybės atkūrimo dienų rūpinosi valstybės saugumu.

Buvo kuriamos politinės struktūros, leidžiami nauji teisiniai aktai,
pertvarkomi seni, steigiami nauji ekonominiai ir finansiniai valstybės
dariniai. Jauna valstybė per gana trumpą laiką sėkmingai sprendė
esminius nacionalinio saugumo klausimus: įkurta Nepriklausomos
Lietuvos kariuomenė, atremtas okupacinių kariuomenių puolimas,
pertvarkyta policija ir kitos suvereniai valstybei privalomos struktūros.

To meto Nepriklausomoje Lietuvoje buvo klojami pagrindai pilietinės
visuomenės ir valstybės saugumo politikos formavimuisi. Visuotinės
gynybos principas buvo Lietuvos saugumo politikos esminis dėmuo, o
saugumas suprantamas kaip integralus visos tautos idealas ir
svarbiausias uždavinys.
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Dabar, Lietuvos valstybei įsijungus į ES ir NATO Aljansą, kasdien
vis labiau stiprėja demokratiniai procesai, o suverenios valstybės

piliečiai perima ir tęsia pažangias prieškario visuomenės idėjas ir
tradicijas, siekdami užtikrinti nacionalinį saugumą, „saugodami tautines
vertybes ir ugdydami pasiryžimą ginti Lietuvos Laisvę" [6: 29].
Prieškario Lietuvos saugumo politikos gairės ir mokykla
Krašto saugumo problemas nepriklausomos Lietuvos periodiniuose
leidiniuose ("Mūsų žinynas", "Kardas", "Karys", "Tautos mokykla" ir

kt.) nagrinėjo Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona, karininkai:
div. gen. S.Raštikis, brg. gen. M. Rėklaitis, gen. J. Stanaitis, plk.ltn. M.

Stankaitis, V. Girius, V. Stankevičius ir kiti karybos bei saugumo
strategai. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius V. Stankevičius
1938 m. parašė knygą „Didelės ir mažos valstybės" o Lietuvos
kariuomenės Generalinio štabo mjr. V. Bulvičius, Vytauto Didžiojo
universiteto karinių disciplinų lektorius, parengė monografiją "Karinis
valstybės rengimas"(1939 m). Šiuose leidiniuose buvo nagrinėjamos
problemos ir sunkumai, iškilę Lietuvos valstybei, jos kariuomenei per
pirmuosius dvidešimt nepriklausomybės metų, aiškinama valstybės
visuotinės gynybos strategija.
Saugumo politikos kryptys Europoje ir Lietuvoje. Aukščiau
minėtųjų autorių darbuose itin plačiai aptariama idėja, jog saugumo
jausmas Europoje ketvirtajame XX a. dešimtmetyje aiškiai sumažėjęs.
Saugumo stoka ir ekonominės krizės - tokie buvo du pagrindiniai
didžiųjų ir mažųjų Europos valstybių nacionalinės ir tarptautinės
politikos klausimai. Mjr. V. Bulvičiaus ir V. Giriaus nuomone, kai

kurios karingos valstybės nori plėsti savo teritoriją, argumentuodamos
savuosius kėslus tuo, kad jos neturi kur dėti savo gyventojų pertekliaus.

Šiuo būdu šios "tautos be erdvės" įneša netikrumą tarptautinei
bendruomenei ir mažina saugumo jausmą, dėl to kyla ir ekonominės

negerovės. Siekdamos sau teritorinių atmainų, kitiems jos gimdo
ekonominį pablogėjimą. Anot šių autorių, todėl apie ginklavimosi
pavojus ir karo šmėklą Europoje taip plačiai diskutuojama pasaulio
vyriausybių kabinetuose ir eilinių piliečių tarpe [2; 3].
Lietuvos kariuomenės vado div. gen. S. Raštikio nuomone,

akivaizdoje šių dviejų - taikingosios ir karingosios - tendencijų
pasaulyje, tenka konstatuoti, kad Lietuva, kaip mažas kraštas, aktyvios
karingos politikos negali vesti. Anot S. Raštikio ir plt. ltn. J. Šepečio,

tarpukario Lietuvos valstybės pajėgumas didžiąja dalimi priklauso nuo
dvasinių ir materialinių resursų kokybės ir kiekybės, sugebėjimo tuos
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resursus greitai realizuoti, organizacinio laipsnio, kad butų galima be
didelių nuostolių piliečių energija pasinaudoti. Tokia strateginė
Lietuvos užsienio politikos kryptis [9; 15].
Lietuvos saugumo esmė - visuomenės moralinė jėga ir karinis

pasirengimas. Lietuvos politikai ir karinė vadovybė ketvirtajame
dešimtmetyje kėlė šiuos svarbiausius tautos ir valstybės vidaus politikos
uždavinius: stiprinti kariuomenę ir siekti Lietuvos žmonių pilietinės
kompetencijos, t.y. stropiai mokytis ir daug dirbti, stiprinant tautinės
drausmės ir pasišventimo Tėvynei jausmus. Anot div. gen. S. Raštikio,
„Lietuvos saugumo užtikrinimas yra vienas svarbiausių, o gal ir pats

svarbiausias faktorius ir laidas valstybės kultūriniam ir materialiniam
gyvenimui augti ir klestėti. Tėvynės saugumas yra ne tik vyriausybės, ne
tik kariuomenės vadovybės, ne tik karių, bet visų mūsų, t. y. kiekvieno

Lietuvos piliečio, o pirmiausiai kiekvieno lietuvio pirmos eilės reikalas"
[9: 227]. Sio karinio stratego nuomone, kariuomenė taikos metu - tos
pačios visuomenės dalis, o piliečiai - buvę arba būsimieji kariai, kurie
taikos metu atlieka ne karišką, bet civilį darbą. Jei kas pamėgintų kraštą
užpulti, norėdamas jį pavergti, visi lietuviai - kaip vienas turi būti
pasirengę pastoti priešui kelią. Lietuvos žmonėms reikia labiau pasitikėti
savimi, būti stipriems ir vieningiems sprendžiant saugumo reikalus.

Valstybės piliečiai turi būti įsitikinę, kad tėvynės Laisvė ir
Nepriklausomybė gali ir turi būti išsaugotos.
Mjr. V. Bulvičius, analizuodamas Lietuvos ir kitų mažųjų valstybių
saugumo problemas,

pažymėjo, kad "tikrasis valstybės saugumas

nepriklauso nuo to, ar valstybė didelė, ar maža, ar jos ginkluotosios
pajėgos suderintos sujos interesų dydžiu, bet nuo to, ar ji gerai kariškai
organizuota, ar jos vyrai pasiryžę mirti dėl savo tėvynės" [2: 696].
Lietuva, įsijungusi į tarptautinės bendruomenės taikingųjų pajėgų
stiprinimą, turi pastoviai stiprinti valstybės materialinį, gynybinį ir
dvasinį pajėgumą. Lietuvos valstybei ketvirtame dešimtmetyje reikia
tvarkytis taip, kad lemiama valanda neužkluptų gyventojų pakrikusių,
nesugebančių susitelkti. Todėl reikalinga organizuoti visos tautos ir
valstybės karinį rengimą.
Anot V. Stankevičiaus, „ateitis priklauso mažoms valstybėms, ir
didelės valstybės, einančios prieš galingas istorijos jėgas, <...>anksčiau

ar vėliau yra pasmerktos katastrofai" [13: 126]. Lietuvai, nedidelei
Europos žemyno valstybei, karo atveju lemiančios reikšmės gali įgyti du
svarbiausieji veiksniai: pirma - moralinės mažos valstybės jėgos, antra -

jos karinis pajėgumas. V. Bulvičius taip pat rašė, kad nepasitikėjimas
savo valstybės jėgomis - tikras mažų valstybių Achilo kulnas. Tik ypač
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geru piliečių sąmoningumu galima šią didžiąją mažųjų valstybių
silpnybe panaikinti arba bent sušvelninti. Drąsa ir pasiaukojimas yra tie
dalykai, kurie gali mažos tautos pajėgumą padidinti iki milžiniškų ribų"
[2: 686].
Abu autoriai buvo įsitikinę, kad Lietuvos piliečiai neturi nuliūsti, kai
girdi nuogąstavimus: jei prasidėtų karas, saliai dėl jos mažumo iškiltų
pražūtingas pavojus. Jų nuomone, Lietuvos saugumas yra ne mažiau

tvirtas už bet kurios didžiosios valstybės saugumą. Pergyventi reikėtų tik
tada, kai pamatytume, jog piliečių pasiryžimas ginti savo kraštą mažėja,
arba jei jaustume, kad kiti geriau už mus kariškai susiorganizuoja ir
moderniau apsiginkluoja. Taigi, „vienas iš svarbiausiųjų mūsų saugumo
faktorių yra pastovumas ir vienybė krašto viduje" [10: 446],
XX a. I pusėje Lietuvos valstybės saugumui užtikrinti reikėjo, kad
pasirengimas ginti kraštą būtų visuotinis, kad i krašto apsaugos darbą
būtų telkiama visa tauta, nežiūrint žmonių amžiaus, lyties ir profesijų
skirtumo. Lietuvos Respublikos Konstitucija rašė, kad reikalui esant
„visi Respublikos piliečiai dalyvauja Lietuvos teritorijos gynime" [6: 5].
Karo prievolės įstatyme taip pat buvo pažymėta:, kad Lietuvos
Nepriklausomybės ir jos žemių neliečiamybės gynimas yra visų Lietuvos
piliečių aukščiausias tikslas ir garbingiausia pareiga. Tai siekiama
visomis išgalėmis, su didžiausiu pasišventimu ir pasiaukojimu,
nesigailint nei turto, nei gyvybės [4].
Anot pik. ltn. M. Stankaičio, pagrindinė priemonė, formuojanti
kiekvieno Lietuvos piliečio kariškas patriotines vertybes - karinis
ugdymas. Todėl karinėje ir pedagoginėje literatūroje buvo išskirti tokie
strateginiai valstybės karinio ugdymo tikslai:
•stiprinant įgimtus lietuvio patriotinius jausmus, ugdyti ryžtingą ir
narsią dvasią, žadinti karinę patriotinę valstybės piliečių nuotaiką;
•brandinti kiekvieno valstybės piliečio psichinius ir fizinius
gebėjimus, reikalingus atliekant krašto apsaugos darbus;
•ugdyti visuomenės atsparumą priešo atžvilgiu, kad, vadovaujantis

kariniu patriotiniu entuziazmu, sąmoninga, nepalaužiama piliečių
valia ir ginklu, tapti tvirta idėjine ir fizine opozicija jam
Remiantis šiais karinio ugdymo tikslais, buvo suformuluoti
pagrindiniai karinio ugdymo uždaviniai - valstybės piliečius kariškai
išauklėti, techniškai parengti [12], "Tėvynei ginti tauta turi būti kariškai
išauklėta, kiekvienas pilietis turi būti getras karys" [12: 285].
Apžvelgus valstybės karinio ugdymo tikslus ir uždavinius galime
teigti, kad karinis ugdymas tarpukario Lietuvoje buvo traktuojamas kaip
valstybės saugumo pagrindas. Taikos metu - tai tautinio gyvenimo
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stiprinimas, kai ieškomi ir randami bendri kūrybinio darbo keliai. Karo
metu - kiekvienas pilietis gina kraštą pagal taikos metu išmoktą darbą,
gaudamas užduotis pagal savo specialybę. Kai visi piliečiai rūpinasi ir
aukojasi valstybės gerovei, salyje nelieka nedarbingų žmonių. Tokiu
būdu kraštas organizuojamas į tvirtą gynybos bazę.
Mokyklos uždaviniai stiprinant valstybės saugumą. Visose Europos
šalyse buvo gerai žinoma, jog Vokietijos sportinėse organizacijose
įslaptintas karinis rengimas. Todėl kūno kultūrai buvo skiriama 5-8
val./sav. Jsigalėjus fašizmui karinis rengimas tapo akivaizdžiai atviras.
Švietimo institucijose vykdavo sukarintos varžybos, privalomos visiems
mokiniams.

Atsižvelgdami į situaciją galingiausiose Europos valstybėse, Lietuvos
pedagogai pasirinko tokiąjaunuomenės ugdymo kryptį: karinis patriotinis
sąmoningumas pradedamas ugdyti jaunuose žmonėse, prasidėjus
intelektinio brendimo laikotarpiui (vaikystėje), kai klojami asmenybės
dvasinių vertybių ir fizinių galių pagrindai. Tas laikotarpis trečiajame ir
ketvirtajame dešimtmečiais Lietuvoje buvo traktuojamas kaip
jaunuomenės karinis patriotinis ugdymas ir rengimasis karo tarnybai, t. y.
prieššaukiamojo amžiaus jaunuolių karinis ugdymas. Tai vėliau didžiąja
dalimi galėjo lemti visų Lietuvos piliečių organizuotumą ir drausmę
iškilus karo pavojui.
A. Urbelio ir B. Vosyliaus nuomone, saugumą suprantant kaip

integralų visos valstybės idealą, mokyklai ir mokytojui tenka itin svarbus
vaidmuo. Rūpinantis valstybės saugumu tiesioginis mokytojo darbas
įgyja naują prasmę, nes į kiekvieną savo auklėtinį jis pradeda žvelgti ne
tik kaip į individą, bet ir kaip į būsimąjį valstybės gynėją, privalantį ne tik
išlavinti protą, bet išsiugdyti ir tvirtą charakterį. Siekiant tokios
auklėjamosios veiklos idealo, mokyklos gyvenimas organizuojamas taip,

kad jis sudarytų bendruomenę, o ne atskirų individų būrį, kurių niekas
nejungia, išskyrus mokyklos sienas [18; 20]. 1934 m. „Tautos mokykla"
rašė, jog "mokyklos bendruomenė, mokytojo vadovaujama, turi gyvai
jausti tautos gyvenimo pulsą. Joks svarbesnis tautos ar valstybės

gyvenimo įvykis neturėtų praeiti vienaip ar kitaip nekliudęs mokyklos
darbo,

nesužadinęs

jos

dėmesio

ar

gilesnio

išgyvenimo.

Nepriklausomybės paskelbimo sukaktis, pirmojo už Lietuvos laisvę
žuvusio kareivio mirties metinės, Dariaus ir Girėno žygis turi teikti
mokomosios medžiagos ne vienai kitai pamokai, bet ilgesniam laiko
tarpui. Šiuo keliu einant visiems Lietuvos žmonėms brangus ar skaudūs

tautos ir valstybės gyvenimo įvykiai giliai įstrigtų mokinių sąmonėje ir
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auklėtų jų asmenybę" [7: 3] Tik tada mokykla gali eiti koja kojon su
gyvenimu.

Tarpukario metais Lietuvos vyriausybė.

Švietimo ir mokslo

ministerija ir pažangūs mokytojai iškėlė uždavinį — sustiprinti pedagogų
įtaką ne tik mokykloje, bet ir visuomenėje. Anot tautiškai ir patriotiškai
nusiteikusių mokytojų, visoks apsileidimas, nerangumas, tamsumas,

ištižimas, nešvara, stoka pasitikėjimo savimi ir daugelis kitų Lietuvos
žmonių ydų, iš seno įsigalėjusių mūsų tautoje, yra galingi mOsų valstybės
saugumo silpnintojai. Todėl į talką mokyklai turi ateiti visi, piliečiai,
kuriems tikrai rūpi tautos ir valstybės „užnugario", t. y. jos saugumo,

stiprinimas.
Prisišaukiamojo amžiaus jaunuolių pilietinis ugdymas ir karinis
rengimas Lietuvoje (1929-1940 m.)
Trečiojo dešimtmečio antrojoje pusėje nemaža politikų, karininkų,
kitų pažangių visuomenės atstovų spaudoje ir iš tribūnų pradėjo vis
aktyviau kelti idėją dėl karinio rengimo sistemos sukūrimo Lietuvoje. V.
Stankevičius, M. Jonaitis, P. Kaunas ir kt. žurnaluose "Mūsų žinynas",
"Kardas", Karys" analizavo karinio rengimo tendencijas, išryškėjusias

daugelyje Europos didžiųjų ir mažųjų valstybių ir, pritardami joms, iškėlė
problemą: jei Lietuva bus įsukta į galimų ateities karų sūkurį, tai
valstybės gynime privalės dalyvauti ne tik ginkluotosios pajėgos, bet visa
tauta ir valstybė. Anot S. Raštikio, „nuo tautos moralės, nuo krašto

ekonominio pajėgumo, nuo tinkamo ginkluotų pajėgų paruošimo, taip pat
nuo geros vidaus ir užsienio politikos pareis tautos lemtis, jos Laisvė ir
Nepriklausomybė" [9: 3].
Žinoma, kad tvirta, drausminga ir vieninga kariuomenė - tautos

saugumo laidas [9: 227]. Tačiau dar didesnė jėga - galinga tauta,
„šarvuota" fiziniu ir moraliniu atsparumu. Ligi šiol Lietuvos valstybėje
buvo vadovautasi pirmąja teze, tačiau trečiojo dešimtmečio gale ne vien
kariuomenė, bet visa tauta aktyviau įjungė į karišką veiklą.
Karo mokslų draugijos centro valdybos iniciatyva Lietuvoje buvo
pradėta formuoti prieššaukiamojo amžiaus jaunuolių karinio ugdymo
sistema: moksleivių karinis auklėjimas pradinėse mokyklose; karinis
rengimas aukštesniosiose, vidurinėse ir specialiosiose mokyklose,

mokytojų seminarijose ir institutuose, Vytauto Didžiojo universitete;
aspirantų rengimas Karo mokykloje; kaimo jaunimo pilietinis karinis
auklėjimas šaulių, skautų sąjungose.
Galime išskirti tris pagrindines priežastis, suaktyvinusias pilietinį ir
karinį ugdymą visose švietimo institucijose: neramus politinis gyvenimas

130

Europoje trečiajame-ketvirtajame dešimtmečiais, aktyvi Lietuvos
valstybės saugumo politikos plėtra; intensyvios naujų pedagoginių idėjų
ir metodų paieškos.
Pilietinis ir karinis jaunuomenės ugdymas Lietuvos mokyklose vyko
dviem kryptimis: pilietinis-karinis auklėjimas ir karinis rengimas. Šios
sąvokos skirtingos. Pilietinis-karinis auklėjimas — tai vaiko būdo,
dvasios ir sielos formavimas karinių vertybių link, t.y pagarbos ir
atsidavimo tėvynei ir kariuomenei ugdymas. Karinis rengimas - tai
visapusiška techninė karinė veikla ir fizinio pasirengimo stiprinimas.
Galutinis pilietinio ir karinio ugdymo tikslas - išugdyti jaunąją karią
remiantis tautiniu ir valstybiniu supratimu, tautos Laisvės,
Nepriklausomybės idealais. Žvelgiant iš kitos pusės — auklėti pagal
viršininkų, karių, tautos karžygių pavyzdį, kad, atėjus karinės prievolės
atlikimo metui, jaunuoliai tą pareigą noriai atliktų.
Mokyklinio amžiaus jaunuolių karinis rengimas. Prieš Antrąjį
pasaulinį karą Lietuvoje vyravo nuostata: kaip krašto apsaugą vertins
mokykla, toks bus ir tautos požiūris. Anot B. Vosyliaus, „mokiniai turi
būti kariškai auklėjami, nes Tėvynei ginti tauta turi būti kariškai
išauklėta, kiekvienas pilietis turi būti geras karys" [19: 674]. Todėl
mokyklos, siekdamos parengti visapusiškai išsilavinusį ir išauklėtą pilietį,
kartu rūpinosi ir kariniu ugdymu, nes tai - pilietinio ugdymo sudėtinė
dalis, opus klausimas tautos gyvybei.
1927-1928 m.m. Karo mokslų draugijos centro valdyba,

gavusi

Švietimo ministerijos pritarimą, surado iniciatyvius karininkus, kurie
pradėjo lankytis mokyklose: jie po pamokų moksleiviams skaitė paskaitas
kariškomis temomis. Antraisiais metais (1928 - 1929 m.m.) ši veikla
buvo tęsiama. 1929 m. gegužės mėn. Krašto apsaugos ministerijai (toliau
KAM) pasiūlius, o Žemės ūkio ir Susisiekimo ministerijoms pritarus,
visose šioms ministerijoms pavaldžiose mokyklose buvo įvestos karinio
parengimo pamokos, 1 -2 vai. per savaitę. Jas vedė Karo mokslų draugijos

nariai karininkai [8].
Tolimesnę karinio ugdymo veiklą lėmė Karo mokslų draugijos gera
valia ir pasiryžimas. Draugijai pasiūlius, o Švietimo ministerijai pritarus,
1929 m. balandžio 6 d. Švietimo ministras paskelbė aplinkraštį Nr.154
„Aukštesniųjų, vidurinių mokyklų, mokytojų seminarijų direktoriams ir
amatų mokyklų vedėjams".
Pasiremdamas Krašto apsaugos ministerijos 1929 m. kovo mėn. 27 d.
raštu Nr. 21366, siunčiu „Kariško jaunuomenės parengimo ' programą,

kuri turi būti įtraukta į bendrąją mokymo programą. Šiai programai
vykdyti priskiriu karininkus, baigusius Aukštųjų Karininkų kursų fizinio
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lavinimo kursas. Kur tokių karininkų nėra, programą vykdo karo

komendantūrų karininkai ir šaulių būrių vadai-karininkai. Kaip
programa turi būti vykdoma, karininkai gaus nurodymus iš Karo mokslų
draugijos centro valdybos. Pamokos gali būti paskirtos tarp 11 ir 14 vai.
arba paskutinės pamokų valandos, nes tada lengviau sujungti kelias

klases į vieną grupę.
Švietimo ministras inž. K. Šakenis [17].

Draugijos centro valdyboj buvo greitai pradėtos rengti jaunimo
karinio rengimo programos (atskirai aukštesniosioms, vidurinėms, amatų
mokykloms) ir taisyklės joms sėkmingai vykdyt.
1929 m. spalio 31 d. Krašto apsaugos ministras pik. ltn. J. Variakojis

pasiuntė Švietimo ministrui raštą, kuriame rekomendavo karinį rengimą
įvesti visose Respublikos mokyklų vyresnėse klasėse: vidurinių mokyklų
4-8 kl. skirti 1-2 val./sav.; aukštesniosiose bendrojo lavinimo mokyklose,
pradedant 5 kl., - 6 vah/sav. (5 kl.-l vai., 6-7 kl. - po 2 vai., 8 kl. - 1

vai.). Aukštesniosiose žemės ūkio (dviejų kursų) mokyklose, abiejuose
kursuose, skirti po 2 vaUsav., o trijų kursų: I kurse - 1 vai., H kurse - 2

vai., 3 kurse - 1 vai. Žemės ūkio, Susisiekimo ministerijų žinioje
esančiose specialiosiose mokyklose, amatų mokyklose, pradedant 1 kursu,
skirti 1-2 vai. per savaitę.

Rašte buvo rekomenduojama karinį rengimą integruoti į bendrųjų
mokslų ir fizinio lavinimo programas, nurodyta, jog kariniai mokslai turi
plėtoti jaunuolių pilietinę savimonę, pareigos tėvynei jausmus. Karinio
rengimo esmė - auklėjimas, bet ne mokslinimas [231. Tuo pat metu buvo
įkurta tarpžinybinė komisija iš Krašto apsaugos, Švietimo ministerijų,
Karo mokslo draugijos narių, kurie turėjo parengti fizinio lavinimo
programą, suderintą su karinio rengimo programa.

Karinis auklėjimas pradinėse mokyklose. 1930-1931 m. buvo
pertvarkytos ir Lietuvos pradinių mokyklų programos, kurios
rekomendavo mokyklų pilietinio ugdymo sistemoje didesnį dėmesį skirti
kariniam auklėjimui. Karinio auklėjimo pradinėje mokykloje esmė sudominti vaikus karišku gyvenimu, ugdyti jų karinę dvasią ir kariškas
savybes, formuoti teigiamą požiūrį į karinę tarnybą. Rengiant vaikus
ateičiai, t. y. grindžiant asmenybės pagrindus, mokytojams svarbu ugdyti

vaikų iniciatyvą, sumanumą, toleranciją, kūrybingumą, tuo pat metu
plėtojant ir religinį, dorinį, tautinį auklėjimą
Pagal programas pradinių mokyklų fizinio lavinimo pamokose buvo
mokoma elementarių kariškos rikiuotės pratimų panaudojant medinius
šautuvėlius. Šautuvėliai - mokinių įdomumui ir malonumui, kadangi
vaikai karį visuomet įsivaizduoja su šautuvu. Rikiuotės elementų buvo
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mokoma fizinio lavinimo pamokose. Šis darbas dažniausiai buvo
užbaigiamas mokyklos rikiuote, kai mokiniai paskutinę mokslo metų
dieną dainuodami tvarkingai pražygiuodavo pro žiūrovų minią.
Populiarios kariško auklėjimo formos pradžios mokykloje - tai
pokalbiai, dainelės, kariniai žaidimai. Karinio auklėjimo idėjos buvo
sėkmingai integruojamos į kitus pradinių klasių mokomuosius dalykus.
Pavyzdžiui, 3 ir 4 klasėse mokantis geografijos, istorijos, netgi
aritmetikos, mokytojai turėjo gražių progų išryškinti krašto gynimo idėją.
Trakų rajono Aukštadvario pradinės mokyklos vedėjas Jonas Paplauskas
rašė: "Nagrinėjant istoriją, mokiniams nušviečiama Gedimino, Vytauto ir
kitų kunigaikščių valdoma Lietuva ir pabrėžiama, kad jie išgarsino tėvynę
tik dėka senovės lietuvių narsumo, darbštumo, sumanumo, pasiryžimo

mirti už tėvynę. Kiekvienas mokytojas privalo kelti mūsų karių
nuopelnus ir mokinių akyse kariuomenę populiarinti, nes iki šių dienų
mūsų liaudyje išlikęs ydingas paprotys vengti tarnauti kariuomenėje; tai
savo laiku buvo pateisinama, bet dabar yra tautai žalinga ir turi būti iš
valstybės gyvenimo išstumta. Mokykloje taip pat daug dėmesio reikia
skirti kūno kultūrai, nes svarbu, kad mūsų tauta ne tik norėtų
savarankiškai gyventi, bet mokėtų ir galėtų savo Nepriklausomybę ginti.
Kūno kultūrai skirdami reikiamą dėmesį^ išauklėsim atsparią kartą, kuri
bus stipri siela ir kūnu"[24].
Praktika parodė, kad pradinių mokyklų mokytojai, susipažindindami
vaikus su kariuomene, jos gyvenimo organizavimu, ugdomąją veiklą

siekė nukreipti karinio auklėjimo linkme. Šis darbas galėjo būti
prasmingas tada, jei vaikai bendraudavo su kariais, t.y. jei jie bent vieną

kartą stebėjo kareivių kuopą, būrį, įsiminė jų ritmingą žygiavimą. Todėl
labai svarbu buvo organizuoti pradinių klasių mokiniams ekskursijas į
kareivines.

V. Stankevičius, aptardamas karinio auklėjimo problemas, kylančias
pradinėje mokykloje, atkreipė mokyklų inspektorių dėmesį į tai, kad jų
pareiga - ne tik tikrinti mokinių skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžius,
bet ypatingą dėmesį skirti vaikų patriotiniam ir kariniam auklėjimui.
Didžiausi sunkumai dažniausiai kildavo mažose kaimo mokyklose. Ten
dirbo nemaža tokių mokytojų, kuriuos domino tik vaikų mokymas, o ne

karinis auklėjimas. Jiems stigo karybos mokslo žinių [14]. Todėl Krašto
apsaugos ministerijos iniciatyva, pradinių mokyklų mokytojams kasmet

buvo organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai.
Pilietinis ir karinis rengimas bendrojo lavinimo vidurinėse,
auk^tesniosiose ir specialiosiose mokyklose. Vykdant 1929 m. balandžio
6 d. Švietimo ministro aplinkraštį Nr. 154, karinis rengimas visose
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vidurinėse ir aukštesniosiose mokyklose (gimnazijose, aukštesniosiose
meno, muzikos, komercinio profilio) prasidėjo 1929-1930 m. m.

Pagrindinis tikslas - rengti jaunuomenę karo situacijai, kad vaikinai ir
merginos, tėvynei pašaukus, galėtų greitai ir drąsiai įsijungti į ginkluotą
kovą, drauge veikdami su partizanais ar šauliais.

Daliniai ugdymo tikslai: formuoti ir stiprinti jaunuomenės kovinę
dvasią, skatinti iniciatyvumą, narsą, ryžtą, sumanumą ir kitas kovotojo

ypatybes. Ypač svarbu - ugdyti teigimą požiūrį į karinę tarnybą. Visose
mokykloje buvo siekiama brandinti vaikinų ir merginų patriotinius
jausmus, pilietinę atsakomybę už savąją valstybę ir jos likimą.
Karinio rengimo instruktoriais (mokytojais) Krašto apsaugos
ministerija skyrė energingus ir aktyvius atsargos ar tikrosios tarnybos
karininkus. Jie kiekvienus mokslo metus pradėdavo paskaitoms, kurias

skaitė visiems mokyklos mokiniams. Šių paskaitų tematika:
•Kūno kultūros vaidmuo ir tautinis auklėjimas;
•Kariuomenės tikslai ir uždaviniai karo ir taikos metu;
•Karo tarnyba - pilietinė pareiga;
•Moterų moralės reikšmė kariuomenės ir šaulių gyvenime;
•Lietuvos kariuomenės kovos dėl Nepriklausomybės ir kt.
Karinio rengimo pamokose moksleiviai buvo supažindinami su
pagrindiniais karo mokslo dalykais, pėstininkų ginklais, jų techninėmis
charakteristikomis, mokoma jais naudotis - šaudyti kovos šoviniais. Jie

buvo mokomi rikiuotės, kautynių veiksmų, taip pat susipažinti su karo
fortifikacijos ypatumais, karo tarnybos ir drausmės statutais. Gegužėsbirželio mėnesiais vykdavo lauko karinės pratybos — „manevrai": buvo

sukuriama karinė legenda, vykdavo mūšiai tarp „mėlynųjų" ir
„raudonųjų". Kartais mokymuose dalyvaudavo ne vienos mokyklos, o

keleto švietimo institucijų IV-VIII klasių mokiniai (jų skaičius kartais
siekdavo iki 500). Drauge su moksleiviais pratybose dažnai dalyvaudavo
šauliai arba pasienio policijos mokomieji būriai. Pratyboms vadovaudavo
karininkai, kuriems talkino puskarininkiai, rinktinių šaulių vadai.
Mokinių žinios ir pastangos buvo vertinamos pažymiais, kurie
įrašomi į brandos atestatą
Kariuomenės Vyriausiojo štabo Spaudos ir švietimo skyrius
kiekvienais metais parengdavo aplinkraštį dėl aukštesniųjų, bendrojo

lavinimo, žemės ūkio mokyklų šaudymo pratybų organizavimo koviniais
šoviniais. Šaudymo pratybas vykdyti buvo pavesta karinio rengimo
instruktoriams. VIII klasės gimnazistai ir specialiųjų mokyklų baigiamųjų
klasių mokiniai buvo mokomi šaudyti kariuomenės padalinių ir šaulių
būstinių šaudyklose šratais ir koviniais šautuvais. Už 100 m. gulomis nuo
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atramos ir be atramos reikėjo išmušti 18 akių. Kiekvienam mokiniui,
atliekant šaudymo pratimus, buvo skiriama po 3-6 šovinius. Šautuvus ir

šovinius instruktoriai gaudavo i^ kariuomenės dalinių, šaulių sąjungos
rinktinių, kurioms buvo priskirtos mokyklos. Šių institucijų vadams
mokyklos direktorius ir karinis instruktorius pavasarį turėdavo pateikti
prašymą dėl amunicijos ir šaudmenų išdavimo. Buvo vedama griežta
šaudmenų apskaita.

Aukštesniųjų klasių mokiniai (4-8 kl.) buvo rengiami vadovaujantis
kompleksine karinio rengimo schema. Susipažinkime su pilietinio ir
karinio mokinių rengimo programomis, Vyriausiojo štabo išleistomis
1933 m. [81.
•Vidurinė mokykla, 4 klasė - 60 vai., t.y. 2 valandos per savaite
1.Tankinė rikiuotė (15 vai.). Vieno mokymas be šautuvo. Karinio

skyriaus (toliau — k. sk.) rikiuotė.
2.Kautynių mokymas (12 vai.). Manevrinės k. sk. rikiuotės, jų keitimas.
Grenadierių grandies

organizacija,

vadovavimas

ir

veikimas.

Kulkosvaidžio grandies organizacija, vadovavimas ir veikimas.
Kautynių skyriaus vadovavimas ir veikimas.
3.Lauko tarnybos statutas (6 vai.). Bendros žinios apie kariuomenės

organizaciją ir jos valdymą karo metu. Ryšių priemonės. Žvalgomojo
patrulio organizacija ir veikimas.
4.Įgulos tarnybos statutas (6 vai.). Sargybų sutvarkymas. Sargybinių
pareigos. Apsauga ir patruliai.
5.Vidaus tarnybos statutas (6 vai.). Kariuomenės dalių vidaus tvarka.
Klasės sutvarkymas kariškam mokymui. Budėtojas. Raportai.
6.Drausmės

statutas (3

vai.).

Drausmės

apibūdinimas.

Įsakymų

pildymas, tvarkos laikymasis.
7.Ginklai (8 vai.). Bendras susipažinimas su pėstininkų ginklais.
8.Karo topografija (4 vai.). Žemėlapiai, jų skaitymas. Mastelis.
•Aukštesnioji ir specialioji mokykla, 5 klasė (arba 1 kursas) - 30
vai., Ly. 1 valanda per savaite
1.Rikiuotė (10 vai.). Vieno mokymas. Eilė. Grandys. Granatų mėtymas.

2.Kautynių mokymas (6 val.).Manevrinės k. sk. rikiuotės formos, jų
keitimas. Prisitaikymas vietoje.
3.Lauko tarnybos statutas (6 val.).Žygio organizavimas. Bendros

pastabos apie apsaugą. Apsaugos patrulio organizavimas ir jo
veikimas.
4.Įgulos tarnybos statutas (2 vai.). Sargybos ir apsauga, tikslas ir
sutvarkymas.
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5.Vidaus tarnybos statutas (2 vai.). Kariuomenės dalių vidaus
sutvarkymas. Klasės sutvarkymas kariškam mokymui.
6.Drausmės statutas (2 vai.). Drausmės apibūdinimas.
7.Karo topografija (2 vai.). Orientavimasis pagal vietovės daiktus.

Pažymėtina, kad 1939 m. buvo parengta nauja karinio rengimo
programa, oficialiai paskelbta „Vidurinių mokyklų programose". Ten
nurodyta, kad karinis rengimas gimnazijose vedamas IV-VII klasėse, o

progimnazijose - III klasėje [21].
Kad mokiniai geriau suvoktų Tėvynės gynimo idėją, pavasarį buvo
rengiamos pažintinės išvykos į karinius dalinius, muziejus, istorines
vietas, susitikimai su Nepriklausomybės kovų dalyviais.
Lietuvos Respublikos Vyriausiojo štabo (vėliau-Generalinio) Spaudos
ir švietimo skyrius 1931 m. balandžio 24 d. Administracijos valdybai
pateikė prašymą dėl Respublikos moksleivių, gyvenančių provincijoje, 75
proc. nuolaidos perkant geležinkelio bilietus, kai jie vyksta į Kauną
aplankyti programose numatytus karinius objektus: P.L.P. karo mokyklą,

Priešlėktuvinės apsaugos rinktinę, Ryšių, Inžinerijos batalionus,
Kavalerijos, 3-ąjį artilerijos pulkus, Vytauto Didžiojo karo muziejų,
Šarvuočių rinktinę, Valstybinį karvelyną ir Radijo stotį. J šį prašymą
buvo reaguota teigiamai [25].
Mokyklų bibliotekos nemokamai gaudavo po keletą "Kario"
egzempliorių. Karinio rengimo instruktoriai naudojosi visomis mokytojų
teisėmis ir už savo darbą iš Švietimo ministerijos gaudavo tokį pat
atlyginimą kaip kiti mokytojai.1934-1938 m. mokyklų instruktorius,
kuruosiančius kūno kultūros mokytojų darbą kariniu požiūriu, rengė
Aukštieji kūno kultūros kursai. Ši veikla nutrūko kursus perorganizavus į
Kūno kultūros institutą.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas. Siekdami supažindinti pradinių
mokyklų mokytojus su karinio auklėjimo ir rengimo pagrindais, Karo
mokslų draugija 1929 m. rugpjūčio mėnesį Karo mokyklos patalpose
organizavo jiems 3 savaičių karinio rengimo kursus. Kursų klausytojai
gavo kariūno maisto davinį, dėvėjo karišką uniformą.
Mokytojams buvo skaitomos paskaitos apie visuotinę valstybės
gynybą ir karinį rengimą, karų istoriją, karinę pedagogiką, visuomenines
karines organizacijas, civilinę saugą. Šiuose kursuose vyko rikiuotės,

pirmosios medicinos pagalbos, sportinio šaudymo pratybos. Dėstė
Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo ir kiti patyrę karininkai,
tarnaujantys daliniuose [24].

Plėtodami savišvietą, kai kurie pradinių klasių mokytojai ilgais žiemos
vakarais kaimo jaunimui taip pat organizuodavo vakarinius kursus,
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kuriuose propaguodavo kilnias tėvynės meilės, krašto gynimo idėjas.
Klausytojai būdavo supažindinami ir su Lietuvos vidaus ir užsienio
politika, su karo grėsme, pakibusia virš Europos. Daug kaimo mokytojų
aktyviai dalyvavo šaulių ir skautų sąjungų veikloje.
1930 m. buvo surengti pirmieji kursai ir kūno kultūros mokytojams.
Juose mokė geriau suprasti jaunuomenės karinio rengimo esmę ir svarbą:

skatinti vaikinus ir merginas kolektyviai veikti, kovoti ir nugalėti, padėti
draugams, įveikti baimės jausmą, būti valingais, paklusti drausmei.

Pedagogai buvo skatinami tautos karinio ugdymo idėjas integruoti ne tik į
fizinio lavinimo, bet ir kitų mokomųjų dalykų turinį. Lektoriai jiems
aiškino, kad pagrindinis karinio auklėjimo metodas — ne žodžiai, o
pavyzdžiai. Ir vėlesniais metais buvo reguliariai rengiami pradinių klasių
bei fizinio lavinimo mokytojų kursai P. L. P. karo mokyklos patalpose,
kuriuos organizuodavo Vyriausiojo štabo Spaudos ir švietimo skyrius.
1930 m. Vytauto Didžioji karininkų kursų patalpose taip pat veikė fizinio
lavinimo kursai pradinių klasių mokytojams. Juos organizuodavo
Švietimo ministerija.
Aspirantų rengimas. J universitetą stodavo jaunuoliai, sulaukę 1819 metų, kurie dažniausiai nebuvo pažinę karinio gyvenimo. Pagal karo
prievolės įstatymą studentams karo tarnybą buvo galima atidėti, kol jie
baigs studijas ir kitais atvejais (tik iki 1936 m.). Dėl šios priežasties kai
kurie jaunuoliai, besimokantys aukštosiose mokyklose, nesugebėdavo
objektyviai vertinti kariuomenės reikšmę stiprinant krašto saugumą.
Todėl 1926 m. buvo įsteigtas aspirantų institutas - aktyvioji karo tarnyba,
rengusi atsargos karininkus. Nuo 1927 m. aspirantų kursuose buvo
vadovautasi „Laikinosiomis aspirantų rekrutavimo tarnybos ir mokymo

taisyklėmis" [5], o 1933 m. parengtas „Aspirantų tarnybos įstatymas"
[1]. Aspirantų kursuose, dažniausiai organizuojamuose P. L. P. Karo

mokykloje, galėjo mokytis 18-28 m. vyrai, baigę ne mažiau, kaip
gimnazijas ar aukštesniąsias bendrojo mokslinimo mokyklas. Pirmenybė
buvo teikiama baigusiems aukštąjį ir specialų aukštesnįjį mokslą, taip pat
mokytojams. Kariūnais-aspirantais galėjo būti ir kitų mokyklų studentai,
jeigu tai jiems netrukdė eiti kario pareigų.
Kandidatai į aspirantus buvo atrenkami apskričių komendantūrose.
Vaikinams, jaunesniems kaip 21 m., reikėdavo pristatyti viršaičio,

burmistro ar policijos patvirtintą savo tėvų ar globėjų leidimą stoti į
aspirantų tarnybą. Kandidatų sąrašą tvirtindavo Karo mokyklos komisija.
Aspirantai kariuomenėje tarnaudavo 12 mėnesių (nuo 1937 m. - 15
mėnesių). Jie mokėsi pėstininkų, kavaleristų, artileristų, inžinerijos,
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aviacijos, sanitarijos ir veterinarijos specialybių, vilkėjo specialią karinę
uniformą.

Aspirantų tarnyba buvo skirstoma taip: naujokų mokymas - apie 2
mėn., mokslas aspirantų kursuose - apie 6,5 mėn., stažuotė kariniuose
daliniuose, kur aspirantai ne mažiau penkias savaites vadovaudavo

skyriui ir būriui, - apie 3,5 mėn. Atlikę stažuotę, jie buvo grąžinami į
aspirantų kursus atsargos leitenanto laipsnio egzaminams laikyti. Šioje

komisijoje dalyvaudavo Vyriausiojo štabo karininkai. Baigusiems mokslą
aspirantams suteikdavo leitenanto (nuo 1931 m. jaunesniojo leitenanto)
laipsnį ir išleisdavo į atsargą. Kasmet aspirantų tarnybą baigdavo 40-60
jaunuolių. Po keturių metų kai kuriuos atsargos karininkus kviesdavo į
pakartotinus mokymus, kuriuos baigusieji ir vadų gerai atestuoti, įgydavo
aukštesnį karinį laipsnį, iki kapitono imtinai.
Aspirantams, ištarnavusiems 15 mėnesių ir gerai atestuotiems, bet

neišlaikiusiems egzaminų ar dėl kitos priežasties negavusiems karininko
laipsnio, Karo mokyklos viršininkas galėjo suteikti puskarininkio laipsnį.
Vėliau, gavus Kariuomenės vado sutikimą, egzaminų komisijos nuožiūra
šie aspirantai galėjo laikyti egzaminą dar kartą. Jie turėjo gerai pasirodyti
karinėse pratybose ir pateikti teigiamą dalinio vado rekomendaciją.
Aspirantai Karo mokykloje buvo aprūpinami kaip kariūnai, o
kariuomenės dalyse - kaip kareiviai. Ne tik atsargos karininkų atrankai,

bet ir rengimui buvo keliami griežti reikalavimai. Jaunuoliai, pripažinti
netinkamais aspirantų tarnybai dėl nepažangumo moksle ar dėl
nedrausmingumo, buvo perkeliami į kariuomenės dalinius ir tikrąją karo
tarnybą atlikdavo bendra tvarka.
Po atleidimo iš kariuomenės aspirantai per 14 dienų turėjo teisę grįžti į
buvusias darbovietes, į ne žemesnes pareigas, kurias ėjo prieš
kariuomenę. Pirmuosius du metus jie buvo išleidžiami į vadinamąsias
sąlygines atostogas, o vėliau įrašomi į karininkų rezervą. Be to jiems

buvo teikiama pirmenybė užimant laisvas Krašto apsaugos ministerijos
tarnautojų vietas. Nuo 1934 m. aspirantai, baigusieji aukštąsias mokyklas,

buvo priimami ir į tikrąją karo tarnybą, į inžinerijos, ginkluotės, aviacijos,
topografijos, artilerijos ir veterinarijos karininkų korpusą. 1926 - 1940 m.
P. L. P. karo mokykla išleido 15 aspirantų laidų, t.y. 2869 atsargos
karininkus.

1933 m. įsikūrė Vytauto Didžiojo universiteto atsargos karininkų
korporacija „Ramovė", kurios šūkis „Mūsų pirmoji ir būtina sąlyga krašto saugumas ir galutinis tautos išlaisvinimas". Korporacija
organizuodavo vasaros studentų karines stovyklas, talkino Šaulių
sąjungai, platino karininkų žurnalą „Kardas",
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bendradarbiavo su

kariuomenės daliniais, siekdami glaudesnio visuomenės ir kariuomenės
bendradarbiavimo. Tačiau remiantis karininkų nuomone, išsakyta
„Karde", „Karyje", „Mūsų žinyne", galime teigti, kad atsargos karininkų
kvalifikacijos kėlimu Lietuvos kariuomenėje nebuvo sistemingai
rūpinamasi. Apie 80 proc. vaikinų, išmokytų ir paruoštų krašto apsaugai,

neturėjo progos kariškąjį pasirengimą toliau ugdyti ir plėtoti.
Karinis švietimas ir ugdymas aukštosiose mokyklose. Siekiant, kad
būsimieji pradžios mokyklų mokytojai galėtų mokinius tinkamai mokyti
ir pilietiškai auklėti, 1934 m. Mokytojų institute (po 1936 m. Pedagoginiame institute) buvo įvesta 130 vai. karinio rengimo ir karinės
propagandos programa, apėmusi dvejus studijų metus. Ji nagrinėjo karų
kilmę, patriotizmo ir nacionalizmo apraiškas Europoje ir Lietuvoje,
Baltijos šalių politinius aspektus, valstybės piliečių karinio rengimo
problemas, karinės propagandos vaidmenį karuose. Studentams buvo
rengiamas stovyklos, kuriose organizuojami kariniai mokymai,
supažindinama su priešchemine ir priešlėktuvine apsauga. Vaikinai, o
ypač merginos, buvo mokomos suteikti pirmąją medicinos pagalbą [25].
1936 m. kovo-balandžio mėn. Krašto apsaugos ministerijos Karinio
rengimo ir propagandos skyrius organizavo karinio švietimo akciją
visose aukštosiose mokyklose: Vytauto Didžiojo universitete, Žemės
ūkio akademijoje, Pedagoginiame ir Prekybos institutuose. Buvo
parengtos ir studentams perskaitytos 4 paskaitos aktualiais karinės
propagandos klausimais: "Lietuvos Nepriklausomybės karas 1918-1920
m."; Lietuvos geopolitinė padėtis ir saugumas"; „Aukštoji mokykla ir
krašto saugumas"; „Bendrasis ir karinis auklėjimas". Į aukštojo mokslo

institucijas atvyko lektoriai iš Generalinio štabo ir iš kariuomenės
dalintų. Remiantis to laiko spauda, galime teigti, kad daugelis studentų
šias paskaitas gerai vertino, parodė domėjimąsi krašto apsaugos
reikalais.

1936 m. Krašto apsaugos ministerija rekomendavo Vytauto Didžiojo
universitetui pradėti sistemingą studentų pilietinį ir karinį švietimą. Buvo
pasiūlyta Humanitarinių mokslų fakultete įkurti Krašto gynimo ir
apsaugos mokslų katedrą, kuri parengtų ir išdėstytų 64 vai. kursą karų
istorijos, kariuomenės organizacijos, karo politikos ir propagandos
klausimais. Švietimo ministrui pritarus, nuspręsta šį kursą skaityti du
semestrus trečiaisiais studijų metais visiems studentams (išskyrus
atsargos jaunesniuosius leitenantus). Studentai, neišklausę šio kurso,
negalėjo gauti aukštojo mokslo diplomo [26].
Valstybės karinio rengimo kursui skaityti buvo pakviestas
Generalinio štabo majoras Vytautas Bulvičius. Kadangi šių paskaitų
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klausėsi keli šimtai studentų, todėl klausytojai buvo suskirstyti į dvi
grupes: Teologijos-filosofijos, Humanitarinių ir Teisės mokslų fakultetai
- I grupė; Matematikos-gamtos, Medicinos, Technikos fakultetai - H
grupė. Karinio ugdymo paskaitos buvo skaitomos universiteto I-ųjų

rūmų didžiojoje salėje. Remiantis klausytojų straipsniais „Karyje",
^iandien galime konstatuoti, kad jos žadino jaunuomenės pilietinius
jausmus, didesnį jų domėjimąsi tautos ir valstybės saugumo reikalais.
Pilietinio ir karinio ugdymo mokyklose idėjini kryptis
Mokyklų pilietinio ir karinio ugdymo sistemoje skiriame du
momentus, charakterizuojančius jaunuomenės auklėjimo pobūdį ir idėjinę

kryptį:
•bendrojo karinio sąmoningumo kėlimas,
•pagarbos kariuomenei ugdymas.

Bendrojo karinio sąmoningumo ugdymas. Tarpukario Lietuvoje
sąmoningais piliečiais buvo laikomi tie, kurie suprato tautos idealus ir
gyveno jais, jautriai suvokė gyvybinius krašto reikalus, buvo pasiryžę
fiziškai ir idėjiškai kovoti už nepriklausomą tautos gyvenimą ir laisvę.
Todėl, keliant bendrąjį karinį sąmoningumą bei gynybinį nusiteikimą,
dažnai spaudoje buvo rašoma, jog piliečiams svarbiausia:
•gerai įsisąmoninti tautos idealus, jos gyvybinius interesus,
•suvokti atsakomybę už krašto saugumo reikalus, išaiškinti pacifistinių
idėjų nerealumą,
•išsiugdyti karinės drausmės, tarpusavio supratimo, vienybės,
atsakomybės, patriotinės pareigos jausmus, kitaip tariant - ugdyti
narsius, ryžtingus, pasiaukojančius tėvynei žmones, t. y. kovingą ir
vieningą visuomenę.
Pagarbos kariuomenei ugdymas. B. Vosylius rašė, jog kartais
žmonės, nesuprasdami gyveninio tikrovės ir pasaulinės politikos raidos,

kariuomenę laiko atgyvenusia institucija, sukurta esą tik tam, kad keltų
tarptautinius nesusipratimus ir lietų nekaltų žmonių kraują. Deja, tokie
žmonės, atrodo, nori kariuomenės sunaikinimo. Geros valios piliečiai ir
patriotai kariuomenėje mato žmonių gyvenimo ir moralės išsigelbėjimą,
aukščiausių kilnios dvasios ir tėvynės meilės idealų įgyvendinimą [19].
Kariai nėra išskirtinis luomas, bet tos pačios tautos dalis, ginkluota ir
paklūstanti karinei drausmei. Visuomenė su kariuomene susieta ne tik

kraujo ryšiais, bet ir bendrų kovų žygiais, nepriklausomo gyvenimo
siekiais. Kariuomenės misija - ginklu ginti valstybės interesus
tarptautinėje arenoje. Ji visuomet stovi valstybės Nepriklausomybės
sargyboje.
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Karinė visuomenės auklėjimo sistema tarpukario Lietuvoje reikalavo,
kad visuomenė glaudžiau bendradarbiautų su kariuomene, nes
kariuomenės veikla ir jos žygiai didžiąja dalimi priklausė nuo tautos
meilės kariams. Kiekvienas katys tik tada gali pasišvęsti tėvynės
idealams, kai jaučia, jog jį remia Lietuvos žmonės, myli jį, gerbia ir
pasitiki. Todėl kiekvieną žmogų reikia mokyti jausti kariuomenės
gyvenimo pulsą^ domėtis kariuomenės gyvenimu.

Mylėti ir gerbti savo šalies karius mokė ir Tumas - Vaižgantas, žymus
rašytojas, tautinių ir pilietinių idealų puoselėtojas: ..Mes didžiausiai
prasikalstame, kai užmariname savyje meilės ir užuojautos jausmą, kuris
privalo gaubti tuos, kurių iš mūsų valstybė pareikalavo, ir mes savo
rankomis nunešėme tą gyvą auką — mūsų sūnus. Kareivius, jų kraują, jų

gyvybę gera valia atidavėme tėvynei kaip brangiausią atnašą, kokios tik
begalima iš žmogaus pareikalauti. Taigi, užjauskime kareivius, mylėkime
juos - tejautie, kad už tą gerą visuomenę verta galvas guldyti".
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Paradigm of Civil and Defense Education during the Period of
Independent Lithuania (1929-1940)
Nijolė Janulaitienė
Summary
Fundamentais for a creation of a civil society and a statė defense policy were
buih during the intenvar period in Independent Lithuania. National security is a
matter of great concem for government, army and Lithuanian citizens. Therefore
the principai of universal defense becomes the essential component of defense
policy. National defense policy stands upon the preparation for the national
defense being universal. National defense should be formed with the help of the
entire nation, irrespective of age, gender and differences related to profession.
Particular attention was paid to the education of military patriotic consciousness
during the period of tender age and in early person's life. Actually, the bases for
the spiritual values and physical powers of each individual were formed during
this period. Accordingly during the period of 1930-1931 the military education
of young man at the call-up age was organized in secondary schools, high
schools, career education schools and universities. Military education for all
citizens is a base for a national security.
Key words: civil society, national seeurity, the Lithuanien Army, the
Principal of universal defense, military education
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SCHOOL AS A SOCIAL GROUP. A UTOPIA OR A REAL
PERSPECTIVE?
Ryszard Pęczkowski
The Rzeszčm University,
Alėja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszav
ryszard@univ. rzeszow.pl
In the article author analyses the features of school (Gr. Scholie - peace, free
time for leaming) as an educational institution, involved in the teaching and
upbringing of children, teenagers and adults, in accordance with aims and tasks
as well as educational and upbringing concepts and programmes accepted in
Poland society. In the paper such features of school phenomenon - as an subject
of criticism, some projects of the reformation in Poland school, its image are
investigated.
Kcy words: school as an subject of criticism, reformation of school,
disindividualisation, prevenlion negative phenomenons

Introduction
Properly educated teaching staff, premises, eąuipment, financial

securities and pedagogical supervision all work together for the
achievement of these objectives [1]. School belongs to sočiai life
institutions vvhich have the longest history of development. Its early

beginnings date back to the Hellenistic period when special places were
formed for boys under the care of a slave-educator to shape their minds

and bodies. With time school has become a public institution whose
importance continuously grew. As a result, apart from the increased

number of schools, ųuality development of this institution can also be
observed. The first example of this in the European culture is the theory

of school by Marcus Fabius Quintilian who specified the conditions
necessary for creating a good school. Among the most important
conditions the author enumerated a we!l-selected curriculum, application
of the system of interchanging classes and breaks, giving studente an

opportunity to ręst and, most importantly, employing a good teacher [2].
In the Middle Ages school was in the limelight for the Church vvhich
resulted in making this institution a tool in promoting Christian faith.
Even though attempts were made to break the monopoly of the
Church in the field of education, only in the 18th and 19th century did
school become an object of secularisation and lay authorities started to
ftnd interest in it. This can be proved by legal decisions of various
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European countries vvhich subjccted schools to a larger or lesser control
of the statė. This process continues to our times.

Throughout the centuries school has been changing to a larger or
lesser extent. Educational objectives and curricula as well as the
organisational structure have been changing, sočiai fields under the
influence of education have vvidened their scope, the process of education
has been extended, since the 16"1 the system of classes and lessons has
been subject to improvements, methods, fomis and didactic means have
changed. But one element remained unchanged: school has alvvays been a

subject of criticism. Negative opinion is a!ways formulated from a given
stance and with specific criteria accepted. The introduction of sure and
systematic simplifications seems to be necessary due to the fact that there

can be an infinite number of criteria. In the tradition of pedagogic ideas,
three systems of criteria for the evaluation of the functioning of
educational system can be distinguished. The first system is related to the
thesis which makes school a place of transmission of culture, of
transfering the heritage of previous generations to ascending generations.

From this perspective, school is criticised for insufficient implementation
of tasks related to culture transmission, to forrrting competencies
necessary to live in a sočiai realiry shaped by generations. The second

system of criteria treats school as an institution that supports the
development of an entity and fortifies the individuality of a student. In
this point of view, school is perceived as an anti-humane institution that
destroys

individuality,

introduces

violence,

uniformity

and

conventionality. The third set of criteria looks at a school as at a factor of
sočiai change, an element which determines sočiai progress. In this way

of thinking, these areas of school vvhich make sočiai change impossible
or difficult are the subject of criticism while failures of school are treated
as a cause of failures of sočiai structures.
To sum up, it could be stated that school was a subject of criticism for
the follovving reasons: 1) excessively high requirements and expectations
were formulated in relation to school, as a result of treating school, and
more widely education, as a means for overcoming all weaknesses of a

sočiai, cultural, economic etc. reality; 2) functions attributed to school
(education) were not realised at a satisfactory level, both in a macro and
micro view; school was and still is perceived as a dysfunctional
institution; 3 ) an institution of school is characterised by an apprehension
of future resulting from unexpectable sočiai, cultural, economic etc.
development. One can quote a number of examples of situations when
forecasts of civilisation development were surprising. A classic example
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were forecasts of civilisation development in the 20th century. The
emergence of microelectronics and then information technologies not

only changed entirely the sunrounding reality but also rendered any
prognosis in this respect virtually impossible. Fear of the unknown future
makes school continue to be a conservative institution awaiting changes

but not inspiring changes.
Notwithstanding the criticism of school and the whole educational
system, it is worth pointing out that this more or less justifiable criticism
has always resulted in attempts at changing the funclioning of a school. In
the history of the development of educational systems we have vvitnessed
many examples of modernisation trials or even a totai change in
educational solutions. This, however. is not a subject of my
consideration. 1 would likę to concentrate on the functioning of

contemporary educational system in Poland and on the basis of this I will
try to formulate theses the realisation of which, I believe, can serve for
the optimisation of educational activity of a modern school and most of
all actions intended to remove or limit negative phenomena present in
schools.

Changes in the political system in Poland after 1989 grealty
influenced the system of education. As a result, reform of the Polish

educational system was begun in 1999 which had the following
objectives: raising the level of education of the Polish society, equalising
educational opportunities for children and teenagers from various sočiai
environments, improving the quality of education understood as an

integral process of educating and upbringing [3]. VVithin the structural
reform a new structure of education was created in Poland. Its baste

elements include: a) kindergarten - attended by children at the ages of 3
to 6 years. A reception class is necessary for 6-year-old children.
Reception classes are organised in kindergartens but schools also have a
right to create such classes, b) six-year primary school — divided into two
three-year stages. The first stage involves grades I to III; its elementary
part is constituted by a set of classes called "integrated education". These
classes are eondueted by one teacher who acts as a class headteacher. The

teacher is not obliged to stiek to a model of dividing pupils' work into 45minute lesson units, which is a rule for higher grades. Pupils participate
also in religious education or ethics. It is a child's parents who decide
whether a child participates in religious education classes. In grades IVVI different subjects are taught by different teachers one of whom (a
class headteacher) is responsible for the class. The following subjects are
taught: Polish, modern foreign language, Mathematics, Science, History
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and Society, Music, Art, Technology, Information Technology, Physical
Education, Religious Education (at parents' choice). In grade VI pupils
take a tęst at which their level of knowledge and skills is assessed. A tęst
is identical for all pupils, c) lower secondary school — lasts 3 years; it is

attended by pupils at the age of 13 - 16. At this stage general education is
provided, composed of a set of the following subjects: Polish, History,
Sočiai Studies, Maths, Physics and Astronomy, Chemistry, Biology,
Geography, Information Technology, Art, Music, modern foreign

language, Technology, Physical Education and Religious Education
(parents decide whether a child will attend classes in RE). At the
completion of lower secondar>> school, students take a finai examination.
The examination has no impact on the completion of education in a
schooi but is important for the purposes of recruitment to upper
secondary schools, d) upper secondary schools vvhich include basic
vocationa) schools lasting at least 2 years but the maximum of 3 years,
three-year comprehensive secondary schools which make it possible to
receive a baccalaureate certificate upon passing a baccalaureate
examination, three-year specialised secondary schools vvhich provide
general vocational education and which enable you to receive a
baccalaureate certificate upon passing a baccalaureate examination, four-

year technical secondary schools which make it possible to receive a
diplomą of vocational qualifications upon passing an examination and
vvhich give an opportunity to receive a baccalaureate certificate upon
passing a baccalaureate examination.
As it is indicated in theoretical and empirical analyses, structural and
organisational transformations of Polish educational system substantially

changed the image of school but did not protect it from negative
phenomena. School still remains a dysfunctional institution. Ritualism,
formalism and stereotypes in educational actions; disturbed interpersonal
relations betvveen teachers and pupils as vvell as bervveen a school and a
local community; common problem of overpopulated classes; shift-vvork

in educational process; limited possibilities of realising individualised
education - these are only some examples of phenomena suggesting
problems of a contemporary school. One of the elementary problems of a

Polish school (but not limited to a school only) is aggression and
violence. I do not intend to analyse this phenomenon in depth as it is done
in available literature but I vvould likę to present proposals of actions
vvhich can lead to a substantial limitation of the occurence of this
problem.
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Aggression and violence among pupils and teachers is mostly the
result of disturbed interpersonal relations between the participants of an

educational process. One of the factors that contribute to the existence of
this problem is a large number of pupils and teachers in a school.
Overpopulated classes, education within shift-work, anonymity of pupils
and teachers are all factors contributing to improper sočiai relations.

Actions taken with the aim of removing pathologies usually bring lesser
results than expected. All kinds of prevention programines implemented
in schools are only temporary actions focused on disposing of the results

of pathologies and they are only to a minimum extent directed at
recognising the causes of school pathology and its removal. If we take
into consideration the above, it seems rational that actions which help
recognise causes of all kinds of pathoiogy in school life and which at the
šame time can prevent these phenomena in a long-term perspective

should be taken.
In my opinion, one of the significant determinants of school
dysfunctionality is the size of a school. School atlended by a large
number of pupils and employing a lot of teachers has characteristics
which can be described in the categories of psychology of a crowd. I am
not going to conduct a deep analysis of phenomena that take place in a

crowd as this can be found in theoretical and empirical literature [4]. But
we can statė, on the basis of observation of everyday school practice, that

a contemporary school is characterised by what follows:
*Disindividualisation, i.e. partial or entire (in a longer time

perspective which is symptomatic for a school) disappearance of certain
elements and characteristics of an individual;

*Anonymity of an individual resulting in the sense of impunity for
behaviours which infringe sočiai norms;
*Intensified imitation resulting from the disappearance of individual
reflection;
*Emotional contagion - the tendency to express identical or very similar
statės of emotional tension being a conseąuence of similar attitudes and

expectations;
*Susceptibility to suggestion and influence of other participants.
We can also add the following factors:
a) evarlasting "war of students against teachers and of teachers
against sludenls" relying on taking any possible action by students which

can lead to deceiving a teacher and on doing anything possible by a
teacher to catch a deceiving pupil red-handed. In big schools the
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possibility to implement these procedures on the part of a pupil is almost
limitless;
b) observed loss of the ability of teachers to control the structure of
informal groups created by students,

and it seems justified to formulate the thesis that one of effective vvays
of preventing negative phenomenons in contemporary schools is the
creation of formai and legal premises enabling such a change in the
structure of a school network so that the basic element of this structure

could be a small school both in terms of a number of students attending
and a number of teachers. A quantitative model proposed within the
system of primary schools is a school with one sequence of classes with

120 - 150 pupils and the educational process realised by a team of 12 15 teachers. In case of lower secondary schools it should be a school with
the maximum of two class sequences, the totai number of students not

more than 200 and teaching staff consisting of 15 - 18 teachers. This
solution is not approved of by these proposers of shaping of education for
whom an economic indicator is the one and only determinant of the
effectiveness of this system. It cannot be denied that the acceptance of the
proposed solution entails specific and rational financial consequences. To
my mind, these consequences need to be covered at this level of
education so as to limit fiirther costs, both measurable costs and the socalled sočiai costs which are difficult or even impossible to specify.
Therefore, it is a worthy cause to invest in the educational system for
example by implementing a proposed solution so as to reduce further
financial and sočiai costs.
Propossed organisational solutions also create conditions for
constructing a school which is not an obligation, a compulsion, a source
of fear and stress, a place where various negative phenomena emerge, but
rather a pleasurable place, a place vvhere all students and teachers have
opportunities of realising their needs, expectations and interests. In other
words, the proposed solutions vvill on the one hand cease the existence of
a school as a collection of anonymous individuals and othe other hand

will create conditions eondueive to building a sočiai group with fixed,
frequent and direct interactions aimed at achieving a common objective
and forming a group with a relatively constant structure. Each student and
teacher oceupies a certain position and between the two groups sočiai
bonds are constructed. The place in the structure of such a group is
connected with respecting the accepted sočiai norms by an individual.
Mechanisms of sočiai control subject other behaviours that infringe
norms to immediate evaluation and application of determined sanetions
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tovvards persons violating norms. The above presented solution also

creates conditions for shaping the awareness of belonging (of both
students and teachers) to a group and more or less clear criteria for

distinguishing this group from a wider sočiai context. This process will
be supported by actions directed at the optimisation of an educational
process, the most important of which involve the need to create authorial
curricula by teachers in cooperation with students so as to take into

consideration individual needs of pupils, teachers' capabilities and
resources present in the near and far sočiai, natūrai, cultural etc.
surroundings. From his own observations and experience related to the

functioning of small schools in Poland, the Author claims that the
avvareness of teachers within methodology needs to be substantially
rebuilt in the direction of introducing such methodological solutions
vvhich will be conducive to the activation of students in the course of
realising an educational process. For example. teaching groups of
students at varied ages on the basis of a common curricullum can be
classified as one of the examples of such solutions. This solution has

brought about the emergence of extremely favourable situations vvhich
substantially contribute to the realisation of an idea of school as a sočiai
group. The situation of students at different ages with a varied level of
abilities and experiences working commonly can largely influence the
level of school achievements of all participants of an educational process

but most importantly contributes to the higher sočiai development of
students, vvhich is indicated for example by an attitude of joint
responsibility for actions taken, an increase in the level of communicative
competencies of students, an attitude of respect tovvards another person
etc.
Small schools are free from drug taking, alcohol, aggression and
violence vvhich are very common for large schools. Small schools are

institutions vvith mechanisms of sočiai control very effective in
preventing any phenomenon beyond sočiai norms. Finally, they are
schools vvhere there are no anonymous pupils and vvhere a teacher is not a
person to fight vvith but rather someone expected to give support,
understand students' needs and expectations and cooperate.

I am avvare of the fact that issues presented in this article require a
more versatile theoretical and empirical analysis since, as an American
educator A.Gulliford claims, schools forced to function on the basis of
ruies of more sophisticated educational systems: smaller classrooms,
curricula allovving for progress at a pupils' pace and for mutual help in
learning [5] are the future of contemporary educational systems.
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Therefore, instead of taking actions to improve the situation in large
schools by various prevention programines, by the introduction of formai
Solutions which are assumed to reduce the scale of pathology but whose
effectiveness is doubtful, we should, in my opinion, limit the number of
large schools and create more small schools because as E.F. Schumacher,
a distinguished representative of contemporary economic ideas, says
'small is bcautiful'.
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Mokykla kaip socialinė grupe. Utopija ar reali perspektyva?
Ryszard Pęczkomki
Santrauka
Straipsnyje nagrinėjama mokykla kaip ugdymo institucija, kur vaikai,
paaugliai ir suaugusieji mokomi ir auklėjami pagal tos visuomenės ugdymo
koncepcijas ir programas.
Mokykla turi ilgą vystymosi istoriją; mokymo dalykai ir tikslai keitėsi, pvz.,
viduramžiais ši institucija buvo krikščionybės idėjų skleidimo priemonė, tačiau
visais laikais išliko kaip kritiškumo subjektas. Mokykla visada buvo ankstesnių
kartų kultūros perdavimo vieta, jai būdinga socialinės kaitos bruožai. Tačiau ši
įstaiga gali ir žlugdyti asmens individualumą, tapti smurto vieta. Iškyla
klausimas, kokio tipo mokykla galėtų patenkinti ateities visuomenės lūkesčius?
Autorius pabrėžia Lenkijos Švietimo pertvarkos bruožus: ugdymo kokybės
pagerinimo, įvairių sluoksnių vaikų ir paauglių mokymo ir auklėjimo galimybių
svarstymo, įvairaus tipo mokyklų programų, struktūrinių ir organizacinių
komponentų reformavimo būtinybę, prevencinių programų įdiegimo, ir kt.
Reformos, anot R. Pęczkovvskio, turėtų keisti mokymo įstaigų įvaizdį
visuomenėje, sumažinti mokinių agresijos proveržius, sustiprinti pasitikėjimą šia
institucija.
Raktinisi žodžiai: mokykla kaip kritiškumo subjektas, mokyklos
reformos, deindividualizacija, negatyvių reiSkinių užkirtimas
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"TELEVISION KIDSM AS A SPECIFIC SOCIAL GROUP IN A
MEDIA-DOMINATED WORLD
Marta fVronska
The Rzeszoyv University,
Alėja Rejtana i6c
35-959 Rzeszow Poland
mwronska@univ. rzeszow.pl
In the paper the influence of multimedia for children is analysed. The watcb
of TV is very actual fact in the children's need; children's and teenagers'
fascination with mass media, particularly television is closely connected with
their subculture and sočiai i zation. The authoress reveals 'television kids' as a
specific sočiai group, describes the results of her empirical research in three
communities: urban, small town and rural. In the article are the conversations
(conducted with children on the content of programines children watch)
analysed. Discussion of television programines makes possible to present kids'
views, judgments and an opportunity to develop or order conscious and
systematic knowledge, the influence of adults in this process.
Key words: TV influence on children^ peculiarity of child socialization,
children' s attitude towards TV programs, discourse on TV for children in
society

The presence of multimedia in the life of any human is one of
determinants of contemporary wor!d. A child at the school age is a
particularly important receiver. Early-school stage includes the ages
between 6-7 to 9-11 years. In this period of life a child is sincere, trusting
and spontaneous by nature, naturally fair and creative. Mental

development of a child is individual and conditioned by factors which
either stimulate or hinder this development. Child's own experiences are

a basis for activity in this period. Child's thinking is practical, concrete
and visual; attention is involuntary and depends on a current situation;
slimulation processes dominate over inhibition processes. Physical
development is characterised by constant movement. The process of

appeasing natūrai curiosity of the world begins with observation,
collecting perceptions with the use of all senses if possible. The finai

phase of this period involves increased importance of peer groups which
play a significant role in the process of child sočiai i sation. It is worth
pointing out that already Aristotle claimed that „human is a sočiai being
by nature; an entity who lives out of the society by nature and not by
chance is either not worth our attention or a superhuman being. Society
by nature prevails over an individual. Everyone who cannot live in a
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communify or is self-suff
i cient enough not to need it and who does not
participate in sočiai life, is eitheran animal or a god^ [!].
A children's peer group is formed spontaneously, without thinking or
the interference of adults, by way of creating natūrai mechanisms to
regulate their mutual behaviours. Having no own traditions, patterns or

aims, such a group aims mainly at playing and experiencing adventures
with peers. The behaviours of this group are stimulated by current and
variable attitudes of its members or persons who impose their plans and
intentions on the group. The group creates the system of values and
pattems with varied implications for the group's members. There is a
conventional system of control and temporarily determined sanctions.

The group is characterised by variability and occasional character of
aims, lability of structure and intemal hierarchy. Just likę in any sočiai
group there is a netvrark of internal systems and it is for example evident
in creating own circulation of culture, called child subculture. This
subculture derives what it needs from the surrounding culture systems,
modifies them and supplements with its own products.
Children's and teenagers' fascination with mass media, particularly
television, computers, video films, is closely connected with revaluation

taking place in culture and education related with the twilight of the
dominance of verbai culture for the culture of sound and image. Due to a
variety of TV proposals, longer broadcast time than before, more and
more easily available cable and satellite television nervrorks as well as

accessibility of TV sets, a contemporary child spends more time in front
of a television screen. Watching TV is a common, easy and obvious way
pf spending time. Television comes to a recipient on its own without a
need for any preparations, inconvenience or additional costs on the part
of a recipient. Television can be a relatively easy way of satisfying many
important needs of children [2]. For this reason, among others, children
tend to choose stubbornly this way of spending their free time. A question
comes to mind now concerning where we should seek for the causes of
popularity of television. One of the ansvvers may be easy access to this
media. In the research I conducted f3] in each research group there was
no case of a person who would not have a television set at home.
Nowadays, most children and youngsters grow up almost in a symbiosis

with a TV set. That is why I am concemed in this article with a sočiai
group I have called "television kids".
A small human being who comes to the world learns about the
encountered world. This takes place in the process of upbringing, i.e.
intentional shaping of the personality of a child and in the process of
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socialisation, that is the influence of the environment (family, peers, mass
mcdia etc.) aimed at introducing an individual into sočiai life, teaching
them how to understand culture, follow accepted norms and play sočiai
roles. Each child comes into contact with peers when he or she becomes a

school pupil which results in forming different relations between
particular pupils. lt is important for the groups to base their activity rather
on cooperaton than on competition betvveen members. Then group

community is created vvhich is characterised by mutual understanding, wellbeing and better activity.
"Television kids" is a sočiai group with a specific character. It is
created spontaneously, unlike other sočiai groups. An anonymous group

sits in front of TV sets at a specified time in order to watch their favourite
television programine, šeriai or cartoon. At the first stage of the creation
of a group it is anonymous and has an informal structure. There is no
leader and no structure. The community from vvhich an individual comes

can be a variating factor. The main aim is the perception of a selected
programme which is supposed to provide entertainment or specific

information. In my article 1 am not going to describe the role of television
in the life of a small child as there are a lot of books and articles on this
topic [4]. Usually acessibility of television, easy reception and most
importantly its negative effect on children is emphasised. I will be
concerned with another aspect, that is I will describe what kind of new
relations are created between kids themselves by watching television
programines. A new platform of understanding betvveen peers is created

and this communication is generated by the whole range of popular
culture, for example by fiims of the type of "Shrek", "Where is Nemo",
characters from novels, such as Harry Potter or television programmes
popular in Poland addressed to a young viewer, e.g. "5-10-15" or
"Ziarno".

Here I would likę to refer to my empirical research vvhich shovvs that
most Polish children virtually grow up in a symbiosis with a TV set [5]. I
anticipate that the situation looks similar in the Ukraine. The research
was mainly aimed at learning the opinions of pre-school children on
television programmes and their evaluation. The research was conducted
on the group of 739 children at the ages of 5 and 6 who attended a

kindergarten or pre-school departments functioning in the
Podkarpackie province. Opinions vvere collected by conducting

individual intervievvs with all children participating in research. The data
collected was supplemented with information gathered through direct
observation of classes in kindegartens or pre-school departments attended
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by research subjects. In this paper I am concemed onty vvith the aspects
of research which are significant for the problem formulated in the title of
this paper. The analysis of answers of researched kids to the question:

"who do little children most often watch television programines with and
who chooses these programmes for them?" provided interesting data. Out

of a group of 739 (100%) pre-school children taking part in a research,
229 (i.e. 30.99%) watch television programines in company of their
parents. 209 (28.28%) kids watch TV vvith their brothers or sisters,
usually elder ones. But 25.85% of respondents watch TV alone while

11.23% vvatch with grandparents and 3.65% of kids vvatch TV
programmes vvith their friends. Children were also asked who chooses

television programmes they watch. Only 48 (20.96%) respondents
declared that they select broadcasts together vvith their parents. In the
remaining cases it is the parents vvho decide and choose programmes for

their children to vvatch. Thus this situation cannot be seen as suitable
from the perspective of a problem under discussion but it needs to be
stressed that there are system actions implemented in Poland related to
parent education aimed at promoting media education of the youngest.
I also vvould likę to refer to my previous research conducted in
primary schools [6]. In selected schools one class at each grade from the

first to the eighth grade vvas subject to research. Altogether 539 pupils
vvere examined: 264 girls (48.97%) and 275 (51.02%) boys. In grades II VIII research vvas conducted vvith the use of an audience method, by

administering a questionnaire among pupils. In first grades individual
intervievvs vvith students vvere conducted. Schools located in three
different places vvere chosen for research so as to represent three different
types of communities: urban community, tovvn community and rural
community. Countryside and city are distinct local communities in our
country in terms of sočiai and cultural characteristics. A traditional
village (i.e. a more "classical" villlage) is a specific sočiai and cultural
society. Internally stabilised sočiai relations, particularity resulting from
the nature of this type of community, a significant role of tradition - all
these are important factors influencing the slovv speed of change in norms
and systems of values by vvhich village inhabitants are directed. Family

plays a significant role in a traditional countryside local community as its
basic institution. Family in a traditional village is a patriarchai family
subjected to the authority of a father. Strong family organisation makes
children largely subordinated to a family group and the ruling traditional
patterns. The interest of individuals is subjected to the interest of a family
and its property.

Natūrai family upbringing supported by natūrai upbringing realised by
a whole local community with a far-fctched (but probably never full)
compliance of socialisation patterns. In this kind of conditions the
personality of a child is shaped systematically in accordance with
common examples. However, contemporary children from countryside
are subordinated to their parents to a lesser extent than children vvere
several dozen years ago.
Characteristics of a city, especially of a metropolitan community, are

reflected in family characteristics and the situation of a child both in a
family and beyond a family. A city does not form a socially and
culturally uniform local community. Within a metropolitan community
treated as a whole there is a loose community of isolated individuals or
sočiai groups with members usually connected by a bond other than a

territorial link. This may involve family bonds, professional, sočiai and
corporate connections vvhile other factors which are derivatives of a close

local community and which are significant in forming a child's
personality are automatically excluded. The system of informal sočiai
control functions with lesser efficiency in a city than in the country. This

is also a result of anonymity of an individual in a large urban community
where a wide sočiai, professional and cultural variety can be observed

leading to the plurality of behaviour patterns and lifestyles, and
sometimes even inspiring conflicts.

A contemporary city makes family bonds weaker and changes their
character which leads to the egalitarisation of in-family relations and
decreases the diversity of sočiai positions of its members and so also a
sočia) distance between parents and children. Work of family members in

different institutions isolated spatially and socially in a large community
as well as anonymity of people in such a group are ai] factors which

diminish the control of a family over its members. In such conditions it is
undoubtedly more difficult to bring children up than in a stabilised rural
community [7],
An essential factor in the discussion of a problem which is a subject of
my article are conversations conducted by children on the content of
programmes children watch. Conversation constitutes an indispensable
element of life and can be used as a means of shaping the personality of a

small child. Discussion of television programmes makes it possible to
present kids' views, judgments and an opportunity to develop or order
conscious and systematic knowledge. It gives an opportunity to influence
a child's behaviours and to change them in a desired direction. Pupils are
susceptible to suggestions and opinions of their friends but also adults. In
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the early stages of development and upbringing of a young person, family
is the most important socialisation environment for this kid. The second
important environment shaping an individual, especially in later stages of
development, is their peer group. A child matures to face the surrounding
reality in these two communities. It is also important that 'in a small

sočiai group (family and peer group) with friendly relations between its
members we can notice the phenomenon of influence of a group on an

individual both in the aspect of transmitting values, norms or behaviour
patterns and sočiai faciiitation in its functioning and mode of reacting"
[8]. This influence depends on the extent of identification of an individual
with a group, that is on the coherence of the group. The more coherent
the group is and the more attractive for an individual, the stronger is the
influence of this group on an individual.

Most respondents stated that they talked about television programines
with their friends (Rzeszow-urban community: 38.80%; Ropczyce-town
community: 43.33%; Wysoka Giogowska-rural community: 35.80%).

The second positon on the list of persons children talk about TV
programines with is possessed by a family member - in Ropczyce
(22.78%), in Rzeszow (22.95%). But pupils of a rural school in Wysoka
Gtogovvska chose a concrete person - their mother - to occupy the

second position (23.86%) [9]. These results could have been expected as
it is knovvn that usually in an average Polish family it is the mother who
spends more time with a kid than a father. It is also worth pointing at the
phenomenon of equalisation of a disproportion between the educational

activity (measured by the frequency of conversations) of a father and
mother when analysing successively rural, town and cty communities (by
the way, this phenomenon is also easy to explain). Probably this relative
equalisation of differences betvveen the roles of a mother and father in the

Rzeszovv community results not only from 'urban lifestyle' but probably
(as this is not what I have researched) also from a statistically higher level
of education of parents of children from a school in Rzeszow.
None of the respondents talks about television programines with a

teacher. But only one pupil from a school in Wysoka Giogowska and
three pupils frorn a school in Ropczyce pointed at a priest. What may be
the reasons for this situation? Both institutions - school and television -

generally function independently and they do not coordinate their didactic
and educational actions when realising their tasks. Television as one of
the forms of paraitei education becomes a threat to a school as an
educational institution. Firstly, it is because it usually provides more

current information which is though not always socially valuable.
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Secondly, because television provides information in a more attractive
form with the use of a whole range of means of communication.
Hovvever, the closer oooperation of a school with mass media, the clearer
vvill be the movė of mutual relation between these institutions in the field
of educational activity from the position of competitiveness to partner

positions. Hovvever, the model which still functions is the model of a
teacher — technocrat who implemertts a didactic process according to a

curriculum and a coursebook without confronting this knowledge with
examples taken from real life still functions (television is an element of
our everyday existence). Such a teacher transmits knovvledge but does not

educate and as such does not realise in full the didactic process vvhich
should link these two elements.
For this reason it seems alarming that a teacher has been omitted as a
person who could influence the choice of a television programine and

who speaks with a pupil about these programines. This may mean that
educators (teachers, priests) do not acknovvledge television as an

educational tool or (i) just likę parents are not prepared for using TV.
Television is serious competition to a school and for this reason should
not be omitted by teachers but rather on the contrary, should be used in an
educational process. Thus, a teacher not only cannot neglect out-ofschool sources and experiences of pupils but should organise didactic
material in such a way as to use these experiences and integrale them

with mateliais specified in the curriculum. This influence is also
important for television itself to which Jan Szczepahski drew our
attention, claiming that 'if a school does not prepare radio and television
audience for the reception and comprehension of programines, the

activity of radio and television vvill be hung in a vacuum" [10].
Children's conversations on television programmes they vvatch refer
to various aspects, including their favourite characters, the reasons vvhy

they likę them, vvhich of their characteristics they vvould likę to follovv,
thcir favourite sayings from cartoon or movies. They can also refer to
gadgets such as toys, tokens, cards, notebook sheets vvhich chiidren
exchange. Unfortunately, sometimes these gadgets become for young
people the determinants of their value, their place nad position in a group.

Not all chiidren can afford to buy such toys and then a young person
vvithout a developed ability to cope in a peer community can feel bad.
The toy itself is not a value but the possession of this toy makes a young
person better in the eyes of friends. In reality it isjust a delusion, imitated
prestige, unreal acceptance but chiidren at a young school age do not

know this yet as they are predominated by the will to possess specific
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toys and gadgets, sometimes simply because other children have them.
Here is a place for parents to play an important role. If they make a child
used to buying them vvhatever they ask for, they will create a falše way of
thinking about possessions in a child. A child will feel a need to possess
newer, ąuickly passing toys. But by refusing to buy a toy vvhose value for
the development of a child is dubious and by explaining to a child why it
is so, one can devlop a child's ability to cope with failures and to make

right choices. Rational and grounded refusal is an element of upbringing.
Not onry does a child need to be persuaded of this but also should have
such mechanisms formed which will help him understand it. Parents can

give a child other smarter toys and suggest games that develop motor and
intellectual abilities.
Sadly it often happens that kids who do not watch the šame šeriai or
movie as all other children or who do not have the šame gadgets are

alienated from a group. This is particularly important for a child as in this
period of develoment 'television group' functions mostly in a class being

the sočiai group in which a child spends most of the time. The internal
structure of a class is shaped gradually and rules or norms are developed
vvithin a longer time perspective. Even though pupils in a class are
selected at random, a class does not look likę a crowd or any other loose
group as it is composed of pupils at the šame age and at the šame level of

physicat and mentat development collected for the sake of realising the
šame objective and sharing their likęs, interests and kinds of activity. But
here an important role is played by a teacher who is supposed to create

optimal conditions in a class for all pupils to feel good. The process of
learning does no longer rely on the stiff implementation of a curriculum

but more on reacting to the appearing problems and on the ability to solve
problems. This process should inspire and maintain natūrai curiosity of a
child, his or her openness to new experiences, readiness to take the risk of
"being oneself', the functioning in accordance with one's own needs,
sensitivity to one's own feelings and the feelings of others and the need to
improve one's relations vvith people.
In conclusion, lest 'television groups' should have a negative
influence on relations between peers, the role of parents and teachers

needs to rely on controlling if children watch programmes, broadcasts or
films which can contribute to a positive sočiai development of a child.
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„Televizijos vaikai^ kaip ypatinga socialinė grupė žiniasklaidos
vyravimo sąlygomis
Marta tVronska
Santrauka

Šiuolaikinėje visuomenėje žiniasklaida turi įtakos ne tik sumigusiųjų, bet ir
vaikų bei paauglių gyvenimo stiliui, jų sąmonei. Straipsnyje autorė nagrinėja
kaip vaikai pasirenka ir suvokia televizijos programas, kokią reikSmę jos turi jų
vystymuisi ir sočiai izacij ai. Autorė pabrėžia iŠ bendraamžių vaikų susidarančių
socialinių grupių kaip TV žiūrovų poreikius, jų santykius su suaugusiais,
pasirenkant ir aptariant laidas. Remiantis autorės atliktų Lenkijos vaikų

(apklausta 739) tyrimų duomenų, ji konstatuoja, jog 31 proc. vaikų TV žiūri
kartu su tėvais (ypač motinomis), 28 proc. su broliais ir seserimis, likusieji su
kitais asmenimis. Straipsnyje aptariami miesto ir kaimo vietovių 'televizijos
vaikų'grupių ypatumai, jų suvokimo ir dalinimosi šia patirtimi su bendraamžiais,
mokytojais, tėvais patyrimas.
Raktiniai žodžiai: TV įtaka vaikams^ vaikų sočializacijos ypatumai^
vaikų požiūris į TV programas, suaugusių ir vaikų diskursas TV klausimais
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KARTŲ POŽIŪRIAIĮ ETNOKULTŪRINĘ TRADICIJĄ
Inija Trinkūnienė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius

trinkuniene@ktl. mii. lt
Straipsnyje nagrinėjami etnokultūrinės tradicijos perėmimo
dėsningumai. Remiantis Socialinių tyrimų instituto atliktais tyrimais ir Etninės
kultūros globos tarybos ekspertų atliktomis ekspertizėmis, apžvelgiami įvairaus
amžiaus gyventojų grupių požiūriai į etnokultūrinės tradicijos tęstinumą ir tuos
požiūrius nulėmę veiksniai.
Raktaiodžiai: etninė kultūra, tradicija, amžiaus grupės, tapatumas,
globalizacija

Kiekviena tradicija siekia pratęsti savo gyvavimą, išlaikyti tapatumą,
būti atpažįstama ir save atgaminti. Tačiau turbūt nėra ir negali būti
tradicijos ar tradicijų, kurios išvengtų pokyčių. Dėl pokyčių pradedama
rūpintis tuomet, kuomet manoma, kad jie yra per greiti ir per staigūs. Ne

išimtis ir etnokultūrinė tradicija. Tradicijos ir išlieka, ir kinta. Jų struktūra
tokia, kad jos siekia stabilumo ir tapatumo, o jų egzistencijai didžiausią
įtaką daro išoriniai poveikiai. Galima spėti, kad išorinių poveikių kaita
gali sudaryti sąlygas ir pokyčiams, ir sykiu labiau adekvačiam tradicijų
egzistavimui.

Etnokultūrinė tradicija šiuolaikinės kultūros kontekste iškyla kaip
ypatingas reiškinys. Ypatingas, nes jos gyvavimas susijęs ne tiek su kaita,
kiek su pastovumu - ir turinio, ir formų, ir raiškos būdų. Pats žodis
„tradicija" reiškia pastovumą, laikymąsi įprastų elgesio, gyvenimo būdo,
požiūrių ir įsitikinimų normų. Galima sakyti, kad iki dvidešimtojo
amžiaus pradžios kaitos ir pastovumo dinamika derėjo, inovacijos mažai
pakeisdavo tradicinės etninės kultūros esmę ir turinį. Greitesni pokyčiai
buvo pastebėti antrajame XX a. dešimtmetyje [10: 26]. Dar labiau jie yra
matomi šiandien, kuomet dėl globalizacijos vyksta sparti kultūros ir
gyvensenos kaita. Ypač smarkiai pokyčiai paliečia kiekvienos tautos
savitumus, pasireiškiančius jos etnokultūrinėje tradicijoje, kurios
ypatingumas, palyginus su kitomis kultūros formomis, yra tai, kad etninė
kultūra sudaro kiekvienos tautos kultūros pagrindą ir savitumą, kuriuo
remiantis formuojamas ir tautos, ir kiekvieno asmens tapatumas.

Tradicijos visada turi vertybinį aspektą. Suprantama, kad tikimasi, jog
perimtos bus ne bet kokios, o pačios geriausios, vertingiausios, labiausiai

būdingos. Tačiau šiais laikais etninė kultūra, būdama bendrosios kultūros
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sudedamąja dalimi ir pagrindu, dažnai atsiduria paradoksalioje būsenoje:
jos sudedamosios dalys ir aspektai, išreikšdami ir atstovaudami
pastovumą, išlaikydami pastovias formas, priversti dalyvauti kintančios
aplinkos konkurencinėje kovoje [6: 7].
Todėl manytume, kad viešajame diskurse vis dažniau diskutuojama ir
deklaruojama tapatybės/ių krizė iš tiesų reiškia vienos iš esminių
tapatybės sudedamųjų dalių — etnokultūrinės tradicijos krizę. Būdingi
krizės požymiai: prastėjanti nuostata etninės tradicijos atžvilgiu;
nesugebėjimas suderinti, integruoti turimų patirčių (etnokultūrinės
tradicijos) į naujai atsivėrusias galimybes. Taigi, šio straipsnio tikslas patyrinėti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų nuostatas etninės kultūros
ir jos tęstinumo atžvilgiu, iškelti ir išanalizuoti prielaidas ir priežastis,
nulėmusias tas nuostatas bei požiūrius.

Apžvelgdami požiūrius į etnokultūrinę tradiciją, remiamės keliais
argumentais, kurie teoriškai įrėmina ir pagrindžia nagrinėjamą problemą.
Dauguma jų tiesiogiai siejasi su globalizacija. Globalizacijos procesų
dėka pasaulis „sumažėjo", unifikacija paveikė beveik visas kultūrinės
raiškos ir tapatumo sritis. Individas, formuodamas savo tapatumą,
nebūtinai turi remtis aplinkos, bendruomenės, istorine patirtimi.

Bendruomeniškasis tapatumas, besiremiantis tėvų ir senelių tradicija, tarsi
tampa „atgyvenęs", nebemadingas. Dauguma žmonių linkę konstruoti

savo tapatumą iš arčiausiai ir lengviausiai pasiekiamų dalykų, kuriuos
pateikia masinė kultūra.
Antra vertus, demokratijos procesai lėmė ir kultūrinių procesų
liberalizaciją. {vairios kultūros formos, jų pasirinkimas ir preferencija jau
nebepriešinami, priešpastatant vieni kitiems, o sudaromos galimybės
reikštis kultūrai, tarp jų ir etninei, įvairiomis formomis bei pavidalais.
Modernios raiškos formos nebepriešinamos senosioms, nebeteigiama,

kad pastarosios yra atgyvenusios. Tam turėjo ir tebeturi įtakos
postmodernizmo fenomenas. Susidarė palankios sąlygos ir galimybės

reikštis įvairioms tradicijoms, kultūroms; atsirado sąlygos ir
vienodėjimui, ir išskirtinumui. Esant daugialypiam pasirinkimui, vis
didesnės svarbos įgauna asmens apsisprendimas ir pasirinkimas. Svarbus
tampa „homo eligens" - besirenkantis žmogus (lot.), bet kokios jo
galimybės rinktis būtent savąją etninę kultūrą? Tyrimų duomenys rodo,
kad pasirinkimo galimybių mažėja. Vyrauja pasaulinė kultūros
homogenizacijos tendencija, įsivyrauja monokultūros, sudaromos sąlygos
nykti prigimtinėms kultūroms, tad etninė kultūra nyksta neatlaikydama
globalizacijos iššūkių. Gyvenimą bei kultūros pasirinkimą vis labiau
lemia ir moderniosios technologijos.

161

Nagrinėdami įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų požiūrius į etninę
kultūrą, remsimės dviejų tyrimų duomenimis: Etninės kultūros globos
tarybos užsakymu 2002 m. atliktu etninės kultūros raiškos ir sklaidos
vidurinėje švietimo grandyje tyrimu bei Socialinių tyrimų instituto 2004
metais atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų sociologinio tyrimo
duomenimis" .

Tyrinėjant Lietuvos gyventojų etninės kultūros raiškos ypatumus
aiškėja, kad jie mažai susiję su socialinių struktūrų nulemta
diferencijacija: skirtingiems socialiniems sluoksniams priskirtini
respondentai panašiai vertina įvairius etninės kultūros reiškinius; yra
linkę vartoti etninę kultūrą ar kitaip reikštis tradicinės kultūros lauke [9:
40-57]. Sykiu tyrimo duomenys parodė, kad demografiniai parametrai, o
iš jų - amžius yra tas veiksnys, kuris dažniau nei kiti veiksniai lemia
respondentų nuomonių skirtumus.

Nagrinėjant požiūrį į etninę kultūrą pasitelkta kompleksas rodiklių,
reprezentuojančių įvairias etninės kultūros sritis. Čia pateiksime kelis,
kuriuos vertinant labiausiai išryškėjo skirtingo amžiaus respondentų
požiūriai. Kalbėdami apie etnokultūrinę tradiciją turime galvoje masines
jos raiškos formas, išlikusias iki mūsų dienų ir savaime atpažįstamas
bendroje kultūros erdvėje, - švenčių šventimą, tradicinių valgių
gaminimą, liaudies dainų dainavimą, tradicinės muzikos klausymąsi ir
pan.

Tyrinėdami įvairių amžiaus grupių santykį su etnokultūrine tradicija,
išskyrėme du aspektus - nuostatas etninės kultūros tęstinumo atžvilgiu ir
pačią etnokultūrinę raišką. Kaip parodė tyrimas, abu šie aspektai yra
glaudžiai susiję.

15 2002 m. Etninės kultūros globos tarybos u^sakymu atliktas etninės kultūros raiškos ir
sklaidos tyrimas vidurinėje švietimo grandyje. Tyrimo tikslas - ištirti etnines kultūros
raiškos ir sklaidos Lietuvos bendro lavinimo mokyklose bei gimnazijose rezultatą,
atsispindintį mokyklų baigiamųjų klasių abiturientų nuostatose, požiūriuose^ apimant
visus Lietuvos regionus ir sritis.
2004 m. pabaigoje Socialinių tyrimų instituto pagal Lietuvos vyriausybės
kanceliarijos užsakymą atliktas Lietuvos gyventojų socialinės struktūros tyrimas, kurio
etnokultūrinę dalį parėmė Etninės kultūros globos taryba. Tyrimo duomenys gauti
anketinės apklausos būdu pagal reprezentatyvią gyventojų atranką, todėl jų rezultatai
leidžia spręsti apie visos Lietuvos gyventojų nuomones, požiūrius, orientacijas. Apklausti
18 m. ir vyresni Lietuvos gyventojai. Vienas iš sociologinio tyrimo tikslų buvo atskleisti
gyventojų nuostatas etninės kultūros atžvilgiu, požiūrį į etninės kultūros raišką ir
tęstinumą. Tyrimo duomenys atskleidžia Lietuvos gyventojų nuostatas etninės kultūros
atžvilgiu ir etninės kultūros rai^kos ypatumus.
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Taip

Tradicinė liaudies muzika sudaro svarbią etninės kultūros dalį. Ne
vienas filosofas ir etninės kultūros tyrinėtojas lietuvių liaudies dainoms
yra suteikęs ypatingą statusą; interpretavęs dainas ir dainavimą kaip
ypatingą lietuviškos sielos išraišką [5: 18]. Todėl liaudies dainų
dainavimas ir liaudiškų šokių šokimas pasirinkti kaip svarbūs etninės
kultūros raišką atspindintys rodikliai.
Tyrimas parodė, kad liaudies dainas dainuoja ir liaudies šokius šoka
mažiau jaunesnio amžiaus respondentų nei vyresnio (žr. 1 pav.).

Duomenys atskleidė, kad, proporcingai didėjant amžiui, daugėja
nurodžiusių, jog dainuoja liaudies dainas ir šoka liaudies šokius. Štai tik
vienas iš dešimties jaunuolių, kurių amžius iki dvidešimties metų,
dainuoja liaudies dainas, šoka liaudies šokius. Tarp dvidešimtmečių trisdešimtmečių tokių yra du iš dešimties. Su amžiumi santykis keičiasi
etnokultūrinei tradicijai palankesne kryptimi: dainuoja liaudies dainas,
šoka šokius kas ketvirtas respondentas sulaukęs trisdešimties septyniasdešimties metų amžiaus. Tik patys seniausi (virš 70 metų) vėlgi
yra mažiau aktyvūs.

1 pav.

Prisideda prie etninės kultūros išsaugojimo (dainuoja liaudies dainas
šoka liaudies šokius) įvairaus amžiaus respondentai (proc.)

D Ne
D Greičiau ne negu taip
O Greičiau taip oegu ne

iki 20 21-30 31^10 41-50 51-60 61-70 virš 70

Panašios įvairaus amžiaus grupių nuostatos liaudies muzikos atžvilgiu
(žr. 2 pav.). Negatyviausias nuostatas tradicinės muzikos atžvilgiu
išreiškia jaunimas. Vėlgi dėmesį pritraukia jauniausios amžiaus grupės iki dvidešimties metų - respondentai. Net 73 procentai jų pasakė neklausą
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lietuvių liaudies muzikos, dainų. Šeši iš dešimties 21-30 metų
respondentai taip pat nelinkę klausytis liaudies muzikos. Tuo tarpu
vyresnio amžiaus respondentų reakcija tradicinės muzikos atžvilgiu
gerokai palankesnė, tad liaudies muzikos populiarumas proporcingai
didėja su amžiumi: lietuvių liaudies muzikos, dainų klausosi 27 procentai
18 — 20 metų, 39 proc. 21- 30 metų respondentų, daugiau kaip
šešiasdešimt procentų respondentų sulaukusių 31 -40 metų.

Palyginę atsakymų pasiskirstymą su atsakymais į aukščiau aptartą
klausimą matome, kad visos amžiaus grupės labiau linkusios būti
pasyviais vartotojais (tarkim, klausytis liaudies dainų) nei aktyviai tęsti
tradiciją: šokti ar dainuoti.
2 pav.

Prisideda prie etninės kultūros išsaugojimo (klausosi lietuvių liaudies
muzikos, dainų) įvairaus amžiaus respondentai (proc)

iki 20

21-30

3M0

41-50

51-60

61-70 virs 70

QNc BGreičiau ne negu taip •Greičiau taip negu ne BTaip

Vestuviniai papročiai yra viena iš gausiausiai etnografiškai

išplėtotų ir išlikusių etninės kultūros raiškos formų. Todėl spręsdami, kas
galėtų atspindėti etninės kultūros raišką, pasirinkome būtent vestuvinius
papročius kaip vieną iš etninės kultūros raiškos rodiklių. Vestuvės - ne

tik jaunųjų, bet ir giminės, ir draugų šventė, kurioje reiškiasi arba galėtų
reikštis etninės kultūros savitumas. Kalbėdamas apie etninės kultūros
padėtį ir vaidmenį šiuolaikinėje Lietuvoje, M. Martinaitis pabrėžė
švenčių reikšmę: „Šventės yra ta terpė, per kurią perteikiama svarbiausia
etninė informacija. Susitelkia imli bendruomenė, kurią susieja tam tikri
tradiciniai veiksmai, ženklai, simboliai, praeities įvykių atminai. Taip
siekiama kolektyvinio susitarimo kai kuriuos įvykius laikyti ypač
reikšmingais visuomenės ar tautos gyvenime. Tuo pamatu veikia
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vadinamoji kolektyvinė atmintis, kuri yra aktualizuojama ir
simbolizuojama bendruomeniniais veiksmais bei ženklais" [6: 6].
3 pav.

Prisideda prie etninės kultūros išsaugojimo (yra linkę švęsti vestuves
pagal lietuviškus papročius - užsėdant stalą, kariant piršlį ir kt)
įvairaus amžiaus respondentai (proc.)

lONe BGreiciau ne negu taip D Greičiau taip negu ne BTaip Į
Tyrimo duomenys parodė, kad dauguma respondentų, švęsdami

vestuves, linkę laikytis tradicijų: aštuoni iš dešimties apklaustųjų linkę
išlaikyti savo etnokultūrinį tapatumą švęsdami vestuves pagal lietuviškus
papročius (žr. 3 pav.). Tvirtai tuo įsitikinę daugiau nei pusė apklaustųjų.
Tačiau lyginant skirtingų amžiaus grupių repondentų atsakymus matyti,
kad iš viso apklaustųjų masyvo išsiskiria 21-30 metų amžiaus
respondentų grupė. Jie dažniau nei vyresni nurodydavo nenorį švęsti

vestuvių laikydamiesi lietuviškų papročių. Statistikos duomenys rodo,
kad tokio amžiaus sulaukę jaunuoliai dažniausiai ir tuokiasi, o tai reiškia,
kad jų nuostatos turi didesnę tikimybę būti realizuotos nei kitų amžiaus
grupių respondentų. Todėl dar sykį galime konstatuoti, kad šios amžiaus
grupės respondentai, yra ne taip palankiai nusiteikę etninės tradicijos
atžvilgiu ir mažiau linkę išlaikyti tradicijas.
Tyrime pabandyta nustatyti ne tik esamą padėtį, bet ir apčiuopti
požiūrių kaitą. Todėl respondentams buvo pateiktas klausimas „Yra
žmonių, kuriuos liaudies dainos, liaudies menas lydi nuo pat vaikystės.

Dalis liaudies dainas pamėgsta vėliau. O kaip Jūs?" Iš atsakymų galima
spręsti apie Lietuvos gyventojų požiūrius į liaudies dainas kaip etninės
kultūros dalį ir jų kaitą. Žemiau pateiktame paveikslėlyje parodyti
įvairaus amžiaus gyventojų požiūrių skirtumai (žr. 4 pav.).

165

4pav.

Požiūris į liaudies dainas ir respondentų amžius (proc.)

iki 20 21-30 3H0 41-50 51-60 61-70 virt 70
Q Liaudies dainos patinka nuo vaikyst^s
BPamėgau liaudies dainas pastaraisiais metais
Dl Anksčiau liaudies dainas mėgau labiau, dabar - vis mažiau
• Liaudies dainos nepatiko ir nepatinka

Analizuodami požiūrį į etnokultūrinę tradiciją, regime stiprią
priklausomybę tarp amžiaus ir vienos iš ją reprezentuojančių požymių,
t.y. liaudies dainų. Stebime aiškią tendenciją: kuo jaunesni respondentai,
tuo jų požiūris į liaudies dainas prastesnis. Liaudies dainos patinka nuo
vaikystės devyniems iš dešimties respondentų, kurių amžius - virš

septyniasdešimt, šešiems iš dešimties trisdešimties - penkiasdešimties
metų^ ir tik dviem iš dešimties respondentų, kurių amžius iki dvidešimt
metų. Liaudies dainos nepatiko ir nepatinka beveik pusei jaunuolių iki
dvidešimties metų amžiaus, trečdaliui dvidešimtmečių - trisdešimtmečių.
Nuostatų liaudies dainų atžvilgiu prastėjimą parodė dalis pasirinkusių
atsakymą „Anksčiau liaudies dainas mėgau labiau, dabar - vis mažiau".

Jaunesni respondentai gerokai dažniau nei vyresni pažymėdavo, kad jų
nuostatos liaudies dainų atžvilgiu yra pasikeitusios neigiama linkme.
Tad, galime teigti, kad amžius yra tas demografinis veiksnys, kuris

turi didžiausios įtakos respondentų nuostatoms etninės kultūros atžvilgiu
ir etnokultūrinei raiškai. Antra, nuostatos liaudies dainų atžvilgiu, o sykiu

ir etnokultūrinės tradicijos atžvilgiu, nėra pastovios, jos kinta. Jaunesnio
amžiaus respondentai labiau linkę keisti savo nuomones liaudies dainų

atžvilgiu. Duomenys atskleidžia, kad pokyčiai vyksta prastėjant požiūriui.
Vyresnio amžiaus žmonės geriau vertina liaudies dainas nei jaunuoliai.
Apžvelgus duomenis, aiškėja amžiaus riba, ties kuria išryškėja
požiūrių skirtumai. Tai trisdešimties metų riba. Iki trisdešimties metų,
lyginant su vyresniu amžiumi, matome daugiau neigiamų vertinimų ir

nuostatų etnokultūrinei raiškai, o jau nuo trisdešimties stebime
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palankesnius etninės kultūros vertinimus. Pagal palankumą etnokultūros
dalykams galėtume išskirti tris amžiaus grupes - tris kartas. Tai jaunimo,
tėvų ir senelių kartos, kurių požiūrių skirtumus galima apčiuopti
analizuojant

mūsų

išskirtus

parametrus.

Jaunimui

priskirtume

respondentus iki trisdešimties. Tai respondentų grupė, kuriai būdinga
didžiausia distancija vertinant etnokultūros dalykus. Palankiau nusiteikę
etnokultūrinės tradicijos įsisavinimo atžvilgiu tėvų grupė
trisdešimtmečiai - penkiasdešimtmečiai. Senelių - šešiasdešimtmečių bei
vyresnių ir vertinimai, ir etnokultūrinė raiška - pozityviausi.
Didžiausi požiūrių skirtumai yra tarp jaunimo ir tėvų kartos.
Apžvelgsime bendrąjį sociokultūrinį kontekstą, veiksnius, kurie galėjo
turėti įtakos respondentų požiūriams ir vertinimams. Pirmiausia reiktų
pažymėti procesų (ekonomikos ir kultūros), vykstančių visuomenėje,
dinamiškumą: viskas keičiasi taip greitai, jog pokyčiai tik konstatuojami,
bet nereflektuojami. Etnokultūrinė tradicija, kaip ir kitos kultūros sritys,
atsidurta konkurencinėje aplinkoje. Egzistuoja mažiausiai dvi sąlygos,
kurios lemia tradicijos tąsą - tai visuomenės požiūris ir sukurta palanki
raiškos terpė. Jei visuomenės dėmesys nėra palankus, jei nėra pozityvios
nuostatos tradicijos tąsai, tuomet sunku tikėtis, kad tradicija bus tęsiama,

kad ji tarsi upelis atras tą vagą, kuria turėtų veržtis kaip gyvoji versmė.
Nepriklausomybės paskelbimas atvėrė daugialypes galimybes
kultūrinei, socialinei ir darbinei raiškai. Galima teigti, kad lygiagrečiai
veikė du procesai - Lietuva atsivėrė pasauliui ir pasaulis atsivėrė
Lietuvai. Vis tik kultūroje intensyvesnis (dėl to mažai kas galėtų ginčytis)
buvo antrasis procesas ir savo poveikio,

ir įtakos paveikumu bei

rezultatais. Čia vertėtų prisiminti Tomlinson ir Ohmae diskusiją.
Tomlinson kritikuoja Ohmae dėl to, kad jis pervertina globalizacijos
vaidmenį ir įtaką kultūrai [8: 25]. Ohmae rašo apie Japoniją, kuriai
savitas kultūrinis identitetas yra ypač būdingas. Jis įvardina "kultūros ir
kartos atotrūkį", kuomet dvidešimtojo amžiaus pabaigoje japonų
jaunimas atmetė pamatines tradicines japonų vertybes. Panašias

tendencijas įžvelgiame ir požiūrių į lietuvių etnokultūrinę tradiciją
kaitoje. Kalbant apie tradiciją, ir ypač apie etnokultūrinę tradiciją, reiktų
apibrėžti, kiek tai vyksta nesąmoningai ir kiek tai yra sąmoningo veikimo

ir pasirinkimo dalykas. Ne visuomet kai kurių kultūros formų laikymasis
yra reflektuojamas ir joms suteikiama prasmė. Poreikis laikytis tradicijų
atsiranda su amžiumi ir dabar stebimi požiūriai nebūtinai turėtų būti

fiksuoti ir nekisti. Matyt, stebime tam tikrą „pasipriešinimo" tradicinėms
vertybėms fenomeną, kuris būdingas kiekvienai kartai ir su amžiumi
keičiasi. Galima spėti, kad šeimos sukūrimas arba vaikų atsiradimas
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galėtų būti tas impulsas, kuris paskatins palankesnius etnokultūrinės
tradicijos vertinimus.

Vienas iš argumentų, paaiškinančių kartų požiūrių į etninę kultūrą
skirtumus, yra vertybių krizė, vertybių devalvacija. Etnokultūrinė
tradicija priskiriama „pamatinių" vertybių kategorijai, suvokiant ją kaip
visos tautos (etnoso) sukurtą, iš kartos į kartą perduodamą ir nuolat
atnaujinamą kultūros vertybių visumą, padedančią išlaikyti tautinį
tapatumą bei savimonę ir etnografinių regionų savitumą [4]. O požiūris į
etnokultūrinę tradiciją atliepia bendrąją tendenciją, rodančią kad
pamatinės vertybės ženkliai nuvertėja. Kita vertus, nors etninės kultūros

sklaida, raiška ir išsaugojimas yra reglamentuoti įstatymu, kol kas
įstatymas mažai veikia ir etninė kultūra atsiduria kaip eilinė prekė
konkurencinėje prekių ir paslaugų rinkoje.
Belieka tik svarstyti ar tie vertinimų pokyčiai nulemti valstybinio
požiūrio strategijos nebuvimo, ar tiesiog globaiizuojančio žiniasklaidos ir
informacinių sistemų poveikio, kurį jaunesnioji karta patyrė labiau ir
intensyviau nei ankstesnės kartos. Reiktų manyti, kad abu veiksniai veikė
lygiagrečiai ir iš tiesų suformavo stebimą atotrūkį tarp jaunosios kartos ir
etninės kultūros. Skirtingai nei vyresni respondentai, dvidešimtmečiai trisdešimtmečiai brendo ir išsilavinimą gavo nepriklausomoje Lietuvoje.
Vadinasi, jų supratimą, nuostatas ir vertybes lėmė laisvos Lietuvos
mokymo įstaigos, žiniasklaida, šeima, t.y., pagrindinės asmenybę

formuojančios institucijos.
Atrodo, kad šeima vis labiau praranda tradicijų puoselėtojos ir tęsėjos
funkcijas. Remiantis pastarųjų metų Socialinių tyrimų instituto atliktais
tyrimais, galime matyti, kad mažėja, nyksta tradicinės kultūros
perdavimas visais būdais. Mažėja moksleivių^ nurodžiusių, kad liaudies
dainų išmoko šeimoje, iš draugų, iš televizijos ir kitur. Per dešimt metų
nurodžiusių, kad išmoko liaudies dainų iš tėvų, sumažėjo nuo trečdalio
iki ketvirtadalio. Tik vienintelis dainuojamosios tradicijos perdavimo
būdas — muzikos įrašai nepatyrė pokyčių (žr. 5 pav.). Taigi, šeimos, kaip

etnokultūrinės tradicijos perdavėjo, vaidmuo menkėja. Suprantama, kad
tuomet vis didesnės svarbos įgauna kiti socializuojantys veiksniai mokykla, žiniasklaida, bendraamžių aplinka, kurių pagalba galėtų būti
skleidžiama etnokultūrinė tradicija, formuojamos pozityvios nuostatos

etninės kultūros atžvilgiu.
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5 pav.

Liaudies dainų mokymosi dinamika (Iš ko išmoko liaudies
dainų?) (proc.)
15 radijo, televizijos
Iš garso įrašų
Muzikos pamokose
Folkloro ansamblyje
IS kaimo daininink^
Iš draugų
Iš mamos, tėvo
Iš močiutes

S Vilniaus mokyklų lietuvių mokomąja kalba 1991 m. abiturientai
• Lietuvos mokyklų lietuvių mokomąja kalba 2002 m. abiturientai

Žiniasklaida - tai vienas svarbiausių visuomenės nuomonę

formuojančių institucijų. Jos indėlis į etnokultūrinės tradicijos
populiarinimą ir sklaidą analizuojamas keliose Etninės kultūros globos
tarybos ekspertų atliktose ekspertizėse. Iš 2003 m. parengtos ekspertizės,
kurioje analizuojamos etnokultūrai skirtos programos Lietuvos
nacionalinėje televizijoje, galima maryti, kad nacionalinėje televizijoje
pastarąjį dešimtmetį joms nebuvo skirta nei pakankamai eterio laiko, nei
dėmesio: „Tačiau ir šiuo metu etnokultūros laidos susiduria su
pakankamai stipriu pasipriešinimu. Teigiama, jog tradicinės kultūros
laidų žiūrovai - tik pensininkai, o jaunimui tai - muziejinės vertybės,

neatitinkančios šiandieninių jaunų žmonių poreikių. Kodėl gi etnokultūra
visais laikais atsiduria tarsi nuošalėje?" [2]. Iš kitos ekspertizės, kurioje
bandyta apžvelgti 2002 m. operatyvinę spaudą, t. y. respublikinius
dienraščius, savaitraščius, regioninius laikraščius, matyti, kad tik kai
kurie laikraščiai ("Valstiečių laikraštis", "Ūkininko patarėjas") ir
specializuoti leidiniai labiau atliepia etninės kultūros sklaidos tikslams
[7]. Didžiausią tiražą turintys leidiniai visai nepublikuoja tradicinei
kultūrai skirtų tekstų.
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Taigi, etninės kultūros ekspertų nuomone, nei žiniasklaida, nei

nacionalinė televizija (juo labiau komercinė) nėra tos institucijos, kurios
kiek ženkliau prisidėjo prie etnokultūrinės tradicijos sklaidos ir
populiarinimo.

2002 m. Lietuvos vidurinėse mokyklose Etninės kultūros globos
tarybos užsakymu buvo atlikti etninės kultūros raiškos tyrimai. Šios
mokyklos skyrėsi palankumo etninei kultūrai lygiu. Vienose buvo
sudarytos palankios sąlygos etninės kultūros sklaidai ir raiškai (veikė
folkloro būrelis, klubas, ansamblis ar vyko etninės kultūros pamokos),
kitose — tų sąlygų buvo mažiau arba visai nebuvo. Tyrimai parodė, kad
tose bendro lavinimo mokyklose, kur yra nors nedidelė etnokultūrine
veikla užsiimanti bendruomenė, tarp moksleivių vyrauja pozityvesnis
požiūris į etninę kultūrą. Gauti duomenys parodo išraiškingus skirtumus.

Štai tradicinių vakaronių pageidautų 78 - 88 proc. abiturientų iš
etnokultūriškai veiklios mokyklos ir tik 13 - 17 proc. iš besimokančių
etnokultūriškai pasyviose mokyklose. Tokios pat tendencijos ryškėja ir
moksleivių pageidavimuose mokytis etnokultūros dalykų - liaudies dainų,
šokių, amatų, mitologijos. Tad ten, kur yra veikli etnokultūrinė
bendruomenė, daugiau moksleivių nusiteikę aktyviai etnokultūrinei
veiklai, tradicinės kultūros akceptacijai ir internalizacijai, tačiau tokių
mokyklų yra nedaug.
Atgimimo metais kurta tautinės mokyklos koncepcija nebuvo

įgyvendinta, nebuvo bandyta įteisinti etninės kultūros kaip prioriteto
švietimo sistemoje. Iš Etninės kultūros globos tarybos užsakymu atliktos
ekspertizės bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, apklausus

pedagogus 2002 m. pabaigoje, paaiškėja, kad „nuslūgus tautinio
atgimimo bangai, etninės kultūros ugdymo padėtis bendrojo lavinimo
įstaigose nuolat blogėjo ir dabar ją galima vertinti kaip kritišką, kadangi
nesukurta valstybinė etninės kultūros ugdymo sistema" [3: 83].
Tik pastaraisiais metais susivokta, kad tautiškumo ir patriotizmo
skatinimas yra būtinas formuojant pozityvias nuostatas savo šalies

atžvilgiu, ir priimta ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa [1].
Išvados
Silpnėjant natūraliai etninės kultūros perdavimo tradicijai, šeimai ir
bendruomenėms, jų vaidmens neperėmė valstybės remiamos institucijos
— nacionalinis radijas, televizija ir mokykla.

{vairių kartų požiūris į etninę kultūrą atspindi dvidešimtojo amžiaus
pabaigoje sociologų pastebėtą ir įvardintą bendrą tendenciją,
pasireiškiančią vertybių devalvacija, vertybių kaita. Remdamiesi mūsų
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tyrimų duomenimis, galime teigti, kad atotrūkis tarp kartos ir tradicijos
pasireiškia negatyviomis nuostatomis etninės kultūros tęstinumo atžvilgiu
ir etnokultūrinės tradicijos raiškos pokyčiais.
Kalbant apie valstybės funkcijas kultūros srityje reikta pažymėti, kad
ji organizuoja (skatina arba slopina) tam tikrame laike ir erdvėje
vyraujančias socialines ir kultūrines jėgas, tačiau per šiuos
nepriklausomybės metus valstybė nepakankamai naudojosi savo

galimybėmis paskatinti gyvosios etnokultūrinės tradicijos tašą.
Socialinių tyrimų instituto atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų
tyrimas parodė, kad respondentų amžius yra svarbus veiksnys, lemiantis

nuostatas, vertinimus, pasirinkimus įvairių kultūros ir socialinių reiškinių
atžvilgiu. Pastebėta tendencija, rodanti, kad kuo jaunesni respondentai,
tuo jų nuostatos tradicinės kultūros atžvilgiu prastesnės ir etnokultūrinė
raiška menkesnė.

Nežiūrint iš esmės teigiamų nuostatų etninės kultūros atžvilgiu, ji vis
rečiau tampa Lietuvos gyventojų (ypač jaunimo) savasties dalimi, ir tai
parodė požiūrių į etninę kultūrą bei jos vartojimą skirtumai pagal amžiaus
grupes. Palyginamieji tyrimai turėtų padėti išsiaiškinti, kiek nuostatos,
susijusios su amžiumi, yra linkusios keistis ir ar dabartinės neigiamos
nuostatos keisis, o gal susiformavusios jauname amžiuje išliks stabilios.
Pakartotiniai etninės kultūros tyrimai - monitoringas - turėtų atsakyti į
taip ir likusį iki galo neatsakytą klausimą, kiek požiūrius į etnokultūrinę
tradiciją lemia amžius, o kiek sociokultūrinės sąlygos ir veiksniai.
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The Attitudes of Generations towanls Ethnocultunil Tradition
inija Trinkūnieni
Summary
Ethnic culture is a part of national culture, by means of which the particular
national and individua] identities are formed, uniąue in the raodem wor1d. In the
context of globalization, the intensified interchange of information and
population, the risk of cultural homogenizition is also grovving, endangering this
part of cultural indentity, which up to this point has been instrumentai in creating
the basis of national and individual identities. So the power of globalization
enforces us to recognize our ethnical culture as the main constructing povver of
our identity. The article is based upon the sociological investigation of
ethnocultural expression of graduates of secondary schools provided in 2002 and
material of the representative sociological research of Lithuanian population in
2004. The ekspertises that were made by the experts of the State council for the
protecting of ethnical culture had been used to determine the role of different
kinds of mass media infiuencing the attitudes of population tovvards the ethnical
culture.
The investigations had shown the existence of connection between attitudes
towards ethnocultural tradition and the age of respondents. The attitudes of
populatton tovvards the ethnical tradition reveal the existence the differences
between three groups of respondents that represent three generations. The
youngest generation - young people before 20 and 20 - 30 age old are more
critical and less involved in continuing the etnocultural tradition than elder
generations.
Key words: ethnic culture^ tradition^ identity, globalization, different age
groups

MOTERŲ IR VYRŲ PROFESINĖS KARJEROS MOBILUMO
ASPEKTAI
Neringa Daukantienė
Kauno technologijos universitetas
Sociologijos katedra,
Donelaičio 20 -313,LT -44239 Kaunas,
neridauk@gmail. com
Darbe analizuojama darbo rinkos pokyčių įtaka moterų ir vyrų padėčiai
Lietuvoje. Aptariamos priežastys, teikiančios ypatumo šių grupių padėčiai darbo
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rinkoje: patriarchalinis modelis, formuojantis stereotipinius lyčių skirtumus,
darbo rinkos segregacija bei moterų diskriminacijos atvejai. Remiantis sociologų
tyrinėjimais, teoretikų mintimis, aiškinamas moterų ir vyrų padėties Lietuvos
visuomenėje vertinimas, požiūrio į moteris darbo rinkoje kaita, moterų indėlis į
bendro nacionalinio produkto kūrimą bei konkurencingumo galimybes.
Raktažodžiai: darbo rinka, darbo pasidalijimas tarp lyčių, lyties
vaidmuo, diskriminacija, karjeros mobilumas, profesinė karjera

Įvadas
Moterų ir vyrų lygios galimybės bei lyčių lygybė nėra iki galo
Įgyvendintos tiek Lietuvoje, tiek ir daugelyje kitų šalių. Vis dar
pastebimas labai didelis atotrūkis tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio,
iki šių dienų yra išlikęs stereotipinis požiūris į moters vaidmenį šeimoje,
kuris trukdo moterims integruotis į darbo rinką. Egzistuojantis žemas
visuomenės informuotumo lygis lyčių lygybės ir galimybių klausimais ir
kt. Pagrindinė priežastis - veiksmingų mechanizmų, užtikrinančių
efektyvų lyčių lygybės politikos įgyvendinimą, trūkumas. Moterų ir vyrų
padėtį Lietuvos visuomenėje, darbo rinkoje ir šeimoje nagrinėjo įvairių
mokslo sričių mokslininkai - psichologai, pedagogai, sociologai,
ekonomistai ir kt.
V. Kanopienė (1998, 1999) analizuoja socialinį ir profesinį Lietuvos
moterų mobilumą, diskriminacijos darbo rinkoje formas. G.
Purvaneckienė ir A. Purvaneckas (2000) tiria darbo rinkos segmentaciją
pagal lytį. D. Tureikytė (1998,1999), A. Mitrikas (2000, 2001) analizuoja
subjektyvų moterų padėties visuomenėje vertinimą. I. Trinkūnienė ir J.
Trinkūnas (1999) analizuoja patriarchalizmo apraiškas lietuviškoje
tradicijoje, O. G. Rakauskienė (2000) aptaria moterų indėlį kuriant
bendrąjį vidaus produktą.
Šiame straipsnyje analizuojant moterų ir vyrų padėtį darbo rinkoje,
remiamasi „dvigubos darbo rinkos", „dviejų vaidmenų" bei „žmogiškojo
kapitalo" teorijomis. Tyrimo tikslas - remiantis atliktu sociologiniu
tyrimu aptarti moterų ir vyrų padėtį darbo rinkoje, tyrimo objektas moterų ir vyrų padėtis darbo rinkoje.
Tyrimo uždaviniai yra 1) išanalizuoti Lietuvos darbo rinkos ypatybes,
specifiką ir pokyčius, vykusius 1990 - 2005 m. , 2) aptarti, kaip kito
moterų ir vyrų padėtis Lietuvos darbo rinkoje nepriklausomybės
laikotarpiu, 3) išsiaiškinti priežastis, lemiančias moterų ir vyrų padėtį
Lietuvos darbo rinkoje. Tyrimo hipotezė tvirtina, jog požiūris į lyčių
vaidmenis visuomenėje turi įtakos moterų ir vyrų padėčiai darbo rinkoje.
Tyrimo metodai - mokslinės literatūros, statistinių duomenų ir antrinių
duomenų analizė, anketinė apklausa.
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Moterų ir vyrų padėtis Lietuvos darbo rinkoje 1990 - 2005 m.
Moterų darbo padėtis skirtingais istoriniais laikotarpiais kito - nuo
medžiotojų ir rinkėjų bendruomenėje panašaus darbo pasidalijimo iki
žemdirbių visuomenei būdingo moterų vaidmens sumažėjimo. Moterų

vaidmuo industrinėse visuomenėse kito priklausomai nuo mokslo ir
technologijų pažangos, jau tada jos iš dalies galėjo pačios nuspręsti ar
joms tapti motinomis, ar ne. Sovietinėje Lietuvoje moterų ir vyrų

pasiskirstymas darbo rinkoje buvo panašus. Buvo vykdoma planinė
ekonomika, moterys skatinamos tapti visuomenininkėmis, karjeros

moterimis, skatinamos dirbti, būti aktyviomis pilietėmis [2: 24] Tačiau
prievarta iš namų išvaryta moteris, kurios uždarbis sudarė pusę (jei ne
daugiau) šeimos pajamų, dar turėjo labai prastomis sąlygomis auginti
vaikus ir rūpintis nuolatinių prekybos sutrikimų apsunkintu namų ūkiu.
Turėdamos lygias teises, moterys iš tiesų turėjo daug didesnę darbų ir
rūpesčių naštą negu vyrai. Tai buvo pasityčiojimas iš moters, motinystės,
motiniškumo. Dirbančios moterys šiuolaikinėje visuomenėje susiduria su

diskriminacija darbo rinkoje, prasčiau apmokamais darbais, menkesnėmis
karjeros galimybėmis, didesne rizika netekti darbo dėl lyties ir
stereotipiniu elgesiu. [16: 144]
Sociologų teigimu (V. Kanopienės, G. Purvaneckienės ir A.
Purvanecko, O.G. Rakauskienės ir kt.), visuomenėje moterys palyginti su

vyrais užima nelygią padėtį. Priežastys, kurios verčia taip manyti yra šios:
•Moterys ir vyrai turi nelygias teises ekonominių išteklių
paskirstyme. Moterų pajamos, kurias sudaro iš esmės darbo užmokestis,

vidutiniškai 20% mažesnės negu vyrų (dėl horizontalios ir vertikalios
segregacijos darbo rinkoje). Daugiau moterų nei vyrų dirba nepilną
darbo dieną, kas irgi įtakoja darbo užmokesčio dydį. Be to, darbo
užmokesčio skirtumai ypač sustiprėja turint omenyje ir aukštesnį
moterų išsilavinimą, palyginti su vyrais.
•Moterys ir vyrai užimti skirtinguose ūkio sektoriuose ir yra
skirtinguose darbinės veiklos lygmenyse; moterys dažnai dirba tokiose
specialybėse ir pareigybėse, kurios yra mažiau apmokamos. Moterys

dirba antraeilės reikšmės darbą, daugiausia jų užimta paslaugų ir
aptarnavimo srityje. Moterys užima žemesnes pareigas, jų profesinės
karjeros galimybės yra labiau apribotos negu vyrų.
•Darbo sąlygos dar nepasiekė palankaus šeimai su vaikais lygmens.
Pilnavertiškai dalyvauti moteriai ekonominiame gyvenime trukdo tai,
kad daugelis vyrų nedalyvauja namų ūkio veikloje ir vaikų auklėjime.
Moterų darbas šeimoje ir namų ūkyje yra neapmokamas, į tai neatsi
žvelgiama formuojant socialinę ir ekonominę politiką.

•Moterys menkai veikia svarbių socialinių-ekonominių sprendimų pri
ėmimą, ekonominę valstybės politiką, valstybės biudžeto formavimą,
mokesčių sistemą.

•Svarbiausios socialinio aktyvumo sritys - tarptautinė diplomatija,
krašto apsaugos, gynybos klausimai, operacijos vertybinių popierių
rinkoje, finansiniame sektoriuje - moterims lieka mažai prieinamos, ir
vykstančių pokyčių pobūdis šiose srityse įgauna maskulinistinius
bruožus [12: 41],
Moterų darbo vaidmuo šalies ūkyje pradėjo mažėti: 1991-1995 metų
laikotarpiu bendras užimtų moterų skaičius sumažėjo net 195.8 tūkst.,
arba 19%, kai tuo tarpu užimtų vyrų - 58.2 tūkst., arba 6.6%. Moterų dalis

bendrojo užimtųjų skaičiaus sumažėjime sudarė daugiau nei tris
ketvirtadalius - net 77 %. Pastebimai sumažėjo moterų dalis bendrame

užimtų gyventojų skaičiuje - nuo 53.8% 1991 m. iki 50.2% 1995 m.
Nežymiai pasikeitus darbingo amžiaus gyventojų skaičiui (per šį
laikotarpį sumažėjo 16.8 tūkst.), dirbančiųjų skaičiaus mažėjimas buvo
susijęs su ženkliais gyventojų ekonominio aktyvumo pokyčiais. Moterų
užimtumo lygis 1991-1995 m. sumažėjo net 18.6 procentinio punkto (nuo
99.0 iki 80.4%), o vyrų - atitinkamai 4.5 procentinio punkto (nuo 79.9 iki
75.4%). 1996 m. pabaigoje - 1997 metais kartu su ekonomikos augimu

pradėjo didėti ir dirbančiųjų skaičius, šiek tiek sumažėjo nedarbo lygis,
tačiau šios pozityvios tendencijos darbo rinkoje, susijusios su vyrų
ekonominio aktyvumo augimu: jų užimtumo lygis išaugo iki 77.8%, o
bendras dirbančiųjų skaičius padidėjo net 29.5 tūkst. Tuo tarpu moterų
tarpe buvo ir toliau stebimas užimtųjų skaičiaus mažėjimas, atitinkamai
sumažėjo ir jų užimtumo rodikliai (iki 79.0%) [20: 29].
V. Kanopienė, analizuodama užimtumą informacinėje visuomenėje,

pažymi, jog net du trečdalius (68%) visų užimtųjų sumažėjimo sudarė
moterys, jų dalis tarp dirbančiųjų šalies ūkyje pasikeitė nuo 53,8 iki
50,3%. Labiausiai moterų darbo vaidmuo šalies ūkyje pasikeitė pradiniu
ekonomikos reformų etapu: 1991 - 1995m. darbo rinką apleido viena iš
penkių moterų, bendras užimtų moterų skaičius sumažėjo net 195,8 tūkst.

Šiuo laikotarpiu dirbančių vyrų skaičius sumažėjo 58,2 tūkst., arba 6,6 %
[5: 53]. Moterims ir vyrams prieinamas darbas ir to darbo atlyginimas
daugiau priklausė nuo kultūriškai priskirtų etikečių „moterų darbas" ir
„vyrų darbas" [1: 85]. Lietuvos darbo rinkai būdingas susiskirstymas į
vyriškus ir moteriškus darbus: moterys vyrauja aptarnavimo, socialinių
paslaugų (švietimo, sveikatos apsaugos ir kt.) sferoje, tuo tarpu vyrai -

industriniame sektoriuje (statyboje, transporte, kai kuriose pramonės
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šakose). Toks susiskirstymas lemia moterų darbo rinkoje vaidmens
nuvertinimą, kuris pasireiškė ir Lietuvos darbo rinkoje[5: 3].
Mažėjant moterų darbo vaidmeniui šalies ekonomikoje, nuo 1992-tųjų
metų ženkliai sumažėjo moterų dalis beveik visose ūkio šakose, išskyrus
švietimą ir sveikatos apsaugą: didžiausias sumažėjimas yra prekyboje
(16.1 procentinio punkto), viešbučių ir restoranų versle (12.8 procentinio
punkto), transporte ir ryšiuose (10.4 procentinio punkto) apdirbamojoje
pramonėje (8.2 procentinio punkto). Persiskirstant darbo jėgai, pastebimai
išaugo vyrų užimtumas kai kuriose anksčiau feminizuotose veiklose, pvz.,

prekyboje jų skaičius išaugo daugiau negu du kartus [7: 23].
Lietuvos Statistikos departamento atliktų darbo jėgos tyrimų
duomenimis, 1994-1998 m. laikotarpiu sumažėjo moterų dalis
"užsiėmimų piramidės" viršūnėje (pvz., jų lyginamasis svoris įstatymų
leidėjų, vyriausių pareigūnų ir valdytojų tarpe sumažėjo nuo 39.6 iki
34.1%), tuo tarpu kai kuriose "masinėse" profesijose jų darbo svarba
išaugo (pvz., technikų tarpe moterų dalis padidėjo nuo 60.7 iki 69%).
Būtina pažymėti, kad moterys ir šiuo metu sudaro daugumą tarp
tarnautojų (85%), aptarnavimo ir prekybos darbuotojų (71%), specialistų
(70%) ir mažumą (nuo 15 iki 25%) - daugumoje darbininkų profesijų [7:
223].
Nors moterys iki šiol dominuoja valstybiniame sektoriuje, ypač
švietimo, sveikatos priežiūros ir kitose "moteriškose" veiklose, moterų,

dirbančių valstybiniame sektoriuje, lyginamosios dalies mažėjimas rodo
(statistiniai duomenys tai patvirtina), kad jos vis sparčiau žengia į
"vyriškąsias" veiklos sritis, tokias kaip finansinis tarpininkavimas,
elektros, dujų ir vandens tiekimas ir kt. Statistiniai duomenys rodo, kad
tose veiklos srityse, kuriose didžiąją dirbančiųjų dalį sudaro moterys,
darbo užmokestis yra kur kas mažesnis nei ten, kur dirba daugiau vyrų

[18: 50]. 2003 m. visose ekonominės veiklos rūšyse vyrų vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis buvo didesnis nei moterų. Be to, toje pačioje

veiklos rūšyje moterų ir vyrų darbo užmokestis labai skyrėsi; didžiausias
atotrūkis 2003 m. pastebėtas finansinio tarpininkavimo (vyrų - 3603 Lt,
moterų-2138 Lt)veikloje [18: 52].
Moterų darbo užmokestis sudaro 90,0 % vidutinio mėnesinio bruto

darbo užmokesčio šalies ūkyje, o vyrų šis rodiklis viršija (111,3 %). Nors
pastaruoju metu moterų vidutinis darbo užmokestis augo kiek sparčiau,
palyginti su vyrų (pvz., nuo 1994 m. jis padidėjo 3,1 karto, tuo tarpu vyrų
- 2,9 kartus), tačiau ir dabar moterų atlyginimas tesiekia 81% vyrų
atlyginimo (2002 m. IV ketvirčio duomenys). Šis skirtumas yra didesnis
tose pačiose užsiėmimų grupėse (pvz.,
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tarnautojų moterų darbo

užmokestis vidutiniškai sudaro 68, 5% vyrų užmokesčio), taip pat ir
atskirose ūkio šakose. Tose veiklos sferose, kur dirba daugiausiai vyrų,

moterys irgi uždirba gerokai daugiau, netgi nepaisant ryškios atlyginimų
diferenciacijos pagal lytį pvz., finansiniame tarpininkavime. Mažiausi

moterų (kaip ir visų dirbančiųjų) atlyginimai yra labiausiai feminizuotose
ūkio šakose: sveikatos apsaugoje, švietime, tekstilės pramonėje [17: 223].
Daugelis mokslininkų (V. Kanopienė, G. Purvaneckienė ir A.
Purvaneckas, O. G. Rakauskienė ir kt.) laikosi nuomonės, kad tokius

uždarbių rodiklių skirtumus sąlygoja tiek darbo rinkos segregacija, tiek ir
nepakankamas socialinis moterų darbo įvertinimas: moterų pareigos ir

kvalifikacija visuomenėje yra "nuvertinti". O. G. Rakauskienė,
analizuodama moterų indėlį į bendrąjį vidaus produktą, teigia, kad tokius
moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus galima paaiškinti šiomis
priežastimis: 1) ilgesne vyrų apmokamo darbo laiko trukme; 2) vertikalia
darbo rinkos segregacija (vyrai užima atsakingesnes, vadovaujančias

pareigas netgi tose pačiose veiklos srityse, kitaip tariant, jie sparčiau kopia
profesinės karjeros laiptais); 3) tiesiogine moterų diskriminacija, kai už tą
patį darbą joms mokamas mažesnis atlyginimas; 4) feminizuotų
profesinės veiklos sričių žemesniu apmokėjimu [12: 41].
Daug darbdavių, ekonomistų ir viešosios politikos kūrėjų pripažįsta,
kad "moterų darbas" beveik visuomet yra apmokamas mažiau nei "vyrų

darbas", tačiau jie laikosi nuomonės, kad tam tikri darbai tapo
"moteriškais" todėl, kad didelė dalis moterų laisvai pasirinko dirbti juose
[9: 18].
Pokyčių darbo rinkoje įtaka moterų ir vyrų padėčiai
Moterų padėčiai Lietuvoje, kaip jau minėta, didelę įtaką daro:
identifikacija, vertybės ir patriarchalinis modelis, kuris ir formuoja požiūrį
į individą visuomenėje ir jo darbinėje veikloje. Visuomenėje pastebimas
darbo kaip vertybės statuso kilimas. Darbas ir šeima lieka svarbiausiomis

mūsų šalies gyventojų vertybėmis, tačiau dažnai moterys priskiriamos
namų, šeimos sričiai, o vyrai - darbo.
G. Purvaneckienės ir A. Purvanecko tyrimo duomenimis, moterų darbo

vertinimas per pastarąją dekadą išaugo nuo 42 proc., iki 53 proc., o vyrų
taip pat didėjo ir pakilo nuo 41 % iki 56 %. Šeimos vertinimas kito
nežymiai, tačiau pastebima mažėjimo tendencija: moterų šeimos
vertinimas nukrito 4 proc, o vyrų 5 proc. [Purvaneckas A., Purvaneckienė

G., 2001-11]. Kaip vieną iš pagrindinių priežasčių nelygios moterų
padėties darbo rinkoje, sociologai ir kiti mokslininkai pažymi moterų
diskriminaciją įėjimo į darbo rinką pirmoje fazėje. V. Kanopienės tyrimo
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duomenimis, Lietuvoje samdant dirbti būsimo darbuotojo lytis yra
lemiamas veiksnys: 48 % darbo skelbimų kėlė išankstinį reikalavimą, kad
laisvą vadybininko darbo vietą užimtų vyras. V. Kanopienė teigia, kad
„Tradiciniu požiūriu į moterų ir vyrų vaidmenis šeimoje ir visuomenėje,
grindžiama darbdavių elgsena tebėra labai svarbus veiksnys,
kontroliuojantis Lietuvos moterų dalyvavimą apmokamo darbo sferoje"
[S: 71].
Tai patvirtina I. Trinkūnienė ir J. Trinkūnas: „Nežiūrint priimamų
įstatymų ir leidžiamų knygų feministine tematika, pagrindinis veiksnys,
turintis įtakos moterų padėčiai, yra visuomenės sąmonės (ar visuomenės
psichologijos) apraiškos, neleidžiančios keisti tradicinio požiūrio į moteris
ir jų vaidmenį visuomenėje bei šeimoje. Ši visuomenės psichologija,
būdinga vyrams ir moterims, yra patriarchalinio auklėjimo ir
patriarchalinės lyčių istorijos rezultatas. Patriarchaliniam visuomenės
modeliui būdinga tai, kad jis reprodukuojamas šeimose natūraliai,
socializacijos proceso metu" [17: 39].

Apie patriarchalinio modelio įtaką galime kalbėti ir analizuodami
moterų ir vyrų saviidentifikaciją su socialinio ekonominio statuso
laipteliais. 1998 m. „Vilmorus" atlikto tyrimo metu, nustatyta, kad

moterys save identifikuoja su žemesniais statuso laipteliais nei vyrai.
Didžioji moterų dalis mano esanti ant 3 — 5 laiptelių — 72 %, žemiau šių
laiptelių (ant 1-2 laiptelio) ir aukščiau ( ant 6 - 9 laiptelių) vienodos
moterų dalys, tai kaip matome, skiriasi laiptelių skaičius. Ant aukščiausių
(8-9 laiptelių) labai nedaug moterų " [15: 77]. „Moterys palyginus su
vyrais jaučiasi esančios šiek tiek žemesnėje statuso pakopoje: pusė
atsakiusiųjų moterų nurodė „užkopusios" ant 3 laiptelio (mediana — 3,01),
o pusė apklaustų vyrų - arčiau 4 laiptelio (mediana - 3,71). Nors vidutinis
moterų įsivaizdavimu pasiektas statuso laiptelis yra toks pats kaip ir vyrų
(aritmetinis vidurkis 4,10, o vyrams 4, 090, bet kaip rodo mediana

daugiau moterų nei vyrų yra žemesnėse pakopose" [15: 77]. Dirbančios
moterys identifikuojasi su aukštesniais socialinio ekonominio statuso
laipteliais negu nedirbančios. Apklausos duomenimis dirbančios moterys
jaučiasi užkopusios vidutiniškai ant 4,4 laiptelio, o nedirbančios — ant 3,8
laiptelio;dirbančios jaučiasi aukščiau negu apskritai visos apklaustos
moterys, o nedirbančios - žemiau [15: 78], Tokia identifikacija paaiškina,
kodėl mūsų visuomenėje augo darbo kaip vertybės svarba.
Be kita ko, akivaizdžiai patriarchalinio modelio įtaka mūsų
visuomenėje pasireiškia, kai kalbame apie moterų diskriminaciją darbo
rinkoje. V. Kanopienės atlikto tyrimo duomenimis remiantis, galime

teigti, kad moterys yra išnaudojamos ir diskriminuojamos dėl savo lyties:
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beveik kas antra (47 %) respondente pažymėjo, kad yra (buvo) laikoma
blogesne, nei kolegos vyrai, darbuotoja [5: 71]. Tyrimo rezultatai parodė,
kad jaunos, neturinčios šeimos merginos darbe pirmiausia susiduria su
aplinkinių nepagarba, familiariu elgesiu, netgi seksualiniu priekabiavimu.
Tyrimo duomenimis apie 42% jaunų merginų yra patyrusios seksualinį
priekabiavimą darbe.
Kaip teigia I. Degutienė, „Pagal galiojančius darbo įstatymus, moterų
ir vyrų lygių galimybių įstatymą, darbdavys, priimdamas į darbą moteris
ir vyrus, privalo vadovautis vienodais atrankos kriterijais, sudaryti

vienodas darbo sąlygas ir taikyti vienodas lengvatas, taip pat sudaryti
vienodas galimybes kelti kvalifikaciją, taikyti vienodus darbo kokybės
vertinimo kriterijus, mokėti vienodą užmokestį už tokį pat darbą ar tokias
pat pareigas. Tačiau sociologai, psichologai ir gyvenimo faktai kalba ką
kita: gerai apmokamose institucijose ir perspektyviose karjerai vietose
dominuoja vyrai. Egzistuoja taip vadinamos "stiklinės lubos", kuriomis
galima vadinti ne įstatymus (jie nenumato jokios moterų diskriminacijos),
o tam tikras susidariusias nuostatas bei stereotipus apie moteris" [4: 61].

Darbo rinkos pokyčiai: moterų ir vyrų padėties skirtumai
Tyrimo metodika. Siekiant aptarti moterų ir vyrų padėtį darbo rinkoje,
buvo atliktas kiekybinis tyrimas, kuriuo siekiama atskleisti respondentų
požiūrį į darbą, darbo vertybes, kliūtis su kuriomis respondentai susiduria
karjeros kelyje. Šiuo tyrimu norima patikrinti mokslinės literatūros
analizės pagrindu iškeltą hipotezę. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas
anketinės apklausos metodas. Tyrimo populiacija — X Kauno

visuomeninės organizacijos darbuotojai ir nariai (N=82O). Tiriamųjų imtį
sudarė visuomeninės organizacijos nariai ir darbuotojai (n=140). Iš visų
organizacijai priklausančių narių apklausta buvo 140, t.y. 17% visų
organizacijos narių.
Tyrimas buvo atliekamas keliais etapais. Pirmas etapas: Anketa buvo

patalpinta internetinėje svetainėje, jos duomenys buvo kaupiami MYSQL
duomenų bazėje. Anketos nuoroda buvo išsiųsta organizacijos nariams.

Turimais duomenimis tuo metu elektroniniu paštu aktyviai naudojosi 120
organizacijos narių. Šio tyrimo metu užpildyta 60 anketos. Antras etapas:

Anketa buvo išdalinta organizacijoje dirbantiems darbuotojams, likę
egzemplioriai palikti užpildyti ateinantiems organizacijos nartams.
Tyrimas buvo atliekamas 2006 m.; tyrimo duomenys apdoroti naudota
statistinė programa SPSS (Statistical Package for Sočiai sciences; versija
9.0) ir Microsoft Off
ice programinio paketo lentelių redaktoriumi
MsExcel.

Respondentų atranka. Tiriamieji buvo atrinkti netikimybiniu būdu,
organizuodami tyrimą nežinojome, kiek tiksliai yra organizacijoje vyrų ir
moterų, koks jų amžius. Tai buvo vienas iš sunkumų atliekant tyrimą,
kadangi neturint šių ir kitų grupavimui reikalingų duomenų, teko
apsiriboti netikimybiniu atrankos būdu. Vienintelė informacija, kurią
pavyko sužinoti - organizacijai priklausančių narių skaičius.
Organizacijos vadovybė paminėjo, kad vyrų ir moterų santykis
organizacijoje yra panašus, tik moterų yra daugiau (duomenys

neoficialūs), tikslesnių duomenų sužinoti nepavyko. Apskaičiuojant
procentus, galima maksimali statistinė paklaida dėl atsitiktinės atrankos
procedūrų neviršija 2,9 % su 95% tikimybe, skaičiuojant nuo visų
respondentų (140 asmenų).
Socialinės demografinės respondentų charakteristikos. Iš viso
tyrime dalyvavo 70 vyrų ir 70 moterų. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 31
metai, jauniausiam respondentui - 20, vyriausiam -59. Daugiausiai

tiriamųjų imtį sudarė jauni žmonės iki 25 metų amžiaus. Kiek mažesnė
grupė nuo 31 - 40 metų amžiaus sudaro 23,5% respondentų. Nuo 26 iki
30 metų yra 16,1% respondentų, nuo 41 iki 50 - 14,1% ir mažiausia
grupė— nuo 51 iki 60 metų amžiaus respondentai — 5.8%.

Dauguma respondentų pagal specialybę dirba iki 5 metų - 65,2%,
antra grupė dirbanti nuo 5 iki 10 metų sudaro 14,5 % respondentų.
Tiriamieji dirbantys pagal specialybę nuo 10 iki 20 metų sudaro 10,1%,
tokia pati dalis tiriamųjų ir dirbančių virš 20 metų - 10,1%. Dauguma
respondentų turi aukštojo išsimokslinimo kvalifikaciją - 79,7%,
aukštesnįjį - 8,7% respondentų, profesinį ir vidurinį išsimokslinimą įgiję
po 2,9% respondentų. Mažiausia dalis 1,45% yra įgiję vidurinį
išsimokslinimą. Daugiausiai respondentų dirba privačiajame sektoriuje,
tokia tendencija atspindi ir bendrą Lietuvos darbo rinkos situaciją.
Privačiame sektoriuje dirba daugiau vyrų 58,8%, tokias tendencijas rodo
ir statistiniai duomenys apie moterų ir vyrų užimtumą darbo rinkoje.
Moterų dalis ir privačiame ir valstybiniame sektoriuje yra vienoda - 50%.
Tai rodo, kad vis daugiau moterų įsidarbina privačiame sektoriuje.
Privačiame sektoriuje dirba daugiau jauni žmonės iki 25 metų amžiaus
- 70,3 %, o valstybiniame ^ vyresnio amžiaus respondentai - nuo 51 - 60

metų amžiaus - 66,7% respondentų. Pagal veiklos sritį respondentai
daugiausiai yra darbuotojai 84,3 %, nedidelė dalis darbdavių, 11,4%, po
1,4 % tarp respondentų yra nedirbančių, studijuojančių ar nurodžiusių kitą
veiklą. Svarbu buvo išsiaiškinti šeimyninę respondentų padėtį: 41,8% turi
šeimas ir tokia pati dalis respondentų yra dar nesukūrę šeimų ir neturi
sutuoktinių^ kai kurie gyvena su draugu/-e, jų dalis tarp respondentų yra
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10,5 %. Didžioji dalis respondentų nurodė neturintys vaikų- 61,2%. Tarp
turinčių vaikų respondentų - 38,8% nurodė turintys vieną vaiką - 31%, 2
vaikus - 41,4%, 3 -10,3% ir 4 vaikus - 3,5%.

Tyrimo rezultatai
Respondentų buvo klausiama, kas jų nuo nuomone labiausiai įtakoja
asmens socialinį - ekonominį statusą. Siekiant išsiaiškinti svarbiausias
respondentų vertybes respondentams reikėjo įvertinti 6 veiksnius, jų

nuomone labiausiai atspindinčius asmens ekonominį socialinį statusą
skalėje 1 - „visiškai nesvarbu", 5 - „labai svarbu". Kaip svarbiausius
veiksnius, atspindinčius asmens socialinį - ekonominį statusą

respondentai išskyrė išsimokslinimą ir uždarbį. Karjera, pareigos,
visuomeninis statusas ir turtinė padėtis buvo įvertinti kaip mažiau svarbūs.
Svarbiausias veiksnys, labiausiai atspindintis socialinį- ekonominį statusą,
moterų nuomone yra uždarbis, vertinimo vidurkis - 4.6. Taip pat moterų
nuomone „labai svarbus" ir išsimokslinimas vidurkis - 4.54 balo.

Moterims svarbesnis nei vyrams socialinį ekonominį statusą atspindintis
veiksnys yra turtinė padėtis vertinimo vidurkis - 3.94. Vyrai taip pat
pirmumą teikė išsimokslinimui ir uždarbiui, tačiau jų vertinimo vidurkiai
palyginus su moterų yra mažesni. Vyrų nuomone „labai svarbus"

veiksnys, atspindintis socialinį - ekonominį statusą, yra išsimokslinimas
vidurkis - 4.39, uždarbis vidurkis - 4.31 balo. Karjera kaip svarbus
veiksnys, atspindintis socialinį ekonominį statusą, svarbesnė vyrams
vertinimo vidurkis — 4.26, visuomeninis statusas vidurkis ^ 4. Toks vyrų

veiksnių vertinimas gali būti paaiškinamas tradiciniu lyčių vaidmenų
skirstymu, kai vyrai buvo atsakingi už šeimos materialinę gerovę ir naudą.
Moterims visuomeninė veikla yra savirealizacijos sfera - ego išraiška
todėl jos sieja socialinį - ekonominį statusą lemiančius veiksnius su
(išsimokslinimu, ir uždarbiu) priemonėmis išsikovoti statusą visuomenėje.

Svarbu buvo paklausti, kokios paskatos ir veiksniai skatina
respondentus dirbti (1 pav.).

Daugumai respondentų yra svarbu užtikrinti savo ateitį 41,7%. Tokiam
vertinimui gali turėti įtakos respondentų amžius. Dauguma respondentų
yra nuo 20 iki 25 metų amžiaus (39,7%). Respondentams „labai svarbu"
išraiškos galimybė - 28,6% ir turėjimas užtikrinti savo egzistenciją 18,6%. Tarp respondentų vyrų išsiskyrė noras save realizuoti - 37,1%, o

tarp respondenčių moterų - siekis užtikrinti savo ateitį 48,6%. Tai galima
paaiškinti profesine segregacija darbo rinkoje, moteriškais ir vyriškais
darbais, sunkumais, su kuriais moterys susiduria darbo rinkoje.
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1 pav.

Kodėl Jos dirbate?

S Noriu save i eaDzuoti.
oIšien —
•
Noriu u
Turtu u

Dauguma respondentų teigė esantys patenkinti darbu organi^acijoje,

kurioje jie dirba 65,7% respondentų vyrų yra patenkinti darbu, moterys
patenkintos darbu sudaro 42,9% visų respondenčių moterų. Didesnė dalis
moterų nei vyrų yra nepatenkintos darbu organizacijoje - 34,3%, vyrų -

17,1%. Taip pat daugiau moterų nei vyrų teigė patenkintos darbu
organizacijoje „iš dalies" - 22,9%, vyrų - 17,1%. Tai gali būti susiję su
nelygia moterų ir vyrų padėtimi ne tik organizacijoje, bet ir kaip teigia
dauguma mokslininkų, analizuojančių užimtumo problemas, su

nelygiomis galimybėmis ir kliūtimis, su kuriomis susiduria moterys,
darbo rinkoje. Organizacijoje, kurioje dirba respondentai labiausiai
patenkinti santykiais su bendradarbiais. Daugiau vyrų nei moterų yra
patenkinti santykiais su bendradarbiais vidurkis - 6.06 balo, moterų
vertinimo vidurkis - 5.23 balo. Taip pat dauguma respondentų pažymi,

kad savo organizacijoje yra patenkinti žinių ir sugebėjimų pritaikymu.
Dauguma patenkintų respondentų yra vyrai; vertinimo vidurkis - 5.86
balo. Moterų vertinimo vidurkis — 5.01 balo. Vyrai yra labiau patenkinti
fizine aplinka, vertinimo vidurkis - 5.97 balo, moterų ^ 4.71. Tarp vyrų

yra didesnė dalis patenkintų darbo organizavimu vidurkis - 5.49, mažesnė
dalis vyrų yra patenkinti gaunamu atlyginimu — 4.66. Nemažas skirtumas

tarp vyrų ir moterų pasitenkinimo karjeros perspektyvomis vertinimo,
(vyrų- 5.01, moterų - 3.97 balo).
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2 pav.

Pasitenkinimas darbu pagal lytį

Ii d

I

Pastebimas gerokai mažesnis moterų pasitenkinimas savo pozicija
organizacijoje nei vyrų. Galima manyti, kad toks moterų padėtį įtakoja
nelygios galimybės darbo rinkoje, vertikali ir horizontali segmentacija.
Respondentų buvo klausiama, ar jų organizacijoje yra sąlygos kilti
karjeros laiptais.
3 pav.

Sąlygos kilti karjeros laiptais organizacijoje pagal lytį

61,4 % respondentų mano, kad jų organizacijoje yra sąlygos kilti
karjeros laiptais; 65,7 % taip manančių vyrų ir 57,1% moterų. Tad vyrai
savo karjeros perspektyvas vertina palankiau nei moterys. Daugiau moterų

nei vyrų mano, kad jų organizacijoje nėra sąlygų kilti karjeros laiptais.
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Taip manančių yra 28,6 % moterų ir 20% vyrų. 14,3 % vyrų ir moterų
nežino ar jų organizacijoje yra sąlygos kilti karjeros laiptais.
4pav.

Kam lengviau siekti profesinės karjeros lyties atžvilgiu?

į tiek vy

?

Daugumos respondentų nuomone, vyrams yra lengviau nei moterims

siekti karjeros. Taip manančių yra 60% moterų ir 42,8% vyrų. Taip pat
išsiskyrė didesnė dalis respondentų vyrų manančių, kad tiek vyrams, tiek
moterims yra vienodos galimybės siekti karjeros - 48,5%, moterų taip
manančių - 37,1 %. Tokie duomenys patvirtina teorinėje dalyje išsakytas
mintis apie nelygią moterų ir vyrų padėtį darbo rinkoje, vaidmenų
konfliktus, kuriuos patiria moterys derindamos šeimos ir darbo interesus,

stresą, diskriminaciją ir t.t. Tai gali paaiškinti, kodėl santykinai didesnė
dalis moterų yra nepatenkintos darbu organizacijoje, užimama pozicija
organizacijoje ir karjeros sąlygomis organizacijoje. Respondentų buvo

klausiama su kokiomis, Jų nuomone, kliūtimis žmogus gali susidurti
profesinės karjeros kelyje jį priimant į darbą, darbe ir atleidžiant iš darbo.
Reikėjo įvertinti kliūtis nuo I iki 5. 1 „visiškai nesvarbu", 5 - „labai
svarbu". Respondentai mano, kad svarbiausia kliūtis įsidarbinant yra

konkurencija. Taip manančių daugiau yra moterų -jų vertinimo vidurkis 4.23 balo, vyrų vertinimo vidurkis - 4.03 balo. Tai galima paaiškinti
užimtumo problema Lietuvoje, mažais atlyginimais. Dauguma
respondentų mano, kad konkurencija yra pagrindinė kliūtis siekiant
karjeros, dirbant organizacijose ir esant atleidžiamam iš pareigų, darbo.
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Kaip svarbias kliūtis respondentės moterys išskyrė darbo sąlygas,
vertinimo vidurkis - 4.23, amžių - vertinimo vidurkis - 4.14, šeimos ir

karjeros dilemą vertinimo vidurkis - 3.97, atliekamų vaidmenų
prieštaravimą — vertinimo vidurkis —3.57, diskriminaciją vidurkis - 3.51.

Rezultatai rodo kad, visas pateiktas kliūtis moterys įvertino kaip
svarbesnes priimant į darbą nei vyrai; tai rodo, kad moterys
įsidarbindamos susiduria su didesnėmis kliūtimis nei vyrai.
Išvados
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, pasikeitusi politinė sistema
pakeitė ir ekonominę situaciją šalyje; keitėsi ir darbo rinkos sistema.
Perėjus nuo planinio ūkio prie rinkos ekonomikos šalyje vyko intensyvus
dirbančiųjų „persiliejimas" iš valstybinio į privatų sektorių. Didesnę pusę
valstybinio sektoriaus sudaro moterys, tuo tarpu privačios ekonominės
veiklos sferoje aktyvesni yra vyrai. Galima pastebėti, kad Lietuvos darbo
rinkai būdinga vertikali ir horizontali profesinė segregacija.
Moterų padėtis darbo rinkoje po nepriklausomybės atkūrimo tapo kur
kas nepalankesnė nei vyrų, nes sumažėjo užimtumas, išliko moterų ir vyrų

atlyginimų skirtumai. Pastebimas moterų diskriminavimas įėjimo į darbo
rinką pirmoje fazėje dėl lyties ir amžiaus, kas lemia „skurdo
feminizacijos" atsiradimą šalyje. Kaip parodė tyrimo rezultatai moterys
turi mažesnes profesinės karjeros galimybes, jos susiduria su Lietuvos

darbo rinkai būdingu reiškiniu taip vadinamomis „stiklinėmis lubomis".
Darbas - žmogaus savirealizacijos sfera, tai veiksnys, apibūdinantis
gyvenimo kokybę, tenkinantis beveik visus žmogaus poreikius fiziologinius, saugumo, socialinius, ego ir saviaktualizacijos, pasiekimo ir

jėgos. Darbo procese pasireiškia darbo rinkos segmentacija, kuri apriboja
darbo jėgos mobilumą. Išskiriami tokie darbo rinkos segmentavimo
kriterijai: demografiniai, geografiniai, socialiniai - ekonominiai. Moterys
ir vyrai turi vienodą prigimtinę darbo motyvaciją, tačiau jų pasirinkimai
skiriasi dėl skirtingos patirties ir nevienodų socialinių struktūrinių
galimybių. Tad moterys mažiau nei vyrai yra patenkintos darbo
organizacijos kokybe bei užimama pozicija organizacijoje (santykiais su
bendradarbiais, žinių pritaikymu, fizine aplinka, darbo krūviu, karjeros
perspektyvomis ir atlyginimu. Kliūtis, pasitaikančias karjeros kelyje jos
įvertino kaip svarbesnes nei vyrai: jos dažniau nei vyrai jaučia
konkurenciją įsidarbinant, darbe ir atleidžiant iš darbo. Konkurenciją kaip
pagrindinį veiksnį trukdantį siekti karjeros darbe ir atleidžiant iš darbo
taip pat daugiau nurodė moterų nei vyrų. Tad kliūtys, trukdančios siekti
karjeros vyrams ir moterims, yra skirtingos.
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Apžvelgę tyrimo rezultatus galime teigti, kad moterys karjeros kelyje
susiduria su didesnėmis kliūtimis, jų karjeros kelyje daugiau chaotiškumo
ir nenuspėjamumo. Jų pozicija darbo rinkoje yra nepalankesnė palyginus
su vyrais.

Tyrimo metu išsikelta hipotezė, kad požiūris į lyčių vaidmenis mūsų
visuomenėje turi įtakos moterų ir vyrų padėčiai darbo rinkoje, pasitvirtino.
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NVomen and mcn professional career mobility's aspects
Neringa Daukantienė
Sumtnary
Political, economical and sočiai changes in our country started after regaining
independence in Lithuania. It had a lot of influence for all strata of society in all
spheres of life. The maiii aim of vvork was to revievv women and men position of
thc labour market by sociologicai research. In this paperwork I'U discuss about
the influence of the labour market to the women status in Lithuania. In this paper
are fonnulated the problems such as the discrimination and segregation of women
in the labour market.
In Lithuania, where the features of patriarchai society are still quite distinct,
women are becoming more resolute to join the labour market and in this way
realize their professional abilities and skills, to take a more active part in sočiai
life, as well as to ensure economic independence for themselves. The analysis of
equal opportunities vvithin the labour market shows that despite advanced, laws
assuring equal opportunities and positive changes in the society, the problem of
vvomen's discrimination at work is rather acute.
Keywords: Labour market, gender division in labour market^ gender
roles, discrimination, mobility of carrier, professional carrier

SKIRTINGŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ DARBO PASIŪLOS IR
PAKLAUSOS SUDERINAMUMO PROBLEMOS
Arūnas Pocius
Darbo ir socialinių [yrimų institutas
Rinktinės 48, LT-09318 Vilnius
Arimas. Pocius@dsti. lt
Smarkiai sumažėjus nedarbui ir išaugus gyventojų migracijai, darbo rinkoje
atsirado daug neužpildytų darbo vietų. Norint sėkmingai didinti užimtumą ir
išlaikyti aukštus šalies ekonomikos augimo tempus, būtina nuodugniai ištirti
darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumo ir nepakankamo darbo vietų
užpildymo problemas. Skirtingoms gyventojų grupėms, kurios nevienodai
prisitaiko prie šiuolaikinės darbo rinkos požymių, šios problemos nevienodai
reikšmingos. Tai lemia Šio straipsnio aktualumą.
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Raktiniai žodžiai - darbo rinka, laisvos darbo vietos, darbo pasiūla,
darbo paklausa, socialine grupe, struktūrinis nedarbas
Problemos ištirtumo laipsnis. Nors Lietuvoje yra atlikta nemažai

darbo rinkos tyrimų bei paskelbta publikacijų šia tema, darbo paklausa
buvo dažniausiai nagrinėjama atsietai nuo pasiūlos, trūko kompleksinio
požiūrio į tiriamą problemą. Itin aktualios žinios apie darbo vietų
užpildymo galimybes bei apie jų užpildymo netolygumą profesiniu ir
teritoriniu pjūviu. Svarbu įvertinti darbo paklausos ir paklausos santykį
pagal profesijas ir pagal kitus svarbius pjūvius. Tai įgalintų konkrečiai
kiekybiškai įvertinti sferas, kurioms būdingas darbo jėgos trūkumas arba
perteklius. Be to, aukšto nedarbo sąlygomis, tradiciškai esminis dėmesys
tyrimuose buvo skiriamas darbo pasiūlai (Gavelis 1999; Beržinskienė
2001; Damidavičius 2001; Matiušaitytė 2001; Martinkus 2001;
Gruževskis 2002; Vetlov 2003; Šarkienė, Kvainauskienė 2005). Tačiau
netgi esant aukštam nedarbui, kai kurie autoriai stengėsi sieti darbo
paklausos problemas su laisvo darbo jėgos judėjimo padariniais
(Dobravolskas: 2001). Nors ir Vakarų šalyse buvo atlikta daug aktualių
darbo paklausos tyrimų, prioritetas vis dar buvo teikiamas darbo pasiūlai
(pvz. Chagny 2002; Higgins2001).
Sociologiniu požiūriu itin svarbu atskleisti atskirų gyventojų grupių
padėtį darbo rinkoje bei parodyti susiformavusius skirtumus. Todėl
darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimas šiame straipsnyje nagrinėjamas
pagal anksčiau dirbusių bedarbių profesijų grupes, išskiriant
nekvalifikuotus asmenis. Kaip rodo mūsų skaičiavimai, problemų darbo

rinkoje turintys bedarbiai turi nevienodas integracijos darbo rinkoje
galimybes skirtinguose šalies regionuose. Tai įgalina nagrinėti šios
socialinės gyventojų grupės darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimą
pagal regionus. Straipsnyje taip pat prioritetas teikiamas jaunimo bei
aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų integracijos darbo rinkoje
galimybių įvertinimui. Taikomi darbo pasiūlos ir paklausos
suderinamumo kriterijai - įsidarbinimo lygis ir kiti darbo rinkos rodikliai.
Kitas šios publikacijos prioritetas - darbo vietų užpildymo galimybių
analizė, tampriai susijęs su šiuolaikinėmis šalies ūkio aktualijomis ir
pablogėjusia darbo rinkos konjunktūra. Straipsnyje naudojami įvairūs
informacijos šaliniai — sociologinių tyrimų bei Lietuvos darbo biržos,
teritorinių darbo biržų (TDB) ir Statistikos departamento duomenys.
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Darbo pasiūlos ir paklausos atitikimo įvertinimas
Mokslinėje analizėje svarbu skirti dėmesį darbo paklausai, įvertinti
darbo paklausos ir pasiūlos santykį. Apie darbo paklausos lygį
skirtingose profesijų grupėse galima spręsti remiantis darbo vietų ir
įregistruotų bedarbių skaičiaus santykio rodikliu. Didesnis nei 100 proc.
darbo vietų ir bedarbių skaičiaus santykis rodo, kad darbo paklausa
didesnė už pasiūlą. Mažesnis nei 100 proc. procentų rodiklis rodo, kad
darbo paklausa mažesnė už pasiūlą. Didžiausias darbo pasiūlos trūkumas

ir paklausos pervir^is 200S m. šalies mastu buvo stebimas mašinų
operatorių bei surinkėjų grupėje (šios profesijų grupės darbuotojų
paklausos lygis siekė 151 proc.). Kiek mažesnis kvalifikuotų darbininkų
ir amatininkų darbo paklausos lygis (122 proc). Tai rodo, kad darbo
jėgos trukumo požiūriu mažiausiai darbo pasiūla ir paklausa suderinta
darbininkiškose profesijų grupėse. Kiek mažiau jaučiamas specialistų
trūkumas, nors ir čia siūlomų darbo vietų perteklius buvo pakankamai
didelis - 18 proc, o darbo paklausos ir pasiūlos santykis siekė 118 proc.
(žr. 1 lentelę).
/ lentelė.

Pasiūlos (bedarbių) ir paklausos (laisvų darbo vietų) pasiskirstymas
pagal profesijų grupes salyje 2005 m.

Įregistruota
bedarbių

Įregistruota
laisvų darbo
vietų

Bedarbių
Darbo vietų ir ir darbo
bedarbių
vietų
skaičiaus
skaičiaus
santykis (%) santykis

[statymų leidėjai ir pareigūnai
48,2
4273
2058
Specialistai
6713
7921
118,0
laimesnieji specialistai ir technikai
80,7
7026
5670
Kvalifikuoti darbininkai ir
1213
30529
37177
amatininkai
renginių mašinų operatoriai bei
150,9
10562
15942
surinkėjai
Nekvalifikuoti darbininkai
49017
31271
63J)
^aunesnieji tarnautojai
87,0
5083
4423
Aptarnavimo sferos ir prekybos
21840
19454
89,1
darbuotojai
Kvalifikuoti prekinio žemės akio ir
2037
1498
žuvininkystės darbuotojai
Ginkluotosios pajėgos
1463
^iekur nedirbę
22192
Šaltinis: apskaičiuota remiantis Lietuvos darbo biržos du
[omenimis.
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(%)
207,6
84,7
123,9
82,1
66,3
156,7
114,9
112,3

136
-

Mažiausias 2005 m. buvo įstatymų, leidėjų, vyresniųjų pareigūnų ir
valdytojų profesijų grupės darbo paklausos ir pasiūlos santykis (tik 48
proc.). Tai rodo susiformavusią disproporciją, kurią galima laikyti
struktūrinio nedarbo pasekme. Ta^iau tikėtina, kad santykinai daug šios
profesijos grupės darbo vietų darbdaviai neregistruoja. Palyginti žema yra
ir neturinčių darbo asmenų paklausa, nors nesant galimybės rasti

kvalifikuotesnės darbo jėgos, darbdaviai priversti įdarbinti
nekvalifikuotuosius; šių darbuotojų darbo paklausos lygis tesiekia 64
proc. Tai liudija apie darbo rinkos profesinio mokymo reikalingumą.
Profesinio mokymo poreikis turėtų išaugti norintiems įsidarbinti
nekvalifikuotiems asmenims. Viena, nekvalifikuotų bedarbių lyginamojo
svorio augimas tiesiogiai nesusijęs su struktūriniu nedarbu, kadangi tai
nėra tiesiogiai susiję su darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimu
profesiniame pjūvyje (apie konkrečios profesijos paklausą darbo rinkoje
galima būtų spręsti tik įgijus ją). Kita, galima kalbėti apie kvalifikacijos
neturinčių asmenų pasiūlos ir paklausos neatitikimą, kadangi
nekvalifikuoto darbo poreikis dabartiniame rinkos ūkyje vis dėl to
egzistuoja. Todėl nekvalifikuoto darbo poreikis su struktūriniu nedarbu
susijęs tik iš dalies.
Apie žemas nekvalifikuotų bedarbių konkurencinės galimybes darbo
rinkoje liudija ir Vilniaus TDB duomenys. Jos yra mažesnės nei ieškančių
darbo kvalifikuotų asmenų. Antai 2006 m. I pusmetyje į vieną darbo vietą
pretendavo 2 nekvalifikuoti asmenys, tuo tarpu tarp išsilavinimą turinčių
asmenų šis santykis svyravo nuo 0,7 iki 1,3 karto (žr. 1 diagramą).
Kaip rodo 1 lentelė, darbo rinkoje yra kvalifikuotų prekinio žemės
ūkio ir žuvininkystės darbuotojų perteklius (jų darbo paklausos lygis
buvo beveik 75 proc). Palyginti neaukšta yra jaunųjų specialistų ir
technikų bei jaunesniųjų tarnautojų paklausa darbo rinkoje. Pozityvu yra
tai, kad aptarnavimo sferos ir prekybos darbuotojų darbo paklausos lygis,

lyginant su kitų profesijų grupių specialistais, nuo 100 proc. skiriasi
palyginti nedaug. Tai rodo geras darbo paklausos ir pasiūlos santykio
subalansavimo galimybes prekybos ir aptarnavimo sferoje. Tačiau
vienuolika procentų mažesnė nei 100 proc. darbo paklausos lygio reikšmė
rodo, kad išlieka palyginti aukštas darbo vietų poreikis šios srities
specialistams. Iš pateiktų skaičiavimų seka labai svarbi išvada, kad darbo
paklausos ir pasiūlos santykis šalies ūkyje subalansuotas nepakankamai.
Susidariusios disproporcijos rodo didelius šio santykio nukrypimus nuo
100 proc.
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7 diagrama
Bedarbių pagal išsilavinimą skaičius vienai darbo vietai Vilniaus
TDB duomenimis

2
2006 m. I pusm.
2005m. I pusmetis
2004m. I pusmetis

Santykinai daugiausia darbo vietų registruojama Klaipėdos, Vilniaus
ir Šiaulių apskrityse (žr. 2 lentelę).
2 lentelė
Darbo pasiūlos (bedarbių) ir paklausos (laisvų darbo vietų) būklė
pagal regionus 2005 m.

Regionai

Šalyje
Alytaus apskr,
Cauno apskr,
^laipėdos apskr,
Marijampolės apskr,
5anevėžio apskr,
Šiaulių apskr,

[registruota
bedarbių

Darbo vietų
Įregistruota
ir bedarbių
IS jų:
laisvų darbo neterminuota skaičiaus
santykis
vietų

(%)

(%)

102786
5966
18963

76,2
70,7

12048

85,9
57,6
78,2
83,9
45,5
75,9
60,2
83,6

131,3
141,5
131,6
116,4
173,6
127,8
119,2

163976
11318
27990
16762
8899

124934

5126

3912

16154

12639
13849
3379

9139
10627
2316

16509

8000
21276
14403

Bedarbių ir
darbo vietų
skaičiaus
santykis

76

Tauragės apskr,
7432
Tel^ių apskr,
8068
6121
4633
10171
3933
Jtenos apskr,
6122
Vilniaus apskr,
40673
31249
34019
Šaltinis: apskaičiuota remiantis Lietuvos darbo biržos di^uomenimis.
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131,8
166,1
119,6

Klaipėdos apskrityje darbo paklausos lygis 2005 m. siekė net 86 proc.,
kiek mažesnis jis buvo Vilniaus ir Šiaulių apskrityse (84 proc). Pastarieji
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rodikliai rodo, kad ieškančių darbo asmenų galimybės įsidarbinti šiuose
regionuose yra didžiausios. Itin žemas šis rodiklis buvo Tauragės

apskrityje (46 proc); tad darbo rinka čia nelanksti. Pagal urbanizacijos
mastą palyginti neaukštas darbo vietų ir bedarbių skaičiaus santykis
Kauno apskrityje; šio rodiklio reikšmės yra didesnės Panevėžio ir Šiaulių
apskrityse, kuriose pagal gyventojų gausumą jų ekonominio potencialo
galimybės įtraukti į šalies ūkį papildomą darbo jėgą blogesnės. Tad
Kauno apskrityje bedarbių įsidarbinimo galimybės yra santykinai
mažesnės nei anksčiau minėtose apskrityse.

Bene svarbiausias duomenų šaltinis apie darbo pasiūlos ir paklausos
suderinamumą - specialių tyrimų duomenys. Viešosios politikos ir
vadybos instituto Pasirengimo optimaliai profesinės struktūros plėtrai
galimybių studijos duomenimis, 2004-2005 m. geriausiai įsidarbino
žemiau išvardintų specialybių profesinių mokyklų absolventai (žr. 2
diagramą). Tai asmenys, teikiantys paslaugas namuose, transporto

paslaugas, sodininkystės, prekybos ir statybos bei statybos inžinerijos
mokslus baigę profesinių mokyklų absolventai: jų įsidarbinimo lygis
siekė nuo 75 iki 82 proc.
Statistikos departamento duomenimis, 2005 m. darbininkišką profesiją
pasirinko kas ketvirtas pagrindinės mokyklos mokinys ir kas aštuntas
vidurinės mokyklos abiturientas. Beveik 25 proc. mokinių profesinėse
mokyklose įgijo verslo administravimo specialybę. Tuo tarpu

statybininkų, kurių šiuo metu ypač trūksta, 2005 m. parengta 11 proc.
(2004 m. - 12 proc.) visų baigusių profesines mokyklas. 2005 m.
pramonės įmonėse daugiau nei 60 proc. laisvų darbo vietų buvo

kvalifikuotiems darbininkams ir amatininkams. Tačiau ne visi profesinių
mokyklų absolventai papildo trūkstamų kvalifikuotų darbininkų skaičių
darbo rinkoje. 2005 mokslo metus nebaigė 15 proc., profesinių mokyklų
mokinių, dar 4 proc. įsigijusių darbininko profesijas įstojo į aukštąsias
mokyklas. Tuo tarpu ES šalyse vidutiniškai 50 proc. jaunimo, įgijusio
pagrindinį išsilavinimą, pirmiausia renkasi kvalifikuoto darbininko
profesiją ir tik po to siekia aukštojo mokslo. Čekijoje, Austrijoje,
Didžiojoje Britanijoje darbininkiškas profesijas renkasi 70-80 proc.,
Slovėnijoje, Belgijoje, Olandijoje - 60-70 proc. jaunuolių, Įgijusių
pagrindinį išsilavinimą. Mažiau nei Lietuvoje (25 proc.) baigusių
pagrindines mokyklas siekia įgyti darbininko profesiją tik Kipre,
Vengrijoje ir Portugalijoje.
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2 diagrama

Profesinio mokymo įstaigas baigusių asmenų įsidarbinimo
statistika (2004-2005 m. absolventų laidų vidurkis) ( %) Šaltinis: [6].

Sekretorių tr ton torus darbas

Garso ir vaintotech Bei iiniasliaidosprndu^^ija
valdymas ir administravimas
Runai, banbnmky *. draudimas
KotupiuTcno panaudojima^
Mediiagos(mediena. popierius, plastikai, stiSdas)
Dailieji amini
Buhal^erinė apslaiu ir apmotesmiimas
EleUronila. aulom atka
Pliukų ir grožio priežiūra
Darbo organizavimas
Telsėle. apranga, avalynė, oda
ChefflinĖsmcdJisgo^ii cheminiai procesai
Vaiki prie^iūra ir pisliugosjaunimui
lileUra irenergųa
Aii^alint^ sie, gy vulininl^ sle
VankliDcs ^iuporto p^el^<^K^ ^i^ai ir orlaiviai
M^isto pnidul^j g^myba
Kel^ones. Turi^^>a5 ir lai^v^l^ilg^

Meehanrla, metalo darbas
Socialinis darbas ir tonsuhivrmas
Sarybi. HJt) b^s inSnerija
Didmenine ir ma^menine prekyba
Sodjiiinky ne
TraTT^pofto p^^laugos
Paslaugos namucK
DIsiriarb^nuiiųahitilv;nnid(i!ispioc {2004 ;(WS m. >idurkis)
D Įsidarb^iisių paRl ^pecialyb^ absolventų ilalis (20O4-2ūi)S n

Jaunimo įsitvirtinimo darbo rinkoje galimybės
Jaunimo darbo pasiūlos ir paklausos įvertinimas sietinas su jų

profesinio tobulėjimo ir įsidarbinimo galimybių analize. Jauni žmonės
yra pasižymi gerokai aukštesniu teritoriniu ir profesiniu mobilumu.
Kaip rodo Vilniaus TDB duomenys, nekvalifikuoto jaunimo
įsidarbinimo galimybės yra žemiausios. 2004 m. įsidarbino tik 33 proc.
nekvalifikuotu jaunų asmenų, kurie iki tol buvo bedarbiais, tuo tarpu tarp
turinčių aukštąjį išsilavinimą įsidarbinusių buvo 71 proc., aukštesnįjį 76 proc., profesinį - 67 proc. Tad įsigyta profesija padidina jaunų
bedarbių galimybę susirasti darbą bent 2 kartus. Turinčių kvalifikaciją
asmenų įsidarbinimo lygis dvigubai didesnis nei nekvalifikuotų jaunų
asmenų. Vilniaus TDB duomenys rodo, kad nekvalifikuoti asmenys

sudaro beveik pusę darbo biržoje užsiregistravusio jaunimo (2003-2004
m. jų buvo 47 proc.), o 2002 m. net 60 proc.

Išsilavinimo požiūriu jauni bedarbiai - tai problematiškas darbo
rinkos kontingentas, kuriam siekti aukštesnių išsilavinimo pakopų
gerokai sunkiau negu nepatenkantiems į darbo biržas asmenims. Didelės

dalies jaunų bedarbių profesinio tobulėjimo motyvacija yra gana silpna;
beveik kas antras šalies darbo biržose užregistruotas jaunas bedarbis (47
proc.) nekvalifikuotas (t.y. neturi specialybės).

Nepaisant itin spartaus besimokančių jaunimo skaičiaus augimo
šalyje, menkai teišnaudojamos šios grupės kvalifikuotos darbo jėgos
įtraukimo į darbo rinką galimybės. Antai Statistikos departamento
duomenys iliustruoja šias pozityvias tendencijas: 1995/1996 - 2004/2005
m. besimokančių asmenų skaičius aukštesniosiose mokyklose ir

kolegijose1 išaugo nuo 24 iki 57 tūkst., aukštosiose, universitetinį
išsilavinimą suteikiančiose mokyklose - nuo 54 iki 139 tūkst. Pastarąjį
rodiklį menkai lėmė profesinėse mokyklose mokslus einančio jaunimo
skaičius sumažėjimas (nuo 49 iki 46 tūkst.). Tad bendras besimokančio
ir paklausios specialybės siekiančio jaunimo skaičius išaugo 115 tūkst.
(nuo 127 iki 242 tūkst.). Nepaisant šių pozityvių tendencijų, negatyvius
pokyčius atskleidžia jaunimo aktyvumo mažėjimas darbo rinkoje.
Jaunimo aktyvumo lygis 1998-2005 m. sumažėjo nuo 43 iki 25 proc.
Tad didesnioji besimokančių jaunuolių dalis darbo rinkoje
nedalyvauja. Paradoksalu, tačiau būtent spartus besimokančiųjų

skaičiaus padidėjimas gali sumažinti jaunimo užimtumą ir ekonominį
aktyvumą darbo rinkoje. Iš vienos pusės, jaunimo elgsenoje darbo

rinkoje galima įžvelgti pozityvų stereotipą, kai galimybės dirbti mažai
' Besimokančių kolegijose asmenų skaičius pradėtas registruoti nuo 2000 m., kai
aukštesniosios mokyklos pradėtos reorganizuoti ^ kolegijas.
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kvalifikuotą darbą aukojamos dėl svarbesnių strateginių tikslų - įsigyti
paklausią specialybę, ir tokiu būdu užsitikrinti galimybę įsitvirtinti darbo
rinkoje, įsidarbinant į geriau apmokamą, aukštesnės kvalifikacijos
reikalaujančią darbo vietą. Tai gali būti viena iš svarbesnių jaunimo
užimtumo sumažėjimo priežasčių paskutiniaisiais metais. Iš kitos pusės,
aukštos jaunimo migracinės nuostatos rodo, kad šalis praranda daug
kvalifikaciją turinčių jaunų žmonių. 2005 m. tarp išvykusių iš šalies
gyventojų net apie 35 proc. emigrantų sudarė asmenys iki 30 metų
amžiaus.
Kita vertus, prognozuojame, kad naujos technologijos reikalaus vis

daugiau laiko investuoti į jaunų specialistų profesinį pasirengimą. Todėl
ateityke derinti jaunimo mokymąsi su užimtumu bus gerokai sunkiau.

Sumažės popierinio diplomo vertė, o padidės už jo slypinčių žinių
reikšmingumas. Ypač spartus aukštąjį išsilavinimą turinčio jaunimo
skaičiaus augimas, viena, didina šios gyventojų grupės lyginamąjį svorį
tarp bedarbių, kita, sumažėjęs besimokančių profesinėse mokyklose
jaunimo skaičius didina ir gilina darbo jėgos trūkumo problemą
darbininkiškoms profesijoms.
Viena iš svarbiausių jaunimo darbo neaktyvumo priežasčių kriterijų jaunimo studijos. Pagal tyrimų duomenis, 2005 m. mokėsi 367,7 tūkst.
jaunimo amžiaus grupės ekonomiškai neaktyvių gyventojų (žr. 3
lentelę). Tai sudarė net 93,2 visų neaktyvių gyventojų.
3 lentelė.

Besimokančių gyventojų pasiskirstymas pagal amžių 2005 m.
(darbo jėgos tyrimų duomenys) (tūkst.)
Besimokantys
Iš viso
mokosi

nedirba

ir dirbantys
asmenys

iš jų

iš jų

aktyviai
ieško
darbo

užsiregintravę darbo

biržoje

Išviso

451,4

68,4

383,0

4,5

1,1

15-24

388,1

20,4

367,7

3,1

0,5

25-29

32,2

20,8

11,4

0,9

0,3

30-34

18,0
6,6

15,6

0,3

0,1

5,5

2,3
1,2

0,2

0,2

5,6

5,3

0,3

0,0

0,0

0,2
0,0
1,0
0,9
Šaltinis: Statistikos departamento užimtumo skyriaus skaičiavimai.

0,0

35-39
40-49

50+
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Apytikriai skaičiavimai darbo jėgos tyrimų duomenimis rodo, kad
bendroje jaunų bedarbių struktūroje didžiąją dalį sudarė asmenys, kurie
2005 m. bėgyje iš ekonomiškai neaktyvių tapo bedarbiais 69 proc. (14,4
tūkst.), ilgalaikiai bedarbiai sudarė 22 proc. (4,5 tūkst). Tik 9 proc.
(apytikriai dešimtadalis) jaunų asmenų prieš tapdami bedarbiais dirbo.
Vadinasi, jaunų bedarbių gretas papildo daugiausiai ekonomiškai
neaktyvūs asmenys. Esminė jų integracijos į darbo rinką problema kvalifikacijos stoka ir darbo patirties neturėjimas. Netekęs darbo aktyvus
ir turintis darbinės patirties jaunimas ilgai bedarbių gretose neužsilaiko:
gana greitai įsidarbina - 2005 m. įsidarbino apytikriai kas antras jaunas
bedarbis.

Mokslinėje literatūroje išreiškiama nuomonė, kad jauno žmogaus
asmenybės formavimuisi ypač didelę reikšmę turi veiksniai, susiję su
visuomenės požiūriu ir suteiktomis savęs atskleidimo galimybėmis darbo
ir išsimokslinimo srityje. Tačiau analizuojant konkrečius jaunimo
įdarbinimo faktus, nustatytas didėjantis jaunimo lūkesčių ir tikrosios
situacijos atotrūkis. Remiantis sociologinių tyrimų duomenimis,
nustatyta, kad daugiau kaip 50 proc. nedirbančio jaunimo neįgijo
profesijos dėl materialinių sunkumų šeimoje. Tyrimų duomenimis,
dauguma aukštųjų mokyklų absolventų kilę iš miestų ir tai leidžia daryti
prielaidą, kad kaimo jaunimui siekti aukštojo mokslo diplomo daug
sunkiau. Neužtikrintas legalus žmogaus darbinis užimtumas ir pajamos —

vienas iš žmogaus socialinio saugumo mažėjimo rodiklių [7].
Jaunimo darbo užmokestis ir pajamos.. Vienas iš svarbiausių
jaunimo užimtumo garantų - pakankamos darbinės pajamos, kurias
didžiąja dalimi apsprendžia darbo apmokėjimas. Tai viena iš svarbiausių
jaunimo darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumo sąlygų. Informacijos
apie jaunimo darbo užmokestį ir pajamas oficialių statistikos duomenų
dažniausiai nepakanka, nes dažniausiai šie asmenys nėra indentifikuojami
kaip atskira tiriama grupė. Statistikos departamento atlikto specialaus
Darbo užmokesčio struktūros tyrimo duomenimis, 2002 m. vidutinis
mėnesinis jaunimo grupės bruto darbo užmokestis siekė 888 Lt, tai
sudarė apie 80 proc. darbo apmokėjimo vidurkio šalyje, kuris buvo 1147
Lt. Mūsų skaičiavimais, vidutinis jaunimo grupės bruto darbo užmokestis

2005 m. turėtų siekti apie 1090 Lt. Taigi jaunimo darbo užmokesčio
augimas 2002-2005 m. siekė apytikriai 23 proc. Toks augimas yra per
lėtas, kad užtikrintųjaunimo gyvenimo lygio kilimą.
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Vidutinės disponuojamos pajamos namų ūkių tyrimų duomenimis,
jaunimo iki 30 m. namų ūkiuose 2000-2004 m. vienam namų ūkio nariui
padidėjo 21 proc. (nuo 455,6 iki 551,8 Lt). Palyginti su kitomis amžiaus
grupėmis, vienam jaunimo namų ūkių nariui pajamų gaunama daugiau
nei kitose amžiaus grupėse, kadangi jaunose šeimose išlaikytinių yra
mažiau nei vyresnio amžiaus asmenų namų ūkiuose. Gana daug jaunimo

namų ūkių patenka į skurstančių šeimų grupę. Lietuvos Respublikos
2004-2006 m. nacionaliniame kovos su skurdu ir socialine atskirtimi

veiksmų plane pateikiama, kad santykinis skurdas būdingas 15,3 proc.
jaunimo namų ūkių (žr. 4 lentelę). Nepaisant to, esminių skirtumų tarp
skirtingo darbingo amžiaus grupių namų ūkių nepastebėta.
4 lentelė.

Santykinio skurdo lygis 2003 m., atsi^velgiant į namų ūkio galvos

amžių (%)
Nam^ Okio galvos amžius

Santykinio skurdo
lygis, kai skurdo riba
lygi 50 proc.
ekvivalentinių
vartojimo išlaidų

Iki 30 m.

30-39 m.

40-49 m.

50-59 m.

60+m.

15,3

13,6

16,1

14,9

19,7

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys (Lietuvos Respublikos 2004-2006 metų
nacionalinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų planas).

Su materialinėmis problemomis susiduria namų ūkiai auginantys
vaikaus. Tarp šių namų ūkių narių daug jaunimo. Statistikos
departamento duomenimis, vaikus auginančios šeimos 2005 m. skyrė
ketvirtadaliu mažiau lėšų maistui nei vaikų neturintys namų ūkiai. Namų
ūkiai, kuriuose auga trys ir daugiau vaikų^ vienam asmeniui pamaitinti

tegalėjo skirti po 5,1 Lt (visi namų ūkiai vidutiniškai įstengė skirti po 7
Lt). Taigi didžiausią nepriteklių patiria daugiavaikės šeimos.
Aukštųjų mokyklų absolventų Įsidarbinimo galimybių analizė
Darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumas išryškėja, vertinant

Įsidarbinimo rodiklių skirtumus. 2002 m. ir 2004 m. Darbo ir socialinių
tyrimų instituto atliktų aukštųjų mokyklų absolventų tyrimų duomenimis,
2Jaunimo ir kitų amžiaus grupių namų ūkius Statistikos departamentas iSskiria pagal
namų ūkio galvos amžių.
3Turtinė nelygybė labiausiai slegia vaikus. Veidas. 2006, Nr. 22, p.37.
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reik^mingiausias veiksnys, turintis įtakos absolventų įsidarbinimui, jų
pačių nuomone, yra darbo patirtis/įgūdžiai (šį atsakymo variantą
pasirinko net 94 proc. apklaustųjų, (2002 m. - 83,1 proc). Pagal svarbą
seka asmeninės savybės - 92 proc.(2002 m. - 83,1 proc.), išsimokslinimas

- 83 proc. (2002 m. - 79,7 proc), įgyta profesinė kvalifikacija
(specialybė) - 84 proc.(2002 m. - 63,7 proc.), tėvų finansinė padėtis ir
ryšiai - 76 proc., regiono ekonominė situacija - 68 proc. (žr. 3 diagramą).

2004 m. ir 2002 m. tyrimuose dalyvavę aukštųjų mokyklų absolventai
padėtį vertino panašiai, nors įvairius įsidarbinimo veiksnius šių metų
tyrime dalyvavę absolventai nurodė dažniau, nedidelė išimtis - atsakymas
"tėvų finansinė padėtis ir ryšiai". Pastarąjį kiek dažniau nurodė 2002 m.
tyrime dalyvavę absolventai.
3 diagrama.

Veiksniai^ turintys didžiausią reikšme absolventų įsidarbinimui
aukštųjų mokyklų absolventų tyrimų duomenimis (%)

Skirtingas aukštąsias mokyklas baigusių absolventų įsidarbinimas
ir kitos darbo rinkos charakteristikos. 2004 m. tyrimas parodė, jog

vidutinis apklaustųjų aukštųjų mokyklų absolventų užimtumo lygis buvo
ypač aukštas (87 proc.). Tiriamų studijų krypčių požiūriu, geriausiai
įsidarbino Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus
universiteto absolventai (apie 91 proc), Teisės universitetą baigę
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asmenys (85 proc.). Didžiausia dirbančiųjų pagal profesinę kvalifikaciją
dalis buvo tarp Vilniaus universiteto absolventų (83 proc.)- Pastebėta, jog
koreliacija tarp dirbančiųjų pagal savo specialybę dalies bei bendro
įsidarbinimo lygio nėra pakankamai stipri. Ne visada didelė įsidarbinusių
pagal specialybę apklaustųjų dalis užtikrina aukštą aukštųjų mokyklų
absolventų užimtumą. Akivaizdus pavyzdys - Vilniaus Gedimino
technikos universiteto absolventai įsidarbino bene geriausiai, tačiau

dirbančių pagal specialybę dalis jų tarpe yra palyginti žema (71 proc.).
Būtina pabrėžti, kad situacijos palyginimui pagal atskiras studijų
kryptis pateikti ir 2002 m. aukštųjų mokyklų absolventų tyrimo
duomenys (informatika, ekonomika, vadyba ir verslo administravimas).

Visų paminėtų studijų krypčių absolventų užimtumas išaugo. Itin spartus
informatikų įsidarbinimo didėjimas rodo vis dar tebesitęsiantį jų poreikio
augimo bumą. Analogiškos tendencijos pasireiškė ir studijų programą
lygyje. Tuo grindžiamas teiginys apie pagerėjusią aukštųjų mokyklų
absolventų padėtį darbo rinkoje. Sudėtinga vertinti, kiek ši tendencija
susijusi su įsivyravusia studentų nuostata, kuo greičiau įsidarbinti ir
įsitvirtinti darbo rinkoje. Žvelgiant į tolesnę retrospektyvą, pagerėjo ir
technikos mokslus baigusių absolventų padėtis (1999 m. aukštųjų
mokyklų absolventų tyrimo duomenimis, jų įsidarbinimo lygis siekė 75
proc., tuo tarpu 2004 m. tyrimo duomenimis, įsidarbino 82 proc.

transporto inžinerijos ir 93 proc. statybos inžinerijos specialistų).
Aptariamu laikotarpiu dviem procentiniais punktais sumažėjo teisininkų
įsidarbinimo lygis. Lyginant su kitų studijų krypčių absolventais, 1999 m.
aukštųjų mokyklų absolventų tyrimo duomenimis teisininkų įsidarbinimo
lygis buvo aukščiausias (89 proc.).
Gausiausio pagal apklaustųjų absolventų skaičių 2004 m. tyrimo
duomenimis darbo rinkoje vis dar labai paklausi vadybos ir verslo
administravimo specialybė (žr. 5 lentelę); santykinis įsidarbinusių pagal
specialybę vadybos ir verslo administravimo specialistų skaičius auga.
Nepaisant gausaus parengiamų specialistų būrio, labai aktuali darbo

rinkoje išlieka ir informatikos specialybė. Paminėtina ir statybos
inžinerijos specialybė, kurią baigusių ir dirbančių pagal ją absolventų
dalis yra viena didžiausių. Absolventų nuomone, informatikos

specialybės žinios labiausiai atitinka kitose ES šalyse gaunamą
išsilavinimą - net 66 proc. jų mano, kad toks išsilavinimas pakankamas
įsidarbinti užsienyje. Visgi tarp bandžiusiųjų įsidarbinti užsienyje
daugiausia ekonomikos ir verslo administravimo specialistų —jų skaičius
viršija 20 procentų.
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5 lentelė.

Atskirų darbo rinkos rodiklių pasiskirstymas pagal studijų kryptis
(%) (aukštųjų mokyklų absolventų 2004 m. tyrimo duomenys)

Studijų kryptys

Informatika
Statybos inžinerija
Teisė
Ekonomika
Vadyba ir verslo
administravimas
Transporto
inžinerija
Viso vidutiniškai

Bendras
įsidarbi
nimo
lygis*

Dirban
čių pagal
kvalifi
kaciją
dalis**

Paten
kintų

Mano, kad
išsilavini

Besimo
kančių
dalis*

Bandžiu
sių
įsidar
binti
užsienio
šalyse
dalis*

42,0
25,6
49,7
51,8

10,0
11,6
11,0
23,2

66.0
44,2
39,9
37,5

96,0
93,0
87,1
83,9

81.6
78,0
76,7
66.0

savo
darbo
užmo
kesčiu
dalis**
2004 m.
53,1
51,2
51,4
66,0

83,4

76,6

51,9

59,4

22,5

34,8

82,1

56,5

39,1

57,1

10,7

42,9

86,7

75,5

52,3
2002 m.

51,3

16,5

41,6

Vadyba ir verslo
75,1
67,1
47,2
administravimas
Ekonomika
79,0
65,9
55,9
Informatika
85,1
79,8
44.3
* Apskaičiuota nuo bendro respondentų skaičiaus.
*? Apskaičiuota nuo bendro įsidarbinusių asmenų skaičiaus.

mas
pakanka
mas
įsidarbinti
ES šalyse*

19,2
21,7
17,9

Įvairūs tyrimai liudija apie geras aukštąjį išsilavinimą turinčių
absolventų įsidarbinimo galimybes. Nepaisant to, iškyla grėsmė, kad ypač
sparčiai augant besimokančių jaunų žmonių skaičiui aukštosiose
mokyklose, ims trūkti kvalifikuotų darbininkų, nes profesinėse
mokyklose mokslus einančio jaunimo skaičius mažėjo 1995/1996 2004/2005 m. (nuo 49 iki 46 tūkst), sparčiai didėjant aukštosiose
mokyklose ir kolegijos besimokančių asmenų skaičiui. Pastaroji
tendencija gali gerokai sulėtinti šalies ūkio vystymosi tempus ateityje.
2005 m. aukštųjų mokyklų studentų buvo tris kartus daugiau nei
profesinėse mokyklose besimokančiųjų, tuo tarpu 1995 m. šis santykis
siekė tik 1,1 karto. Vien tik per 1997-2004 m. aukštųjų mokyklų studentų
skaičius padidėjo daugiau nei du kartus; tai viena iš esminių darbo
pasiūlos ir paklausos neatitikimo formų, kuri paskutiniaisiais metais

4 Įskaitant ir informatikos inžinerijos specialistus.
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išryškėjo Lietuvoje. Normaliam šalies ūkio funkcionavimui santykis tarp
aukštąjį ir profesinį išsilavinimą turinčių asmenų turi būti optimalus, nors
ir augti aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų naudai, tačiau jis negali būti
pernelyg spartus, kadangi besiformuojančiuos disproporcijos gali
pakenkti šalies ūkio vystymuisi.
Darbo vietų užpildymo galimybių analizė
Nepakankamą darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumą rodo laisvų
darbo vietų užpildymo problemos. Statistinių duomenų požiūriu galimi
trys informacijos apie laisvas darbo vietas (darbo paklausą) gavimo
šaltiniai. Tai Lietuvos darbo biržos, Statistikos departamento bei specialių
tyrimų duomenys, kuriuos tikslinga derinti. Manytume, kad oficialios
statistikos duomenys turėtų apimti visas ir darbo biržoje neregistruojamas
laisvas darbo vietas. Matyt, Statistikos departamento internetiniame

puslapyje pateikiami absoliutiniai rodikliai negali tiksliai atspindėti
tiriamos darbo vietų neužpildymo problemos mastų, kadangi informacijos
surinkimo metodika, orientuota į būklės metų bėgyje (skirtingų ketvirčių
pabaigai) įvertinimą, o ne į darbo vietų apyvartą (jų kaitą) per laikotarpį.
Nepaisant to, santykinių rodiklių analizė Statistikos departamento
duomenimis yra naudinga situacijos diferenciacijos požiūriu, nors iš
pakankamai žemų šių rodiklių reikšmių dėl jų skaičiavimo metodikos
ypatumų nereikėtų daryti klaidingos išvados, kad darbo vietų
neužpildymo problemos mastai yra maži (kadangi būklės, nors ir
vidutinės, rodikliai būna gerokai mažesni už apyvartos rodiklius). Antai
darbo biržos duomenimis, per metus užregistruotų darbo vietų skaičius

pagal teritorines darbo biržas (TDB) būna gerokai didesnis už analogišką
momentinį rodiklį skirtingų ketvirčių ar metų pabaigoje.
Skirtingų profesijų grupių ieškančių darbo asmenų laisvų vietų
užpildymo galimybės yra nevienodos; iš analizės konteksto tarsi iškrenta
ginkluotosios pajėgos, kadangi tai išimtinai valstybės reguliuojama sfera,
nors būtent šios profesijų grupės darbuotojams skirtų darbo vietų
neužpildymas didžiausias (3,37 proc.). Kitų profesijų grupių
darbuotojams darbo vietos neužpildomos daugmaž vienodai, tačiau

išryškėjusius pagrindinius skirtumus reikėtų aptarti atskirai. Poreikį
kvalifikuotų darbininkiškų profesijų darbo vietoms rodo tai, kad
neužpildytų darbo vietų dalis tarp jų (2005 m. duomenimis) buvo
santykinai aukštesnė, lyginant su kitų profesijų grupių. Santykinai
didesnė neužpildytų darbo vietų dalis buvo kvalifikuotiems darbininkams
ir amatininkams (0,86 proc.), aptarnavimo srities ir prekybos

darbuotojams (0,77 proc), įrengimų operatoriams ir surinkėjams (0,67
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proc.). Išimtis - kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės
darbininkai, kuriems skirtos darbo vietos Statistikos departamento
duomenimis buvo pilnai užpildytos (neužpildymo koeficientas siekė 0
proc).

Geriausiai ir blogiausiai u^pildomų darbo vietų išskyrimas pagal
profesijų grupes. Būtina pabrėžti, kad išsamesnę darbo vietų užpildymo
analizę galima atlikti remiantis darbo biržos duomenimis, kadangi
profesiniame lygyje egzistuoja gera galimybė detalizuoti informaciją
gerokai smulkiau. Padėties vertinimo kriterijus - darbo vietų užpildymo
per darbdavio nurodytą terminą koeficientas5.
Kaip rodo analizės rezultatai, labiausiai per 2003-2005 metus ir 2006
m. I pusmetį, išaugo ir lengviausiai buvo patenkinamas šių profesijų
sričių darbuotojų poreikis: kioskų bei turgaus pardavėjų, matematikų,
statistikų ir giminiškų profesijų specialistų, spausdinimo ir giminiškų
profesijų darbininkų, optinės ir elektroninės įrangos operatorių, sodininkų
ir kultūrinių lauko augalų augintojų, saugos ir kokybės inspektorių,
viešojo administravimo specialistų, kailiadirbių, odininkų, batsiuvių ir
giminiškų profesijų darbininkų. Būtina išskirti ir profesijų grupes,
kurioms priklausantys ieškantys darbo asmenys pagal darbdavio
pageidaujamą datą darbo vietas užpildo blogiausiai. Per paskutinius
penkerius metus darbo biržos duomenimis buvo užpildoma vos 50-70
proc. tokių darbo vietų. Tai darbo vietos, skirtos policijos inspektoriams
ir sekliams, universitetų, kolegijų bei kitų aukštojo mokslo įstaigų
dėstytojams, gavybos ir mineralų apdirbimo įrenginių operatoriams,
jaunesniesiems socialiniams darbuotojams, kelionių palydovams ir
giminiškų profesijų darbuotojams, specialiojo ugdymo mokytojams,
aukštesniųjų studijų dėstytojams.
Darbo vietų užpildymo problemos
Siekiant atskleisti darbo vietų neužpildymo problemas, 2006 m.
rugpjūčio - rugsėjo mėn. Darbo ir socialinių tyrimų institutas atliko
Vilniaus darbo biržos aptarnavimo zonos darbdavių (vadovaujančio

personalo) sociologinę apklausą. Darbo vietų užpildymo problemų
tyrimas remiasi Lietuvos darbo biržos duomenimis bei specialios

ekspertinio pobūdžio darbdavių apklausos rezultatais bei kitais duomenų
šaltiniais. Įvertintas darbo vietų užpildymo netolygumas regionuose bei
darbo paklausos ir pasiūlos santykis; buvo atlikti TDB grupavimai pagal
šiuos rodiklius. Atliekant tyrimą bei formuluojant jo išvadas, buvo
s Pastarasis rodiklis rodo, kokia dalis (išreikšta procentais) darbo vietų užpildoma laiku,
Ly. darbdavio nurodytais terminais.
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neapsiribota tik vienų duomenų šaltiniu - buvo derinamos įvairios šios
tiriamos problemos įvertinimo galimybės. Todėl galima teigti, kad šis
tyrimas yra kompleksinio pobūdžio.
Darbdavių tyrimo duomenimis, 14,0 proc. apklausoje dalyvavusių
respondentų nurodė, kad nuolat susiduria su laisvų darbo vietų užpildymo
problemomis, 49,3 proc. su šiomis problemomis susiduria gana dažnai,
29,3 proc. — retai, 7,3 proc. darbdavių ši problema buvo neaktuali.

Tyrimas parodė, kad pagrindinės darbuotojų kaitos priežastys įmonei trūksta ilgą laiką dirbančių darbuotojų (jie nuolat keičiasi),
įmonės nepajėgia mokėti aukštesnį darbo užmokestį (šiuos atsakymų
variantus pasirinko atitinkamai 46,2 ir 44,1 proc. apklaustųjų), darbuotojų
migracija į užsienį (37,2 proc). Itin svarbia darbo vietų neužpildymo
problema darbdaviai laiko gerų specialistų trūkumą (ją išskyrė 55 proc.
apklaustųjų); darbdaviai labiausiai akcentavo darbo apmokėjimo
problemas, darbuotojų migraciją, kvalifikacijos ir praktinių įgūdžių
trūkumą (žr. 6 diagramą).
Aktuali problema išlieka - skaitlingiausių profesijų darbuotojų
trūkumas; dažniausiai darbdaviai buvo patyrę pardavėjų bei pagalbinių
darbininkų trūkumą; ypač deficitinės yra inžinierių, buhalterių, logistikos
specialistų, virėjų, statybininkų bei siuvėjų specialybės. Tyrimo
duomenimis, ilgiausiai užtrunka apdailininkų paieška (beveik 10
savaičių). Palyginti ilgai užtrunka ir siuvėjų (5 savaitės) bei pardavėjų ir
virėjų darbo vietų užpildymas (apytikriai mėnesį). Kiek mažiau nei
mėnesį (3 -3,5 savaitės) užtrunka pagalbinių darbininkų, statybininkų,
vadybininkų bei mūrininkų paieška. Greičiau darbdaviams pavyksta
susirasti nekvalifikuotus darbuotojus (darbininkus ir krovikus) - per 1-2
savaites.

Siūlomas darbo užmokestis žymia dalimi nulemia laisvos darbo
vietos užpildymo galimybes, tačiau darbo biržos informacija rodo, jog
darbdaviai dažnai siūlo pakankamai žemą darbo užmokestį atskirų
profesijų grupių darbuotojams (žr. 6 lentelę). Tai sumažina siūlomų
darbo vietų patrauklumą.

Kaip rodo Darbo ir socialinių tyrimų instituto 2004 m. atliktos
apklausos "Darbo rinkos profesinio mokymo socialinio ir ekonominio
efektyvumo tyrimas" rezultatai, konkurencingumą darbo rinkoje bei

kartu ir darbo vietų užpildymo galimybes padidina ir darbo rinkos
profesiniame mokyme (DRPM) dalyvaujančių asmenų teorinių žinių
kokybė (įsisavinimas) (žr. 7 lentelę).
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6 lentelė.
Vidutinio darbdavių siūlomo darbo užmokes^io (atskaičius
mokes^ius) darbo biržoje užsiregistravusiems asmeninis
pasiskirstymas pagal profesijų grupes (Lt)

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir
žuvininkystės darbininkai
Aptarnavimo srities ir prekybos
darbuotojai
Nekvalifikuoti darbininkai
Jaunesnieji tarnautojai
Specialistai
Jaunesnieji specialistai ir technikai
Kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai
Įrenginių, mašinų operatoriai ir
surinkėjai
Teisės aktų leidėjai, vyresnieji
valstybės pareigūnai, įmonių,
įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

443

642

498

545

605

453

483

553

557

650

449
470
774
541

472
516
770
671

531
596
880
703

566
608
1020
698

687
815
837
842

479

565

666

692

975

499

563

680

705

1004

626

781

902

1024

1340

7 lentelė.

Įsidarbinimo lygio pasiskirstymas pagal įgytų gebėjimų
pakankamumą praktinio mokymo metu (%)

Profesinių (specialybės) gebėjimų
Gebėjimo dirbti įvairioje aplinkoje
Gebėjimo bendrauti tiek su klientais, tiek su
^žsakovais
Kompiuterinio raštingumo
Vadovavimo/administravimo gebėjimų
Gebėjimo dirbti grupėje
Kontrolės ir rezultatų įvertinimo
Gebėjimo įsisavinti naują techniką ir
:echnologiją
Gebėjimo spėti laiku ir kokybi^kai attikti
ižduotis
Gebėjimo spręsti konfliktus
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Įsidarbinusiųjų dalis
praktinio
praktinio
mokymo metu
mokymo metu
pakanka įgytų nepakanka įgytų
gebėjimų
gebėjimų
55,8
42,7
57,0
47,5
58,6

41,1

63,2
52,9
53,6
55,3

44,7
50,0
41,7
44,9

56,5

47,2

56,6

33,8

52,9

50,0

Tarp DRPM kursus baigusių absolventų, pakankamai įgijusių teorinių
žinių, įsidarbinusių buvo 55 proc., tarp apklaustųjų, kuriems jų nepakako,
įsidarbinusių buvo 47 proc. Be to, geriau vertinantys įvairius savo
gebėjimus asmenys turėjo geresnes įsidarbinimo galimybes.
Išvados
Pastebimas žemas darbdavių siūlomas darbo užmokestis darbo biržoje
užsiregistravusiems asmenims.

Dėl darbo jėgos trūkumo atskirų profesijų lygyje susiformavo
nepalankus darbo paklausos ir pasiūlos santykis (gerokai viršija 100
proc). Tai rodo, kad atskirų profesijų lygyje registruojamų darbo vietų
skaičius gerokai viršija bedarbių skaičių.
Darbo vietos neužpildomos dėl struktūrinio nedarbo atskirų teritorijų
mastu (darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimo regionų mastu). Kaip rodo
TDB grupavimai, 2005 m. vis dar išliko teritorijų, kurioms būdingas
didelis darbo vietų trūkumas, nors jų skaičius gerokai mažėjo.
Darbo vietų užpildymo problemas paaštrina didelis darbo biržoje
užsiregistravusių nekvalifikuotų asmenų skaičius. Atskirose veiklos
sferose nekvalifikuotų asmenų darbo paklausos ir pasiūlos santykis itin
nepalankus (registruojamų bedarbių skaičius gerokai viršija laisvų darbo
vietų skaičių).
Darbo vietos šalies mastu neužpildomos dėl konkrečių profesijų
darbuotojų trūkumo didžiuosiuose miestuose, kurie sudaro didžiąją dalį
registruojamų darbo vietų.

Aukštas struktūrinis nedarbas atskirose teritorijose pagal profesijas.
Netgi tuose regionuose, kur 2005 m. išliko bendras registruojamų darbo
vietų trūkumas (Joniškio, Skuodo, Jurbarko raj. bei Druskininkų m.),
egzistuoja itin didelis darbo vietų atskirų profesijų darbuotojams
perteklius.

Laisvų darbo vietų užpildymo galimybes riboja menkas turinčių
specialybę bedarbių profesinis pasirengimas. Nors gana didelė dalis
bedarbių turi profesinę kvalifikaciją, tačiau jie nėra pasirengę darbo
rinkai.

Didelį darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimą bei darbo vietų
neužpildymą lemia žemas bedarbių teritorinis mobilumas. Tai rodo, kad
atskirų regionų bedarbiai neišnaudoja darbo paieškos galimybių kituose
šalies teritorijose.
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Problems of labour demand and supply adequacy in different
population groups
Arūnas Pocius
Summary
This article contains the evaluation of labour demand and supply adequacy in
vocational groups of the unemployed with work experience, including the group
of unqualified people. According to our estimations, the chances for the
problematic unemployed of integrating themselves into labour market are not
equal in different regions. It enables us to analyse the labour demand and supply
inadequacy of this sočia! group in different regions. Moreover, the priority is
given to the evaluation of chances of integrarion into labour market for youth and
people with higher education. Thus it can be stated that the situation evaluation
involves not only these problematic population groups that are more likely to be
socially separated (the unemployed, unqualified workers etc), but also higher
schools graduates and their chances to enrol into labour market. The latter
depend on labour demand and supply proportions for different professions. The
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criteria applied for labour demand and supply adequacy are employment rate and
other labour market indexes. Another priority in this publication is given to
vacancy filling availability study, which is highly related to present topical
economic issues and poor tabour market conjuncture. Information sources used
in this article are data from different sociological researches as well as
Lithuanian Labour Exchange and Department of Statistics.
With the purpose to reveal vacancies fiUing problems, on August-September
year 2006 Institute of Labour and Sočiai Research performed sociological survey
of Vilnius labour exchange tending employcrs (managing staff). Employer's
research results show that the main reasons of workforce fluctuation are - the
lack of permanent workers in companies (constant workers fluctuation),
companies can't pay higher wage (these answers were chosen respectively by
46,2 % and 44,1 % of respondents). Fevver employers appointed migration to
abroad (37,2 %) as the main reason of workers fluctuation. Employers also think
that especially essential vacancies filling problem is the lack of good specialists
(this ansvver was chosen by 55 % of respondents), Talking about others
vacancies filling problems, employers mostly highlighted work payment
problems, workers migration, lack of ąualification and practical skills.
Key vvords: labour demand and supply, problematic population groups,
vacancies filling problems

LIETUVOS AUKŠTŲJŲ UNIVERSITETINIŲ MOKYKLŲ
STUDENTŲ POŽIŪRIO Į TOS PAČIOS LYTIES ASMENŲ
SANTUOKAS RAIŠKA
Rūta Brazienė, Asta PalkimaUė, Žemyna Pauliukaitė
Sociologijos katedra
Kauno technologijos universitetas,
Donelaičio 20 -313, LT- 44239 Kaunas
Ruta.Braziene@ktu.lt, astukkas@gmaH.com, zemynap@gmail.com
Straipsnyje nagrinėjamas studentų požiūris į tos pačios lyties asmenų
santuokas. Pirmoje straipsnio dalyje aptariamos teorijos, aiškinančios
homoseksualų elgesį, teisinius homoseksualių asmenų padėties aspektus.
Antroje straipsnio dalyje pateikiami empirinio tyrimo rezultatai, iliustruojantys
studentų požiūrį homoseksualius asmenis, į tos pačios lyties asmenų santuoką ir
partnerystę. Gauti rezultatai parodė, kad Lietuvos aukštųjų universitetinių
mokyklų studentai yra homofobiški netradicinės seksualinės orientacijos
atstovams. Jie nepritaria santuokos ir partnerystės įtvirtinimui Lietuvoje;
globaliu mastu homoseksualių asmenų santuokų įteisinimui neprieštaraujama.
Pažymėtina, jog

Lietuvos

aukštųjų universitetinių mokyklų
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studentai

kategoriškai nepritaria, jog homoseksualiems asmenims butų suteikta galimybė
įsivaikinti vaikus.
Raktiniai žodžiai: homoseksualumas, homofohija, tos pačios lyties
asmenų santuoka

Įžanga
Homoseksualumas egzistuoja nuo pat žmonijos pradžios. Nepaisant
to, požiūris į homoseksualumą laikui bėgant kito. Pakantumo skalė
homoseksualams šiuolaikinėje visuomenėje svyruoja nuo visiško
pasmerkimo, t.y. mirties bausmės iki tolerancijos (santuokos įteisinimo).
Lietuvoje per pastaruosius 10-15 metų, kai buvo reformuota sovietinė

teisė, pasiekta radikalių pokyčių: homoseksualumas nėra baudžiamas,
įvesti įstatymai. Viešosios nuomonės apklausų rezultatai atspindi

liberalėjantį visuomenės požiūrį ir pagarbą žmogaus teisėms, ta^iau čia
pat verčia abejoti realių vertybinių permainų tikrumu. Homoseksualūs
asmenys vertinami nepalankiai bei vyrauja neigiami homoseksualumo
stereotipai (Reigardienė, Zdanavičius, 2006). Lietuvoje tos pačios lyties
asmenų santuokų galimybė nėra is esmės svarstoma, o vaikų auginimo
klausimas homoseksualiose šeimoje iš viso nediskutuojamas arba
kategoriškai atmetamas. Visgi, remiantis atliktų tyrimų duomenimis
(Jankauskaitė, 2002; Zdanavičius ir Reigardienė, 2006), egzistuoja tam
tikri požiūrių į homoseksualumą skirtumai priklausomai nuo
išsilavinimo.

Tyrimo tikslas: atskleisti studentų požiūrį į tos pačios lyties asmenų
santuokas, tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu,

aprašomoji statistinė analizė.
Homoseksualumo samprata
Sąvoka „homoseksualumas" pirmą kartą buvo pavartota šveicarų

gydytojo K.M.Benkerto 1869 m. Jis sujungė graikų kalbos žodį homo
(žmogus) su lotynų kalbos žodžiu sex (lytis) ir šiuo terminu apibūdino
seksualinį potraukį tos pačios lyties asmeniui. Šį reiškinį pradėjo tirti
vokiečių psichiatrai, tai visuotinai buvo laikomas psichine anomalija.
Modernioji psichologija ir psichiatrija nuo pat homoseksualaus
polinkio tyrimų pradžios XIX a. viduryje jį laikė psichinio pobūdžio
anomalija, asmenybės sutrikimu, sindromu, kurį galima ir reikia gydyti.

Tačiau XXa. pabaigoje šis polinkis iš dalies „reabilituotas", 1992 m.
Pasaulinės Sveikatos Organizacijos yra išbrauktas iš Tarptautinio ligų
sąrašo, nors dar pasitaiko atvejų, kai homoseksualumas traktuojamas
kaip iškrypimas (pavyzdžiui, A. Mackevičienės sudarytame Tarptautinių
žodžių žodyne (1999) homoseksualumas (homo - vienodumas,
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panašumas + lot.sexualis - lytis), lytinis iškrypimas - lytinis potraukis
savo lyties individui.)-6
Psichologijos žodynas (1993), darbo autorių nuomone, tiksliausiai ir
neutraliausiai apibrėžia homoseksualumo sąvoką.7 Homoseksualumas

(angį. homosexuality) - lytinio potraukio forma - traukia tos pačios lyties
individai. Reiškiasi svajonėmis ir jausmais, bučiavimusi ir savitarpio
masturbacija, genitaliniais, oraliniais ir analiniais santykiais. Tai dalis
bendro nediferencijuoto lytinio potraukio, kurį daugelis žmonių
nukreipia į socialinę sritį (sublimuoja). Ankstyvojoje paauglystėje
išgyvenama natūrali stadija - berniukai daugiausia bendrauja su
berniukais, vyrais, o mergaitės - su mergaitėmis, moterimis.

Homoseksualiniai santykiai gali būti atsitiktiniai (potencialiai būdingi
kiekvienam žmogui, neturinčiam heteroseksualių santykių galimybės)
arba patologiniai (homoseksualumas - kaip viena iš seksualinės
deviacijos rūšių), savita forma — latentinis homoseksualumas. Tai

neįsisąmonintas ir niekada atvirai nereiškiamos homoseksualumo
tendencijos.

Požiūrių į homoseksualumą raida
Nagrinėjant studentų požiūrį į tos pačios lyties asmenų santuokas,
visų pirma tikslinga būtų peržvelgti požiūrių į homoseksualumą raidą,
akcentuojant istorinius, teorinius ir teisinius aspektus. Šią poziciją
galima būtų pagrįsti socialinės kaitos apibrėžimu. Socialinė kaita - tai
pasikeitimai laike santykiuose tarp individų, grupių, kultūrų ir
visuomenių (Ritzer, 1990)8. Peržvelgus požiūrių į homoseksualumą
raidą, bus galima ryškiau pastebėti G.Ritzer teikiamus pasikeitimus,
įvertinti, ar mūsų visuomenėje socialinė kaita tokia sparti, jog būtų
galima patvirtinti darbe keliamą hipotezę - studentai palankiai žvelgia į
tos pačios lyties asmenų santuokas.

6Mackevičienė A. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Gimtinė, 1999.
7Psichologijos žodynas. Vilnius, 1993.
8Richard T. The Formation of Homosexual Indentities. Journal o/Homosexuality, 17 nr.
1-2. 1989, p. 43-73.
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Vonholdt (1996)9, Weinberg ir Williams (1974)10, Richard (1989)1' ir
kiti teigia, kad homoseksualumas egzistuoja nuo pat žmonijos pradžios,
tačiau daugumoje pasaulio kultūrų homoseksualūs santykiai buvo
smerktini ar laikytini anomalija. Žinomos tik kelios išimtys, kurios taip
pat įvairiai traktuojamos, dažnai akcentuojant, jog tai turėtų būti siejama
su pagoniškais ritualais, panašiais į žmonių aukas, kanibalizmą, vergiją ir
pan. Kai kuriose primityviuos kultūrose gyvavo pederastija kaip
berniukų įvestinimo į vyrus paprotys, esą skatinantis berniukų
subrendimą. Pabrėžtina, kad tai buvo homoseksuali elgsena, o ne

nuolatinė orientacija. Suaugę berniukai sukurdavo šeimas, vyrai
nepalaikydavo homoseksualių santykių su suaugusiais. Be to, iniciacija

būdavo griežtai reglamentuota ir ritualizuota. Panaši iniciacija dėl
nežinomų priežasčių išliko ir klasikinėje Graikijoje. Berniukų (pais)
auklėjimas (pedagogika) buvo siejama su erotiniais santykiais tarp vyro
(erastes) ir 12-17 m. paauglio (eromenos). Paiderasteia buvo griežtai

reglamentuota: neleistini santykiai su jaunesniais berniukais, santykiai
vykdavo tik tarp laisvųjų piliečių, su berniuko tėvo sutikimu. Erastes
dažniausiai būdavo vedęs, eromenos pasiekęs brandos taip pat vesdavo,

todėl jų negalima laikyti gėjais šiandieninė prasme — tai ne homoseksuali
orientacija, o tik elgsena. Vyrų prostitucija būdavo baudžiama. Apie
moterų homoseksualumą nieko nežinoma, tėra spėliojimų remiantis
Sapfo (VI a. pr. Kr.) poezija. Platono filosofija, klasikinė graikų
literatūra ir mitologija aukština vyrišką meilę kaip tobulesnę už įprastą
šeimyninę. Spartoje homoseksualumas buvo skatinamas, o Romos

imperatoriaus Nerono laikais buvo leidžiamos homoseksualistų
santuokos, nors dar prieš tai, Romos imperijos gyvavimo pradžioje,
romėnai vadino vyrų homoseksualumą, praktikuotą su paaugliais,

graikiška yda. Tačiau jau Horacijaus laikais ji ėmė įsitvirtinti Romoje.
Šis papročių ir filosofijos iškrypimas senovės krikščionių apologetams
pasitarnavo kaip argumentas prieš pagonybę. Viduramžiais, daugelį
amžių po Kristaus, homoseksualūs žmonės buvo laikomi nusikaltėliais.

Gėjų judėjimas ir ideologija gimė Vokietijoje. 1869 m., pirmą kart
pavartojus žodį Homosexualitat, šį reiškinį pradėjo tirti vokiečių
Vonholdt C.R., Striving for gender identity: homosexuality and Chrislian
Coumeling: a Miorkhook for the church. Reichelsheim: German Institute for Youth and
Society, 1996.
10Weinberg M., Williams C.J. Malė homosejaials: their problems and adaptations. New
York etc. : Oxlbrd University Press, 1974.
11Richard T. The Formation of Homosexual Indentities. Journal of Homosexuality, 17
nr. 1-2, 1989, p. 43-73.
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psichiatrai. Modernioji psichologija ir psichiatrija nuo pat
homoseksualaus polinkio tyrimų pradžios XIX a. viduryje jį laikė
psichinio pobūdžio anomalija, asmenybės sutrikimu, sindromu, kurį
galima ir reikia gydyti. Medikai daug energijos išliejo ieškodami vaistų
nuo šios ligos.

Gėjų ideologija yra neatsiejama vadinamosios 1968 - ųjų metų
kultūrinės revoliucijos dalis. Šios revoliucijos dalyviai prieš
nusistovėjusią tvarką, tradicijas, gyvenimo sampratą mobilizavo
marksizmą, psichoanalizę, sociologiją, seksologiją, feminizmą, budizmą,
kovą už aplinkos apsaugą ir gyvūnų teises, ezoteriką, neopagonybę, roko

muziką, jaunimo subkultūras ir kitus reiškinius. Ši revoliucija buvo kartu
ir homoseksualų kultūros revoliucija.

Šiuolaikiniame pasaulyje dauguma sveikatos profesionalų nebelaiko
homoseksualumo

sutrikimu.

Amerikos

psichiatrų

asociacija

homoseksualumą išbraukė iš psichinių ligų sąrašo dar 1973 m.,
konstatuodama, kad „homoseksualumas per se neturi poveikio

protavimui, stabilumui, patikimumui ar bendriems socialiniams ir
profesiniams sugebėjimams". Todėl gėjams ir lesbietėms leista dirbti
mokyklose, tarnauti kariuomenėje, globoti vaikus ir 1.1. Bet svarbiausia

tai, kad Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) 1988 m. nusprendė
išbraukti homoseksualumą iš pripažintų ligų sąrašo ir rekomendavo
panaikinti teisines kliūtis bendruomenių sveikatos programose. 1989 10
01 Danija - pirma valstybė pasaulyje leido registruoti vienos lyties
asmenų partnerystę, taip visiškai pripažindama homoseksualų

egzistavimą ir gerbdama jų asmeninę poziciją lytinės orientacijos
klausimu. Tačiau tik 1992 m., praėjus 13 m. nuo pirmojo vienos lyties
asmenų partnerystės įteisinimo, homoseksuali orientacija išbraukta iš
Tarptautinio ligų sąrašo ir daugiau nebelaikoma liga.
Dabartiniu metu Europoje ir kai kuriose kitose pasaulio valstybėse
lytinė orientacija priskiriama privačiam asmens gyvenimui. Lytinė
orientacija, kaip ir lytis ar rasė, siejama su pagrindiniais žmogaus
tapatumo aspektais. Įstatymai ir įpročiai, kuriais siekiama priversti
individus keisti ar neigti jų lytinę orientaciją, kėsinasi į asmenybės
psichofiziologinę sanklodą. Diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu
panaikinimas Europoje tampa norma.

Homoseksualumas psichologinių ir sociologinių teorijų kontekste
Biologinės arba Esencializmo teorijos autorių teigimu, seksualumas
yra susijęs su biologija, o asmens seksualinė orientacija susiformuoja
vaikystėje. Nepriklausomai nuo kultūros ir aplinkos, dalis žmonių turi
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genų, smegenų veiklos nulemtą, įgimtą orientaciją, kuri lemia lytinę
elgseną. Trauka tos pačios lyties asmenims yra susijusi su genetika ir
hormonais. Kai vyro organizme atsiranda per daug moteriškųjų
hormonų, sumoteriškėja jo išvaizda ir elgesys. Šią nuostatą išreiškia
S.Dimbelio žodžiai: „Lytinė orientacija užkoduojama dar motinos
įsčiose. Vėlesnę seksualinę elgseną lemia vyriškų ir moteriškų hormonų
santykinė koncentracija". Remiantis šia teorija, būtų galima daryti

prielaidą, kad tėvai vaiko homoseksualiai orientacijai įtakos neturi.
Tačiau biologinės teorijos pagrįstumas nėra įrodytas konkrečiais
eksperimentais. Abejonių kelia tai, kad įvairūs bandymai paveikti
homoseksualus lytiniais hormonais konkrečių rezultatų nedavė.
Z.Froidas manė, kad lytinis potraukis tos pačios lyties asmeniui
atsiranda dėl nesveikos Įtakos asmenybės raidai. Z.Froidas teigė, kad

homoseksualumas gali atsirasti kaip įvairių sunkumų padarinys,
pereinant iš vienos raidos stadijos į kitą'2. Anot jo, visi kūdikiai yra
homoseksualūs iš prigimties, o psichoseksualinė raida gali sustoti
būdama tokios stadijos, kuri yra prieš heteroseksualinį vystymąsi, tuomet vaikas bus homoseksualus. Homoseksualumą Z.Froidas aiškina

nesugebėjimu įveikti Edipo kompleksą. Z.Froidas teigė, kad
psichologinio seksualinio vystymosi stadijoje, vaikai pasąmonėje jaučia
nesąmoningą lytinį potraukį priešingos lyties gimdytojui ir priešiškumą
savo lyties gimdytojui. Šį potraukį jis pavadino Edipo kompleksu.
Z.Froidas manė, kad neįveiktas prieštaringų jausmų kopleksas brandos
amžiuje trukdo užmegzti normalius lytinius santykius. Tiesiogiai stebint
vaiką ikilatentiniu periodu daug ką galima sužinoti apie Edipo
kompleksą. Nesunku pastebėti, kad mažasis vyras norėtų, jog motina
priklausytų tik jam, kad tėvo buvimą jis laiko kliūtimi, piktinasi, kai šis
rodo jai švelnumą. Tai šitaip atsiskleidžia erotinė berniuko prieraišumo
prigimtis. Mažai mergaitei viskas klostosi panašiai. Švelniai prisirišusi
prie tėvo ji siekia pašalinti motiną kaip nereikalingą ir užimti jos vietą.
Moterų homoseksualumo šaknis jis įžvelgė santykiuose su tėvu:
mergaitės trokšta išnešioti tėvo kūdikį ir jaučia neapykantą motinai. Tai
įvardijama kaip „Elektros kompleksas". Tačiau Z.Froidas
homoseksualumą aiškino labiau remdamasis vyrų patirtimi. Jis teigia,

kad jeigu tėvo nėra arba jis yra pasyvus, berniukas nesugeba
internalizuoti tvirto savo vyriškumo jausmo. Buvo atlikta įvairių tyrimų
ir surinkta nemažai įrodymų, kad homoseksualas vyrai vaikystėje turėjo

12 Freud S. Psichoanalizės įvadas. Paskaitos. Vilnius. 1999.
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dominuojančias motinas ir pasyvius tėvus. Tačiau ne visi žmonės,

kuriems būdinga tokia vaikystės patirtis, tampa homoseksualūs.
Remiantis Z.Froido teorija, negalime atmesti tėvų įtakos, tačiau ji
negali paaiškinti tų atvejų, kai homoseksualas savo tėvus vertina
pozityviai. Taip pat būtų sunku paaiškinti ir homoseksualių tėvų įtaką
vaikų homoseksualumui formuotis.
Homoseksualių ir ne homoseksualių asmenų prisiminimai apie

vaikystės žaidimų pobūdį atskleidžia tam tikrų būdingų elgsenos bruožų,
bet nėra universalūs. Yra heteroseksualiais save laikančių asmenų, kurie

taip pat prisimena vaikystėje išsiskirdavę iš savo lyties bendraamžių
tarpo tuo, kad žaisdavo priešingos lyties žaidimus, bet yra
homoseksualų, kurių elgsena vaikystėje niekuo neišsiskirdavo. Vis dėlto
pastebimas ryškus dėsningumas: kad 72 proc. gėjų prisimena vaikystėje
jautėsi „šiek tiek arba visiškai kitokie" negu jų lyties bendraamžiai, o
kontrolinėje grupėje tokius prisiminimus papasakojo tik 39 proc.
heteroseksualių asmenų. (Čia tinka marginalizacijos terminas, kuriuo
norima pabrėžti, jog kokia nors grupė asmens nelaiko tikru savo
nariu.)13.

Sociologas R.Troidenas skirtingumo ir padidėjusio jautrumo
išgyvenimus vaikystėje priskiria ankstyvajai homoseksualios tapatybės
atsiskleidimo stadijai, kuri prasideda tarp šeštųjų ir dvyliktųjų gyvenimo
metų. Siekdamas pabrėžti, kad tokie vaikai lyties požiūriu paprastai savęs
nelaiko kitokiais ir kad sąvoka homoseksualus jiems nieko nereiškia,
Troidenas vartoja terminą ikihomoseksualas. Tokie vaikai mano, kad

užaugę taps mamytėmis arba tėtukais, kaip ir jų tėvai, tai yra bus
heteroseksualūs'4.

Šiuo laikotarpiu tokį vaiką ,jautrina" du dalykai: jausmas, kad yra
kitoks negu jo lyties bendraamžiai, ir bendraamžių požiūris, dėl kurio
jam lipdoma etiketė. Yra įvairių etikečių: homoseksualas, gėjus arba
lesbietė, iškrypėlis, „žydras", „rausva" ir taip toliau. [ „tokius"

bendraamžiai paprastai žiūri su neapykanta, antipatija ir net
pasibjaurėjimu. Vaikai (taip pat ir „ikihomoseksualūs") šališką
visuomenės požiūrį į homoseksualumą perima labai anksti. Tokiam
šališkumui apibūdinti vartojamas terminas įdiegta homo/obija; ji
absorbuojama iš tėvų ir bendraamžių ir giliai įsiskverbia į besivystančio

13Richard T. The Formation of Homosexual Indentities. Journal of Homosexuality, 17
nr. 1-2, 1989, p. 43-73.
14Dimbelis S. Stereotipų amžius ir netipiška seksualinė orientacija. Feminizmas,
visuomenė, kultūra. Vilnius: VU leidykla, 1999.
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vaiko psichiką, kur tvinksta daugelį metų, kol galiausiai, staiga
prasiverždama paauglystėje arba brandos amžiuje, ją sužaloja.
Socialinio konstruktyvizmo teoretikai teigia, kad seksualumas yra
sukurtas visuomenės ir kultūros, todėl seksualinis identitetas laikomas
silpna ir nestabilia konstrukcija1 . Visi žmonės turi daugiau ar mažiau
homoseksualumo, seksualinis elgesys yra be galo įvairus, visuomenės
kultūrinės ir moralinės nuostatos „konstruoja" įvairius to elgesio tipus,
vienus laiko „normaliais", kitus smerkia, bet tai tik paprotys ir

susitarimas. Šį požiūrį palaiko ir viena iš feminizmo atstovių Barbara
Smith. Ji teigia, kad homoseksualai nėra viena iš grupių, kurios
identitetas aiškus nuo gimimo. Per atsiskleidimo procesą asmuo gali
įgyti identitetą bet kuriuo gyvenimo momentu16. Vaiko seksualinei
orientacijai turi įtakos ne vien šeima, bet ir žiniasklaida, draugai ir 1.1.

Konstruktyvistiniu požiūriu homoseksualus polinkis priklauso sveikai
žmogaus prigimčiai ir esąs normalus psichiniu bei moraliniu požiūriu.
Remiantis esencializmu, sukurta teisinė „seksualinės orientacijos"

sąvoka, susikūrė specifinė gėjų subkultūra, o remiantis
konstrukcionizmu, neigiama nekintamos žmogaus prigimties ir kartu
prigimtinės teisės samprata, homoseksualus elgesys platinamas viso
jaunimo tarpe, pvz. propaguojant Unisex madą, skatinamas „laisvas
eksperimentavimas" su savo lytiškumu".
Dominuojančios mamos teorijos autorių nuomone, dominuojanti

motina geriausiai žino, kas yra reikalinga jos pasididžiavimui ir
džiaugsmui; ji žino, kas geriausia visiems. Ji visuomet dalyvauja
mokyklinėje bei užklasinėje veikloje, kad nuolat matytų savo sūnelį ir jis
taptų mokytojos pamėgtuoju. Vėliau, ji tiesiog tikisi abipusio
pasiaukojimo, dažnai primindama, jog ji daug aukojosi savo atžalai. Šios
teorijos šalininkai mano, jog motina „tapydama" sūnų pagal savo įvaizdį,
tiesiog priverčia sūnų tapti „mergina", kaip jo motina. Tačiau, patirtis

sako, jog koreliacija tarp dominuojančios motinos ir gėjiško gyvenimo nedaugiau kaip sutapimas. Daugelis berniukų, turinčių dominuojančias
motinas, išauga heteroseksualiais, galbūt kartais su maniakiniais

polinkiais, ir atvirkščiai, kai kurie berniukai, užaugę tylių, šeimininkiškų

15 Naidi P.M.. Schneider B.E. Sočiai Perspective irt Lesbian and Gay Studies. London
and New York: Routledge, 1998
" Abelove H., Barb M.A., Hapleris D.H. The Lesbian and Gay Studies. New York:
Routledge. 1993.
17 Pulkim ant kelių. Homoseksualumas Šv. Rašte ir katalikiškoje tradicijoje. VšĮ
„Laetitia", 2006 balandis-birželis.
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motinų aplinkoje, nuo pat vaikystes suvokia esą gėjai ir tampa rai^kiomis
gėjiškomis asmenybėms.
Nutolusio tėvo teorijos salininkai teigia, kad kai kurie psichologai yra
iškėlę hipotezę, kad nutolę, išsiskyrę tėvai palieka sūnų be pozityvaus
vyriškos lyties atstovo vaidmens, dėl to vaikinai nežino, ką reiškia būti
„tikru vyru". Vienas iš šios teorijos trūkumų, kad gėjai jau jauname
amžiuje pajunta, kad gejus, nežinantis kaip būti „tikru vyru", tas pat, kas

nemokanti plaukti žuvis. Vaikinas supranta, kad būti tikru vyru
reikalauja drąsos, savęs supratimo bei savigarbos18. Jei šios vertybės nėra
išugdomos šeimoje, jų greitai išmokstama gyvenimo mokykloje. Šios
teorijos trūkumas: yra daug vienišų šeimų, ta^iau ne visi berniukai tampa
gėjais. Gal būt tai sukuria vyrų dominuojamą visuomenę, tačiau tėvų
įtaka, atžaloms tampant gėjais, yra pervertinta.

Miller, Socarides, Giese ir kt. bandydami psichologiškai paaiškinti
homoseksualumą, teigia, jog homoseksualus polinkis kyla iš
„narcisizmo", nesveiko giluminio koncentravimosi į save, trukdančio

užmegzti papildantį ryšį su kita lytimi. Seniau tai vadinta „inversiniu
seksualumu". Šis sutrikimas savo pobūdžiu skiriasi nuo paprasto
egoizmo, tokio dažno ir tarp heteroseksualų. Dėl narcisizmo

homoseksualai ypač linkę į autoerotizmą, pedofiliją, dažną partnerių
keitimą, fetišizmą, jie negali sukurti į šeimą panašios sąjungos, kurioje iš
tiesų mylėtų kitą, o ne vien save19.

Galima teigti, kad yra įvairių, skirtingai homoseksualumą
traktuojančių teorijų. Kontrastais pasižymi moderniausia
konstrukcionizmo teorija, teigianti, jog homoseksualus polinkis
priklauso sveikai žmogaus prigimčiai ir esąs normalus psichiniu bei
moraliniu požiūriu bei senesnės - biologinė, Z. Froido, dominuojančios
mamos, nutolusio tėvo, narcisizmo teorijos, homoseksualumą laikančios
nukrypimu nuo normos ar psichinio pobūdžio anomalija, nesveikata.

Teorijos tarsi apibendrina visuomenėje egzistuojantį požiūrį į
homoseksualumą.

Šiandieną,

ypač

Europoje,

vyraujant

konstrukcionizmo perspektyvai, šios teorijos reiškiamas požiūris įsigali
ir teisėje, reglamentuojančioje homoseksualų gyvenimą.

18Bali Carlos A. The morality ofgay rigflts : an exploration in political philosophy. New
York London: Routledge, 2003. Buika M. XXIamžius, 2005 04 27. Nr.32 (1333).
19Gedvilaitė M. Homoseksualių tėvų įtaka vaiko seksualinei orientacijai ir psichologinei
raidai. Klėja. Nr. 4, 2003 m.
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Homoseksualų padėties teisiniai aspektai
Teisinė homoseksualų padėtis atskirose šalyse skiriasi. Skirtingo
socialinio, ekonominio, politinio ir kt. išsivystymo lygio šalyse
egzistuoja ir skirtingas požiūris į tos pačios lyties asmenų santykius bei
jų legitimaciją. Teisių homoseksualams suteikimui konkrečioje šalyje
įtaką daro galiojančios kultūrinės normos, religija ir t.t.. Akivaizdu, jog
šalyse, kuriose religija nėra atsieta nuo pasaulietinės valdžios, vyrauja
daug griežtesnės bausmės už homoseksualius santykius, tuo tarpu
postmodemiose šalyse homoseksualiems asmenims suteikiama vis
daugiau teisių ir laisvių, netgi įteisinamos jų santuokos.

Palankiausias požiūris į homoseksualius santykius yra Europoje,
suteikta daugiausiai teisių. Remiantis informacija, pateikta žurnale
„Pulkim ant Kelių" (2006 m. balandis-birželis, p. 25), homoseksualūs
santykiai su pilnamečiais niekur nedraudžiami (įvairiose valstybėse nuo
12 iki 18 m.), netgi Vatikane. Visose Europos šalyse galioja įstatymai
prieš homoseksualų diskriminavimą, išskyrus Albaniją, Baltarusiją,
Makedoniją, Jugoslaviją, Moldovą, Rusiją, San Mariną, Ukrainą ir
Vatikaną. Neregistruotas sugyvenimas su tam tikromis teisėmis įteisintas

Kroatijoje, Vengrijoje ir Portugalijoje. Registruota vienos lyties asmenų
partnerystė, civilinis paktas ir kt. Danijoje (nuo 1989 10 01, tai pirma
valstybė pasaulyje), Andoroje, Suomijoje, Vokietijoje, Islandijoje,
Lichtenšteine,

Liuksemburge,

Monake,

Norvegije,

Slovėnijoje,

Švedijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, D. Britanijoje, kai kuriuose Italijos
regionuose. Vienos lyties asmenų santuoka įteisinta Nyderlanduose

(įstatymas įsigaliojo 2001 04 01, civilinė sąjunga nuo 1998 01 01),

Belgijoje (2003 01 30) ir Ispanijoje (2005 07 03)20.
Matyti, jog palankiausios sąlygos homoseksualams sudarytos
Nyderlanduose, Belgijoje ir Ispanijoje. 2000 m. ES parlamentinė
asamblėja priėmė rekomendaciją visoms ES šalims pradėti partnerystės
įteisinimo procesą. Tokį homoseksualų teisių išplėtojimą galima būtų
kildinti iš pačios šiandieninės Vakarų visuomenės tolerantiškumo,

laisvumo ar netgi abejingumo vienas kitam ir istoriškai susiklosčiusios
padėties; gėjų judėjimas ir ideologija gimsta Vokietijoje 1864 m.,
homoseksualiam vokiečiui Kari Heinrich Ulrichs pradedant leisti
pamfletus, ginančius „vyrų meilę" ir taip bandant paveikti teisininkus,
(teisintos homoseksualų teisės atitinka senųjų Europos Sąjungos šalių
visuomenės nusiteikimą: 2002 m. Pew Blobal Attitudes Project atlikto
pasaulinės apklausos duomenimis, į klausimą „Ar homoseksualumas
20 Pulkim ant kelių. Homoseksualumas Šv. Rašte ir katalikiškoje tradicijoje. V5J
„Laetitia", 2006. balandis-birželis.
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turėtų būti priimtinas visuomenėje" Vokietijoje taip atsakė 83 proc., o ne
- 15 proc., atitinkamai Prancūzijoje 77 ir 21 proc., D.Britanijoje 74 ir 22
proc., Italijoje 72 ir 20 proc. apklaustųjų.
Pakantumas gėjų atžvilgiu Lietuvoje — vienas mažiausių Europoje:
2000 m. homoseksualių santykių pateisinimas atitiko tik 1,86 balo iš 10
(Olandijoje - 7,83, 16-29 m. amžiaus asmenų tarpe - 2,68 balo21. Vis

dėlto, teisiniu aspektu į tokį piliečių nusistatymą prieš nėra
atsižvelgiama. Sekant Europos tradicija, nusiteikimas prieš
homoseksualumą vadinamas netolerancija ir diskriminacija. Lietuvos

situaciją šiuo atžvilgiu galima pavadinti kaip buvimą tarpinėje būsenoje:
teisė reglamentuoja antidiskriminaciją homoseksualams, tačiau
visuomenė jiems dar nėra pakanti. Taip pat verta paminėti, jog Lietuvai,
esančiai Europos sąjungos nare, kuri rekomenduoja visoms ES šalims

pradėti partnerystės įteisinimo procesą, telieka sekti Europos žemyno
tradiciją bei paisyti ES reikalavimų nediskriminuoti žmonių seksualinės
orientacijos atžvilgiu. Tokia postmoderniojo pasaulio tradicija,
seksualinių mažumų teisių reikalavimas kilęs iš gana naujos ideologijos
suklestėjimo: nors dar XIX a. viduryje homoseksualumas laikytas
asmenybės sutrikimu, sindromu, kurį galima ir reikia gydyti, XX a.
pabaigoje šis polinkis visiškai pateisinamas, argumentuojant dviem
teorijomis "esencializmu" ir konstrukcionizmu". Pradėta pripažinti, jog

"lytinė orientacija, kaip ir lytis ar rasė, susieta su pagrindiniais žmogaus
tapatumo aspektais", "lytinė orientacija susijusi su intymiu asmenų
bendravimu, todėl ji negali būti atsieta nuo asmens teisės į fizinį ir

dvasinį vientisumą. Ši teisė turi apimti individo laisvę suvokti bei reikšti
savo lytinę orientaciją ir daryti tai lygybės pagrindu — be baimės ir
diskriminacijos" (seksualinių mažumų teisės, (žanga). Iš čia kylantis
homoseksualių santykių pateisinimas, "sunormalinimas", propagavimas
(smerkiant asmenis, smerkiančius homoseksualumą), ryškus Europos

Sąjungoje bei vis labiau pastebimas Lietuvoje. Homoseksualų teisių
didėjimo tendencija maryti iš toliau pateikiamų faktų: 1993 06 11 Seimas
panaikino Baudžiamojo kodekso 122 str. 1 d. (vyrų lytinis santykiavimas
su vyrais baudžiamas iki 3 metų laisvės atėmimo), liko galioti 2 d.
(laisvės atėmimas iki 8 m. už tokį santykiavimą naudojant prievartą ar su
nepilnamečiu iki 18 m. amžiaus).

2000 06 26 įsigaliojusiame naujajame kodekse ši dalis panaikinta, nes
apie tai kalba straipsnis dėl išžaginimo (santykiavimas su vaiku iki 14 m.
laikomas išžaginimu, net jei vaikas sutiko). Atsirado 169 str.

21 Homofobija ir diskriminavimas Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos gėjų lyga, 2003.
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(diskriminacija dėl "seksualinės orientacijos" iki 3 m. laisvės atėmimo)
ir 170 str. (kurstymas neapykantos dėl seksualinės orientacijos iki 2 m.,
kurstymas smurtauti - iki 3 m. laisvės atėmimo). Nuo 2003 m.

diskriminacija dėl "seksualinės orientacijos" draudžiama ir Darbo
kodekse, nuo 2005 m. ir lygių galimybių įstatyme.
Be abejonės, tokia teisinės pozicijos kaita seksualinės orientacijos
atžvilgiu yra reikšminga homoseksualų visuomeniniam gyvenimui.

Pažvelgus iš istorijos pozicijų į homoseksualų veiklą Lietuvoje, taip pat
ryškėja jų pozicijų įsitvirtinimas mūsų šalyje.
Lietuvos studentų požiūrio į tos pačios lyties asmenų santuokas
tyrimo metodika
Siekiant išsiaiškinti studentų požiūrį į tos pačios lyties asmenų
santuokas, 2006 metų gegužės ir lapkričio mėn. taikant apklausos raštu
metodą buvo atliktas empirinis tyrimas. Kiekybiniai metodai padeda
giliau ir tiksliau nagrinėti dinaminius ir statistinius dėsningumus, suteikia
sociologinių žinių formą, kuri skatina juos praktiškai naudoti socialinių
procesų valdyme ir prognozavime

.

Tyrimo populiacija ir imtis. Tyrimo imtis - 189 respondentai,
atrinkti netikimybiniu parankiu atrankos būdu: 41 respondentas iš Kauno
technologijos universiteto, 33 - iš Kūno kultūros akademijos, 30 - iš
Kauno medicinos universiteto, 30 - iš Klaipėdos universiteto, 30 - iš

Šiaulių universiteto ir 25 respondentai iš Vilniaus pedagoginio
universiteto. Dėl nereprezentatyvios imties tyrimo populiacijai, šis
tyrimas laikytinas žvalgomuoju, siekiančiu išsiaiškinti tik pagrindines
nagrinėjamos temos tendencijas.
Respondentų apklausai buvo panaudotas apklausos raštu metodas. Iš

viso išdalintos 205 anketos, iš jų 189 grįžo užpildytos.
Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. Studijuojant mokslinę
literatūrą apklausai sudaryta anketa. Visose anketose buvo pateikta

įžanginė dalis, kurioje paaiškintas tyrimo tikslas, garantuojamas
konfidencialumas ir anonimiškumas.

Pagrindinę anketos dalį sudaro 20 teiginių, kuriuos respondentai
turėjo įvertinti, naudojant vertinimo skalę (ar pateiktam teiginiui visiškai
nepritaria, nepritaria, iš dalies pritaria, visiškai pritaria ar neturi
nuomonės), 3 atviri klausimai bei 3 uždari klausimai. Anketos klausimus
galima suskirstyti į tokius blokus: a) klausimai skirti išsiaiškinti, ar
studentai apskritai pakančiai žiūri į homoseksualus, b) klausimai, skirti
Tidilcis R. Socialinių mokslų tyrimo metodologija. Vilnius, 2003.
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išsiaiškinti respondentų pozicijai tos pačios lyties asmenų santuokos
atžvilgiu, c) klausimai, kuriais norėta sužinoti, ar labai mitizuota
studentiška visuomenės dalis, pateikiant klausimus apie teisinės padėties
įtaką homoseksualų skaičiaus padidėjimui, d) klausimai, skirti
išsiaiškinti respondentų nuomonei teisių homoseksualams suteikimo
klausimu, e) klausimais, kuriais norėta atskleisti požiūrį į galimą leidimą
tos pačios lyties asmenims įsivaikinti vaikus. Klausimų atsakymai buvo
apdoroti naudojant MS Excel programą.
1 pav.

Respondentų požiūrio į homoseksualius asmenis vertinimų vidurkiai
Ų- visiškai nepritariu, 2- nepritariu, 3 - iš dalies pritariu, 4 - visiškai
pritariu, 5 - neturiu nuomonės)

Bijočiau, jei mano vaikų mokytoja (-as)
būtų homoseksualus

14.2

Kad visuomene būtų saugi.

"•^

3

Sutrinku ir susierzinu homoseksualaus
asmens draugijoje

| 2.

Vien mintis apie homoseksualius
santykius man kelia pasišlykštėjimą

12,3

Susinervinčiau, jei viešajame transporte

| 2.2

Nenorėčiau priklausyti jokiai organizacijai,
kurioje yra

1 ^.9
0

12

3

4

5

Tyrimo rezultatai
Gauti rezultatai parodė, kad respondentai yra homofobiški
netradicinės seksualinės orientacijos atstovams. Vien mintis apie
homoseksualius santykius respondentams kelia pasišlykštėjimą (tai
sudaro 2,3 balų vidurkį skaičiuojant pagal teiginio įvertinimą: 1visiškas nepritarimas, 5 - neturi nuomonės). Atsakiusieji yra linkę atskirti
homoseksualius asmenis nuo visuomenės (respondentų atsakymų
įvertinimų vidurkis 3). Mokslininkai teigia, kad žmonėms visiškai
nereikėtų baimintis homoseksualių mokytojų, nes pagal statistiką, apie

80% vaikų tvirkintojų yra heteroseksualūs. Homoseksualus mokytojas
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savo laisvą laiką mieliau praleistų su tikru vyru, nei su berniukais23. Vis
dėlto respondentai bijotų, jei jų vaikų mokytojas/a būtų homoseksualas/ė
(respondentų atsakymų įvertinimų vidurkis 4). Jie sutrinka ir susierzina,
kai savo aplinkoje sutinka homoseksualius asmenis (žr.l pav.) Galima
teigti, kad respondentai nėra visiškai pakantūs homoseksualiems
žmonėms.

Požiūris į tos pačios asmenų santuokas palaipsniui kinta įvairiuose
šalyse. Lietuvos visuomenėje vyrauja neigiamas požiūris į
homoseksualių asmenų partnerystės ir santuokos įteisinimą. Apklausus
studentus paaiškėjo, kad jie kategoriškai nepritaria santuokos ir
partnerystės įtvirtinimui Lietuvoje (respondentų atsakymų įvertinimų
vidurkis 1,2). Tačiau, kai kalbama globaliniu mastu apie homoseksualių
asmenų santuokų įteisinimą, respondentai neprieštarauja (respondentų
atsakymų įvertinimų vidurkis 3,2). (žr.2 pav.).
2 pav.

Respondentų požiūrio į tos pačios lyties asmenų santuoką ir
partneryste vertinimų vidurkiai (/- visiškai nepritariu, 2 - nepritariu, 3 iš dalies pritariu, 4^ visiškai pritariu, 5 - neturiu nuomonės)

Pritariu tos pačios lyties asmenų
santuokų. įteisinimui pasauliniu mastu

| 3.2
[
i

Pritariu tos pačios lyties asmenų
partn^ry stei

•|2.1
]

Lietuvoje taip pat tur^tų būti įteisintos
tos pačios lyties santuokos

J 1,2

O

1

2

3

4

23 Mikalajūnaitė R. Homofobija ir negatyvūs mitai apie seksualines mažumas.
Feminizmas, visuomenė, kultūra, 2001 (3), p.84-93.
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Analizuojant atsakymų įvertinimų pasiskirstymą į teiginį jog „įtvirtinus
tos pačios lyties santuokas, padaugės homoseksualių asmenų" buvo
pastebėta, kad studentai nepritaria homoseksualių asmenų santuokai, nes

baiminasi, kad padaugės tokių asmenų (respondentų atsakymų vidurkis
3,4). Yra manoma, kad atšaukus homoseksualius santykius draudžiančius

įstatymus, tam įtakos neturės homoseksualių asmenų proporcijų kitimas
visuomenėje (respondentų atsakymų įvertinimų vidurkis 2,3).
Šeima ir santuoka dažnai neįsivaizduojama be vaikų. Neužtikrintai
respondentų nuomonei homoseksualių asmenų santuokos ir partnerystės

įtvirtinimo prieštaravimui, manome, kad veikia nuomonė, jog tos pačios
lyties asmenų šeimoje augantiems vaikams tėvai darytų neigiamą įtaką
lyčių vaidmenų klausimais (respondentų atsakymų įvertinimų vidurkis 4).
Nėra vieningo homoseksualumo kilmės aiškinimo. Froido teorijoje
negalima atmesti tėvų įtakos, tačiau ji negali paaiškinti homoseksualių
tėvų įtakos vaikų homoseksualumui formuotis. Socialinio konstruktyvizmo
teoretikai teigia, kad seksualumas yra sukurtas visuomenės ir kultūros,

todėl seksualinis identitetas laikomas silpna ir nestabilia konstrukcija
(Nardi, 1998)24. Esencializmo teorija teigia, kad seksualumas yra susijęs su
biologija, o asmens seksualinė orientacija įsigali vaikystėje: vaikas
matydamas šeimoje homoseksualius tėvus gali perimti jų vaidmenis.
Respondentai, bijodami, kad vaikai augantys tos pačios asmenų
šeimoje neperimtų tėvų vaidmenų, visiškai nepritaria teiginiui, kad tokie
asmenys turėtų galimybę įsivaikinti vaikus (respondentų atsakymų
įvertinimų vidurkis 1,4).
Išvados
Homoseksualumo sąvoka, bėgant laikui, kito. Homoseksualumo

sampratą atspindi įvairiuose žodynuose pateikiami sąvokos apibrėžimai.
Požiūrių į homoseksualumą raidą ir kaitą galima pastebėti tiek
homoseksualumo sampratos istorinėje raidoje, tiek teorinių požiūrių
kaitoje.

Aiškinant homoseksualumą pasitelkiamos įvairios teorijos, tačiau
straipsnio autorių nuomone, geriausiai homoseksualumą paaiškina

socialinio konstruktyvizmo teorija, teigianti, kad seksualumas yra sukurtas
visuomenės ir kultūros, todėl seksualinis identitetas laikomas silpna ir
nestabilia konstrukcija, homoseksualus polinkis priklauso sveikai žmogaus
prigimčiai ir esąs normalus psichiniu bei moraliniu požiūriu.
34 Nardi P.M, Schneider, B.E. Sočiai Perspective in Lesbian and Gay Studies. London
andNevv York: Routledge, 1998.
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Atliktas empirinis tyrimas parodė, kad respondentai nėra pakantūs
homoseksualiems asmenims: jie sutrinka ir susierzina, kai savo aplinkoje
sutinka homoseksualius asmenis. Baiminamasi, kad būsimų vaikų

mokytojas nebūtų homoseksualus; iš dalies yra pritariama, kad
homoseksualius asmenis reikia izoliuoti.

Studentai nepritaria tos pačios lyties asmenų santuokai ir partnerystės
įtvirtinimui Lietuvoje, baimindamiesi, kad padaugės homoseksualų. Kita
vertus, respondentai neprieštarauja tos pačios lyties asmenų santuokų
įteisinimui pasauliniu mastu..

Bijodami, kad vaikai, augantys tos pačios asmenų šeimoje, neperimtų
tėvų vaidmenų, respondentai nepritaria, kad tokie asmenys turėtų galimybę
įsivaikinti vaikus.
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The manifestation of Lithuanian University Studentą Attitudes
tovvards the šame sex person's marriage
Rata Brazienė, Asta Palkimaitė, Žemyna Pauliukam
Summary
This artiele is aiming to analyse Lithuanian universities students' attitudes
tovvards the šame sex person partnership and marriages. ln the first part of the
paper presented theories explaining homosexual behavior, juridical aspects of
homosexual status. The second part presents methodology and results of
empirical research that indicated student's attitudes towards homosexual people,
the šame sex individuals' marriages and partnership. The research results
shovved that the students of Lithuanian universities are homophobic to the
members of nontraditional sexual orientation. Consolidation of marriage and
partnership is not acceptable in Lithuania but on a globai level there are no
objections for juridical legitimating of homosexuals' marriages. It is noted, that
the students of Lithuanian universities are categorically opposed to a right case
adopting children to homosexuals.
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III. SOCIALINĖS GRUPĖS MIESTO ERDVĖJE
K BOITPOCY O METO^OJIOrHMECKHX OCHOBAHMHX
PErHOHAJItHHX M rOPO^CKHX HCCJIE^OBAHHH
BuKmop B. 3hipnHO8, Hzopb II.
Mfy um. M. B. JIoMOHocoea
JJeHuucKue zopbt, coųuojio^unecKUŪ (pcucyjibmem, omden nay*tHOŪ nonumuKU u
opzaHiLjaųuu Hay^Ht>tx uccnedoeaHUŪ
119992, Moacea
zyryanov@socio.msu.ru
B Hacrcmmee BpeMH npocTpaHCTBeHHhrH (TeppifropHanfaHbi^^) acneKT
coiiHajibHoro HepaseHcrsa npHBJieKaeT sce 6anbuiee BHHMaime couHOJioroe.
HecMOTpji Ha to, hto craBniH^ 3aMeTHbiM b nocneaHee BpeMH
TeppHTopHajiiHbift yKJioH nacTO eocnpHHHMaeTCs Kax HeųTO HOBoe b
couHani.Htix Hay^ax, oh onHpaeTCJi Ha ecTecTBeHHbifl j^ifl coimojiorHH HHTepec
K BOFIpOCaM COimajlbHOfi (TCppHTOpHa^bHOfi) CTpaTH^HKaUHH. CoUHaJlbHOTeppHTOpHa^bHa

cTparH^įiHKauHfl, raioKe KaK m jiecamee b ee ocHoae

eppHTOpHajibHoe HepaBeHCTBO SBJMioTCfl b Hacrcmmee BpeMs h
counanonroecicoro aHajiH^a, h o^^enroM couHajibHO
nojtHTHHecicoro KOHCTpyHpoBaHHJi b rjio^ajibHOM MacurraSe.
KjnoieBbie
cjroea:
TeppirropHa^ibHbifi acneKT
coDna^bHoro
, npo^ncMbi crpaTHi^iHKauHH^ HcropHfl couHajibHOli 3kojioi*hh
Co^HanbHoe HepaBeHCTBO HacejieHHff TeppHTopHfi pa^riHMHoro ypoBHJi <^aKT 3MnHpHHecKM naojiK^iaeMbtH h noTOMy oMeBH^^H^fi. BMecre c TeM, Ha
npoT5KeHHH ^o^roro epeMeHH npocTpaHCTBeHHbiH 4>eHOMeH couHajibHoro
HepaBCHCTBa npaicraųeCKM hc npHBJieKaji BHHMaHiu couMOJioroB,
ocTasascb npeHMymecTBeHHO b npe^MerHOM none 3KOHOMHHecKo^^ TeopHH
h 3KOHOMHMecKOH reorpa^)HH. O^mano, npej^cTaBKTejiH 3thx HayK
aKueHTHpyioT BHHMaHHe, npecae Bcero, Ha KOJiHMecTBeHHOH cropoHe
npo^^eMbi, KOHcraTHpyjr, HanpHMep, pa3^HHHyio ruiOTHOCTb TpaHcnoprHOH
u npoMbuujieHHOH HH(j>pacTpyioypbi tcx hjih hhmx TeppHTopH^^,
npocrpaHCTBeHHyio

oTpacjieByio

cneuHajiH3auMK)

aq)apHoro

h

MH^iycTpHajibHoro cetcropoB 3kohomhkh, MaKpo3KOHOMHMecKiie noKa3aTejiH
3<ĮM})eKTHBHOCTH oGmecTBeHHoro npoH3BO^CTBa h T.^. Hto KacaeTca
couHajibHoro

acneKTa

TeppHTOpHajibHoro

HepaBeHCTBa,

CBH3e8

vt

B3aHMO3aBHCHM0CTefi Me^C^y OC06eHHOCTSMH ^aHHO^^ TeppHTOpHH H
npo^KHBaiome^ Ha Hcfi couHanbHOH o6mHocni, to b c4>epy BMHMaHHfl
reorpa4>OB h 3kohomhctob oh nona^aeT He naCTO. ripe^MeroM ochobhofo
HHTepeca ^jis hhx no-npe^ojeMy oCTaeTca npOH3BO^CTBeHHajj aKTHBHOCTb:
(Į)HpM, OTpacjiefi ^kohomhkh, b to BpeMa, icaK
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oro HepaBeHCTBa paccMaTpHBaioTCfl KaK ecrecTBeHHue no6oMHue
b mhpoboh Hayice b 1930-e rr. couHajibHbifi acneirr
TeppHTopnanbHoro HepaBeHCTBa nocraBHJiH bo rjiaBy yrjia cbohx
HCC/ie^oBaHHH npcacTaBHTejiH cou,HaJibHofi 3KonorHH (R. Park h ^p.).
no3ce oh nojiyHHji pa3BHTHe b paMKax couHonorHH ropo^a (3a py6e^OM yp6aHHCTHHecKOH couHo^orHH) m ^epeBHH (arpapHoft couHonorHH). M
jiMiub b 1980-e rr. 0Ka3aJic9 b uempe BHHMamis pa^a coBpeMeHHbix
couHOJiorHHecKHX nepcneKTHB h, npe^c^e Bcero, couHOJiorHH pernoHa. Mto
KacaeTCH pocCHflcKofi couHOJiorHH, to npoSjieMbi couHajibHoro
HepaBeHCTBa TeppHTOpHanbHbix o6mH0CTe^^ npHBJiemiH BHUManHe
jimub b 1990-e rr. TaKoe oTCTaBaHHe SbiJio cBfl3aHo,
BCerO, C TCM, MTO B COBeTCKOe BpeMfl B COOTBeTCTBHH C nOJlHTHKO3K0H0MHHeCK0fi ^OKTpHHOfi KI1CC B COUHaJIbHOM OTHOUieHHH BCe
perHOHbi CTpaHbi ^ojDKHbi 6bijiH npe^CTaBnsTbcs paBHbiMH ^pyr ^^pyry.
CaMa nocTaHOBica Bonpoca o couHa^bHO-TeppHTopHajibHOM h e pase h ci^e
KaK npe^^Mere co^HOJiorHMecKoro anajiH3a b toko^ CHTyauHH Morna 6biTb
pacueHeHa KaK nocflraTejibCTBo Ha H^ea^bi couHa/iH3Ma. npw 3tom
HeKoropbie acneKTbi HepaBeHCTBa perHOHOB onHCbiBanHCb b 1970-e —
1980-e rr. b Kareropn^x couna/ibnofl ^^H(Į>4>epeHUMa^MH. BunojiHss
nOJIHTHieCKHfi 3^K33, COBeTCKHe COUHO^OrH pa3pa6aTblBaJlM peKOMeHJ^aUHH
no

nojiHOMy

nOCTpOCHHIO

npeo^ojieHHio ^H(}><į>epeHUKauHH
B

CCCP rOMOreHHOrO

B

h,

cooTBercTBeHHO,

C0UHa^bH0-3K0H0MHieCK0M

Hccjie^oBaHHSM HepaBeHCTBa np
paKypc, npoaBJi^eTC^, c o^hoh ctopohu, b nepecMOTpe TeopHH
cTpaTH(į>HKauHK b paMKax couHonorHH, c ^pyrofi — b npHBHeceHHH b
couHOJiorHJO Hcc^e^^OBaTenbCKHX Tpa^nuHH ^pyrwx Hayic, b ^acTHOCTH,
reorpa(į>HH. TaK, aMepHKaHCKHe couhojiofh L. Lobao h R. Saens26
Ha3b(BaK>T nflTb OCHOBHbDC <į>atCTOpOB, CnOCO6CTBOBaBlIlHX nOJIBJieHHK)
npocTpaHCTBeHHoro acneicra b H^yneHHH couHanbHofi CTpaTH(Į>HKauHH:
1. C Ha^ana 1980-x ro^^OB couHOJiorH HaHHHaioT nepecMaTpHBaTb
TeopHH cTpaTH^HKai{HH. Orhum H3 nepBbix oOpaTHJicfl k 3T0My acneicr

25 JImui^ HeMHorne reorpafjuj HccjieiiytoT 6e^Hocn> h apyme bhjiu
HepaBeHCTBa b TeppHTopHajiLHofi antuiHKauHH. O^hh H3 JtKaepoB t8khx nccjicaoBHHvit\
J.E. Kodras. Cm., Hanp.: Kodras J.E. The Changing Map of American Poverty in an Era
of Economic Restructuring and Political R6alignment//Economic Geo^aphy. 1997.
J^e 73. P. 167-193. M3 pocchHckhx HCcnc^^oaaTejiefl cne^yeT BUJiejiHTb pa6orw
H.B. 3y6apeBHH. Cm. Hanp.: 3y6apeBHS H.B. CouHaoi^Hoe pa3BHTHe p>ciHOiiOB Pocchh:
npofijieMu nepexo^HOro nepMoaa. — M.: EjiMTopMan YPCC, 2003. - 264 c.
2 Cm.: Lobao L., Sacnz R. SpatiaI !nequality and Diversit}' as an Emerging Research
Agenda// Rura) Sociolog)'. 2002. .ffc 4. P. 497-512.
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GpHTaHCKHfi couHonor A. Giddens b paSorc CoapeMeHHaa KpHTHKa
HCTopHHecKoro MaTepHanH3Ma27, rae cneuHanbHO ogpamn BHHMaHHe Ha
npOCTpaHCTBeHHbIM KOHTeKCT COUHajlbHOH CTpaTHtpHKaUHH. Oh yxa3ajl Ha
Heo6x0^HM0CTb paCCMOTpeHHS o6bIHHOrO COUHailbHOrO B3aMM0,I^eHCTBHS,
KOTOpoe npOHCXO^HT B TeppHTOpMaJIbHblX 06lIJH0CT!IX, flOMOXO3HCTBaX H
UHb[X npOCTpaHCTBeHHbDt o6pa3OBaHHJ!X.
2.riOH^^THe CTpaTH<})HKaUHH CTajlO BbKOJJHTb 3a paMKH Tpa^^HUHOHHbIX
juih Hero 3KOHOMHwecKHX rpaHHU. CouHOJioni Bce ^aiue BbixoAHT Ha
H^KOHOMHMeCKHC

M JI H

HeKJiaCCOBMe

OCHOBaHHH

COUHajIbHOrO

HepaBeHCTBa, TaKHe KaK pacoBas h 3THHMeCKasi npHHaflnffiKHOCTb, reHflep,
ponb rocy^apcTBa. OrnacTH, HHTepec k counajibHO-TeppHTopHanbHOMy
HepaBeHCTBy
aBjmeTcs
c^e^cTBHeM
CTpaTH(Į)HKaUHOHHblX HCCJieAOBaKHH.

pacujHpeHHfl

o6naCTH

3.B paMKax couHOJioraH y^eHbie yxoA>rr ot ae^yKTHBHoR TeopHH
counajibHOH HayKH, onHpaioiueHCH Ha yHHBepcajibHbie 3aK0Hbi, K
lipmiiaHHFO 3HaMHM0CTH npOCTpaHCTBeHHO - HCTOpHMeCKHX (J)aKTOpOB.
OrHouieHHH MecAy ^K>^bMH Bce B 6ojibiue^^ Mepe paccMaTpHBaK>TCfl KaK
3aBncamnc ot MecTa h BpeMeHH.28 IlocTaBHB npocTpaHCTBeHHbi^ ipaKTop b
ueHtp BHHMamia. couHOjiorM nojiynaKyr B03M0)KH0CTb H3y^aTb, KaK
couHajibHbie chjiu MaKpoypoBHa nponansuoT ceoa Ha MHKpoypoBHe.
HanpHMep, HeKoropue awepnKaHCKHe couno^orM b 1990-e rr. o6paTHJiHCb
K H3yMeHHK) TOrO, HaCKOJIbKO npHMeHHMbl TeOpHK COUHajIbHOrO pa3BHT!U
rocyflapcTBeHHoro h MencoyHapoaHoro ypoBH k BHyrpHHauHOHajibHbiM
(perHOHanbHbiM) npocrpaHCTBeHHbiM OTHOiueHHaM.29 BoJibmoe KOJiHMecTBO
Hccjie^oBaHHH nocBjimeHo (^yHKUHOHHpoBaHHK) pbiHKa Tpy^a, no-pa3HOMy
onpeae^aiomero cooTHOuieHHe couajibHbix chji MaKpoypoBHX h
HHAHBH^yajibHoro GnarononyHHa juo^ei^ b paiHHMHbix npocrpaHCTBeHHbK
ycjiOBHax3.
4.HeKOropbix

couHOJioroB

baoxhobhjih

MHoroo6emaiOLUHe

TeopeTHiecKHe h MeTO^^OJiorHHecKMe HHoBaunn b reorpa<j>HH. rio^

" Cm.: Giddens A. The Modem Criticism of Historical Materialiau??
28 O^mh m xapairrepHux npHMepOB no^o^Horo noi^co^a npHBeafiu B -rpyj^e
(J)paHuy3CKoro HcropuKa h couHOjiora O. EpoAe;in "Hto TaKoc OpaHUHH?" b kh. nepBolt
"UpocrpaHCTBO h HCTopju" (M., 1994).
Cm.: Lobao L, Rulli J., Brown L.A. Macro Levcl Theory and Loca!-I^ve! Incqua]ity:
Industrial Structure, Institutional ArTangements, and the Political Economy of
Redislribution // The Annals of thc Assoc-iation of American Geographers. 1999. X<> 89.
P. 571-601: Nielsen F., Alderson A.S. The Kuznets Curve and thc Reat U- Tum: Income
Incųuality in U.S. Counties, 1970 to 1990 // American Sociological Review. 1997. N 62.
P. 12-33; Tolbert CM., Lyson T.A., Invin M. Local CapiUlism. Civic Engagement, and
Socioeconomic Wel-Being // Sočiai Forces. 1998. J* 77. P. 401-428.
30 !nequalities in Labor Market Areas / Ed. by J. Singelmann, F.A. Deseran. Boulder
Westvie, 1993 ets.
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BjiHaHMeM reorpac))OB npMuino oco3HaHHe toto, hto npocrpaHCTBO HrpaeT
BaacHyio pojit b cTpytcrypHpoBaHHH couHa/ibHbrx oTHomeHH^^. TaK,
HanpHMep, yxo/> ot (Į>opAH3Ma k nocn}>op^^M3My b nocneflHeB neTBepTH XX
b. noBJieK 3a C060R ycKopHBUieecs flBH^ceHHe Kanma^^a, (j)HpM h pa6oinx
MecT bo BceM MHpe. Bjiaro^apji hobum TexHOJiorHJ!M, reorpa<j>HHecKOe
npocTpaHCTBO Tenepb ropa3^^o MeHfaiue orpaHHHHBaeT 3KOHOMHHecicyio
aKTHBHOCTb, TCM paHbUie. Eojiee TOTO, OHO CTajIO lUl>OHeBb[M (jmKTOpOM B
noHCKe npH6binn, b HaCTHocTH b Bbi6ope noflxoflamHx pbiHKOB Tpyaa, Ha
ocHOBe npe^cTaBJieiiHbix Ha nnx pbiHKax HaBbiKoB. Tpy^ioBOH 3thkh h
potobhoctm npHHTb 6oJiee HM3KHe craBKH onjiaTbi paooųeii chjim.
KpoMe Toro, reorpa(Į)bi onucanii o6mHe npnHunbi HepaBHOMepHoro
TeppHTopHaiibHoro pa3BHTHn. OaHHM H3 hmx, HanpHMep, aBJineTca
B3aHMO3aBHCHMOCTb Me5KAy KOH(J)HrypaUHeH nOJIHTHKO-3KOHOMHMeCKHX
cmji pa3Horo npocrpaHCTBeHHoro ypoBHs h npe^npHHHMaTejibCKOii
aKTHBHOCTbK). ripeflnpHHHMaTejlH nOCTOSHHO Hi^yT HOBbie BO3MOJKHOCTH
noji^ieHHa npH6buiH, Hepe^Ko npoBouHpyfl 3tmm HepaBHOMepHbiH pocr
h/hjih ero nomoe npeKpameHMe Ha pa3Hbix TeppHTpHx, ^to ctmo
KjiaccHiecKofi pa6oTbi D. Massey o npocTpaHCTBeHHOM
"
5. 3bchom, CB^-ibiRaKimuM npocTpaHCTBO h CTpaTH<Į>HKauHK>, BUCTynaeT
paciymHH HHTepec k noTpe6\neHHK> h Ky^bTypHMM TeH^eHKHirM.
AHafiH3Hpys noTpe6jieHHe, Hcc^e^oBaTejiH paccMaTpHBaiOT CTaiycu h cern
noTpe^^HTeJieii

h

npOH3BoaHTe/ieB.

3HaMHMblM (į)aKTOpOM,

UOCKOJlbKy

3aecb

TeppHTopHd

OTHOCaiUHeCfl

K

cTaHOBHTca

nOTpe6jieHHK>

Ky^bTypHbie Tpa^^HUMH nacro yKopeiieHbi b oco6bix CBOHCTBa^ Toro hjih
hhofo peraoHa HanpHMep, ot^ct.ihbo BbipaiKeHHaa perHOHanbHocn>
npHcyrcTByer b racTpoHOMHMecKHX npHCTpacTHJix,
HHTepbepa, apxHTeicrype H jiHTepaType.
CercBoti 3<))())eicT 3thx pa3^HMHB

cnoco6crByeT

npocipaHCTBeHHoro paKypca TeopHflM cTpaTH(Į)HKauHH,
TeMaM k MeTo^ojioraH couHOJiorHH. Pe3y^bTaTOM CTai napaAHfMajibHbifl
caBHr b onpeaeneHHH HepaBeHCTBa. HHTerpauHa npocTpaHCTBeHHoro
H3MepeHHa b H3y^eHHe couHanbHbix OTHOuieHHH 3a noc^e^HHe ABa
aecsiTvmemui XX b. CTana o^Holi H3 ueHTpaJibiibix TeM He rojibKO
perHOHajibHOH, ho h o6meH counojiorHH.
H3yneHHe "reppHTopHajibHoro HepaBeHCTBa h npocrpaHCTBeHHoro
MHoroo6pa3Hfl couHyMOB HHTepecHO couHojioraM no pa,ay npH^HH. BonepBbix, yner TeppHTopHajibHbix oco6eHHOCTe^^ no3BOJieT nepecMOTperb
neKOTopue Teopemiecioie nojio*eHHa o6meii couHo^orHH (b >iacTH0CTH,

31 Cm.: Massey D. Spaliai Divisions of Labor. Sočiai Structures and the Gcography of
Production. Basingstokc: Macmillan, 1984.
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CneiJH^HllHpOBaTl>

HX npHMeHHTejlbHO K TeppHTOpHH). Bc-BTOpblX,

o^paiueHue k HccjieAOBaHHio AaBHO Ha3peBuiHX counajibHbix npo6jieM, b
ocHOBaHHH KOTopbK Jie^caT npHMHHij TeppHTopHanbHoro xapaKTepa,
cymecTBeHHO pacumpaeT TpajiHUHOHHbiS Ha6op o6biMHux ana cou,hoiio™h
TeM . B-TpeTbHX, o6orameHHe coUHOjiorHHecKOH MeTOAO^iorHH 3a cner
reorpaiĮ>HHeCKHX MeToaHK npocTpaHCTBeHHoro aHanma h reorpa(Į)HHecKHX
HH<JK)pMauHOHHblX CMCTeM (GIS) flO3BOJIHeT o6Hapy>KHTb HOBbie acneKTbl
HccJieaoBaTejibCKHX npo6jieM h HH-repnpeTauHH flajinbix. Haxoneu. bweTBeprbix, no Mepe HaKoruieiiHa onbrra HccneflOBaHHii TeppHTopHajibHOro
HepaBeHCTBa, yBejiHHHBaerca BjiHsiHHe nx pe3yjibTaTOB Ha MenmyHapoaHyio
h BHyTpeHHioio nojiHTHKy, a xaK>Ke ofimecTBeHHyio npaicraicy.
B Hacrosiuee BpeM Ba^HefiuiMMH HanpaBJieHiMMH couHOJiorHiecKHX
Hcc^e^OBaHHH couHanbHO-TeppHTopHajibHoro HepaBeHCTBa hbjwk)Tch:
H3yHeHHe (ĮaKTopoB, reHepHpyK>uiHX HepaBHOMepHoe BOCnpon3BoacTBO
6eAHOCTM H npouBeTaHHii b TeppHTopHajibHOM pa3pe3e; cpaBHHTejibHbiH
aHajiH3 aHanornMHM\ cjjopM couHajibHoro HepaBeHCTBa, CKJia^biBaioiųHxc9
Ha pa3HblX TeppHTOpHX H H3yMeHHe <J>aKTOpOB, BJlHflK)UJHX Ha
(He)6jiaronoJiyMHe npoxHBaiomero TaM HaceJieHHa; HccjieaoBaHHe
comianbHbix npaKTHK, onocpeflOBaHHbix CBoeo6pa3HeM Ka>KAoR
KOHKpeTHofl TeppHTopHH (HnH pernoHa); iiohck nyreii ypaBHHBaHHii
HepasHoro, T.e. ^ocTH^eHH couMajibHOH rapMOHHH h cnpaBeAJiHBOCTH
npH

COXpaiieHHH

H

yCTOHHHBOM

BOcnpOH3BOflCTBe

COUHajibHO-

TeppHTopHaJTbHoro HepaBeHCTBa KaK KOMtineKca h apB HaH6OJiee o6meM BH^e couHanbHO-TeppHTOpHajibHoe HepaBeHCTBO
npe^cTaanaeT C060B HaCTHbiB cjiy^aK couHajibHoro HepaBeHCTBa, KOropoe
OTpaacaer pa3JiHMHoe OTHoiueHMe couHa^bHbix cyfjieKTOB (hh,(hbh;(ob,
rpynn, o6uiHOCTeH h t.a.) Apyr Apyry, counajibHbiM HHCTHTyTaM h
opraHH3auHfiM, pa^H^HbiH ^ocTyn k pecypcaM, 6^araM h npHBHilerHiiM.
OcHOBHbiMU (jiaKTopaMH, onpefle^aiomHMH coimajibHoe HepaBeHCTBO, no
MHeHmo HccjieAOBaTejieH, jiBjijiioTCfl: 1) counanbHbiH no^ (reitaep);
2) 3THH4ecKHe H pacoBbie npH3HaKM; 3) BO3pacT; 4) AH<|)<|)epeHUHpoBaHHbiH
aocryn k pecypcaM; 5)HanHMHe hjih oTcyrcTBHe npHBHjiernii h paa
^pyrHX.
B 3TOM KOHTCKCTe COUHa^^bHO-TeppHTOpHa^^bHOe HepaBeHCTBO MO3KH0
KOHuenTyanH3HpoBaTb
KaK
paajiH^Hoe
OTHomeHHe
counanbHoTeppHTOpHaJIbHblX o6lUHOCTeti (K8K KO^jieKTHBHbB Cy6T>eKTOB) ^PJT K
flpyry, couii^bHbiM h nojMTHMecKHM HHCTHTyTaM (npexae Bcero —
rocy^apcTBy), onocpe^oBaHHOe, rnaBHbiM oopa3OM, couHajibHOh npocTpaHCTBeHHo-TeppHTopHajibHbiMH (j)axropaMH.

O^ho^ H3 HaM6ojiee flBHUx npo^jieM TaKoro THna
oxoiiOB HaceneHH^^ pa3Hux pemoHax.
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B aniH^He ot couHaJibHoro HepaBeHCTBa Boo6ine, aHajiH3 coiajibHOTeppHTOpHajibHOro HepaBeHCTBa npe^nojraraeT paccMOTpeHHe coiuiajibHOCTaTycHux xapaicrepHCTHK HepaBeHCTBa He HHAHBima (jimihocth),
onpe^^ejiaeMwx reimepoM, BO3pacTOM, nono>KeHHeM b cou^ajibHOH
CTpaTH(Į)HKaUHH, 3THHieCK0H H KOH(J)eCCHOHajIbHOH npHHa^yi^KHOCTbK) H
T.^^., a couHanhHO-TeppHTopHajibHoH o6iuhocth c <j>aKTopaMH HepaBeHCTBa,
xapaKTepHbiMH pjtfi Hee. CpeAH 3thx <į)aKTopoB Ba^cHeHiimMH >ibjih>tch:
a) couHanbHO-^eMorpa(J>HHecKHe:

HHCJieHHOCTb

Hace^ieHHfl

AaHHoft

TeppHTOpHH (HeM 6ojlbliie aOJlH COUHajlbHO-TeppHTOpHajlbHOR 06lHH0CTH B
cocTaBe HacejieHHS rocyaapcTBa hjih Bcero MnpoBoro cooSmeCTBa, tcm
Bume ee cTaiyc); couHOKyj^bTypHbie xapaKTepncTHKH Tpy^ocnoco6Horo
HaceJieHHn (no ypoBHio o6pa3OBaHna, npoįiecciioiiajibHOH cTpyioype h
T.fl.): 3THOHaUHOHajIbHblfl H KOH(Į)eCCHOHanbHbIH COCTaB (KaK npaBHJIO, HeM
Bbiiue ^ojiji npe^cTaBHTejiefi THTyjibHoro 3THOca m rocno^cTByiomeii
KOH<Į>eccHH b cocTa^e couHa^bHO-TeppHTopHanbHoii o6iuhocth, TeM Bume
ee CTaTyc); nojiHTHKO^^neoj^orHHecKaa opHeHTauHJi (b ycjioBH^X
^eMOKpaTHH):6) npocTpaHCTBeHHO-TeppHTopMa^bHbie

^aKTopbi:

Ha^HMHe/orcyTCTBHe (h npoMbiuuieHHbifi o6i>eM) ^e<j>nnnTHi,i>c npHpoflHbix
pecypcoB; reonojiHTHHecKoe nojio^ceHHe b CHCTeMe i(eHTp — perHOHU h
reo3KOHOMHMecKoe nouo>KeHHe b cHcreMe pemoHOB <owpo —
nojiynepH<j)epH — nepH(į>epHji; (He)npHBJieicaTejibHocTb TeppHTOpHH
noTeHUHanbHbix MHrpaHTOB (c yieTOM, npee Bcero,
!OlHMaTH>ieCKHX,

HH())paCTpyKTypHblX

H

C0UMaHbH0-3K0H0MHMeCKHX

xapaKTepncTHK ^aHHoii TeppHTOpHH) h ^p.
B coBpeMeHHOH couHOJiorHH couHajibHoe HepaBeHCTBO aHajiH3Hpyercs
Ha pa3Hbix ypoBHx o6o6meHHs u TeppHTopnfi. TaK, HaH6ojiee ooi^hm b
TeopeTOKo-MeTOAOjiorHHecKOMnjiaHe
aB^aercaH3yneHHe
npocrpaHCTBeHHOro HepaBeHCTBa (Hepe^KO no ceTH 3KcreppHTOpHajibHoro
h ocymecTanjieMoro Ha nepece^eHHH npe^MeTHbix o6jiacTeH couHOJiorHH h
(|>iuioco(|)hh, CB3aHHoro,
HanpHMep,
c npocrpaHCTBeHHbiM
AHCraHUHpoBaHHeM

counajii>Hbi\

cyč^eicrOB,

cy6-beKTHBHUM

nepe^HBaHHeM npocTpaHCTBa h t.A-)- C/ie^^yK>mHfi ypoBeHb o6o6i^eHH]i —
a6cTpaKTHoe TeppHTopHanbHoe HepaBeHCTBO (Ha KoropoM cpaBHeHHe
couHajibHO-TeppHTopHajibHofi

o6iuhocth

np0Hcxo^HT

no KpHTepmo

aHCJIOUHpOBaHHH Ha paj!ILIX THnaX TeppHTOpHH (HO He Ha KOHKpeTHbK
TeppHTopHax), HanpHMep, H3y^eHHe HepaBeHCTBa ropoacKoro h ce^bCKoro
couHyMOB KaK TaKOBbix). H, HaKOHeu, aHa^H3Hpyercfl counanbHoe
HepaBeHCTBO

KOHKpeTHbK

COUHajIbHO-TeppHTOpHa-tlbHb^ 06lUH0CTeH

pasHoro ypoBHs (ot r^o6anbHoro h rocyaapcTBeHHoro o peraoHaiibHoro,
noceneH-^ecKoro,
flOMOXO3aHCTBa).

jiOKanbHoro,

OTaejibHoro

229

KOjuieKTHBa

hjih

6ojit>uioro ^HCJia <J>aKTopoB, onpe,qejijiK>inHx
lbHOe HepaBeHCTBO COUHaJIbHO-TeppHTOpHaJlbHWX
k 3HaHHTeJibHofi TeopeTHHecKOH cjiomchocth b HHTepnpeTauHH
noKa3aTejiefi

h
3

onpe^ejieHHH pearibHoro

cTaiyca

tom

hjih HHOii

CJIO>KHOCTb MHOrOKpaTHO BO3paCTaeT, eCJIH BO3HHKaeT
cpaBHeHHfl TeppHTopHajibHbix o6mHocTefi pa3Horo

H: noceJieHiecKHx (ropoaoB h ceji), pafiOHHbix, perHOHajibHbix,
rocy,qapCTBeHHi>ix, MaKpoperHOHajibHbix. Cjie^cTBHeM 3To^^ cjio^khocth,
TaK>Ke Kax Heo^^HO3Ha4HOCTH nojiyHaeMbix pe3y^^bTaTOB, cTa^o 6o^biuoe
pa3Hoo6pa3He TeopH^^ h mcto^hk aHajiH3a couHanbHO - TeppHTopHajibHoro
HepaBeHCTBa b coBpeMeHHOH 3apy6e^KHoR m poccH^^cKofi couHo^orHH.
O^^Ha H3 HaHOOJiee cjio)KHbix ^n^ HayMHoro aHajiH^a npoSjieM coctoht b
MHOrOMepHOCTH H MHOroypOBHeBOCTH COUHOKyjIbTypHblX H nO^HTHKO ripH^eM, 3Ta MHoroMepHOCTb hocht sbho HCjiHHCHHbiH xapaicrep: o^^Ha h
Ta ce TeppHTOpHH (perHOH) no o^hhm noKa3arejiaM mo^cct 3aHHMaTb
nojio^KeHMe b cTpaHe hjih MHpe, no ^pyrHM — cymecTBeHHo
M, 3to KacaeTca He ro^bKO 3aBe^^OMOH nepH(Į>epHH, ho
h ueHTpa. B TaKoS cHTyauHH Bupa6oTKa HHTerpajibHoro noKa33Tenji,
xapaKrepH3yK)mero o^^eKTHBHoe nojio^ceHHe KOHKpeTHOH TeppHTopHM
(perHOHa) b npocTpancr&e OT^ejibHo^ crpaHbi hjih Bce^^ imanerbi, Booome
e^Ba jih BO3MocHa: npocroe Hano^ceHHe (cyMMa) 4>aKropOB He aaeT
HCKOMoro pe^yjibTaTa. c h t> aunu npHHUHMHa.nt.HO He MeHseresi, ec/in
npH6aBHTb b o^hom MecTe h y6aBHTb — b .apyroM. O^ho H3
BO3MO5KHb!X pCUieHHH 3T0H npo6neMbI COCTOHT B H3yHCHHH Cy6"beKT0B
Me5K-

h

BHyTpHperHOHa^bHo^

acHMMeTpHH

(HepaBeHCTBa).

npe^nojtaraiomeM BbinojiHeHHe pujya Hccjie^oBaTejibCKHx 3aaan:
1) onpe^e^eHHe BceK coBoicynHocTH
o^HOMepHbix
<J)aKTopoB
HepaBeHCTBa;

2) ebiaRieune

cTpaTH(|)HKai^HOHHbix

KOMixneKCo&,

HcropHMecKH cjiojKHBiiiHxca b pa3JiHHHbix perHOHax cTpaHbi hjih MHpa h
hx couHajibHO- TeppHTOpHajibHoe CBoeo6pa3He;
nyre^ h xapaKTepa B03^eficTBHfl o&beKTHBHbix {Į)aKTopoB
a Ha cy^^eKTHBHyto hx oiterncy HacejieHHeM ^aHHoro perHOHa.
M0M^HT Hpe3BbiHaHHO Ba^eH, TaK KaK OH nO3BOJI^^eT IIOHflTb
nacTO Heo€rbacHHMbix ^eBHauHH, Ka3ajiocb 6bi, Hea^eKBaTHOH
jito^efi Ha Te hjih h h tie ^eficiBHa BJiacTH. Hccjieirya ^anHbiH
acneiCT couHOJioniH pernoHa, HeKOTOpbie yneHbie Bnarme
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BBOflsT b HayiHblH oSopoT TaKHe KaTeropHH, KaK comtanbHoe
caMonyBCTBHe h comtanbHa* ąaarrrauHa Ha ^hhoH TeppHTopmi3J.
C co^HajibHbiM caMOMyacTBHeM h TeppHTopHanbHofi
KoppenHpyeT noH™e flenpBauHH — nyBCTBa He
cbohm couHanbHo-3KOHOMMųecKHM noJiojKeHHeM. B Pocchh 1990-x rr.
^enpHBauMs 6bijia co^epjKaTejibHOH xapaicrepHCTHKOH MeHTajiHTeTa e^Ba
jih He Bcero HacejieHHa crpaHbi, ho ee hctohhhkh h rjiy6Ha oco3HaHHS
cymecTBeHHO pa^jiHHajiHCb KaK b pa3Hux couHajibHbix cjio^ix, TaK h Ha
pa3Hbix TeppHTopHx. BMecTe c tbm, ^eįipneauMa 6buia 6w ropa3ao fiojiee
rjiy6oKOH h pa3pyuiHTeJibHOH ^na o6meCTBa, eCJin 6bi He (į>eHOMeH
aM6nBaneHTH0CTH HepaBeHCTBa, hmcioiuhh KaK couHa^bHO-HCTopHMecKHi^
TaK h nHMHOCTHbiR xapaKTep. Heo^HO3HaiHaa (HepeflKO
O npOTHBono^o^KHaa) oueHKa Tex hjih hhi>ix (^aicropoB,
Hocau^a^ 3atacTyio cy6beKTHBHO-cneKy^^aTHBHbiH xapaKTep, npHBOaHT k
TOMy, hto oflHH (ĮjopMbi HepaBeHCTBa KaK 6bi racT ^pyrHe, CMarna^ tcm
caMbiM ypoBeHb couHanbHOH Hanp^^eHHOCTH b perHOHax (HanpHMep, B
coBercKoe

Bpeina

noTpe6HTeJibCKoe

He6jiaronojiywHe

HacejieHHa

6jiMcaHUiHX k MocKBe o6jiacTeH KOMneHCMpoBanocb 6jiH3ocTbio k Hefi,
BO3MO>KHOCTbK) noexaTb Tyaa, m KynHTb HjTKHbie Beum). ITIohck cnoco6oB
BO3^eHCTBHS Ha cy6l>eKTHBHbIe OueHKH ofrbeKTMBHO HepaBHOrO COUHailbHO^KOHOMHMeCKOro HO^OJKeHHa TOH HJIH HHOft COUHanbHO-TeppHTOpHanbHOfi
o6iuhocth aBJi^eTca o^hoh H3 BacHbix 3a^ai aHaflH3a coiiHanbHOTeppHTOpHa^bHoro HepaBeHCTBa He TOJibKO Pocchh, ho h Bcero
coBpeineHHoro MHpa.
O^HHM H3 Ba>KHblX Da3JlHHHH MOKAy COUHOJTOrHMeCKHMH OTpaCJI^MH,
Mccjie^yiomHMHBonpocunpocTpaHCTBeHHO-TeppHTopHa^bHOro
HepaBeHCTBa, aB^aerca ypoBeHb npocTpaHCTBa hjih TeppHTopHajibHaa
eAHHHua, ua KOTopoK cocpeiioiaMHBiuoi cBoe BHHMaime iipe^cTaBHTejm
Toro hjih hhoto HanpaBJieHna. HanpHMep, b ropoacKOH couHOJioraH
(įiaKTOpbi h npoHBJieHHa couHaiibHO-TeppHTopHajibHoro HepaBeHCTBa
HCcneAyioTca Ha ypoBHe ropo^a, a b arpapHOH couhojiofhh, KaK npaBHjio,
Ha ypoBHe 6ojiee KpynHbix TeppHTopHanbHbix eflHHHų, TaKMX KaK
uenocTHbie pemoHij, BicnioMaiomHe ropoaa h cejibCKyio MecTHocTb, pbiHKH
Tpy^a, OKpyra (hto c6jiHacaeT ee c couHOJiorHen perHOHa). ^to OTjiHųaer
arpapHyio coųHOJiorHio h ot o6uieH co^HojiorHH, rae couHajibHbiM
KOHTeKCTOM HCCJie^OBaHHa OTHOUieHHH MaKDO- H MHKpoypOBHH BWCTynaK)T
coo6i4ecTBa hh^hbhaob.

" Cm.: FypeBHM M.A. CoimajibHoe caMOKyBCTBHe h ajiairraUHH HacejieHHS KpynHoro
n{)OMb!uijieHHoro perHOHa b nep^o^ nepexo^a k puHomiuM OTHomeHH^lM (Ha npHMepe
Meji6iiHCKOIl 06JI8CTH). qcji6HHCK HTH-HHHOrP, 2001.
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B arpapnofi coųHonornH uiHpoKO npHMemrrcs npocTpaHCTBeHHOcpaBHHTejibHUM noaxo;i.. nonbmcH cneuH(į)MMecKHM o6pa3OM onpe^ejiHTb
arpapuocrb (raralhy) b cBoe Bpenui cnocoocTBOBaim 3aicpenjieHHio
TpEmHUHH rreppHTOpwajibHbix cpaBHeHHH, KOTopas co BpeMeHeM nepepocna
B 06lUHH HHTepeC K npHHHHaM H CJieaCTBHflM HepaBHOrO pa3BHTH, C OflHOft
CTOpOHbt, H K COUHajIbHblM H3MeHeHH9M Ha pa3HUX TeppHTOpHanbHbIX
ypoBHJuc, c apyrofl34. no 3Toii npHHHHe arpapHue couMOJiorH, 6ojiee iett
Kaicoro-Jin6o

hhoto

HanpaBJiemui,

OKa3anHCb

npe^buiyiiiHMH Hccjie^oBaHH^MH k aHajiM3y couHaiibHoro
HepaseHCTBa b TeppHTopHanbHOM pa3pe3e.
HeKOropbie npHMepbi coBpeMeHHbK HCCJie^oBaHH^ npocTpaHCTBeHHoro
HepaBeHcTBa, npeflnpHHSTbK aMepHKaHCKHMH npeflCTaBHTejinMH arpapHoH
couHOJiorHH, co6paHbi b cneuHajibHOM BbinycKe HfypHana Rural Sociologv
(ArpapHa

couHOJiorH8),

nocBsmeHHOM

npocTpaHCTBeHHOMy

HepaBeHCTBy M MHoroo6pa3HK) (fleKafipb 2002 r.).
KaK yxa3biB!UOT L. Lobao h R. Saenz, iipc/lcraiuieHHbic b HeM
HCC^e^oBaTejibCKHe npoeicrbi o6-be^HHeT o3a6oHeHHocTb TeM, mto
reorpa4>HiecKne (įaiaopbi He nony^aioT aojiJKHoro BHBMaHHa couhojiofob.
O6utHM ^ųth hmx SBJifleTca cpaBHHTejTbHbiH no^xo^ npe^nonaraiomHfi
conociaBjieHHe ropo^CKHX h arpapHux o6jiacxe^, pa^nuMHMX perHOHOB.
KaK npaBHjio, HccjieaoBaTejiH no^araiOTCa Ha AaHHbie nepenHCH
HaceneiiHa, ho HepeflKo ncno.nb3yioT h ^pyrue hctohhhkb HHipopMaiuiH.
HccjieaOBaHHK paanH^aiOTOi TaioKe no CTeneHM arpernpoBaHHOCTHt ohh
npoBOaaTca jih6o Ha eaHHHHHOM, ^h6o Ha arperaTHOM ypoBHe,
o6^e^^HHjHoiueM HecKOJibKO e^HHHU nocejieHHfl.
TaK, D.X. McLaugblin b CTaTbe, nocesmcHnoJi aHajiiuy H3MeHeHH
HepaBeHcTBa aoxoaoB b HeropoacKics OKpyrax CUIA b 1980-e rr.35
oueHHBaei paiHMuv b cieneHH h npHMHHax H3MeHeHH HepaBeHcTBa
^oxoaoB HacejieHHS ropoacKHX a Heropo^^CKHX o6jiacTefi B yxa3aHHbiH
nepnofl. AHajiH3Hpya CHTyauHio b HeropoacKHx OKpyrax, OHa OTine^aeT,
•no He ObiJio cymecTBeHHbB npH^HH, no KOTopbiM paspbiB b aoxoaax
HacejreHHH aojDKeH 6bui BO3pacTH, ho HanaBUiasca 3K0H0MH^ecKaa
pecTpyKiypH^amoi npHBe^a k cymecTBeHHOMy yBenH^eHHK) coųHantHoro
paccjToeHH^. C apyro^^ CTopoHW pecrpyKTypH3a^H He 6buia niaBHOH
npmuHoit pocra HepaBeHcTBa b ropoaax. TaKHM o€pa3OM, aejiaeT bubo^

34Cm.: Friedtald W.H. Reprise on Commodity Systems Methodology // International
Journal of Sociology of Agriculture and Food. 2001. J6 I. P. 82-103; Molotch H..
Freudenberg W., Paulsen K Histor>' Repeats Itself, But How? City Character, Urben
Tradition, and Ihe Accomplishmcnt of Place // American Sociological Review. 2000. \s
66. P 791-823.
35Cm.: McLaughlin D.K Changing Income Ineąuality in Nonmetropolitan Counties,
T980 to 1990 // Rural Sociology. 2002. N 4. P. 513-533.
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D.X. McLaughlin, MeitbuiHH pa3Mep h 6ojiee OAHOpoaHbiR xapairrep
HeropoacKHx pmhkob Tpyaa aenaei HaceneHHe 3thx odjiacTeit 6anee
VaiBHMtIM K Tpy^HOCTDM H npo6jieMaM, CBJimHlIblM C 3K0HOMHieCK0H
D.A. Cotter o&beflHHneT HH^HBHflyajiHCTCKyjo h CTpyKTypaiiHCTCKyio
nepcneKTHBU b cbocm HccneaoBaHHH 6eflHOCTH b 6eAHbix MecT3n16. Oh
3&aaerc Bonpocoi^, cymecTByeT jih cB3b Meway 6eanocTbio HHnuBnaa h
6eaHocTbio MecTa ero npmKMBaiiHa, h noaBepraer aHanioy pojii.
MHaHBH^^yanbHblX
H
CTpyKTypHWX
(JiaKTOpOB
B
06bHCHeHHH
HunMBH^yaJibHoB SeaHOCTH. Pa3BHBa MHoroypoBHeByio Mo^eJib,
O.A. Cotter onHpaercfl Ha naeH no^xo^a 3KOJiorHH pbiHKa Tpy^a, KOTopufi
onHcbiBaeT CTpyicrypy bo3mo>khoctcH flaHHoB MecTHOCTH h to, xaKne
nepcneKTHBbi C03aaeT 3Ta CTpyKiypa c toikh 3peHH 3aHTOCTH H ypoBHS
ie HH^HBH^yaJ^bHbie H CTpyKTypHble ^aKTopbi, OTMenaeT
yieHbifi b CBoeM Tpy^e, b 3HaiHTejibHOM Mepe KoppennpyioT c
HnaMBH^^ya^bHoH 6e^HocTbio, a HRaHBHayanMCTCKas h CTpyKTypanHCTCKas
nepcneKTHBbi aana^OTca B3aMM04ono.iHK)iiiHMH. KpoMe roro, pe3yjibTaTbi
HCCne^OBaHH^^ rOBOpflT O TOM, MTO npO^HBaHHe B cejIbCKOH MeCTHOCTH
cymecTBeHHo noBbiuiaeT BeposTHOCTb 6eflHOCTH. C flpyroB CTopoHbi,
KOHTpanb KjnoieBbK napaineTpoB puHKa Tpyaa b 3Ha^HTejibHofl Mepe
yMeHbuiaeT TaKyro 3aBHCHM0CTb. Hhumh cnoBaMH, CTpyKTypHble (JKucTopu
B oojibiueB Mepe, neM HHanBH^yajibHbie, o6bcHK>T Bap^auHH 6eflHocrn.
B.L. Allen b cTaTbe, nocsameHHo^^ aHa^H3y pacoBoro h reHaepHOro
HepaBeHCTBa B aMepHKaHCKHX aoMOBJiaaeHnsx37, onHpaeTca Ha co^HanbHOnpocTpaHCTBeHHyro nepcnein-HBy, KOTOpas noMOraa eB o6HapyHTb cbj^^i.
Me-A-j^ couiiaJibHbiMH h npocTpaHCTBeHHbiMH (ĮiaKTopaMH. OHa onemmaeT,
b KaKOii creneHH B3aHMoaeHCTBMe TaKHX noKa3arene^, KaK paca, reHaep h
Mecro npojKMBaHHa o&bCHaeT eaptiaunu b AOMoanaaeHHH cpe,in juoAefl,
He cocToamHX b 6pae. B.L. Allen yo"eaHTenbHO apryMeHTHpyer, mto
aoMaMH b ue^OM aBJiaerca reorpacĮmiecKHM (Į)aKTopoM; hx
eHHe 3aBHCHT ot iciacca, pacu, reHjepa h ooecneiHBaeT aocTyn
k CTpyicrypaM BO3MO)KHOCTeH. Pe3yjibTa™ Hccjie^oBaiiMa noKa3anH, mto
BJia^eHHe ^omom b 3Ha^HTenbHOH Mepe o6ycjiOBjreHO (Į)aKTopaMH pacbi h
MecTa npmKHBaiuui. TaK, ncHTejin Heropo^^CKnx o6jiacTeii h Šejiue HMeioT
6ojrbuie uiaHCOB Bjiaaerb co^cTBeHHUM aoMOM, HeM ropo)KaHe h a(įjpoKpoMe

Toro,

Kax

o6Hapyxiuia

B.L. Allen,

pacoBoe

J6 Cm.: Cotter D-A. Poor People in Poor Placcs: Local Opportunity Structure and
Household Poverty // Rural Sociology. 2002. ffs 4. P. 534-555.
37 Cm.: Allen B.L. Rače and Gender inequality in Homeovvnership: Does Place Make a
Differcnce? // Rural Sociology. 2002. >fs 4. P. 503-621.
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HepaBeHCTBo

b

^OMOBJiaaeHHH

coKpamaercn

ropa3^o

6ucrpee

b

HeropO^CKHX o6jiacTsx, h^m b ropo,aax, xotjj h He Hcne3aeT nojiHocTbK).
Cboh B3rjiw Ha npoG^eMy TeppHTOpHanbHoro HepaeeHCTBa npe^^jiaraeT
couHOJior H3 yHHBepcHTeTa imara Oraffo A.R. Tickamyer. B CTaTbe,
nocBJtmeHHOH ananioy KaTeropHH npocTpaHCTBeHHoe HepaBeHCTBo, c
tohkh 3peHK9 6y,Aymero couhojiofhh38 0Ha noKa3biBaeT, Kaic nojio^KeHue b
npocrpaHCTBe (įtopMHpyer couHanfaHyio cTpytcrypy h couHajibHbrti npouecc,
BbicTynaeT TeppHTopHanbHbiM Bbipa%eHHeM cou>ianbHbix oTHouieHHfi h
npaKTHK, k^lk cBH3aHbi M&xjsy coooh npocTpaHCTBeHHoe h counanbHoe
L. Lobao aHajiH3HpyeT npocTpaHCTBeHHoe HcpaaeHCTBo pemoHOB
ClllA39
H, B
HaCTHOCTH, KOHUeiITya^^H3HpyeT
pim <įaKTOpOB,
npo^y^HpyK)iiiHx ^^HHaMHKy HepaBeHCTBa Ha py6ece XX — XXI bb. OHa
OTMe^aeT, 8o-nepBbix, nosBjieHHe hobux onaroB HepaBeHCTBa,
conpoBoacaaiomee 3Kohomhhcckhh pocT. 3to CBHAeTeJibCTByeT 06
H3MeHeHHH

np^KHeH

3KOHOMH^ecxHfi

pocT

TeH^eHUHH,
coKpaiuaji

B

COOTBeTCTBHH

HepaseHCTBO.

C

KOTOpOfi

FlpHMepaMH TaKoro

pa3BHTHfl CHTyaUHH CT3J1H HCCJieAOBaHHbie aMepHKaHCKHMH COUHOJIOraMH
^^eHBepCKHe 4>eHOMeHbi h <o4>4)eKT AcneHa, r^e 3KOHOMHiecKHH pocr,
b ochobc KOToporo nea^aj^H npHpo^Hbie pecypcbi, npHBeji k BurecHeHHio
cpe^Hero KJiacca; cejibCKHe o6jiacTH aMepMKaHCKoro Cpe^aero iaiiana
HCnblTaJIH CTpeMHTeJIbHMH HaiUIUB HMMHrpaHTOB C HH3KHM ypOBHeM
^lOXO^a; pOCT HH^yCTpHaJIH3ai^HH H npOH3BO^CTBeHHbIX BO3MO3KHOCTCH
cejibCKoro xo3SHCTBa npHBeji k yBeJiHHeHHK) MHCJia (Į>epMepcKHx xo3sflCTB
H HCHe3HOBCHHK) B ^pyiTIX4 . BO-BTOpbIX,
coxpaHflK>meeca HepaBeHCTBo TaKHx
cejibcioi^^ K)r, oSnacTH Ha rpaHHue ClllA h Mckchkh. AnnanaHCKHe ropbi
h HeKOTOpue ^^pyr^e, KOTOpbie npo^OjracaioT cymecTBeHHO orcraBaTb b
pa3BHTHH41.
B-TpeTbHX,
TCppHTOpHaJIbHbie
nOCJie^CTBHJI
^^ nojiHTHKH, nocTpoeHHOH 6e3 y^eTa TeppHTOpHanbHbix
ocoSeHHocreH. KaK OTMenaioT b cb3h c 3thm D.T. Lichter h R. Jayakody,
38Cm.: Tickamyer A.B

Space

matters!

Spaliai

inequality

in

ftiturc

sociology // Contemporary Sociology.Washington, 2000. Vo!. 29. Issue 6. P. 805-813.
39Cm.: Lobao L. Conlinuity and Change in Place Stratificalion: Spatial Inequality and
Middle-Range Territorial Units // RuraI Sociology. 2004. Ke 69. P. I -30.
* Cm.: Drabenstott M., Smith T.R. The Changing Economy of the Rural Heartland //
Economic Forces Shaping the Rural Heartland. Kansas City: Federal Reserve Bank,
1996. P. 1-11.
41 Cm.: Duncan CM. World Apart: Why Poverty Persists in Rural America. New Haven:
Yale Univ. Press, 1999; SaenzR., BallejosM Industrial Developmcnt and Persistent
Poverty oi the Lo\ver Rio Grande Valley // Forgotten Pfaces: Uneven Deveiopment in
Rura! America / Ed. by I.A. Lyson, W.W. Faik. Lawrence: Univ. Press of Kansas, 1993.
P. 102-124.

234

nepe^ana
6ojiee HH3K0TO ypoBHS BJinaeT Ha Mone^u npocTpaHCTBeHHoro
HepaBeHCTBa, h arpapHbiM ofijiacnrM cjioncHee npHcnoco6HThc k 3toh
42. B-MeTBe'pTbix, BO3^^e^^cTBHe rjio6ajibHo^^ 3kohomhkh Ha
HaH5ojiee aBHoe b npMux HHOcrpamibix HHBecTHUHx,
aeMbis TpanciianHOHajibHbiMH KopnopammMH, h, KaK npamino,
jiaTeHTHoe b npeanomeHHH hobmx pei HoHaiibHbi\ 6n3Hec-npoeKTOB
opraHaMH rocy^^apcTBeHHOH n MyHHUHnanbHO^i BjiacTH.
HayHHO-coimojiorHHecKHB aHanH3 coiuiajibHO-TeppHTopHajn>HOro
HepaBeHCTBa h BkipaooTKa npaKTHMecKHX peKOMeH^auHH no ero
coKpameHHK), raioKe KaK npaKTHMecKa^ nojiHTMKa ueHTpajibHbrc h
perHOHajibHbix BJiacTeH b rocy^apcTBe ^ojDKHbi npoBo^HTbca c yneTOM
^HJieMMbi equality — efficiency (paBeHCTBa — 34(}>eicTHBHOCTH). Cyrb ee
COCTOHT B TOM, 1TO flOCTH^eHHe yCTO^HBoro perHOHajIbHOrO pa3BHTH!l
bo3mocho

jiauib

Ha

ocHOBaHHH ^HHaMH^ecKoro

GajiaHca

Me^K^y

HanpaBJieHHblMH
Ha
BbipaBHHBaHHe
COUHajIbHO^
HMecKoro nojiojKeHHs peraoHOB (perHOHajibHbix o6mHOCTeK), c
CTopoHbi, h o6ecneHeHHe 3(})(į)eKTHBHOCTH o^^iųecTBeHHoro
npoH3BoacTBa (Ha Me^KperHOHaiibHOM ypoBHe), c apyroB.
ripaKTMKa noKa3UBaer, hto bcjikhH pa3, KorAa ynop ^ejiaercu Ha oahom
H3 3TMX OTyX acneKTOB, B 06lUeCTBe B03HHKaK)T H yCHJlHBaiOTCS
^ecrpyianBHbie npoueccu, KOTopue (ecjiH hx He CKoppeKTHpoBaTb) paHO
HJIH n03AH0 npKB0^)IT K CHTyaUHH, 4peBaTOH COUHanbHbIM B3pbIBOM M/HJIH
TJiy6OKHM 3K0H0MHieCKHM KpH3HCOM.
3(ĮxĮ)eKTHBHOCTb o&beKTHBHO npe^nojiaraer pocT couHanbHoro HepaBeHCTBa
perHOHOB (ycneuiHbie flAepHbie perHOHbi pa3BHBaK>Tcii 3a c^eT
nepH(j)epHHHbix, nepMaHeHTHO yBe^HMHBa^ ^icraamno Me5K^y hx
COUHanbHO-SKOHOMHMecKHMH nOKa3aTejUMH M, COOTBeTCTBeHHO, ypOBHeM
JKH3HH HacejieHHH, 3T0 npHBO^HT K 06"oCTpeHHK> MOKperHOHa^bHOfl
HanpaKeHHOCTH h ^peBaTO MaccoBHMH 6ecnop)iaKaMH jih6o 3kuhmh
rpaataaHCKoro HenoBHHOBeHHS Ha nepH(Į)epHH, KOTOpbie paHO hjih
no3^HO CBe^yr Ha HeT Bce 3KOHOMH4ecKHe ^ocTH^eHHa b 4pe).
Hao6opoT, CTpeM^eHHe k MaKCHMajibHOMy paBeHCTBy pemoHOB HeH36e>KHO

6oraTCTBa

^KOHOMHHCCKHMHnOTCpSMH,CBX3aHHbIMHC
(nojiHTHHecKHM) xapaicrepoM nepepacnpeflejieHH
(npHfibijiH) or sKOHOMHiecKH ycneinHHX peraoHOB k

^enpeCCHBHblM. Oie^^CTBHeM STOTO CTaHOBHTCd, C OflHOfi CTOpOHbl,
CHHweHHe o6uihx

42 Cm.: LichlerB.T.. Jayakody R. Wclfare

Refonn: How Do

Success//Annual Reviewof Sociology. 2002. ^ 28. P. 117-141.
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X(sficTBa h cnoji3aHHe b iKOHOMHMecKHfi KpH3HC, c flpyroH — HapacTauMe
He^oBojibCTBa b flepHbix perHOHax, xoth h MCHec ocTpoe, leM b nepBOM
cnyiae.
FlpHMepbl HapyuieHHK 6aiiaHCa MOKAy paBeHCTBOM H 3^<])eKTHBH0CTbI0
MHoroMHCJieMHbi. HaH6ojiee spKiie H3 hhx — nojiHTOKa flOcra^ceHHsi
couHajihHO 3KOHOMHiecKOro paBeHCTBa pemoHOB, nocjie^OBaTejibHO
npOBOAHBUia^O B CCCP H 3aKOII4HBIljaSCH CHCTeMHbIM KpH3HCOM
COBeTCKOrO o6uieCTBa; poCT COUHaHbHO-3K0HOMHHeCK0H aCHMMCTpHH
(HepaBeHCTBa) coBpeMeHHoro rjio6ajiH^Hpyiouieroc]j MHpa,
sero cianą cep^s jiOKanbHbix boSh M^KOy nepij>epHHHkiMH h
rocy^apcTBaMH, pacnpocrpaiieHHe npaKTMK Me^tayHapoaHoro reppopM3Ma
HT.n.
ripo^^jieMa couHanbHo-TeppHTopHaJibHoro HepaBeHCTBa npHo6peTaeT
BCe 6ojibiiiyio ocTpoTy b coBpeMeHHoK Pocchm. riocjie 0TKa3a ot
COUHa^MCTHMeCKHX npHHUHnOB pa3BHTH)l 3K0H0MHKH, O^HHM H^ KOTOpbiX
6biJio crpeMnemie K ^ocTtnKeHHK) couH^bHO-3KOHOMHteCKoro paBeHc^^a
perHOHOB, npoHcxo^HT BO3pacTaHHe hx HepaBeHCTBa npaKTHMecKH no BceM
noKa3axejijiM.
MHonie <]>aicTopbi HepaBeHCTBa, mto Ha3WBaeTCfl, jie)KaT

Ha

noBepxHOCTH. Cpe^H hhx; pa^HiHoe reorpa<Į>Hfecicoe nojioxeHHe (no
OTHOuieHHio perHOHOB ^^pyr k ^pyiy, k nojiHTMMecKOMy L^eHTpy. coce^HHM
rocyaapcTBaM), pa^iH4Hbie KJiHMaTHiecKHe ycjiOBHa (oi KpaflHe cypoBbix
Ha

ceBepe

^o

6jiaronpH^THbix

Ha

lore):

pa3JiHiHbiii

ypoBeHb

3KOHOMHiecKOrO pa3BHTHa, MHTerpHpOBaHHOCTH B pOCCHHCKHfl H MHpOBOii
phIHKM M
T.^^. Ha 3TH o6beKTHBHb[e
(ĮjaKTOpbl
HepaBeHCTBa
HaKjia^biBaK>Tc^

h ycmiHBaiOT hx cyS"beKTHBHbie, TaKHe KaK

couHOKyjibTypHbie h noBe^eHiecKHe xapaicTepHCTHKH HacejieHiui peraoHOB
(HanpiiMep, ^OCTHWHTejibHbie b 3kohomhhcckh pa3BHTbix pernoHax h
naccHBHO-noTpe6HTejibCKMe b ^enpeccHBHbix), MHrpauHOHHbie o^KH^aHHH
(MMMHrpaUHOHHOe no OTHOUieHHK) K
pa3BHTWM perHOHaM H
SMHrpauHOHHoe b oTCTajiux), no^HTHKa peraoHanbHbix anacTefl
(caMOCTOHTeJibHan h nKH^M\iHHast b pa3BHTbix perHOHax h naccHBHO^
BbDKHAaTenbHaa b OTCTajiux) h t.ū.
B coBercKoe BpeMa TeMa HepaBeHCTBa perHOHOB CCCP He pa3BHBanacb,
O^HaKO c na^ana 1990-x rr. yrBep^caeHmi o couHajibHOM HepaBeHCTBe
perHOHOB POCCHH J^Ke CT3J1H 061IIHM MeCTOM. CeTOaHS npHHUHllMČUlbHO
H3MeHHJicx TeopeTHiecKitH noflxoa h k aHajiH3y HepaBeHCTBa, h k
vcjtobhsm ero npeoaojieHHS. CeroaH 3aaana į^opMynHpyeTca TaK —
C03AaHHe paBHblX BO3MO>KHOCTe
np^ COXpaHeHHK COUHajlbHO3KoHOMHHecKOH aCHMMerpHH perHOHOB. FIpaBAa noKa 3Ta Ba^HeHiiiafl
a cme He naxo4MT cBoero 3<tx))eicTHBHoro pa3peuieHHa.
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He

CHHMaerca

c

noBecncH

ami

h

npo&neMa

niy6oKOro

coųHOjioraHecKoro anajima <Į>aKTopoB peraoHanbHoro HepaBeHCTBa.
BcaKHH pa3, KOrAa 3a^OAHT peHb O pCt{K>pMHpOBaHHH, AeMOKpaTH3aiiHH,
OIlTHMajTbHOM ynpaBJleHHH H T.JI., IIOJIHTHKK rOBOpST O CJKHKHOfl
coiuia^bHO-TeppHTopHajibHoB, ^^HOKynbTypHOfi, KOH<j)eccHOHajibHoR m
HHoii cTpyicrype Hauiero rocyaapcTBa. 3to BHOBb a bkor^ aKTyanH3HpyeT
iM cjie^cTBMeM couHajibHO-TeppMTOpHa^bHoro HepaBeHCTBa
couHanbHO-TeppHTopHajibHa^ ciparai))HKanHS - ycTofiHHBaii
HepapxHMecKaa CHCTeMa OTflejibHbix TeppH-ropHH (^oKycoB, nocejieHHfi,
perHOHOB, rocy^^apcTB, MaKpoperaoHOB) h aHCjiouHpOBaHHbix b hhx
COUHailbHO-TCppMTOpHajlbHbIX(perHOHajIbHbK)06lKH0CTeii,
CKjia^biBaioutaflc^^ b 6oee mnpoKHX npocTpaHCTBeHHbix paMKax (crpaHbi
MHpa) h HB.nsmuascs npoayirroM npoH3BO^^CTBa h BocnpoH3BoacTBa
couHajibHo-TeppMTopHajibHoro HepaBeHCTBa.
BaUCHeilUIHMHKpHTepMUMHCOUHajIbHO-TeppHTOpHajibHOii
CTpaTH4)HKaUHH BbICTynaiOT: 1) nOJIHTHHeCKa^ ^HCnO3HUHH TeppHTOpHH
(TeppHTOpHajibHoB o6iuhocth) bo BJiacTHwx HepapxHHecKHX CMCTeMax
a) BHyTpHrocy,aapcTBeHHbix (cTOJinua — perHOH — paitoH —
MVHHUHilajiHTe-r). 6) MeyiyHapo^Hbix (Merponojina — kohohim, nojuoc
CHjibi — o&beKT nojiHTHHecKoro ^aBJieHHD h T.n.; 2)ypoBeHb
3KOHOMqecKoro pa^BUTna, bo - nepsux, xapainepn3yK)mHH B03MO)KHocTb
OaHOM COUKa^^bHO-TeppHTOpHajIbHOii o6lUHOCTH KOHTpo^HpOBaTb
3KOHOMHMeCKyK) aKTHBHOCTb ^^pyro^^ H nO3HUHOHMpyK>lUH^ TeppHTOpHH
(jierHOHbi) b KOHTHHyyMe s^po — noJiynepH(})epHa — nepH(J)epH, boBTopbix,

orpa^taioiuHil

HaceneHHa
h,
TeppHTOpHH
B

couHanbHO^KOHOMHiecico

cooTBeTCTBeHHO,
O^uieCTBeHHOM

(He)npHBJieicaTejibHOCTb
MHeHHH
^aHHOH
COUHajlbHO-

TeppHTOpHajibHofi o6imhocth h conps>KeHHbix c Heti b paMKax 6ojiee
UIHpOKOH ae^OCTHOCTH. FlOMHMO Ha3BaHHb[X, BTOpHHHbIMH KpHTepKflMH
CTpaTH(|)HKauHH TeppHTopHR Moryr 6biTb: a) ecTecTBeHHbie: pe^be^į)
MeCTHOCTH,KJiHMaT,npocTpaHCTBeHHoenojioweHHe,
pecypcoBOopy^teHHOCTb; 6) reonojiHTHMecKHe: 6jiH3OCTb/yaajieHHOCTb no
OTHOiueHHio k conpeaeJibHbiM (He)^pyjKecTBeHHbiM TeppHTopHJiM
(perHOHaM. rocy^apcTBaM). ypoBeHb 3amHiueHHOCTH TeppHTOpHH ot
B03MO)KHoro Bpa)KecKoro BTOp>KeHH
h T.fl.; b) couHOKyjiviypHbie:
pacOBbie. 3THHHeCKHC KOH(^>eCCHOHaflbHbie H ^^p.
Ecjih b cpasHHTeJibHo He^aeHeM npomjioM (no Ha^a^a XX b.)
COI(HaJlbHO

-

TeppHTOpHa^bHbie

CTpaTH<j)HKailHOHHbie

CHCTeMU

CKJiailbiBajiHCb jioKanbHO b pa3JiMMHbix reorpa(j)HMecKHX 30Hax njiaHeTM (a
name b npeaejiax HaiUioHiLibHsix rocy^apcTB), to b Hacroamee Bpenu
cyujecT^yeT e^MHasi rjio6anbHan cHcreMa (ceTb), oxBaTbiBaioutafi Bce 6e3
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ncKjiK>Menna rocyaapcTBa, Maicpo- h MHKpo- perHOHU, nocejieims h
cpaBHHTejitHO He6ojibiHHe jioicycbj b hx cocTaBC.
Y^naMH raKOft cera, ^aHHMaioutHMH HaH6ojiee BbicoKHe craTycHbie
TeppH-ropHajibHbie no3HUHH BbrcrynaiOT: a) Ha rao6ajibHOM ypoBHe —
ajepHbie rocy^apcTBa h hx C0K)3bi (npeaciie Bcero. C111A EC h JlnoHHS), a
laote

Bce

KpynHefiuiHe

ropo^a

MHpa

(Meranojmcbi).

6) Ha

rocy^apcTBeHHOM ypoBHe — crojnma h cmnMUHbrii perHOH, a TajoKe
apyrae naepHue pernomj crpaHbi h hx nojiHTHKO-sKOHOMHiecKHe uempid
(perHOHajibHbie ctojimuh), b) Ha perHonanbHOM ypoBHe — ueHTp perHOHa
(ksk npaBHjio. KpynHbiH ropo^) h bucoko HH^ycrpnain^oBaHHue ropo^acnyTHHKH (npH hx HaJiHHHM): r) Ha jiOKanbHOM (noceJieHMecKOM) ypoBHe —
aflMHHHCTpaTHBHbifi

h

KyjibTypHbiii

ueHTp

(ropo^a,

ce^a),

KOHuempHpyioiuHH b ce6e cneKTp conna.ibHbix 6jiar (aaMH
yųpe^^ueHHH,

^ocyroBbie,

KyjibTypHije,

ToproBue

ueHTpu,

60^^bHHI(bl, H T.fl.).
CJio^KHBma^c^ k HacronuieMy BpeMeHH couHajibHO -^^ppirropH
CTpaTH<į)HKauHH 0Ka3biBaeT cymecTBeHHoe BO3AeHCTBHe Ha
•reppHTOpHft H flH010UHpOBaHHbIX Ha HHX COUHajlbHO-TeppHTOpHaj!bHbIX
o6mHOCTeH Bcex ypoBHeii. Ba>KHeHuiHe npo^BJieHH^ TaKoro BO3^eHCTBMa:
a) nOJIHTHMeCKJie (xapaKTepH3yK>T B03M0JKHOCTb BOeHHO-nOJIHTBMeCKOro
BJIH8HHS,

BnjlOTb

^^O

BMeiUaTC^bCTBa

COUHajlbHO-TeppHTOpHa^bHbIX

o6mHOcreR o^Hiot -reppHTopHH bo BHyrpeHHHe flena flpyrax, n3MeiieHHe
nOJIHTHHeCKHX
pC/KHMOB,
(|)aKTOpbl
o6meCTBeHHO-nOJIHTHMeCKOH
(He)cTa6iinbHocTH h t.^.); 6) 3KOHOMHHecKHe (oTpa^caioT aHuaMHKy
TCppHTopHanbHoro pa3^^ejieHHa rpyaa, iianpan;ieHna ^BH)KeHn KanHrajia,
MaTepnajibHbK pecypcoB, paSoMe^^ chjh>i h ^^p.): b) coUHOKyjibTypHbie
(noKa3btBaK)T pa3BHTHe CHcreMbi o6pa3OBaHHn, H3MeHeHHe crpyKrypu h
KBanH<j)HKauHH npo<Į>eccHOHajibHbix rpynn, cooTHOuieHHs tnaccoB h
coi^HajibHbix cjioeB b cocTaBe HacejieHH^ h T..q.). r) MHrpauHOHHbie
(onpe^^ejmioT HanpaajieHHOCTb MHrpauHOHHwx noroKOB H3 couHajibHO,
3KOHOMHMeCKH H nonHTHHeCKH He6jiaronOiiy^HbIX TeppHTOpHH C HH3KHM
cTatycoM Ha TeppHTopHH c 6ojiee bucokhm CTaTycoM). rioc^eflHee
oco6eHHO

sbho

H^jiK)CTpHpyeT

^BH^eHHe

rac"rap6aHTepoB

H3

HH3KOCTaTyCHbIX CTpaH H perHOHOB A3HH. A(j>pHKH, JiaTHHCKOfl AMepHKH B
BucoKOCTaiycHbie cipaHbi 3aiiii4Hoti EBpon^ h C111A, a TaioKe Ha
BHyTpHrocyflapcraeHHOM ypOBHe — MHrpamtio ta cenbCKoii mccthocth b
ropoaa.
CouHanbHO-TeppH'TOpHanbHaa CTpaTH(})HKauHa, TaKJKe KaK h jie>Kaiuee b
ee ocHOBe couMajibHO-TeppHTopHajibHoe HepaBeHCTBo aBjimoTca b
HacTOflinee BpeMS h npe^MeTOM couHojiorHHeCKoro a^ajiH3a, h o&beKTOM
couHa.-u.HO - nojiHTKHecicoro KOHCTpynpoBaHHa b rno6ajibHOM MacuiTaSe.
3thm b 3HaiHTejibHOH CTeneHH 0&bCHeTc
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to BHHMaiine. Koropoe

H3_V4eHHK) HX UHHilMHKH He TOJIbKO COUHOJlOrU, HO H rtOJlHTHKH,
o6mecTBeHHbie Sfimejm, CMM.
The methodological questions for the research of regionai and
urbanistic developmeot pro b lems
Vladimir V, Zyryanov, įgorP. Ryazantsev
Summary
This article covers the factors which make actual the consideration of
methodological questions for the research of regionai and urbanistic
development problems. First of all, it is the process of a deepening of sociallyterritoriaJ inet^ualities and increase in their variety.
The foundation of methodological approaches of the specified problems
research was laid in works of sociologists, geographers, region experts about
hundred years ago. The representatives of sočiai ecology (R. Park, etc.) were the
first who have regarded sočiai aspect of a territorial inequality as of paramount
importance for their researches. Later it has received development within the
limits of urbanistic and agrarian sociology.
Territorial inequalities and spatial variety of societies interest modem
sociologists for several reasons; 1) taking into account the territorial features
allows to reconsider some theoretical positions of the general sociology; 2)
research of the actual sočiai problems caused by the reasons of territorial
character, expands sphere of interests of socioiogy; 3) enrichment of
sociological methodology by achievements of geography allovvs to find out new
aspects of research problems and interpretations of data; 4) experience of
territorial inequalities researches, increases influence of their results on
international and internal policy.
Giddens has paid attention to spatial aspect of a sočiai inequality, and then it
was considered in works of B.L. Allen, D.A. Cotter, D.T. Lichter, L. Lobao,
D. Massey, D.X. McLaugblin, A.R. Tickamyer, R. Saens, and R. Jayakody. The
methodological approaches, allowing them to reach the result, are spatial
comparative approach, synthesis of individuafist and structural prospects,
ordering of regions on a line a kerne! - semi - periphery - periphery", use of
sočiai ly-spatial prospect, consideration of problems through the prism of
dilemma equality - efficiency".
The basic directions of sociological researches of socially-territorial
inequalities formulated in this article are:
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•studying of the factors generating non-uniform reproduction of poverty

and riches in different regions;
•The comparative analysis of the forms of socially-territorial inequalities
and studying of the factors influencing on a level of regionai societies well-

being;
•Research of sočiai practices, mediated by an originality of concrete
territory;
•Search of ways of achievement of sočiai harmony and validity at steady
reproduction of a socially-territorial inequality as element of the modem
system of a society.
Key words:

methodological questions of regionai research, spatial

aspect of a sočiai inequality, history of sočiai ecology

VILNIUS SPACE AS THE FLOW
Anelė Vosyliūtė
Institute for Sočiai Research.
Saltoniškių str. 58, LT-08105 Vilnius
avosyliute@takas. lt
In the paper the authoress analyses some features of Vilnius city: its
symbols in literature and art, development from the beginning and modern
space. The properfy of a system of flows is reflectivity; created and recreated in
these flows are spaces and signs. The pro-western way of development of city
(mostly creating relationship which involves 'promise': consumer,
entertainment culture) is represented by modern Vilnius. The construction of
city space is understood as the expression of contestant economic, polttical and
cultural powers.
Using the concept of space sociology authoress reveals different places of
city, their evaluation in the consciousness of people. Some buildings (of
factories, of national, sočiai and cultural societies, of schools, of banks, of
churches) were the places of people's meetings and identity formation. The
authoress shows how consumption process reflects the sočiai and cultural
change and orientation of people to Western goods and culture models novv.
Consumption as the mark of independence time and as the element that can
structure people in a new way is analysed. The changes in spiritual and
religious Iife after fall of soviet regime in 1990, the places of „Caritas" as used
by marginals in the city's space are revealed.
Key words: symbols of Vilnius, historical periods of city development,
religious space, coosumptioa sphere
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Symbois of Vilnius in literatnre and art
Vilnius theme - its objects' reflection in history' s sources, fiction,
poetry, paintings, sculptures is very extended; Vilnius as creative impulse

awaked the vvritings of many authors from different nations and times. M.
Kulbak wrote about the city: „Some in a tales is waiking your
rooftops./Only he is stirring in the city by night./He listens. Old gray
veins quicken - sound/ Through courtyard and synagogue likę a hoarse,
dusty heart./ You are a psalm, spelled in clay and in iron./Each stone a
prayer, a hymn every vvall" [1: 17]. Some Vilnius - city of postwar
mitologema was created. The authors are usually concentrate about city's
centre- the Gediminas prospect, the Lukiškės square, Užupis; as
opposition are new districts, which are reflected as monotonous,

primitive, vvithout soul, therefore disliked by people and writings. To
movė from the centre to new districts especially for intellectuals means to

reduce their sočiai status and prestige. Such distrct as Užupis is reflected
in modern vvritings (Kunčinas, Gavelis, Gutauskas) as the identification
site of marginals as well as painters, poets, related vvith romantics,
freedom, nonconformism. Poetess J. Vaičiūnaitė [2] in her oeuvre is

affirming the city by hymns to the historical and architectonic Vilnius,
admiring its past actors as aristocracy, and sacred places. She settles in

her poetry the city's players - inhabitants of the Upper and Low Castles
{Barbora') and some etements — the sites as fountains, the vvalls and
weather changes (as snow, slob). Later instead of the swank Vilnius in
her poetry emerges old town as marginai - sad, tired, helpless, vanishing.

But the image of Vilnius old city as holy, significant, aesthetical,
magnificent survives. A. Ramonas in his writing imagines the city as the
contradiction among urbanistic space and nature. For J. Kunčinas [2] and
Gavelis R. [3] the old tovvn is more profane, ordinary, practical site vvhere
lower layer lives; he fixated and reveaied several meanings of some

places (mostly in Užupis - cafe, old houses, vaults, huddles of marginals).
It is the contrast to the rich, philistine, positive, successful Vilnius. R.

Gavelis in his vvorks (Gavelis R. „Vilniaus pokeris", „Vilniaus džiazas")
determines the soviet negative City's conotations: the Gediminas Castle's
tower is weak, it is the symbol of the profanation of history, likę
disability of nation in colonial situation, as the symbol of castration. This
autoironic conception is the oposition to the traditional centrist and

optimistic point. The author stresses the understanding of city by the love
- hate relation; in the analysis the black and mystery strengths („They"as
enemy, as some institutions - knowing all, persecuting human beings) are
incorporated. Many casualties of the past are rallying as color, forms and
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smėlis of the city space; sometimes the Identification of the hero is part
of his validation (as despair, hate to the self, accordance to the anger or to

hebetude of the soviet being). Gavelis determines Vilnius as colonial city,
and its native inhabitants in soviet time - as having the mentality of the
slave; some of them have self- trick Identification. People transfer to the
city their empathy and suffering, the spiritual needs: this Identification is
the love, search for animus or anima (C. G. Jung conception). And so,
according to V. Kelertienė, Vilnius is a very rich and capacious symbol

[4]. Churches, Castles, streets are the symbols of Vilnius in the graphics
of A. Kmieliauskas, in A. Stasiulevičius' paintings („Paintings of the
Royal City"), and in many other works of different artists.
The beginning
Vilnius alvvays was not only the largest town of Lithuania but in the
consciousness of people and nations always was the capital. It is situated

by the confluence of the rivers Neris and Vilnia in a strictly cut and hilly
place. The Neris divides the tovra into two parts. It is thought that the
name of Vilnius is derived from the Vilnia stream that flows into the
Neris. The founder of Vilnius is considered to be the Grand Duke of

Lithuania Gediminas. The name of Vilnius was mentioned in the written
chronicles for the first time in Gediminas' letter to the towns of Western
Europe in 1323.
During the 13th - 17th centuries an irregular network of streets
formed in Vilnius. Its structure resembles the veins of a plant's leaf or the

mouth of a river: there are no srraight lines, the streets widen at the
crossings flowing one into each other, sguares are of the form of an

extended triangle. Such structure is characteristic of ancient Lithuanian
settlements. Every street has multi-plane perspectives closed by towers
or domės rising behind the houses. One more feature characteristic of the

Old Town should be noted: its unique streets are lined up with most
ordinary houses and brick vvalls, without possesing a single signiftcant
structure.

Vilnius became the capital of the ancient Lithuanian State - the Grand
Duchy of Lithuanian - in the beginning of the 14th century.
Representatives of various European cultures made Vilnius their home.

Among them were German merchants and craftsmen, immigrants from
Poland and Bohemia, Russians, Byelorussians, Karaites, Tartars and
Jews.

Since 16 th century Vilnius lošt its political importance: the country
- seat relocated to Warsaw and Cracow, only are staying Lithuanian
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oligarchs Radvilos, Tiškevičiai, Oginskiai, Sapiegos, Pacai, and their
palaces [S]. Since the Middle Ages Vilnius was the boundary between
Catholicism and Russian Orthodoxy; there were Uniates Orthodox
believers (who acnowledged the supremacy of the Pope) too. The
capital's Catholic tradition manifested itself in the cult of the Holy
Virgin Mary of Aušros gate that has become the significant part of the
myth of Vilnius. In the 17-18 th c. it was probably the most significant
centre of Judaism in the vvorld [6].
Small but visible Muslime and Karaite communities existed (and still
exist) here. Vilnius was built by local residents, it did not belong to the
Hanseatic trade association: though it did not lack merchants and
craftsmen. Vilnius was first of all a city of rulers, a centre of spiritual

life; it was (and is) both a Capital and a borderline city, a bridge betvveen
different cultural regions. In the 16 c. in the city existed not only 2
castles but some faubourgs - Užupis, Šnipiškės, Antakalnis, Lukiškės,
Rasos; there lived about 30.000 inhabitants - workers, merchants,

craftsmen, clergy, noblemen. Since the XVI in Vilnius existed printing
house of P. Skorina, some libraries, since 1579 - Vilnius university
(estabiished by Jesuits), there was water - supply, wooden pavements.

Two intense wars among Lithuania - Poland State and Russia (1654-67)
and with Sweden (1702 - 09), later - plague (about 30.000 people
perished) and famine caused much damage to the city. Since the III
division of the Lithuanian — Poland State (1795), Vilnius became the city
of the Russian Empire.
Under Russian Government

After Lithuania's annexation which was carried out by Russia in
1795, Vilnius became a centre of the government and of the centrai

Governing Body as well. Civil and military institutions of the Russian
Empire were founded there. In the first half of the 19 th century the
confiscated palaces as vvell as the monastcries vvere turned into them;
Roman Catholic churches were converted into orthodox churches (a
number of baroque and classical residences and about ten churches were

deprived of their authentic exteriors). The relicts indicative of the
statehood of Lithuania vvere damaged by the czarist authorities - the
palace of the Lower Castle, the city's fortifying wall vvith gates vvere
destroyed, and after the revolt of 1831 the territory of the Higher and
Lower Castles vvere converted into a military fortress.
As N. Lukšionytė-Tolvaišienė in her paper „Historicism and Modern

Style in the Architecture of Vilnius" [7] noted, the graduates of the
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Department of Architecture of Vilnius University were replaced by
Russian architects.The authority's influencc upon the construction was

within certain limits. In 1840 in Vilnius I i ved about 54 000 inhabitants,
in the end of the centure - 150 000 (many of them were colonists from

Russia). Since 1890 2 bridges were built, tram with horses appeared.
The building of the representational Court palace( 1895), the bank
Department (1906), the School of Cadets (in the eighth decade), as well
as of Chemistry and Technics (1901), the Lukiškės Prison (1901)
emerged due to governmental support. A greal variety of other
establishments were built by private persons. The projects of the most
significant establishments vvere prepared in Petersburg, hovvever, the

majority of them were of local design.
Entertainment gardens with the outbuildings, such as wooden
kurhouses, summer theatres, skiltie and circus houses were widerspread.

Decorative pavilions of the ,Swiss style" and those of a Modem style
could be seen in the Garden of Botany and the Bernardin garden. On

Didžioji Street the building of the Town Hali was renovated, and a few
theatres and concert halls were estabiished. Inprivate houses (the project

of the theatre was created by the city architect who had eariier been
acquainted with the buildings of this kind in Vienna [7]. The Polish
theatre in Pohulianka 1913 in the local neo - Romanesque style. Movie
houses emerged in 1911, they have not survive. Since 1904 vocational,
national and cultural societies became the initiators of nevy interesting

projects although only some of them vvere able to built more impressive
residences [7],
Reconstructed buildings in the Old Town were made suitable for
hotels (,The Europe', ,The Italy'). Later new and luxurious hotels
emerged, vvith facades of the style of neo Baroque Ground floors of the
buildings vvere used for restaurants and confectionaries. Early in the 20
th century a few large trade houses of Modern style were erected [7]. The
exteriors of asyliums, bathhouses and hospitals vvere of less complex

design. Hospitals used to be of compact volume (the Jevvish Hospital,
Oculiar hospital), or of the type of a pavilion (the City hospital in
Žvėrynas) (see N. Lukšionytė-Tolvaišienė paper).
At the beginning of the 19 th century the first industrial
establishments vvere built at the big estate manors in the districts of
Vilnius. At the end of the century a fevv industrial zones - those of
Lukiškės(tanneries, savvmills), of Paplauja (brevveries, distilleries), of

Šnipiškės (building material manufactures) and that of Naujamiestis
emerged - the latter being connected vvhith the railvvay traffic. The
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Water - supply Station 1884 - established by the enginner F. Jasinskis
distinguished itself by its advanced technical Solutions and the aesthetics
of materials as well as the project of the Slaughter - house of the town 1888 - which was only party carried out. Electricity-station in 1901,
MarketHilIin 1905.
Tbe beginning of XX c.
At the tum of the century a few orthodox churches, Jewish
synagogues and Karate house of prayer were built. Among Catholic

churches and chapels the most imposing are the Church of the Most
Sacred Heart of Jėzus (1913, unfinished) and the monument of Three
Crosses (1916), the author - A. Vivulskis. According to N. LukšionytėTolvaišienė [7: 172], the architechture of dvvelling houses, residential
houses — palaces, small estate manors, vilias were widespread. Such
suburban residences as Žvėrynas, Verkiai, Tuskulėnai were characteristic
romanticism. In the town palaces Neo-Renaissance was prevalent. The

gentry was building brick and wooden houses; the landscape gardens
were in the outskirts of the town. The single-flat or two - flat houses

characteristic of the type of a homestead as well as many-flat cottages
were prevalent.

At the beginning of the 20 th century, on the basis of more strict
requirements of the hygiene the planning of the lease-houses became
more rational, the rooms started to be devided into certain zones, and
comfortable sanitary junctions were established. In 1915 Russians

abandoned Vilnius; they brought along many material and cultural
goodie; some signs of their occupation disappeared (the monuments of

brutal Muravjov - vvho was represser of the 1863 uprising and of
Russian tsarina Jekaterina II)
Since the second part of the XIX c. as one of the best educated group
in Vilnius society were clergy; they vvere active participants in the sočiai
and academic life of country - authors of the books on sočiai processes,

editors of scientific journals, regular publicists and leaders of the pastoral
and sočiai actions. Using concepts of E. Durkheim, K. Šaulys and M.
Eliade, and the materials of clergy writings, we can reveal their attitudes

to sacredness, sočiai and spiritual sphere, their endeavours in creating
religious space. Retrospection reveals that the image of clergy has their

roots in the mythology of Hero who is able to participate in the
transformation of individual, to fight with sočiai and moral evil and to
sacrifice. The representatives of Catholicism have been passionate
supporters of people's sočiai and spiritual development, the ieaders of
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national, sočiai, religious and cultural movements; as active
interparticipants in pastoral, moral. educalional and sočiai life of society
they were able to form the mentality of people. The churches were the
places of people meetings and identity formation, where the sacred
feelings to the \vorld and auratic culture were constracted. Very

significant was the role of clergy as the agents of sočiai influence as the
cause of human change; as the authorities pncsls were the intermediaries

solving conflicting problems by peaceful way. The development of
Lithuanian human and sočiai sciences in the late XIX c. - in the

beggining of XX c. especially was connected with the works of clergy,
their analysis of pressing sociopolitical problems (such as national
survival, escaping tsarism, sočiai rightness). The first book of sociology
was vvritten by priest K. Siaulys [8],

Under Poland nile
After the WW1, when Russian govemance was fmished, in the city a
tumble existed. Lithuanians, Poles, Russians. Germans were fighting for

the Vilnius government. In 1920 the Polish military forces occupyed the
city; Lithuania (capital was in Kaunas) did not recognize the occupation
of Vilnius. The economy and cultural life in the city were destroyed, the

inhabitants were mostly as unemployed, without food. Gradually the
sočiai order changed. The number of inhabitants augmented: in 1910 in
the city there were 186.461, in 1923 - 167.454, in 1928 - 190.172, in

1931 - 195.071, in 1937-208.478 inhabitants [9: 9],
In the sphere of industry and trade worked about 1/3 of inhabitants; in
the culture and education sphere - 3, 8 pere. The bourgeois way of life
cherished 1000 merchants, 90 the owners of hotels and restorants; in the

city was 3996 intelligentsia. In the city existed S.Bator University, Art
academy, Conservatoire, the Institute for Eastem European studies,
many national sočiai and cultural societies: Polish science society,
Lithuanian science society, the Jevvry science institute, the Byelorussian
science society, Lithuanian educational society, Lithuanian students

society and s.o. In the city existed about 200 different schools (with
17251 pupils). During this period the cultural life in the city developed in
the Polish language; Institute for Yiddish study was created. The cultural
life of all nations was very intensive. In the business sphere the
competition between Catholics and Judaic people existed. These culfures
were basic in Vilnius, the manifestation of their symbols - churches and

synagogues, Polish and Yiddish languages, feasts were significant events
in the city's everyday life.
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The Polish governance in 19!9 enlarged the city territory from 5000
he to 10.400 he. Some streets vvere paved anevv. The Lukiškės square
was constructed as a large marked place, where the people of difFerent
nationalities, sočiai status, from city and villages gathered. The most

popular traditional fair was of Kaziukas (in March). The titles of the
streets were changed following the Catholic and Polish tradition, the
monuments (of A. Mickievičius, E. Ožeškiene) - as well. But such

Vilnius became the province of Poland; cities likę Warsaw, Cracow
influenced here the fashion of material and spiritual culture. the
consumption models.

Soviet time signs
The Russian occupation began in 1940. Vilnius covered about 10000
hectare; in 1941 there vvere about 270 000 inhabitants. 1941.06 the
WWII began, Vilnius was occupied by Germany; during the war the city
suffered many losses. 3355 buildings, 30 pere. of factories were

destroyed, all bridges and many objects significant for the normai life
(and architecrural) were ruined. Many people perished (especially
Jewry). New soviet occupation began since 1944. 07 - from the

beginning all sočiai life was controled by soldiers and communist party
actyvists. The industrial period in the city began - many electrotechnical,
chemistry, light - industry factories were upbuilding; some living

distriets appeared: Žirmūnai (in 1970 with 40.000 inhabitants), paraitei Antakalnis. Lazdynai, Karoliniškes. Pašilaičiai, Šeškinė, Justiniškės, and
s.o. Since 1956 trolleybus and bus emerged. The structure of inhabitants

changed: if in 1946 there vvere 123 600 (after the war Polish people
emigrated), in 1976 - 446700 ( Lithuanian came from villages to work in
industrial and building, light - industry sphere), in 1980 - 492300, in
1986 - 554000 people. Many buildings for administration, governance,
education, cultural institutions were constructed. The streets vvere named
of V. Lenin, I. Cherniachovvski (hero of the war) Z. Angarietis, F.
Dzeržinskis, V. Kapsukas. The main features of the incorporation of

Lithuania into Soviet Union vvere: abolition of private ovvnership,
political control, industrialisation, urbanisation, and s.o. All spheres of
material and cultural life vvere ideologisationed. Some spaces, f.e.,
sacral vvere narrovved. Vilnius became international city; according to the

census of the population, in 1959 y. 236 100 inhabitants lived in Vilnius:
33,6% of Lithuanians, 29,4% of Russians, 20% of Poles, 7% of Jevvs,
6,5% of Belorussians, 2,8% of Ukrainians, 0,7% of other nationalities, in
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2001 there lived about 60 % Lithuanians, 19 % Poles, 14 % Russians and
s. o.
Consumption as tbe mark of Indcpcndencc time

Nowadays, new claims and ways of life are being discussed in the
society, people tend to take responsibility for their sočiai relations; new sočiai
movements (those of landowners, students, businessmen, pensioners,
women) give a potential for new slyles of life, new needs and interests.

Over the recent period the composition of the Lithuanian population
has fully changed. Business now takes part of the Lithuanian free market
system. Theoretically, business brings "equality" of gender. However,

the results of the investigation show that the target of "equality" has not
yet been attained. Even in business women face obstacles, since business
is still considered to be men's job. It could be assumed that openness of
the market and poor chances of employment elsewhere have offered
specific opportunities to people and stimulated them to engage in
business. Condition for starting business have become much more tough.
Presently, governmental and non-governmental organizations could
facilitate the solution of the problem by emphasizing vvomen's role in

business and by familiarizing the public with their sočia) and economic
contributions, which is conductive for a favourable image of business
men and women. Expansion of the activities and services of NGO is

highly desirable. Cooperation with local and intemational organizations
and universities could increase the weight of businessmen and women in
the society.

Consumption is a process related with the reproduction of the way of
life of people; it is a system of organized relations among the society and
environment. Not only production or free time activity, but the
consumption level also is the basis for the differences in society. The

attitudes and patterns of behaviour in the consumption sphere are as the
important resource of new life strategies. The system of public opinion is
characterized by pluralism of political views, difference in attitudes to
statė and private property, new consumption forms and a new concept of
everyday life comfort. The Lithuanian society movės away from postsocialist statė of lavvlessness by gaining experience in different activities,
connected with newly purchased ownership, private property. Sočiai
actions are becoming more oriented towards such achievements as

acquisition of material goods and property. The necessity of new choices
in the society leads to confusion. More and more different interest

groups emerge who want their material, political and cultural rights to be
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represented in different power fields. National independence also
manifests itself in the orientation at European culture, way of life, sočia]
and political norms of civilization. In public consciousness this

phenomenon is reflected as the search of cultural pluralism, involvement
in diversity of choices, transition to the world "without frontiers",
turning to new directions, toward the confusional order of post-modern.
People of the post-Soviet countries are preparing to live in a sočiai space,

in which the distribution of wealth and risk overlap. According to
I.uhmann, liberal ideology contains a hidden program for adjusting
society to risks.

Foreign goods were important for the society not only with regard to
their function, but as the symbols of availability, marking the end of the
constant shortages of different consumer goods in the Soviet period.

These goods also made it possible to get familiar vvith the European,
Asian, American consumer culture and way of life.
Consumption and everyday experience tend to standardize tastes and
values. Many middle-class families have replaced Russian-made cars

(vvhich are out of fashion now) by Western cars (Audi, BMW, Volvo,
Opel, Mercedes and others). This process reflects the sočiai and cultural
change, the orientation of people at Western goods and culture. The

display of material goods is part of a system of people reputation and the
mark of struggle for the taste. People are using today the consumption

behaviour to signify who they are to other people, from whom they hope
to gain approval.

Despites of difficulties in economic life the population has preserved
a relatively high purchasing povver, vvhich it can now use in Lithuanian
shopping centres sized and structured according to Western standards.

Earlier, people had to travel long distances to the shops in other cities or
even in other republics of the USSR to satisfy their consumer needs.
Nowadays consumption is the element that can structure (isolate or
integrate) people in a new way. Based on the content and the level of
consumption we can distinguish Severai specific subcultures: those of

rich people, commercial circles, of the poor, of young people, of
pensioners, of town-dwellers and people living in the countryside, of
people who are oriented tovrards foreign goods and those who prefer
domestic products. The level and structure of consumption, sočiai
attitudes to consumption depend on some variables, namely: sočiai class,
age, sex, as well as on the situation (every day activities or festive

occasion). For P. Bourdieu lifestyle is an expression of class position
which is identifiable to composition of types of capital - economic,
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cultural, sočiai and symbolic. According to him the styles of
consumption are the meatis not just of deploying economic resources

but also especially of exhibiting 'cultural capital'; sočiai distinction is
marked by tastes which are formed as part of class habitus [2].
The significant features of civilization is the abundance of both
choices and temptations people face as consumers. ln the behaviour of
women the feeling of the tension betvveen self-discipline and pleasurable
consumption is noted. Even when one need is satisfied, another will soon
replace it. The control of one's consumption means the control of
oneself, the relation to oneself, it is the question of the self-forming
activity or asceticism. Some women are seeking for conspicuous
consumption as to a way of improving their sočiai standing. In this case

consumption is vievved as largely a matter of gratifying vvants and
desires by means of goods and services that are vievved as nonessential

(luxuries), in vvhich case it is typically regarded as an arena of superficial
activity. Consumption is contrasted with real, significant activities such
as work, religion, or politics. For others the preparation of meals, the
control of consumption in family are the means witch reflect their
dynamism and activity. The analyse can be about the changing meanings
of products: national and foreign, everyday or festive, prestige or not.
Through the examination of the situation of women in consumption
sphere we can speak about their satisfaction with the quality of life. The
cosmopolitization of way of life influences the features of national

kitchen, the meanings of food, beliefs and attitude systems of
commensality, entertainment. The tastes are changing, they are

becoming as symbols of multiculturism. The choice of products is for
many women likę the act of individualisation.
The Lithuanian sociologists represent in their writings the problems
related to the different issues of the society's sočiai structure [9] and the
life of the poor. F. e., the authors of the sociological monography "The
poor: the mode of living and values" [10] reveal the features of
vagabond subculture, the situation of the beggars and poor in the
traditional Lithuanian culture and in modern sočiai structure, their
relations with more successful strata of society. In the research some
scientific approaches are outlined: interpretation, phenomenological,

existential, the concept of subjectivity.
At the šame time, officials, politicians, top managers, owners of

companies buy expensive, high-quality clothes in special shops with
foreign goods. Well-off people, having cars, often visit wholesale depots.

Hovvever, rich people have their own problems. They worry about their
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property, about their families and their own physical safety. Psychiatrists
maintain that often personai aff
luence changes the psychological statė of
the very rich.
Self-expression through consumption (especially clothes) is
characteristic for the young, especially women. Young people are the

frequenters of large market places where they are looking for cheap
fashionable goods. The needy and the artistic clients likę second-hand
shops. The dresses are the factor expressing the female subjectivity, they

take the possibility for the women to construct their identity. F. e., in the
later 19 century the bourgeoisien vvomen wore moming dresses,
morning gowns, vvalking dresses, travelling dresses, riding suits, tea
gowns, evening dresses and so on (E. Tseelon). Womens dress continued

for a long time to be imaginative, playful and aesthetic. With female
decorativeness we associate their expressivness of beauty.

Thinkiiig about religious space
The changes in spiritual and religious life after the fall of soviet
regime in 1990 infiuenced many initiatives; the process of the revival of
religiosity in society has received a considerable amount of research.

Religious reality is related with some signs - secularization of society,
modernization, the declining church-oriented activity of people. Since

1990 the role of the Catholic church in Lithuania is more important, the
religious life of people is open and free; some books and periodicals on
religion's philosophy, sočiai issues, history and education are appeared

(some classic vvorks vvere translated into Lithuanian). Sociologists in
their analyses about the level of religiosity and secularization, religious
minorities present the changing strength of religious role. Such features
of religiousity as church attendance, importance of religious rites,

traditional religious beliefs, adherence to religious moral norms, attitudes
towards church and its role in sočiai, cultural and political life in the
society are analysed. The research on religion shows the changes of

religiousness over a nine-year period (during 1990-1999) of
independence of Lithuania; the religious commitment of people has
increased: they went to church more often, more of them wish to have
religious ceremonies to mark births, mariages and deaths. Many
churches were renovated. Small chapels are constructed in hospitals and
prisons; the State and Church are seeking to give back to communities

all in soviet time desacralized places. In cellars of old churches (or in
special places) the funeral rooms were constructed or renovated. So, the

passing avvay for the community members is going now in more
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civilized manner. In democratic and free market society the Catholic
church begin to exist in new situation; its role as an institution during
creating new norms ischanging.
The places of „Caritas" are using mostly by marginals. Different

forms of charity exist in cities (Vilnius) from the foretime [10]. Charity
is the lašt and greatest of the Christian virtues; it is also recognized by
moralists in many religious and by nonreligious thinkers. Now the needy

is becoming more and more a sočia) and moral obligation; religious
organizations, the statė or community is under taking it. Charity is the
communication betvveen religious and other organisations, elite layer,

some rich firms and the poor people (marginals). The contacts among the
givers and the receivers of philantrophy reflect the vital relation between
the „strong" and „weak" parts of society. The charity helps to develop

their reciprocal confidence, the cultivation of democracy and good
activity, such emotions as mercifulness, contribution. Novvadays the

philantrophy is improving the life conditions of the lower class and
involves it to the vvork and cultural (religious) activity networks.
„Caritas"' centers in Vilnius exist mostly as organized at the churches.
According to our research material, poor people are estimating charity
better than the statė sočiai help, in their opinion, „because devotees
(mostly vvomen) in church organisations are more dedicated and not so
formai". So such „Caritas" places are giving for the marginals the
conditions for their resocialisation. The estabiishment of new cultural
centres f.e. shows that in the era of globalisation charity is coming from
the untnost ends of the earth, it means the influence and communication
with different religions, places and cultures. According to the concept of

Mirce Eliade, the space is not equall; in the space can be sacred places as
important and others places are vvithout such meanings. Sacred space is a
magical space. The landscape of every old nation is saturated with

representation of sacrality, there are centres of religious practice at local
and national scalc, landscape are saturated with places, routes to the
sacred places. Place is understood as the necessary context for religious
actions; through such places the people are related to milieu and to the
self. The relation to self extends the meaning of place, includes religious,
aesthetic, moral and transcendental aspects, it helps in the formation of

solidaristic ties and the construction of religious community. According
to the philosopher of space H. Lefebvre, space is the primary element:
"space "decides" what activity may arise, but even this "decision" has

limits placed upon it. Space lays dawn the law because it implies a
certain order — and hence also certain disordcr. lnterpretation comes
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later, almost as an after thought. Space commands bodies, prescribing or
proscribing gestures, routes and distances to be covered. The 'reading' of
space is thus merely a secondary and practically irrelevant upshot, a
rather superfluous revvard to the individual for blind, spontaneous and

livedobedience"[il: 143].
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Vilniaus erdvė kaip tėkmė
Anelė Vosyliūtė
Santrauka
Šio tyrimo pagrindai siejami su šiais metodologiniais principais: M.
MafTesoli'io nuostata, jog socialumas nėra homogeniškas, bet ir vaizdų bei
pojūčių visuma, M. Eliade, E. Durkheimo, erdvės (miesto) sociologijos ir
kitomis koncepcijomis.
Autorė pateikia kai kuriuos Vilniaus simbolius, įžvelgiamus kūrėjų darbuose
- literatūroje, tapyboje, analizuoja miesto erdvės bruožus nuo miesto įsikūrimo
pradžios, jų ryį su socialiniais procesais; čia pabrėžiama, jog žmonių
susidūrimas su įvairiomis erdvės vietomis atskleidžia jų identiškumo, socialinės
tvarkos, pasitikėjimo įvairiomis vietomis ypatumus. Miesto vystymasis
suprantamas kaip įvairių socialinių ir ekonominių jėgų santalka ir kova
(rungtyniavimas), nuolatinė socialinių ir nacionalinių procesų tėkmė, pokyčių
įtvirtinimas.
Pasitelkus erdvės sociologijos koncepciją, autorė atskleidžia įvairių miesto
vietų prasmes, jų vertinimą žmonių sąmonėje; pastatai, gatvės bei aikštės visada
buvo žmonių susitikimų ir identiteto formavimosi vietos. Straipsnyje parodoma,
kaip vartojimas atspindi socialinius ir kultūrinius pokyčius, Žmonių orientacijas į
Vakarų kultūros modelius. Vartojimas analizuojamas kaip nepriklausomybės
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meto ženklas ir kaip kriterijus, kuris gali naujai struktūruoti visuomenę. Autorė
pabrėžia dvasinio ir religinio gyvenimo pokyčius po 1990 m.; atskleidžiamos
susiformavusios marginatų lankomos miesto vietos.
Raktiniai žod^iai: Vilniaus simboliai^ miesto pokyčiai, tapatumas su
erdve, vartojimas kaip kultūros dalis

REPREZENTACINĖ VILNIAUS ERDVĖ
Vida Kasparavičienė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-08105 Vilnius
kasparavicieneiaįktl. mii. lt
Straipsnyje nagrinėjama, kaip po paskutinio esminio virsmo nepriklausomybės atkūrimo pasikeitė reprezentacinė miesto erdvė, asocijuojama
su valdžios institucijomis. Aptariamos reprezentacinės erdvės gyvavimo
tendencijos, verbalinių ženklų ir trimačių valdžios simbolių kaita.
Raktažodžiai: reprezentacinė erdvė, valdžios institucijos, verbaliniai
simboliai, paminklai

Vilniuje valdžia keitėsi gan dažnai, XX a. pirmojoje pusėje - net
dešimt kartų. Kiekviena valdžia, ypač jei planuodavo laikytis ilgą laiką,
stengdavosi įsitvirtinti savo nuožiūra tvarkydama sostinės pavidalą:
vienus objektus griovė, kitus statė ar perstatė, keitė jų paskirtį, kūrė savo
galios ir išpažįstamų vertybių simbolius, keitė miesto erdvių
pavadinimus. Sovietmečiu miestas irgi keitėsi, bet reprezentacinė erdvė,

sietina su valdžios institucijomis, liko daugmaž toje pačioje vietoje, nors,
be abejo, pastatyta daug naujų pastatų, rekonstruoti ir tvarkyti seni.
Vyravo nuomonė, kad [.enino prospektas ir toliau liks repre^entacinė
miesto gatvė, nors prognozuota, kad 2000 m. miestas gerokai išsiplės —

jame gyvensią 700 tūkst. žmonių (tikrovės pokyčiai, daugiausia
migracij^ Įėmė ne gyventoju daugėjimą, o mažėjimą ^ 1986 m. Vilniuje
buvo 555 tūkst., 2000 m. - 578 tūkst.; 2001 m., Statistikos departamento

duomenimis, - 589,2 tūkst., betgi per 2001 m.savivaldybėįe surašyta tik
555 tūkst. gyventojų f 121; 2007 m. pradžioje gyventoju huv<> kiek
daugiau kaip 554 tukst. [13]); planuota, kad LUKiSKių rajone ir
dešiniajame Neries krante iškils „administracinių, visuomeninių,

prekybos, kultūros, mokslo įstaigų kompleksas" [10: 93j. Atkūrus
nepriklausomybe, Vilnius taktiškai tapo jau ne į kitas valstybes
įeinančios, o nepriklausomos Lietuvos sostine (tarpukariu, nors Vilniaus,
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kaip Lietuvos sostinės, niekada nebuvo atsisakyta, valdžios institucijos
buvo sutelktos laikinojoje sostinėje). Per 17 metų miesto vaizdas gerokai
pasikeitė. Rašinyje svarstoma, kaip po paskutinio esminio virsmo
pasikeitė reprezentacinė miesto erdvė, asocijuojama su valdžios
institucijomis: aptariamos reprezentacinės erdvės gyvavimo tendencijos,

jos simbolių kaita.
Valdžios institucijų išsidėstymas
Sovietmečiu visos reprezentacinės valdžios institucijos buvo
susispietusios Vilniaus centre, daugiausia pagrindinėje gatvėje. Taigi
pagrindinė gatvė, jos aikštės ir pastatai - reprezentacijos įsikūnijimas. Iki
XIX a. vidurio miesto centras buvo Rotušė ir Didžioji gatvė. Antrojoje to
amžiaus pusėje (1852) buvo nutiestas centrinis Jurgio (Georgijaus)
prospektas, suprojektuotas architektų Poussier ir Guesti kaip būsimo

Vilniaus centro šerdis [8]. Jis tiesėsi nuo Katedros iki Žvėryno tilto.
Miesto valdytojų užmojai vaizdžiai reikšti savo galią, t. y. kurti miesto
vaizdą, simboliškai aiškų kiekvienam gyventojui ir atvykėliui, buvo
didingi: pasak J. Vanago interpretuojamų lenkų urbanistų J. Klosso ir
Rewienskos, 1902 m. centrinės gatvės gale iškilusi cerkvė buvo

„politiškai motyvuota - siekta Vilniui dirbtinai primesti rusiško miesto
išvaizdą. Romanovų cerkvė, stovinti ant aukštos kalvos, turėjo dominuoti

Vilniaus siluete, nustelbti kirų šventyklų smailes, o Stebuklingosios
Dievo Motinos cerkvė, užtverdama pagrindinės naujojo centro

magistralės perspektyvą, turėjo vyrauti dešiniakrantėje miesto dalyje
kaip plačios panoramos akcentas, būti senosios Katedros atsvara ir
antipodas^ [8].

Dabartinis prospekto pavidalas susiformavo iki Antrojo pasaulinio
karo. Čia stovėjo trijų keturių aukštų namai, projektuoti daugiausia rusų
ir lenkų architektų, priklausę bankams, valdžios įstaigoms, kooperacijos
būstinėms, buvo gimnazija, teismo pastatas, pirklių klubas, kavinės ir
pan. Sovietmečiu privatiems asmenims priklausę pastatai buvo
nacionalizuoti. Po Antrojo pasaulinio karo kai kurie buvo atstatyti,
rekonstruoti, pastatyta naujų pastatų. Galios turėtojai, suprantama,
užimdavo sau tinkamus - geriausius ir tvirčiausius pastatus, stovinčius

visais atžvilgiais patogioje vietoje, t. y. centre. Svarbiausios valdžios
institucijos buvo sutelktos trumpame centrinės gatvės ruože. LKP CK

buvo įsikūręs tame pačiame pastatų ansamblyje, kur 1918 m. veikė
Lietuvos taryba (kol išsikėlė į geresnį gretimą pastatą) ir jos skyriai [2: 4;
3]. Partijos istorijos institutas ir komjaunimo komitetas užėmė puošnius
ir tvirtus pastarus, kurie anksčiau priklausė bankams ir panašioms
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įstaigoms. Tolesnį ruožą užėmė įvairios respublikinės reikšmės
ministerijos. Ministrų taryba įsikūrė 1956 m. pastatytame stalininiame

retrospektyvinio neoklasicizmo pastate. Sovietmečiui baigiantis, 1982
m., centrinio prospekto gale Aukščiausiajai Tarybai buvo pastatyti
rūmai, o CK tais pačiais metais įsikėlė į vėlyvojo modernizmo, turinčio
postmodernizmo ženklų, pastatą, iškilusį greta senojo. Senąjį ir naująjį
pastatus jungė galerija.
Atkūrus nepriklausomybę, valdžia kartu su galia ir funkcijomis
perėmė ir ankstesnės valdžios būstines. Atkuriamasis seimas, per

rinkimus evoliucionavęs iš Aukščiausiosios Tarybos deputatų, natūraliai
perėmė Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Naujasis CK pastatas virto
Vyriausybės rūmais. Ministrų tarybos pastate, kur anksčiau vienu tarpu

kaip ne itin reikšmingo padalinio būta ir užsienio reikalų skyriaus,
įsikūrė Užsienio reikalų ministerija. Kadangi daug pastatų buvo
privatizuota ir pastatyta naujų, geresnių, administracijos būstinės
išsidėstė platesniu spinduliu negu anksčiau. Iš trylikos ministerijų
keturios liko sutelktos pagrindiniame prospekte, šešios aplinkinėse
gatvėse, kitos — tolėliau. Savivaldybė po kai kurių perturbacijų įsikūrė
senajame CK pastate. Miestas buvo toliau statomas - ir savivaldybė

išsikėlė naująjį dangoraižių kompleksą, išsistiebusį dešiniajame Neries
krante, kur pagal strateginį 2002-2011 m. planą statomas naujas sostinės
administracinis, komercinis ir verslo centrą (tai 1963 m. generalinio

plano numatytos krypties [7] tęsinys). Numatoma, kad šis centras su jį
skrodžiančia magistrale virs nauja sostinės, kaip vakarietiško miesto,
reprezentacijos vieta. Tai žymi ir verbaliniai simboliai, atitinkantys

naujas realijas: Konstitucijos prospektas (vietoj ankstesnio Ukmergės
kryptį žyminčio pavadinimo), Europos aikštė, prekybos ir verslo centras
„Europa".

Dabartiniame Vilniaus apygardos ir apeliacijos teismo pastate iki
Pirmojo pasaulinio karo veikė Vilniaus teismas — „apeliacinė instancija
Vilniaus, Kauno, Minsko ir Gardino apygardų byloms, <...>pirmoji

instancija politinėms byloms" [1: 288], nuo 1915 m. — Lietuvos karinės
valdybos (vokiečių) centras, lenkų valdymo laikais - Apygardos teismas,
per Antrąjį pasaulinį karą buvo gestapo, sovietmečiu - KGB ir NKVD
būstinė. Dabar šiame pastate įkurtas ir Genocido ir rezistencijos aukų
muziejus. Taigi valdžios institucijos, perimdamos pirmtakų funkcijas, jei
ne labai panašias, tai vis dėlto aiškiai susietas su tam tikra galia, kartu su
jomis perima ir pastatus. Sovietmečiu ši perėmimo tendencija nebuvo

tokia aiški: po nacionalizacijos buvo galima rinktis bet kuriuos norimus
pastatus, po karo — nesugriautus. Stos tendencijos tąsa, iš centrinės
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erdvės perkelta į užmiestį, - ankstesnės valdžios rezidencijų perėmimas.
Atkūrus nepriklausomyb^ svarbiausių valdžios pareigūnų rezidencijos iš
esmės i^liko toje pačioje vietoje, bemaž taip pat veiksmingai saugomoje
kaip ir ankstesniais laikais, - Turniškėse, kurios anksčiau simbolizavo

ydingas privilegijas ir kurių simbolinė reikšmė, matyt išliko nepakitusi.
Reikėtų pridurti, kad apskritai ideologinių ano meto įstaigų erdvė
susitraukė, nes nebeliko pačių įstaigų - Politinio švietimo namų, Partijos
istorijos instituto, komjaunimo centro komiteto, Aukštosios partinės
mokyklos ir pan. Pastatai atiteko kitiems savininkams, nesietiniems su

tiesiogine politine valdžia. Pavyzdys, kaip į sovietmečio galą keitėsi
ideologinių įstaigų pastatų paskirtis, - Vilniaus gatvės 6 pastato
evoliucija. 1984 m. E. Stasiulio suprojektuoti ir pradėti statyti Politinio
švietimo namai po kelių numatomų vis mažėjančios ideologinės svarbos

variantų galop virto Kongresų rūmais, kuriuose konferencijų patalpa
pertvarkyta į koncertų salę [11: 119]. Taigi svarbiausios reprezentacinės
valdžios įstaigos išliko bemaž tose pačiose vietose, kuriose laikėsi
ankstesnės epochos atitikmenys. Kartu su valdžios funkcijomis perimami
pastatai ir jų užimama erdvė ilgainiui virsta tų funkcijų simboliais.
Nutrukusį reprezentacinių pastatų perimamumą galima atkurti. Tai rodo
prezidentūros rūmų pavyzdys.

Atgaivinta prezidentūros institucija, kurios buveinės tarpukario
Vilniuje nebuvo -ji rezidavo laikinojoje sostinėje, taipgi įsikūrė miesto
centre, įspūdinguose pastatuose, kuriuose nuo seno laikėsi galios
turėtojai. XVI a. čia buvo vyskupo rūmai. XVII a. rekonstruoti. Čia
apsistodavo atvykę vyskupai, aukšti svečiai — monarchai ir pan.; XVIII a.

besibaigiant, po trečiojo Lietuvos ir Lenkijos padalijimo juose įsikūrė
Vilniaus generalgubernatorius. Čia buvo apsistoję Kutuzovas „su karo
štabu", 1812-aisiais - Napoleonas. Todėl aikštė, plytinti priešais rūmus,

skirtingu metu buvo vadinama Rūmų (Palacowy, Dvorcovaja),
Napoleono (lenkų valdymo laikais) ir Kutuzovo (sovietmečiu).
Gubernatūros ansamblis sukurtas 1824-1832 (vėlyvasis klasdicizmas).
Daug kartų perstatytas. Tarpukariu buvo vadinamas Reprezentaciniais
Respublikos rūmais [3: 56]. Juose trumpai apsistodavo L. Želigovskis, J.

Pilsudskis, Lenkijos prezidentai [9: 111]. Po Antrojo pasaulinio karo
suirutės reikėjo rimtai pasirūpinti, kad ansamblis atgautų pirmykštį
žavesį - atstatyti, rekonstruoti. Matyt, todėl reprezentacinė jo reikšmė
kurį laiką buvo apnykusi. Čia veikė Karininkų namai: buvo kino teatras,
vasaros sodas, vyko pramogų renginiai. Po 1971-ųjų rekonstrukcijos
ansamblis atiduotas Lietuvos menininkams. Jis pasirodė reprezentatyvus

tiek, kiek reikia prezidentūrai. Renkant buveinę prezidentūrai, be kitų
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motyvų, veikiausiai neišleista iš akių ir praeities galios turėtojų driekana.
Priešais esanti aikštė pavadinta Daukanto - iškilios asmenybės Lietuvos
istorijoje vardu. Rūmai su aikšte virto reprezentacinių iškilmių vieta nutrūkusi reprezentacinė funkcija vėl atgijo. Taigi galios demonstravimo
reikšmę turintys pastatai tveria ilgiau negu laikini valdžios turėtojai.
Reprezentacinis centras, asocijuojamas su valdžia, dabar nebe taip
griežtai sukoncentruotas vienoje svarbiausioje gatvėje. Svarbiausių

institucijų užimama erdvė išsiplėtė šiek tiek tolėliau į kitas miesto vietas
ir į dešinįjį Neries krantą. Svarbiausios institucijos kūrėsi ankstesnės
valdžios turėtuose pastatuose, atgaivino ir tradicinę dar senesnių laikų
reprezentacinę erdvę. Gyva ir kita tendencija: plečiantis miestui, statant

naujus pastatus galingos valdžios institucijos keliasi į juos ir savo
^unkcionavimu kuria naują reprezentacijos centrą.
Verbaliniai reprezentacinės erdvės simboliai
Reprezentacinė gatvės funkcija gerai matyti iš jos pavadinimų kaitos,
turinčios aiškų ideologinį atspalvį. Kaita atspindi ir vienas po kito
besikeičiančius valdytojus, ir jų skelbiamą ideologinį turinį: Georgijaus
(Jurgio) prospektas, lenkų okupacijos metais - Mickevičiaus, vėliau
Gedimino, Stalino; pranešimą, demaskuojantį „asmens kultą", N.

Chruščiovas perskaitė 1956 m. vykusiame suvažiavime, bet jis nebuvo
viešai paskelbtas, tik fragmentai paskleisti „administraciniams
partiniams organams", ir, matyt, atsargumo ar kitokiais užkulisiniais

sumetimais Stalino vardas ne išsyk ištrintas iš verbalinių miesto
simbolių. 1960 m. išleistame J. Maceikos ir P. Gudyno „Vadove po
Vilnių" prospektas dar vadinamas diktatoriaus vardu [6]. Praėjus
keleriems metams po „asmens" mirties, per politinį atšilimą, pasak A.
Tininio, Vilniuje būta reikalavimų grąžinti ankstesnius, iki sovietmečio
buvusius gatvių pavadinimus, o pagrindinę gatvę pavadinti Gedimino
vardu (ir pastatyti jam paminklą) [4: 422], bet gatvė gavo kitą privalomą garbinti Lenino vardą, kuriuo oficialiai ir vadinosi iki
atgimimo laikų. Kadainykštis reikalavimas, beje, irgi neišsisklaidė — jis
buvo įgyvendintas atgimimo ir pirmais atkurtos nepriklausomybės
metais ir turėjo reikšti Lietuvos valstybės tęstinumą ir bent jau viešai

skelbiamą grįžimą prie idealizuojamų tarpukario vertybių. Valstybės
tęstinumą simbolizuoja ir Daukanto vardas, duotas kitai aikštei, apie
kurios vardų kaitąjau rašėme.
Keista ir prie pagrindinės gatvės plytinčių aikščių pavadinimus.
Reikėtų pasakyti, kad nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų svarbiausios
miesto aikštės, esančios pačioje reprezentacinės gatvės pradžioje, -
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Katedros aikštės pavadinimas mažiausiai keitėsi, mat jo ideologinė
reikšmė buvo palyginti nedidelė. Jis žymėjo ne konkretų kurio nors
laikotarpio veikėją ir jo žygdarbius, o erdvės (kaip visumos) objektą.
Pavadinimas kilęs iš senų laikų: jis sietinas su XIV a. oficialiai įvesta
krikščionybe - toje vietoje 1387 m. Jogaila pastatęs bažnyčią, kuriai po
metų suteiktas Katedros vardas. Daug kartų degusi ir atstatyta, iš esmės
rekonstruota L. Stuokos-Gucevičiaus XVIII a. antrojoje pusėje, 1950 m.

ji buvo uždaryta (1948-1960 m. valdžios įsaku Lietuvoje buvo
uždaromos bažnyčios - dar iki 1949 m. uždarytos 136, Vilniuje - 21 [4:
372-373]). Kurį laiką apleista ir grobstoma, 1956 m. atiduota Dailės
muziejui ir restautruota -joje įsikūrė Paveikslų galerija, skambėdavo ir
koncertai. Taigi pastato paskirtis tuo tarpu pasikeitė, pakeistas ir aikštės
pavadinimas. Kadangi sakralinė erdvė valdžios potvarkiu buvo

siaurinama, siekta išdildyti ir verbalinius jos ženklus - daugelio Vilniaus
gatvių pavadinimuose neliko nuorodų į bažnyčias ir vienuolynus, o
Katedros aikštė pavadinta Gedimino vardu. Taigi pavadinimo ryšys su
senovine Vilniaus praeitimi vis dėlto nenutrūko. Atgimimo metais
Katedra grąžinta Bažnyčiai, grąžintas ir ankstesnis gatvės pavadinimas.
Ir dabar Katedros aikštė, daugelio vilniečių supratimu, tebėra svarbiausia
miesto simbolinė erdvė, lygiai kaip Katedra - Vilniaus istorijos
tęstinumo ir nenuolankumo simbolis.

Dar viena didelė aikštė, anksčiau buvusi Lukiškių (toje vietoje
buvusio priemiesčio vardas) turgaus aikštė, lenkų okupacijos metais,
1936-aisiais, pavadinta Pilsudskio, vėl Lukiškių, sovietmečiu Lenino,

atkūrus nepriklausomybę atgavo ankstesnį (Lukiškių) vardą.
Reprezentacinė šios aikštės (podraug su aplinkine erdve) funkcija
sovietmečiu turėjo ryškų ideologinį atspalvį. Du kartus per metus čia
prasidėdavo ideologiniai renginiai: pasirodydavo aukščiausi valdžios
pareigūnai, vykdavo demonstracijos. Kadangi šventės buvo ne
spontaniškos, o privalomos, santvarkai pasikeitus aikštės gyvenimas

nuslopo: ideologinė funkcija apmirė, o miestiečių sambūrių, vaikštynių
ar iškilmių vieta ji nevirto. Kuo tai aiškintina? Pirmiausia simbolinės
aikštės reikšmės, ištrintos iš esamybės (pakeistas pavadinimas, 1991 m.
rugpjūtį išmontuotas Lenino paminklas, išstovėję 39 metus), dar neišdilo
iš miestiečių atminties. Galimas dalykas, kad įvairiausios socialinės ir

etninės miestiečių grupės jas traktuoja nevienodai - vieniems jos gal
trikdo norą atsiriboti nuo praėjusio laikotarpio, asocijuojasi su represijų
aukomis, kitiems galbūt nepriimtinas aikštės nuvainikavimas. Antra,
oficialiu požiūriu rekreacinė aikštės funkcija nesiderina su 1863 m.
sukilimo aukų atminimu nei su priešais aikštę esančiu rezistencijos aukų
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atminimo paminklu. Kita vertus, aikštė iki šiol nesutvarkyta. Miesto
valdytojai dar nenusprendė, kaip pertvarkys aikštę, bet jau paskelbtas
konkursas jos rekonstrukcijai ir „Laisvės" simboliui, t. y. aikštė turėtų

tikti memorialinei ir visuomeninei funkcijoms. Šia dingstimi žodį
„reprezentacinė"

miesto

tvarkytojai

mini

gan

dažnai,

taigi

reprezentacinės miesto erdvės vientisumas ne nutrūko, o tik apmirė.

Kita aikštė, prieš Pirmąjį pasaulinį karą vadinta Šv. Jurgio aikštele
(nes plytėjo šalia Šv. Jurgio bažnyčios), vėliau Ožeškienės aikšte, po
Antrojo pasaulinio karo pavadinta generolo Černiachovskio vardu.
Bemaž 40 metų čia stovėjęs paminklas šiam 39 m. karvedžiui buvo dar
vienas reprezentacinis Rusijos galybės simbolis - žlugus Sovietų
Sąjungai, jis išvežtas į Voronežą. Ši aikštė vienintelė iš reprezentacinės
erdvės plynių gavo neutralų pavadinimą (be jokio ideologinio niuanso),
žymintį šalia buvusį objektą - savivaldybę. Kadangi aikštėje žadama
statyti V. Kudirkos, reikšmingos tautos atgimimui asmenybės, paminklą,
veikiausiai ir aikštės pavadinimas bus pakeistas, kad geriau atitiktų
reprezentacinę funkciją. Juo labiau kad žymimasis objektas iškeltas į kitą
būsimą centrą.

Pastačius naujuosius valdžios įstaigų rūmus, apskritai pagyvėjus
prospekto judrumui Žvėryno link, sovietmečiu buvusios nežymios

Tarybų aikštės reikšmė gerokai padidėjo. Ypač ją sustiprino įtempti
nepriklausomybės atkūrimo įvykiai. Jie (o anuo metu tai buvo savaime
suprantama) perkeitė aikštės pavadinimą, kuris ir dabar simbolizuoja

nepriklausomybės siekį. Aikštėje, be didingų oficialių švenčių, vyksta
piliečių protesto ir reikalavimų mitingai, nes jos erdvė tam reikalui gana
patogi - į ją įkomponuoti bibliotekos laiptai atstoja tribūną.
Taigi verbaliniai reprezentacinės erdvės ženklai po sovietmečio buvo
sutvarkyti laikantis daugiausia valstybės tęstinumo principo: ištrintas
ideologinis ano laikotarpio pavadinimų atspalvis, atgaivinti ankstesni
pavadinimai ^ prieškariu gyvavusiai valstybei svarbūs simboliai, ir
suteikti nauji, atitinkantys laiko realijas.
Kiti simboliai
Kiekviena valdžia, norėjusi įsitvirtinti ne laikinai, o amžiams ar bent
ilgam, reprezentacinėje erdvėje statė savo galios simbolius. Rusų

imperijos laikais Katedros aikštėje stovėjo Jekaterinos II, priešais
gubernaturą - Muravjovo paminklas, Šv. Jurgio aikštėje - Aleksandro
Nevskio paminklas-koplyčia. Tarpukariu, lenkų valdžios laikais, ruoštasi
statyti paminklą J. Pilsudskiui (R. Jakimavičiaus sukurtas projektas
stovėjo Katedros aikštėje [5]), buvo pradėtas statyti A. Mickevičiaus
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paminklas (autorius - Henrykas Kuna). Socializmo galią reprezentacinės
erdvės aikštėse sinbolizavo N. Tomskio kūriniai. Išsekus valdžios
galybei, paminklai dingdavo -tuos simbolius jos atstovai išsiveždavo į
savo šalį arba jie būdavo kitaip pašalinami. Reprezentacinės erdvės
tuštumas užimdavo (bent būdavo numatoma, kad užims) kiti simboliai,
atitinkantys skelbiamas esamojo laiko vertybes. Paminklų, kaip valdžios
simbolių kaita, rodo bemaž nekintamas valdytojų tradicijas.
Valstybių atstovavimas
Vilniuje ambasadas įkūrė 22 valstybės. Jos išbarstytos po visą miestą,
išskyrus tipinius mikrorajonus - šie nepritinka reprezentacijos reikmėms.
Valstybės pasirinko pastatus savo nuožiūra. Todėl ambasadų pastatai ir

aplinka atstovauja valstybėms ir architektūros stiliumi - puošniu,
ištaigingu ar moderniu, funkcionaliu - prisideda prie jų įvaizdžio. Be
abejo, pastatai savaip simbolizuoja savo valstybes ir dvelkia jų
pripažįstamomis arba skelbiamomis vertybėmis. Pavyzdžiui, galime tarti,
kad Estijos ambasados (suprojektuotos estų architektų ir 1999 m.
pastatytos Žvėryne) funkcionalumas pabrėžia valstybės pragmatizmą ir
šiuolaikiškumą, bet ne ilgaamžę praeitį. Kitos ambasados įsikūrė
senuose, laiko apnašą turinčiuose pastatuose, vaizdžiai rodančiuose

norimą pabrėžti saitą su kultūros praeitimi. Pastatų ir jų aplinkos reikšmę
pabrėžia ambasadų tinklalapiuose skelbiami apibūdinimai. Antai
Baltarusijos ambasados tinklalapyje išsamiai rašoma apie neobarokinės
vilos, statytos 1900 m., istoriją, paskirties kaitą, išorės ir vidaus
puošmenas [14]. Suomijos ambasadoriaus rezidencijos, stovinčios ant
Tauro kalno, aprašyme [15] užsimenama netgi apie seniai praėjusių laikų
žymes - tvarkant aplinką rastus žmonių kaulus, taigi pastatas iškilęs,
matyt, liuteronų evangelikų ir kalvinistų kapinių vietoje. Ir į praeitį
nusidriekianti pastatų istorija, ir dabartinis jų pavidalas tampa atstovybių
savastimi ir lyg padidina jų vertę.
Daugelio ambasadų atsiradimas rodo gausius, ypač palyginti su
geležinės uždangos metais, Lietuvos ryšius su pasauliu. Ambasados ne

tik didina vaizdžiają miesto įvairovę ir stiprina politinius valstybių
ryšius. Kai kuriose ambasadose veikiantys kultūros centrai rūpinasi ir
savo valstybės kultūros sklaida Lietuvoje, pvz., remia savo šalies knygų

vertimus į lietuvių kalbą, rengia kultūros aktus.
Išvados
Atkūrus nepriklausomybę, per 17 metų reprezentacinė sostinės erdvė
išsiplėtė. Pagrindinės valdžios įstaigos liko sutelktos svarbiausioje
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reprezentacinėje gatvėje: kartu su galia ir funkcijomis jos perėmė
ankstesnės valdžios pastatus. Taigi pastatai ir jų aplinka ilgainiui įgauna
simbolinę galios reikšmę. Tolesnis reprezentacinės erdvės plėtimasis
susijęs su naujomis statybomis ir ankstesnių laikotarpių tradicijų
atgaivinimu. Ambasadų atsiradimas - platėjančių ryšių su kitomis
pasaulio valstybėmis rodiklis - irgi didina vaizdžiąją miesto įvairovę ir
prisideda prie reprezentacinės erdvės plėtros.
Verbaliniai reprezentacinės erdvės ženklai po sovietmečio sutvarkyti
laikantis daugiausia valstybės tęstinumo principo; atkurti prieškariu
gyvavusiai valstybei svarbūs simboliai. Paminklų — valdžios simbolių
kaita rodo bemaž nekintamas besikeičiančių valdytojų tradicijas.
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The Representative Space of Vilnios
Vida Kasparavičienė
Summary
The article deals with the changes of representative capital city space
associated with the ruling institutions after the lašt essential transformation -- re-
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establishment of independence. The tendencies of its existing and development
are discussed, as well as the alternation of verbai and other symbols.
After the re-establishment of independence the main ruling institutions
remained concentrated at the šame places as in the former epoch; they undertake
the power and fiinctions of the former rule together with its buildings. Therefore
the buildings in time acquire the symboitc meaning of power. The broadening of
this representative space is related with the fiirther development of Vilnius and
the revival of old traditions.
Verbai symbols of the representative main street were changed according the
principle of the continuation of the pre-war statė and recurrence to prewar
values. The alternation of monuments as symbols of the ruling power indicates
almost immutable traditions of the mighty.
Foreign embassies founded in Vilnius are scattered all over the town except
unified micro-districts that are not befit to representative needs. The statės have
chosen places and buildings at the ir discretion. Therefore the buildings of
embassies represent their statės in their architectural style, luxurious or modern
and functional; and, of course, diey are some kind of symbols of their statės.
The presence of manifold embassies shows the ties with the world instead of
former iron curtain. The embassies contribute to the broadening of
representative space too.
Key words: representative space, ruling institutions, verbai symbols,
monumente

HISTORICAL SYMBOLS IN VILNIUS CITYSCAPES:
ASSESSMENT OF THE PAST CV PUBLIC DISCOURSE
Viktorija Žilinskaitė
Socialinių tyrimų institutas,
Saltoniškių str. 58
LT-08 105, Vilnius
ziliwkaite@ktl. m ii. lt
The article analyses monuments as captures of history in Vilnius cityscapes.
Monuments for historical personalities and events are materia! for construction
of identhy. Supported by knovvledge of history books and tourist guides they
construct identity both for inhabitams and visitors. On the other hand, they are
spotlights pointing attention to history moments, reminding about some and
keeping in sitence other events and personalities.
Key words: urban representation, visual culture, symbols of history,
cu I turai heritage
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Monumente as Mirror of Power
Monuments were symbols of power much before contemporary world
has gone through processes of visualisation accelerated by vtsual media,
such as TV or the Internet. As rewrite of history followed any change in
power structures in George Orvvell's Nineleen Eighly-Four' change of

political power is generally followed by change of symbols in the
territory. Some of those up-buildings or depositions just demonstrate
power, some of those - attitudes towards previous regimes or
personalines, another are built or ruined for identity constructions
reasons.

For a long time analysis of symbolic places, buildings or monuments
was carried out by historians of art. Reasons were matter-of-course.
Construction of new identities for places with changed power

(assimilation of occupied countries, formation of loyalist attitudes,
extermination of previous identities, etc.) was carried by political power
with no public discussion.

"A city (usually Rome) buih on the mins of its past, with history
accumulating but not quite adding up, is a constant analogy for the
unconscious in Freud"2, statės Ben Highmore in his Cityscapes. We may
say that each country or city that has ever been occupied stands on its

partially unconscious history. "A place is a geographical space that is
defined by meanings, sentiments and stories rather than by a set of coordinates"3.
As selective memory after a crunch4, authorised power, influenced by
new discoveries in history, new knowledge of professionals of history
and culture, attitudes and opinions of sočiai movements and
organisations, brings forgotten facts and events into processes of identity

construction through scholastic subjects and either building or
reconstruction of symbols in symbolic or at least visible places. These
symbols create identities. "Identity reąuires a narrative of continuity"5.

This continuity is constructed by bringing up to new light to past as a
basis for the future.
1 Onvell G. (1992). Nineleen Eighly-Four. New York: Everyman's Library. First
published 1950.
Highmore B. (2005). Cityscapes. New York: Palgravc Macmillan. P. 4.
1 Hague C, Jenkins P. (2005). Place Identity, Panicipalion and Planning. New York:
Routledge. P. 4.
4Berger P. L. (1963). Invitation to Sociotogy: A Humanistic Perspective. New Yori^:
Anchor.
5NetU W. J. V. (2004). Urban Planning and Cultural Identity. New York: Routledge. P.
10.
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Regarding that "culture ... is not so much a set of things - novels and
paintings or TV programmes or comics - as a process, a set of

practices"6, analysing change of symbolic places after fall of Soviet
regime in Lithuania we vvill focus not just on change, but on the
discourse that follows it, i.e., on "the production and exchange of
meanings - 'giving and taking of meaning' - between the members of a
society or group"7.
In contemporary world "the present assault on memory, with the
constant bombardment of commercial images eroding a sense of
continuity betvveen past, present and future, that can lead to pessimist

concerning the possibility of the construction of meaningful identities"8
does not detour historical symbols. Most of thcm are commercialised in
consciousness and adjusted to needs of impressions rather than
reflections of the past.

Historical symbols are object of influence. Although they have
historical narrative and interpretation behind them, the vievver may not
necessarily know it. "One is more and more dependent on and subject to
visual material. Unless that material is understood, and unless an account
is given of how that understanding has been arrived ai, that material's
power and effectiveness operate without our knowledge, or behind our
backs"'. "These images are never transparent windows on to the vrorld.
They interpret the world; they display it in very particular ways"10.

"The fall of communism in 1989/1990 has led not only to the
establishment of new political Systems and ideologies, but also to
significant modifications in the visual self-representation of the
respective States in Eastern and East Central Europe"". Vilnius is not
exception from the rule. Re-establishment of history hidden or even
negated by Soviet Powers was foilovved by visual self-representations of
own history, present image and visions for future development.

6Hali, S. (ed.). (1997). Representation: Cultural Representations and Signiįying
Practices. London: Sage. P. 2.
7Hali, S. (ed.). (1997). Representation: Cultural Representations and Signįjying
Practices. London: Sage. P. 2.
INeill W. J. V. (2004). Urban Planning and Cultural Identity. New York: Routledge. P.
10.
9Bamard, M. (2001). Approaches to Understanding Visual Culture. New York:
Palgrave. P. 4.
10Rose G. (2001). Visual Melhodologies, London: SAGE Publications. P. 6.
IIBartetzky A. (2006). Changes in the Polilical Iconography of East Central European
Capitals after 1989 (Berlin, VVarsavv, Prague, Bratislava). Internalionai Review of
Sociology; July 2006, Vol. 16, No 2, pp. 451-469. P. 451.
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Capital cities usually are the first ones to undergo changes that
represent political change. Share of recourses for capital reflect

conviction common for both politicians and scientists, that "important
factor for the public perception of a statė is the symbolic design of its
capital city"12.
One mušt notice, that not necessarily all historical events and
personalities important for occupational periods were important due to

their activities that supported occupational regimes or harmed occupied
countries and nations. That's why re-establishment of history and its
symbols does not remove all monuments built during soviet occupation.

As Arnold Bartetzky in his article Changes in the Political Iconography
ofEast Central European Capitals after 1989 (Berlin, Warsaw, Prague,
Bratislava) notices, "The lamous photographs of demolition actions

could blind one to the fact that most of the monuments from the
communist era have survived the political change. The demolitions were
usually limited to sculpted symbols of the Soviet regime ... and to statues
of the most hated communist idols ... Most of the statues of Stalin had
been destroyed much earlier, in the years following the dictator's
death"13.

Continued, Reconstnicted and Overthrown Symbols
Narratives of continuity are supported through State patronage over

cultural heritage. Department of Cultural Heritage under the Ministry of
Culture of the Republic of Lithuania registers and supervises monuments
of cultural heritage. Databases of cultural heritage are constantly
updated. They include various types of cultural heritage units, including
monuments, objects of urban heritage, places of historica! events etc.
Discussions regarding preservation of cultural heritage usually have

pragmatic interests of building trade. Urban heritage usually is situated
in centres of towns, places that give highest benefits for building
companies. As data of Department of Cultural Heritage under the
Ministry of Culture of the Republic of Lithuania show, recognised units

of cultural heritage is not distributed evenly.

12Bartetzky A. (2006). Changes in the Political [conography of East Central European
Capitals after 1989 (Berlin, Warsaw, Prague, Bratislava). International Review of
Sociology, July 2006, Vol. 16, No 2, pp. 451-469. P. 452.
13Bartetzky A. (2006). Changes in the Poliiical Iconography of East Central European
Capitals after 1989 (Berlin, Warsaw, Prague, Bratislava). International Review of
Sociology, July 2006. Vol. 16. No 2, pp. 451-469. P. 464.
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Table 1.

Objects of Cultural Heritage

County

Population14

Monuments
ofCulturels

Objects
of
Cultural
Heritage
Protecte

dby
State"
Totai
Alytus county
Kaunas county
Klaipėda count^
Marijampolė county
Panevėžys county
Šiauliai county
Tauragė county
Telšiai county
Utena county
Vilnius countv
Vilnius lown municipality

3384879
178955
677284
379472
182587

1821
127
293
165
68

287119
353713

138

128679

167

174573
174743
847754
554409

90
273
362
51

138

8337
415
827
1518
516
705
1054
389
558
835
1520|
1003

Cultural
Heritage
under Basic
Instilutional
Legislation17'
1!

92%
505
1381
834
403

897
1076
449
757
780
1132
1034

Despilc objective data, cultural heritage and monuments in the
Capital are more seen and seem to be more numerous to naked eye.

The Royal Palace
The broadest discussion touched The Royal Palace. The broad
discussion started with pros and cons for reconstruction. Importance of

symbolic meaning of the Royal Palace destroyed by Russian empire in
1801 was contra posed to lack of information both about exterior and
interior design of the palace. The remaining cellarage was received as the
only authentic remaining.

Foundation for support of The Royal Palace was founded August
23"1, 2000. Discussion about the reconstruction was tight. Hovvever, the

14Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania, downloaded
September 7, 2007 from http;//www.stat.gov.lt/lt/pagcs/view/?id=2l51.
15Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of
Lithuania, downloaded September 7, 2007 from http://www.heritage.lt/edis/index.html.
16Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of
Lithuania, downloaded September 7, 2007 from http://www.heritage.lt/edis/index.html.
17Dependence of 48 cultural heritage units was not named.
18Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of
Lithuania, downloadcd September 7, 2007 from http://www.heritage.lt/edis/index.html.
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most influential politica) parties of the time decided to support the
reconstruction. The reconstruction of the palace staited May 10dl, 2002,

although for few years it was followed by discussions which parts of The
Royal Palace are to be reconstructed and how the palace should look

likę. The discussion was covering architectural decisions starting from
reservation of the cellarage and building a contemporary glass building
over it till rebuilding of the palace follovving its design for missing parts.
The later idea is in implementation now.

The most recent discussion covering the palace is destiny of The
Shliosberg House. After The Royal Palace was destroyed merchant
Shliosberg has permission to build his family house on the remaining
cellarage. The house included remaining wall of the palace.

Contemporary discussion is symbol of Lithuania vs. authentic although
later house.
Historical Monuments

A monument to Grand Duke Gediminas was created in 1996 from the
design by the sculptor Vytautas Kašubą. Gediminas, Grand Duke of
Lithuania who ruled from 1316 to 1341, is considered to be the founder
of the city of Vilnius. Until now the monument arises discussions, is

disliked and broadly criticised. July 6*, 2003 monument for Mindaugas,
King of Lithuania, was opened near the National Museum.
One of the centrai passages - Vokiečių street - begins with

monument for Barbora Radvilaitė, queen of Rzechpospolita - the Polish
- Lithuanian Commonwealth.
Golgotha Monuments
The first reconstructed monument that was destroyed during soviet
times was Three Crosses. Built in 1916 Three Crosses were destroyed by

order of the Soviet authorities in 1950. In 1989 three white crosses were
rebuilt in their original place on the Hill of Three Crosses in Kalnų Park.
By the Gediminas street near former KGB building monument for
The Memory of Victims of Genocide was built at the very beginning of
Independence.

Monumente for other prominent personalities. During the
Independence period monuments for prominet personaiities of other

ethnic groups were built as well. While monument for Rabbi Elijah ben
Shlomo Zalman, the Vilna Gaon, was follovved by discussion in media,
monumet for Zemach Shabad, prominent doctor and active community
member, was built vrithout follovving discussions in press.
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Monuments of Artiste
One of the most discussed monuments for artists is the monument for

A. Mickevičius. Poet, who wrote in polish language stressed that his
fatherland is Lithuania, always raises discussions between Lithuania and
Poland. The most recent" proposal was to carve poets name in polish

characters on the monument in Vilnius built in 1984.
Mostly discussed for removal was monument for A. Pushkin. The
monument was removed using arguments that surroundings of The
Castle Hill need archaeological investigation.

After The World War II there were build monuments for \vriters
P. Cvirka, Žemaitė, Lazdynų Pelėda. After fall of soviet regime there
vvere discussions about removal of the monument for P. Cvirka for his
procommunist attitudes. Later, as other gifted procommunist vvriters,
P. Cvirka remained in school programme of literature and discussions
about monument removal quit. Monument for Žemaitė is covered for
recortstruction of the square. Ali three monuments are in centrai places,

although monument for Lazdynų Pelėda is remotely frorn main passages.
Monuments of Soviet regime
Discussion about monuments of leaders of Soviet regime after getting
independence was not intensive. Broad agreement that those monuments
are to be removed did not raiše question whether any of those vvere to be

left. Monuments of V. I. Lenin (Lukiškių square), V. MickevičiusKapsukas (Rotušės square), 1. Cherniachovski (Savivaldybės square
between Government palace and Gediminas street) and other less known
communist party activist and soviet partisans were removed with wide
support. The only discussion that followed the removal was future of the
monuments. Two main offers vvere re-fusion of statues and exhibition of
them in a historical museum. Fallen and broken statue exhibition was
proposed, although rarely.
Reconstrnction of Squares after Soviet Monuments Removal

After removal of the statues Lukiškių, Rotušes and Savivaldybės
squares rėmai n empty and else unchanged. In Savivaldybės square,
where during soviet times stood monument for Cherniachovski,
monument for V. Kudirka - author of Lithuanian national anthem is

planned. Although reconstruction of the square was planned at the
beginning of Independence, it did not start. Reconstruction of Lukiškių

* E.g. Lietuvos rytas. Sostinė. 2006-11-18.
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square started recently. Currently local government and artists discuss
model of the reconstruction, which is planned to include monument for

fighters for Lithuanian freedom and will represent Lithuanian history
since Kosciuškos rebel in 18* century until recognition of independent
Lithuanian statė in 1991.
Reconstruction of Lukiškių and Rotušės squares raised discussions
that matnly toucb financial rather than symbolic aspects of purpose of
the squares. Discussions in Lietuvos rytas, Respublika and other press
touch organisations aspects of reconstruction of Rotušės square as well protracted reconstruction and inconvenience of it for citizens, visitors
and businesses around the square.
Conclusions
•Setting

of re-Lithuanianization

monuments

for

decade

was

surrounded by broad discussions, inhibiting the processes.
•Reconstructed re-Lithuanianization monuments, such as the Royal
Palace are surrounded by discussion symbol of Lithuania vs.
authentic although later house.

•Capital of Lithuania ^ example of religious tolerance during religious
wars in Europe still used in universities of Vatican - does not have
monument for one of the most religiously and culturally tolerant

historical personalities - Grand Duke Vytautas, although there is
monument for one of the most intolerant one in European Jewish

history — Rabbi Elijah ben Shiomo Zalman (the Vilna Gaon).
•One mušt notice, that not necessarily all historical events and
personalities importam for occupational periods were important due

to their activities that supported occupational regimes or harmed
occupied countries and nations. That's why re-establishment of
history and its symbols does not remove all monuments built during
soviet occupation.
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Istoriniai simboliai Vilniaus miestovaizdyje: praeities vertinimas
viešajame diskurse
Viktorija Žilinskai/t
Santrauka
Straipsnyje analizuojami Vilniaus paminklai kaip praeities reprezentacijos.
Paminklai istorinėms asmenybėms ir įvykiams pateikia identiteto konstravimo
medžiagą. Palaikomi istorijos vadovėlių ir turistų gidų jie kuria valstybės
identitetą tiek miestiečiams, tiek ir miesto svečiams. Kita vertus paminklai
atkreipia dėmesį į istorinius įvykius ir asmenybes, vienus primindami, kitus
palikdami užmarštyje.
Raktiniai žodžiai: miesto reprezentacija, vaizdinė kultūra, istoriniai
simboliai^ kultūrinis palikimas
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CONSTRUCTION/RECONSTRUCTION OF THE CITY
IDENTITY: CASE OF MINSK
Larissa Titarenko
Department o/Sociology,
Belams State University, Independence avenue 4

Minsk 220030
Iarisal66@mail.ru
The paper describes the major processes of reconstruction of the city identity
during the 20111 century on the basis of Minsk as the case study. Two significant
and ovenvhelming transformations of sočiai identity of this city are in the
research focus: first, construction of the soviet identity in the beginning of the
centuiy, and second, reconstruction of this identity after the breakdown of the
Soviet Union in the 1990*. The author pays attention to such mechanisms of
construction of the city identity as changes of street names, creation of new
power buildings, erection of new monuments and destruction of the previous
ones, etc.
Key vords: sočiai community, city identity, sočiai construction
Introducrion

Minsk is a city with unusual destiny: frora a small provincial trade
center in Grand Duchy of Lithuania it became a center of gubernia in
Tsarist Russia after the partitian of Poland. Since the end of the 18"
century Minsk experienced its radical reconstruction: all the names,
buildings, sacral monuments, etc. related to the previous history were
destroyed. As a result, by the beginning of the 20"1 century Minsk was a

pleasant provincial city in the Russian empire [11]. The city totally lošt
its previous "European connections" in its image. It was not the first
historical "change" of its face, but one of the most dramatic.
Hovvever, the 20* century engendered at least two more dramatic

transformations of Minsk: soviet and then postsoviet. Both caused
significant changes of the city identity, and in both cases the sočiai
stracture of Minsk, content of its population changed enormously as
well. In both cases these changes did not follow the typical European
models of construction the capital cities of the new nation-states [19:

210].
The soviet period of Minsk brought tremendous changes in the
image of this city; some for the better, hovrever, its rich historical

architectural heritage was not preserved. The goal of the paper to give
an overvievv of two different attempts of reconstruction of the city
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identity on the basis of historical approach. When possible, there will be
a comparison of Minsk and some other soviet/ postsoviet capital cities.
First Soviet reconstruction of the city: 1920-1930"'

The new life of Minsk started during the Soviet times: for the first
time in its long history Minsk has become a capital city of Belarus. That
is why this period is especially importam in constraction and
reconstraction of the city identity.
First, Minsk became a capital of Belarusian People's Republic under
the German occupation in 1918. The liberal nationalistic government

was in power for a short time, and nothing was really done in Minsk to
make it a capital. Second, in January 1919, it was selected as a capital
city by the Bolshevik rulers and became a capital of the Belarusian
Soviet Socialist Republic. Soon in ) 922 this counrry together with some
other soviet republics that appeared after the breakdovvn of the former
Russian empire composed the USSR.

Belarusian Soviet Socialist Republic was not really an independent
state: its development totally depended on the Federal center in Moscovv.

The reasons of its dependency were pūrely political and militarist: the
Soviet state had to defend itself from many enemies surrounded it a^^er
the end of WWI and during the civil war. So, a buffer state was founded
by Bolsheviks in the western part of the Soviet country, and Minsk was
selected as a buffer capital. Until the end of WWI1, a major role of
Minsk was to serve as Westem fortress of the USSR. For this reason, the

Soviet power tried to make Minsk military strong and politically
important, as well as to construct the new beautiful image of Minsk for

foreigners crossing through Minsk to/from the Soviet state [7].
Minsk remained a middle-size provincial administrative city in the
1920-1930s. However, it was a Soviet headquarters of Western military
district, and the city was full of Red Army officers during its pre-WWII
history. Industries were not developed. At the šame time, the first
Belarusian university was founded in 1924, and many administrative

offices vvere opened in the 1920*. A good deal of the population
consisted of the military men and students. Overall, Minsk was primarily

a military and administrative center of this region.
Being relatively small in size, Minsk played an important political
role within the Soviet state and in the region in general where two
diiferent political regimes bordered each other only 30 km to the west
from Minsk. It was necessary to assure the Soviet citizen that the new

life had totally broken the ties with the Tsarist past, and the capital city
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had to demonstrate such a break. The Bolsheviks' revolutionary ideas of
the globai reconstruction of the country applied to Minsk: totai break
with the past and totai renewal of the city image and everyday life of the
citizens. As the previous pre-revolutionary Minsk did not fit into the nevv
political functions and its image did not correspond to the nevv political
role, a radical change was necessary for the new political leaders.
Therefore, 1920-1930s are knovvn as the years of transformation of

Minsk in line with the new regime and Marxist ideology. [3].
The tiriančiai means were restricted; the industrialization involved
only the nevv sočiai groups in Minsk: vvorkers, students, soldiers.
Modernization of Minsk was not integral: only a centrai part of it was
radical Iv improved, vvhile its suburbs resembled the pre-revolution life.
Thus, the sevverage system was built only in 1930, hovvever, by 1937,

only 5.5% of the living houses vvere a part of it, and only 12.9% had
vvater supply [4: 12].
The city transportation vvas changed. In 1928 konka (horse tramvvay)
disappeared from the center. Since January 1, 1926, eleven bus routes
functioned in Minsk, and all the buses vvere bought abroad. Since
October 1929, trams vvere introduced, and this kind of public
transportation vvas cheaper, because the vvagons vvere made in Moscovv.
There vvere many tram routes that connected the center and the suburbs.
In November 1933 the city airport (later called Minsk-1) vvas opened.

Since 1924 the teiephone vvire connected Minsk vvith Moscovv, since
1925 phonecallsto Warsaw became a reality as vvell [4: 14-15].
The architectural image of Minsk during the years betvveen two vvorld
wars vvas a mixture of the nevv modem buildings and styles and the
previous old poor buildings remained from the past. On the one hand, the
modern kindergartens, factory-kitchens, commune-houses, public
"vvorking clubs" vvere build according to the Soviet theory of totai

elimination of the private property and radical changes of the private life;
on the other - some symbols of the bourgeois life existed. For example,
a comfortable and beautiful pre-revolutionary six-stored hotel Europe

vvith lifts and luxury rooms vvas in function, vvhile until 1925 there vvere
tvvo big svvamps vvith mosquitoes vvithin the territory of Minsk as vvell
(Komarovka and Slepyanka). This vvas one of the best hotels of those
days (it vvas destroyed during WWI1 and restored in its original image
only in 2007). For vvorkers the nevv vvorking districts in the suburbs of
Minsk vvere built: Commintern, Grushevka, Pushkinskiy, etc.
The soviet reconstruction included the change on the street names as
its organic part: the previous religious names, pre-revolutionary public
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figures, tsars and governors names were replaced to the new names
ideologically connected to the new political power. During the pre-

WWII years almost all the names connected to the pre-revolutionary past
disappeared from the city map and ftom the everyday life of the
population. It was the first post-revolutionary big ideological "cleaning"
[12: 84-85] followed by the political "cleaning" of the population in the
mid-1930'\
Nevertheless, according to the major soviet principles, a modem
concept of "construction of a socialist city" was implemented to the
process of the first soviet (post-revolutionaiy) reconstruction of Minsk.

The idea was to transform this former provincial trade center into the
soviet-style administrative center, a capital of an important region. All
the street names and destruction of pre-revolutionary sacred buildings
were done according to the Soviet principles.

At the šame time it is not correct to explain this period only as a
"destruction of the past heritage". Actually, Minsk needed some big

changes in order to fulfill its new role; therefore, the new administrative
buildings were absolutely necessary, as well as some reconstruction. The

positive side of Minsk reconstruction in the 1920-19301" is connected
with the construction of some buildings that "made" a new image of

Minsk. Almost all of them were erected along the main street in the city,
so that Minsk was "a new city of one street." [14: 136]

The best Soviet architects were invited to Minsk and Kharkov — then
capitals of Belarus and Ukraine — to design and construct the important
administrative buildings to represent the Soviet power. The dominant
architectural style of the new buildings was constructivism.
Constructivism meant more than "strict style" in architecture: in the
early Soviet context it meant also "construction of a new personality"

and "new life style" connected with the new architecture. Unlike the
American and Western constructivism, the soviet one was "politically
involved" and ideologically oriented to advocate and popularize the
"new Soviet reality" through the rational, goal-oriented, ascetic and very
practical architectural forms. It vvas propaganda embodied in stones
(literally, in concrete). Severai major administrative and economic

buildings being designed and built in this style represent this epoch for
the current generations. New types of the public and living constructions
were introduced, and new lay-outs of the cities vvere applied, so that time

and space have become the means of the space organization through the
plane, level, volume, capacity, colour, and light. Soviet constructivism
became an incarnation of the dreams about "the better future" during the
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time tvhen everyday life was grey and unhappy, and the country was
technically far behind the West. However, this style was in use in the
USSR only within the period of 1922-1936, then it was badly criticized
by the party representatives, and therefore a new Soviet style won the
post-war architecture - nevv-classicist, or neo-Stalinist style.

In 1933-1936 a group of Leningrad architects was appointed to
prepare the General reconstruction plan of Minsk. It was anticipated,
according to this plan, to inake zones for the industrial developments and

for living in Minsk and well connect them by the public transporfation.
Also, it was planned to reconstruct the city center and design a new big
square near the House of Government.

In the beginning of the 1930s the two largest construction complexes
included the university campus and the first city clinical hospilal. The
major contribution to the creation of visual image of Minsk as a means
of self-representation of Soviet Belarus has been done by the famous
soviet architect Joseph Langbard ivhose works determined the visual
image of pre-WWII Minsk and constructed its soviet identity.
The most importam building designed by Langbard was constructed
in 1929-1934. House of Government perfectly played the role of power

representation in the Soviet capital: it was the largest public building in
Minsk that occupied enormous space (240 000 sq. m) comparable to the
space occupied by the Ronald Reagan Building in Washington, DC.
House of Government reorganized the territorial space around it and

initiated the construction of the new city center: Lenin square with a
huge Lenin monument in front of the House of Government. The authors

of the monument were architect Langbard and sculptor Mattew Manizer:
in 1931 their project won the AH-Soviet competition, and then a bronze
monument was erected in Minsk [17]. These two symbolic
establishments — House and Lenin monument — have formed an organic

ensemble: they embodied the patriotic meaning of Minsk as a Soviet
city. Also, they represented strong political power because of their size

and impressive view [5].
The ideologica) and artistic influence of this building greatly
influenced the major construction principles in Belarusian architecture in

the 1930*. Langbard considered to be the most influential architect of
pre-war time in Belarus. AU his constructions are masterpieces of the

pre-war time, and - vvhat is also very important to remind - they
perfectly ftilfilled their political and artistic function: to demonstrate the
power and at the šame time to attract the cizitens by their modest
architecture and practical usefulness. Hovvever, as he was not a party
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leader, his name was not memorized in (Soviet and post-Soviet) Minsk:
neither street nor house or monument devoted to him are located in the

city!
Langbard designed several other important public buildings in Minsk,
namely, House of Red Army (Officers' House), Opera and Ballet
Bolshoy Theatre, and the Main building of the Academy of Sciences. Ali
of them are located along the main avenue or nearby; they perfectly
represent the Soviet spirit of the city and the large scale of the first city
reconstruction. Never in the previous history Minsk had changed its

image so quickly and so radically.
In 1939 the process of construction of two symmetric buildings on
Sovetskaya street designed by architects R.Stoller and A.Bregman had
started. These two buildings are among the well-known for the tourists
and citizens in contemporary Minsk: they compose the Round square

(currently, the Victory square) and make a nice ensemble. The
construction had started before WWII. However, they have been fuiished
later, when two years have passed after the war had been over. Since

then these two bow-shaped buildings have significantly changed the
image of the city. They are very popular among the population and
perfectly frt the post-war view of the major city street in Minsk.
Until now all above-mentioned buildings - House of Government
with Lenin monument, Red Army House, Academy of Sciences,
Bolshoy Theatre, and the Victory square ensemble - are among the best

in Minsk; they are vievved as "architectural brand" of Minsk (at least, its
Soviet brand).

For some scholars of the Soviet history it might be a bit strange that a
lot of money had been invested in construction in the pre-war Minsk
while thousands of the Soviet citizens suffered from hunger,
unemployment, and did not have a shelter. The reason for these
investments were pūrely political: the Soviet power wanted to

demonstrate to the VVest that the USSR was a powerful statė that took
care about Belarusians. It was also an ideological message for thousands

of Belarusians and Ukrainians living in the Westem Belams and Western
Ukraine: the territories that had been annexed by Poland under the 19191921 war with the soviet Russia. The Soviet media distributed the
information for the local and foreign audience that common people lived
better in the new soviet republics than they lived under Polish
occupation. In other vvords, it was an attempt to demonstrate the Soviet
superiority by the means of architecture.
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On the edge of the Great Patriotic war, in 1940, Minsk population
reached 260,000 persons. The city was a big regionai administrative,
industrial and cultural center. There were new clinics, shops, schools and
kindergartens opened. Not only the center was newly built and attractive;
the working suburbs were a bit improved as well.

However, further development of Minsk has been stopped and
postponed for a long period of time because of WWIL Minsk was under
the Nazi occupation for 1100 days. Unlike Vilnius, the city was totally
destroyed: almost 6000 houses vvere ruined (more than 80% of all
houses, and even more than 90% in the center), as well as all its pre-war
plants and factories, phone and telecommunications, canalization and
vvater pipes, etc. The national library was ruined, and thousands of books

bumed, inciuding the unique Jewish collection of manuscripts and
printed materials [7]. When Minsk was liberated on July 3, 1944, the city
looked likę a complex of huge demolitions - a good decoration for a war

thriller. The city lošt its previous identity, therefore the new city identity
was constructed during the process of Minsk restauration [8].
Post-WWn reconstruction (mid-1940 - 1950lh)

After the WWTI Minsk became a really big city, an economic and
cultural center of the regiem. This tremendous change became possible

due to the fact that after the end of WWII the USSR statė borders vvere
shifted west, and the frontiers of the socialist camp turned far west too.

After the vietory on the Nazi Germany, the Bolsheviks power finally
agreed to keep Minsk as a capital city: the Moscovv leaders decided that
it was "safe" to develop industries in Minsk and improve its cultural role.
Therefore, post-war restoration of Minsk had been done rather quickly:
within less than ten years.
The center of Minsk was restored: the House of Government,

Bolshoy Theatre, Red Army House, and the Academy of Sciences were
rebuilt. Additionally to the restored important "buildings of power", a
new one was constructed in the early 1950* in the šame style: Central

Committee of the Communist party (architeets A.Voinov and
V.Varaksin). That is why this building looks as an essential part of the
šame constructivist ensemble: grey color, modest forms, functionalism

of details. Surrounded by the restored buildings of the 1930*, such as
Lenin library and Red Army House, Central Committee house does not

lookdifferent[9],
A new important ensemble was constructed now known as the
Vietory square. After WWH it was a Round square; however, in 1954 a
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Victory monument was erected in it, and its name was changed. This
square was later structurally connected into a unique composition with
other major architectural blocks in the center of Minsk by new multistored houses and green zones along the Svisloch river, a new circus, the

October (then Stalin) square with Stalin monument in it, and a bit later with the Central department store "Minsk".
Minsk suburbs were significantly restored and improved: the

infrastructure and living housing were built in the new North-East region
(known as VOSTOK). A majority of Minsk suburbs were designed and
constructed during the post-war periods. That is why they do not reflect a

historical past of the city, rather, they reflect the history of the soviet
post-war architecture

Overall, WWII played a decisive role in the construction of the image
of contemporary city. For those thousands of people who arrived in
Minsk in the post-war period either from other soviet republics or from
the countryside, the city has never looked different. Only a couple of
buildings from the 1930* survived - one on Kirova Street and another
one on Manta street [4: 104-106]. Many old buildings have never been
restored, especially in cases when they have not been officially
recognized as "monuments of the previous architecture": for this reason
several mosques, synagogues, and even the ruins of the old castle were
destroyed in the 1950-1960"1.

Stalin and Pnst-VVar Architecture of Minsk
There exists a legend that dominant role in the development of the
first post-war plan of Minsk has belonged to Josef Stalin. When the
Soviet leader was on his way from Moscow to Berlin in the summer of
1945, his train crossed Minsk. Stalin looked at the city from the train
window and was shocked by the level of citizen's poverty, city
destruction, and the situation in Belams overall. He decided to invest
enough money for Minsk restoration. Thus, for historical fortuity, Minsk
authorities received financial support for restoration of the city. That is
why the name of Stalin was memorized in several ways in Minsk: many
post-war buildings in the center of the city were decorated with Stalin's
bas-reliefs, the major Stalin monument in the centrai square near the War
museum and Off
i cers' House was erected, one of the city districts was
named after Stalin, etc. it was a sincere respect and political way to

"repay" Stalin for his personai attention to the needs of Minsk and
Belarusian republic.

279

According to the first post-war general plan of Minsk development,
thousands of Soviet people from all the Soviet republics were invited to
movė to Minsk (or were forced to movė) to help the country to build the
industry and restore the culture and sočiai infrastructure after the war.

Needless to say that Stalin's attention had influenced the Soviet
population: Soviet propaganda all over the country called for the help,
and the Soviet people were devoted to do their best for the rebirth of
Minsk. When the reconstruction period was over, they stayed in Minsk

as its citizens. They loved Minsk because the city was rebuilt from ruins
with their own hands [6].
As the Soviet architects sarcastically noted, post-war Moscovv had got
the so called Stalin skyscrapers (or "vysotki") that had been recognized
as the Soviet architectural masterpieces of the l950'h, Minsk had got its
own Stalin masterpiece - Stalin avenue (before called Soviet street, since
1956 - Lenin avenue, since 1991 - Skaryna avenue, and since 2005 Nezavisimosti avenue). It was still the šame former Zakharievskaya street

that has become the major arterial road in the city in the 19* century. In its
contemporary image this road was constructed exactly in the 1950* when
numerous living houses were erected along this avenue, - almost alf in the
šame Stalinist neoclassicist style, while no one is absolutely similar to any
other. To name some: Palace of Trade Unions (1952) and National Bank

(1951). Some other build ings were erected in Stalinist Empire style (for
example, State Russian Drama Theatre).
Stalin's name and his small sculptural portraits were numerous in post-

war Minsk. After 1956 they were step by step taken out from the city
buildings. However, recently (after 1991 and especially in the new century)
his name was restored again in several places: on the walls of the cadet
military school namcd after Alexander Suvorov, Russian military

commander (after 1991 this name was taken out); on the vvalls of two
famous buildings erected on the Raihvay square in the early 1950*, etc. At
lašt, Stalin's name was restored in the "museum on the open air" near

Minsk called "Stalin military defense line" where annually a theatrical
performance devoted to the Great Pa(riotic war took place on June 22 - the
beginning of this war [ 13].
To summarize, the successful post-war reconstruction greatly

influenced the whole population of Belarus: while many small cities still
were in ruins, and hundreds of villages were not restored and even
disappeared for ever, the capital of Belarus, Minsk, was rebuilt in a way
likę the fantastic bird Finiks was resurrected from the dead.
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The mysterious successful reconstruction of Minsk was not totally
unique: some other Soviet cities were also ąuickly reconstructed in full:
Leningrad and Stalingrad are the first among them. The reasons of this

reconstruction in all cases were political: the will of the omnipotent
Soviet leader played the major role in this process. However, if the
common Soviet people vvould not implement Stalin's will into reality,
neither Minsk nor other above-mentioned cities vvould had never been
restored as beautiful as they are.

Minsk as a Capital of the Republic of Betarus (1991 and beyond)
Minsk still keeps its previous Soviet visual image in many aspects.
That is why it is true that the architectural identity of Minsk remains the
major features of its soviet past [2]. In this way one may say that postsoviet Minsk continues the Soviet narrative and therefore strengthens its
connection with this segment of its history. However, during the postsoviet period some new important buildings were built, so that the visual
image of Minsk has changed somehow. Some light was shed on the presoviet history of Minsk, and some "'imitation of restoration" (rather than
restoration or reconstruction) of the historical center of Minsk has started
soon after 1991. According to this new view on the history, the pre-

revolutionary Minsk has got some respect. It has been offi cially
recognized that the new Belarusian identity can be constructed through
bringing a new vision of the historical past of the country, including the
past of the capital, Minsk. Although - unlike Lithuania or any other

Baltic republic of the former Soviet Union - the symbolic changes in
Belarus are not dramatic and fast. The analysis of post-1991 changes of
street names, erection of new monuments, and public focuses on some
new meanings of the well-known historical events allows to disclose the

sočiai and psychological processes that are going under the surface of the
everyday life phenomenology.
On the one hand, contemporary roles of Minsk as a capital of newly
established Republic of Belams do not differ much from the roles other
capitals play: they include representation of power, construction of
national identity, and demonstration of the State potential for the future.

On the other hand, Minsk still does not represent a typical capital city
even vvithin the soviet and post-soviet sočiai space. In order to prove this
statement let's make a simple ctassification of ways according to which
post-soviet capital cities were reconstructed [15:55],
First, there exists the so called "European way": this is a model of
"returning back to Europe". Three Baltic capitals chose this way, as well
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as all the former Central-European socialist capitals. This model is
accosiated with destruction of the Soviet past embodied in the
monuments, street nanies. buildings of power, etc. Vilnius is a very good
example of successful "European development" on post-soviet space:
currently the old city looks as if the soviet decades have never existed.
Second model can be identified as "construction of a globai city".
Following this model, the authorities in Moscow, Baku, Astana are

trying to create an image of modern vvorld cities with their typical
symbols (modem banks that are higher than cathedrals, good
infrastructure and office space that are similar to other globai cities,
supermarkets with famous brand nanies, etc). These cities pretend to be
the world communication and business centers [18]. The best world
architects are invited to design and construct new buildings there to
prove that these cities are developing on the vvorld level. Enormous
money are invested in construction in the cities to create a proper
positive image for Big Business as a real power: hotels, banks, markets,

TNC headquarters look attractive and similar to the hotels, banks, and
Corporation buildings in other globai cities. As a rule, these cities still
keep some hsitorical and national features, but overall they are looking

forward to the globai market in their development.
The third model of post-soviet development is rather strange: neither
"returning back" nor "looking fonvard". It is possible to call this model
as "looking back development". Minsk is a good example of

implementation of this model: inspite of the new constructions it does
not look postmodern, or very European; Minsk is even loosing its
national coloring (no national restaurants where foreigners can taste
Belarusian cuisine, fevv national performances in the theatres, etc.).
There are new hotels and markets here, but the leve! of service is not
compatible with the world level, according to the customers' opinion

[16: 25]. This non-compatibilhy of Minsk identity to other post-soviet
Capital cities can be demonstrated in several aspects: historical,
architectural, demographic, political, etc. - briefly, in everything.

Historically, there is nothing behind Minsk similar to the background
of Moscow or Vilnius, as through the previous centuries Minsk was
rather a trade center, administrative town, but not a capital of the nationstate [7]. In this case, Minsk is closer to Baku (however, with many other
differences that is necessary to take into account).

The architecture of modern Minsk is a mixture of Soviet
constructivism, Stalinist Empire style, and post-Soviet modem. This
eclecticism previously created as a result of changes of political regimes
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(from Polish baroque style to Russian classicism and then Soviet
constructivism and Stalinist neo-classicism) has been supported
purposefully by the architects in post-Soviet time. As one of the
architects explained. "the city might be too boring if it would follow one
style. When the different architectural styles applied, it creates a vivid
picture" [see 10: 10]. Indeed, Minsk combines neo-classical buildings
constructed in the communist times, with the pretty new banks recently
constructed in the vvestern manner on the private investments. There is a

real contrast betvveen the provincially looking middle-sized buildings
from the previous epochs (even if they keep their provincial beauty of
the past) with the newly constructed banks that belong to the foreign
owners: the latter look likę the islands of globalism and capitalism in the
sea of the communist past. If we compare the buildings representing the

political povver (all of them rather old) with the buildings representing
the new economic power (recently erected new banks), we may see the
enormous gap betvveen these two powers. Thus, visual image of the city

can speak about its level of development and about the dominant
political povver not less than the vvords.
The process of street renames is a significam mechanism of
representation of political povver. As Pierre Bourdieu noted, "povver

means the ability to give names" [1: 183]. That is why the post-Soviet
political regimes actively used this ability: by renaming the streets and
destroying the monuments they symbolically took historical revenge and
beat their communist past. Returning to pre-Soviet names, these political
regimes called the soviet decades "Soviet occupation" and simply

crossed out these years from their history. Cities in the Baltic republics
(for example, Vilnius or Tallinn) have "turaed back" to their pre-Soviet
past using primarily this way. This process of renaming the streets went

in parallel with the political campaign initiated by their authorities "returning to Europe" ("to the West"). This goal was finally reached in
the early 2000* : three Baltic statės are "in Europe" again, and their
citizens proudly identified themselves as "Europeans".

The path of Belarusian post-soviet development is quite different.
There was no "pleasant past" to which the country could easily "return":

Belams as a really independent statė has not existed prior to 1991, while
the "returning back to the past" to the Russian empire or to the legacy of
Grand Duchy of Lithuania could be ridiculous and totally inappropriate
even as a slogan. Unfortunately, there was no "historical past" as a
model for post-communist politicai development to which the nevv
Belarusian political elites could refer. Therefore, it was necessary for
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them to construct this "heroje and respectable past", - to selecĮ a period
of history that was the most positive for the purposes of eonstnietion of
new national identity and new political povver. After some years of

uncertainty, the first step was successfully fulfilled: a period of the past
seleeted - a part of WWE known in the Soviet historiography as the
Great Patriotic war of 1941-1945. During these fbur years Belarus lošt

ftora 25% to 30% of its population, and the rebeliion to the Nazi was
really strong among the people. Everything related to the New Order
under the Nazi oceupation was depieted as betrayal to the nation (that is
why Belaras national ists collaborated with Nazi regime during the war
were condemned in the official sources of information as "traitors of

their own nation"). The goal of the next step was to back this
"eonstnietion of the past" by all ideological means (myths, legends),
architectural and street changes, and the likę. The "ręst" of the previous

history (many centuries) was not totally ignored, but considered as not so
signifieant as the history of the Great Patriotic war.
Because the Soviet Minsk has already had a lot of street names
related to WWII, the process of street renaming according to the newly
seleeted "historical past" was not long or difficult for the powerful
structures: they simply inereased the presence of the WWII names on the

map of the city. That is why post-Soviet Minsk did not experience a
signifieant change of the street names in early 1990^: only a few new
names related to the pre-WWII history were restored. For historical

reasons [see: 12: 82].the old names of the main streets in Minsk that
appeared in the 18* century were referred to the Roman-Catholic Church
- the most influential in those days. Therefore, the post-Soviet political

elites did not want to restore them. Thus, in the center of the city there
are only two names returning from the historical past Jubilee sąuare and
Calvaria street: both names reflect the confessional (Roman-Catholic)
life in Minsk in the end of the 18* - early 19* century. Both names were

"returned to the map" in the early 1990* [12: 85].
Currently, many city streets preserved the names from the soviet

times (see Table 1) while their original names were often connected with
the sacred life in Minsk, especially in the period of Roman-Catholic
dominance [12: 82-83]. These names vrere not returned, instead, the

traditional street names of the Soviet times are still on the map:
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Table 1.
Renaming the Streets (by the end of the 20" c.)
Original historical

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

name
Franciscans
Dominican
Phelician
Big Bernardine
Small Bernardine

The roots
of this name
Franciskan monastery and church there
Dominican monastery and church
Near St.Mary church where remnants of
St.Phelician were kept
Near women and men Bernardine
monasteries
Between mcn Bernardine church and
monastery

Sborov

CalvinistSbor(161hc.)

Jurov

St. Jury Unialc church

Nemiga-School

Near School and Cold synagogues

Trinity

St.Trinily church

Resurrection
Big Tatar
Pleban
White Church
I^ Seminarium
side slreet

Resurrection Uniate church
Tatar residencc
Near Trinity pleban
Near White Church
Near Spiritual seminarium (1844)

Currentname
Lenin str.
Engels str.
Komsomol str.
St.Cyril and
Methodius str.
Herzen str.
International str.
(part)
Palace of
Republic
Nemiga str.
(part)
Bogdanovich
str. (part)
Liberation str.
G. Dimitrov str.
Kuybishev str.
fdisappeared]
Communal side
street

The lašt significant street renaming took place in 2005 (60*
anniversary of the Soviet victory in WW7I): two largest and most
important city avenues vvere renamed, as well as some less important but
štili rather famous city streets. This process produced a non-public

discourse related to the ovenvhelming political power of the incumbent
president that goes beyond the limits of rational choice. In particular, the
old generation did not approve the renaming of Masherova avenue into

indifferent Pobediteley avenue, while the national intelligentsia
disapproved the renaming of the major Skaryna avenue into indifferent
Independence avenue and giving the name of Skaryna to a small and

insignificant street in the suburb of Minsk [10: 10]. Beyond the practical
inconsistencies with the use of the new street names, there is another
aspect: almost nobody undcrstand that Independence avenue means

"independence from the Nazi" (not at all the national independence from
the communist regime, as some foreigners might guess). Therefore, the
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new street namcs encouraged the WW1I past of Minsk and downgraded
his long pre-soviet and pre-WWII history.

However, the buildings of power were not really changed (see Table 2):
almost the šame buildings fulfill the similar political functions as under
the soviet times; additionally a few buildings were restored (Suvorov
men military school, 2005) or rebuilt (City Hali, 2003). Additionally, a
few new power buildings piaying important role for demonstration the
political potential for the future were erected (nationaJ library, new
railvvay station, Sport Palace, ete.).

Table 2.
Changes of Buildings' Functions
Currcnt ftinction of the
building

When was
constructed

PresidentiaI residence

early 1950s

National Library
House of Government
and the Parį lament
National Bank
Minsk city executive
committee

2006

Minsk Town Hali

Previous functions
Communist party Central
Committee

1951

—
Govemment+ Supreme
Soviet
BSSR Central Bank

1970s

Similar

Destroycd 1857; 2003
(reconstructed)

—

1934

Conclusions
During its long history Minsk survived several radical reconstructions

of its identity when its sočiai status^ importance in the region, visual
image, population and authorities were dramatically changed. The most
serious reconstructions took place in the 20* century: first, when the

soviet city was built and then rebuilt after WWI1; second, when
postsoviet Minsk as a capital of independent statė appeared. The first

image embodied the dreams of the soviet people about the ideal model of
the soviet city; the second image reflects the symbolic position of Minsk
between East and West, on the one hand, and betvveen the well-known
soviet past and the unknown future.
Currently, Minsk is a new city that was unknown even in the first part
of the 20* century. Its development does not copy either European or

globai models of urban development. The grovving contradiction of
Minsk's development is in the contrast between the citizens' feeiings of
love to the city and the phychological stress of the population due to the
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fect of "loosing the history" embodied in the old names, buildings, and
collective memory of the nation.
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Miesto identiškumo kūrimas/ rekonstrukcija: Minsko atvejis
Larissa Titarenko
Santrauka
Straipsnyje analizuojami svarbiausi miesto (remiamasi Minsko atveju)
identiškumo rekonstrukcijos procesai 20a. Tyrime gilinamasi į du Šiuos
svarbiausius miesto socialinės tapatybės atvejus: 1) sovietinio identiteto
konstravimas amžiaus pradžioje, 2) Šio identiškumo rekonstravimas po Sovietų
Sąjungos iširimo 1990 m. Autore atkreipia dėmesį į tokius miesto tapatumo
konstravimo mechanizmus, kaip gatvių pavadinimų pakeitimas, naujų galios
pastatų kūrimas, naujų paminklų iškilimas ir senų griovimas, ir 1.1.
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Raktiniai žodžiai: socialini bendrija, miesto identiškumo paie^kos,
socialinė konstrukcija

ĮSIBROVĖLIŲ JUDĖJIMAS LIETUVOJE IR PASAULYJE
Rūta Bružienė, Giedrė Brazaitytė
Kauno technologijos universitetas
K. Donelaičio g. 20-313
LT 3000 Kaunas

Šio straipsnio tikslas, įsigilinus į Šiuolaikinių socialinių judėjimų paradigmą,
išsamiau išanalizuoti pasaulyje gana senas tradicijas turintį įsibrovėlių

(skvoterių) judėjimą, išnagrinėti šio judėjimo priežastis bei pasekmes, ieškoti šio
judėjimo apraiškų Lietuvoje, suvokti, kokią reikšmę jis turi mūsų šatyje.
Raktažodžiai: socialiniai judėjimai, kolektyvinė veikla, komuna,

įsibrovėliai
Socialiniai judėjimai - i^ praeities į dabartį
Bendrąja savo prasme socialiniai judėjimai yra kolektyvinės veiklos
porūšis, teigia šiuos judėjimus Lietuvoje analizavusi I. Matonytė. Pasak
jos, tai - sąmoningai organizuotos kolektyvinės pastangos, kurios

neinstitucionalizuotomis priemonėmis bando įgyvendinti didelius
socialinės tvarkos pokyčius arba jiems atsispirti'. Yra ir kitaip
apibrėžiančių įsibrovėlių judėjimą, kaip socialinio judėjimo esmę
atskleidžiantį terminą, pavyzdžiui, kad tai esąs neformalus demokratinis
judėjimas, kurio pradžia buvusi su visuomenės blogybėmis kovojantys
žmonės2. Socialinių judėjimų ištakomis vadiname XIX a. Europoje
prasidėjusius darbininkų judėjimus, kada darbininkai pradėjo vienytis,
kurti įvairias organizacijas, profsąjungas ir kelti reikalavimus
darbdaviams bei valstybių vadovams. Pasak I. Matonytės, šie judėjimai
atnešė didelių pokyčių: nemokamą visuotinį mokslą, nemokamą
sveikatos apsaugą, nedarbo pašalpas, didesnį darbo užmokestį, geresnes
darbo sąlygas. Šiomis dienomis socialinių judėjimų spektras ypač platus:
jie įsiliejo į daugelį šiuolaikinės visuomenės aspektų (ypač svarbios tapo

1 lmuna Matonytč. Kolektyvinė veikla ir socialiniai judėjimai. Sociologija, 2004.
Kaunas, VDU.
: Žinios apie neformalius judėjimus// http://www.baltic-seaacademy.net/documems/popmov_lit.pdf
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pilietinės, kultūrinės, ekologinės, vartotojų teises ginančios
organizacijos).
Taigi, XX ir XXI a. sandūra pažymėjo naują socialinių judėjimų erą:
jie aprėpė daugiau, nei iki tol, problemų, daugiau temų. Pasak Antonio
Gidenso, daugelis dabartinių stebėtojų mano, kad naujieji socialiniai
sąjūdžiai yra unikalus visuomeninis vėlyvosios modernybės darinys, ir
savo metodais, motyvacijomis bei orientacijomis nepaprastai skiriasi nuo
ankstesniųjų laikų kolektyvinio veikimo formų4. Daugelis socialinius
judėjimus tyrinėjančių mokslininkų sutaria, kad naujieji socialiniai
judėjimai dažniausiai susiję ne su ekonominių gėrybių perskirstymu, bet
su gyvenimo kokybės klausimais, t. y. su aplinkos apsauga, taika,

gyvūnų teisėmis, saviraiškos laisve ir pan. Naujųjų socialinių judėjimų
paradigmą nulemia jai itin svarbus vertybių, normų, kultūros vaidmuo,

čia panaudojami diskursai, pasitelkiama kolektyvinė pasąmonė, ritualai,
simboliai, idėjos. Tyrinėtojams ypač rūpi, kaip yra konstruojamas įvairių
situacijų ir veiksmų supratimas5.

Socialinių judėjimų atsiradimas arba jų nebuvimas visuomenėje kalba
apie tos visuomenės brandą, raidos lygmenį, kadangi tik stiprius
demokratinius pagrindus turinti pilietinė visuomenė gali susitelkti,
mobilizuotis ir vieningai reikšti savo poziciją įvairių socialinių, politinių,
kultūrinių reiškinių atžvilgiu. Daugelis socialinių mokslų atstovų pastebi,
kad posovietinėse valstybėse (jų tarpe ir Lietuvoje) nei tradiciniai
socialiniais reikalavimais pagrįsti, nei išraiškingi naujieji socialiniai
judėjimai nesuklestėjo, tačiau šio straipsnio autorių nuomone, tai tik
laiko ir žmonių savivokos klausimas: Lietuvos pilietinė visuomenė tik
pradeda formuotis, ir, reikia viltis, kad ilgainiui žmonės susivoks, supras,

jog savo gerovę turi kurti patys, jog valdžioje atsidūrę „išrinktieji" yra ne
pusdieviai, o žmonės, turintys dirbti šalies, visuomenės labui, privalantys
atsakyti už savo veiksmus visuomenei, o visuomenė turi teisę iš jų to
pareikalauti.

Įsibrovėlių judėjimas - anarchinė veikla ar pilietiškumo išraiška?
Įsibrovėlio (skvoterio) pavadinimas kildinamas iš anglų kalbos sąuat
- neteisėtai (apsi)gyventi arba užimti patalpą ar žemę, tarsi įlįsti ten, iš
kur gali būti tikrojo šeimininko išvytas. Anglų kalboje tuo pačiu žodžiu
3Irmina Matonytė. Kolektyvinė veikla ir socialiniai judėjimai. Sociologija, 2004 Kaunas,
VDU.
4Anthony Giddens. Sociologija. Kaunas, 2005, p.412.
s Žinios apie neformalius judėjimus // http://www.baltic-seaacademy.net/documents/popmov_lit.pdf
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vadinama ir neteisėtai užimta patalpa arba žemė, urvas, ola, tupėjimas,
pritūpimas. Lietuviškai sąuailer - skvoteris reikštų įsibrovėli, žmogų
arba žmonių grupę, kuri skverbiasi į tuo metu neužimtas patalpas, nors

jos juridiškai priklauso kažkam kitam. Įsibrovėlių, ypač gyvenančiųjų
būstuose be savininko, vienijimasis ir savo teisių gynimas
interpretuojamas įvairiai. Pavyzdžiui, tai gali būti: 1) šiuolaikinis, naujas
socialinis judėjimas; 2) gyvenimo būdas, pažeidžiant egzistuojančias
normas ar įstatymus, bei atitinkama gyvenamoji aplinka; 3) viduriniosios
klasės kontrkultūra; 4) „pasidaryk pats" kultūros manifestacija; 5)
urbanistinis socialinis judėjimas, kuomet jauni žmonės ryžtingai
pareiškia romantišką svają pasipriešinti miestų plėtrai; 6) postmodernus,
postideologinis, masinės žiniasklaidos įtakotas judėjimas; 7) utopinis
tikslas, siekis; 8) tarpusavio pagalbos judėjimas; 9) galimybė gyventi
ekstremalų gyvenimo būdą6.

Taip teigia Hansas Pruitas (Hans Pruijt), nagrinėjęs Europos
įsibrovėlių istoriją. Jos pradžia Kolinas Vardas (Colin Ward) sąlyginai
laiko Antrojo pasaulinio karo pabaigą, kai tūkstančiai be pastogės likusių
žmonių užimdavo apleistas karines stovyklas ir įsikurdavo jose,
pritaikydami jas savo gyvenimo reikmėms7. Tačiau kaip socialinis
judėjimas įsibrovėlių judėjimas susiformavo daug vėliau: jo užuomazgų
randama tik septintame-aštuntame XX amžiaus dešimtmečiuose, kada

individai ir grupės pavertė įsibrovėlių vienijimąsi politiniu veiksmu,
susivienydami į kolektyvus kovai prieš patalpų savininkus, miestų
tarybas ir valdžias8.

Įsibrovimai paplitę ne tik Europoje (Anglija, Olandija, Danija,
Vokietija, Ispanija, Prancūzija ir kt.), bet ir JAV, Australijoje, Afrikoje;
skirtingose šalyse įsibrovimai skiriasi savo specifika, tam turi įtakos tos
šalyse egzistuojanti teisinė, įstatyminė sistema, tradicijos, visuomenės

brandos lygmuo ir kt. Labai svarbu šalies įstatymai, pvz., Anglijoje ir
Olandijoje įsibrovimas į nenaudojamas patalpas ir apsigyvenimas jose iš
esmės yra legalus, išskyrus patį įsilaužimo į patalpas veiksmą. Knygoje
„Skvoterių knyga" rašoma: „Tik savininkas ar savininko įgaliotas asmuo

gali priversti jus palikti patalpas, - to, be savininko prašymo, negali
padaryti nei kaimynai, nei policija. Policija, jei be savininko įgaliojimo ir

6Hans Pruijt. Squatting in Kurope//
http://www.eur.nl/fsw/ english/stafDTiornepages/Dniįįt/publications/sq-eur
7Colin Ward.The hidden history of housing//
http://www.histoTyandpoHcy.org/archive/policy-paper-25.html
1 No Reni, No Government. Stories of Squatting// http://www.ecoaction.oi^/dod/no8/norent.html
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imtųsi veiksmų, kad iš išvarytų žmones, kurie okupavo būstą be
savininko sutikimo, veiktų nelegaliai. Savivaldybės atstovai gali priversti
jus palikti užimtas patalpas tik turėdami savo teisę įrodantį raštišką
teismo sprendimą"'. Kitose šalyse, kur įstatymai nėra palankūs
įsibrovėlių veiklai, Įsibrovimai virsta savotiška anarchine veikla,

alternatyviu kovos būdu prieš egzistuojančią politinę sistemą (Vokietija,
JAV ir kt).
Galima skirti pagrindines įsibrovėlių veiklos formas:
•Bendra parama. Įsibrovėliai patarinėja vieni kitiems ir
potencialiems įsibrovėliams, padeda spręsti apsigyvenimo
problemas, organizuoja naujų pastatų užėmimus.
•Asociacijos. Čia labai svarbus įsibrovėlių grupių susiformavimas,
ypač tuose rajonuose, kur braunamasi į atskirus butus ar

nedidelius pastatus. Įsibrovėlių grupės organizuoja susitikimus,
susirinkimus, vieni kitiems padeda materialiai, leidžia šiai veiklai
skirtus informacinius leidinius.
•Organizacijos,

informacijos

paremtos

centrai

savanoriška

potencialiems

veikla, pavyzdžiui,

įsibrovėliams.

Šios

organizacijos leidžia informacines skrajutes su žiniomis apie
tuščias patalpas, su patarimais, kaip sėkmingai jas užimti, leidžia
tam skirtus žurnalus, įkuria atitinkamas nelegalias radijo ar
televizijos stotis.
•Regioninės ar nacionalinės organizacijos buria įsibrovėlius,
pakelia juos, kai reikia protestuoti prieš valdžios ketinimus atimti
ar išpirkti užimtąsias patalpas.

Savo skelbiamomis idėjomis, reikalavimais valdžiai bei raiškos būdus
įsibrovėlių judėjimas priskiriamas kairiųjų liberalų socialinių judėjimų
šeimai. Šiam judėjimui giminingi ekologiniai judėjimai ar „naujosios
taikos" judėjimas.
Jei į skvarbą žvelgsime iš apgyvendinimo perspektyvos, galima
išskirti penkis pagrindinius jos tipus.
Skvarbos tipai
Skverbimasis dėl skurdžios socialinės padėties. Šis skvarbos tipas
apibūdina vargingai gyvenančius žmones, neturinčius ne tik
gyvenamosios vietos, bet ir skurdo ribą pasiekusius apskritai, negalinčius
patenkinti elementariausių savo fizinių bei socialinių poreikių; užimdami
negyvenamas patalpas jie susiranda bent laikiną pastogę. Reikia pabrėžti,
9 http://www.geocities.com/squaUcrsguide/squal.hcm
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jog šiam tipui priskiriami įsibrovėliai, kuriems nebūdingos tokios
problemos, kaip priklausomybė nuo alkoholio ar narkotikų, kaip
seksualinė prievarta ar smurtas šeimoje. Jų problema - skurdi finansinė

padėtis ir apsigyvenimo būtinybė.
Būstų užėmimo dėl skurdžios socialinės padėties pavyzdžiais galėtų
būti „{sibrovėlių šeimų judėjimas", prasidėjęs Anglijoje 1960-ųjų
pabaigoje, taip pat imigrantų įsibrovimai, kurie Europoje prasidėjo
maždaug 1970 metais. Pavyzdžiui, 1974 metais Amsterdame iš
Surinamo atvykę imigrantai apsigyveno Bilmermejerio (Bijlmermeer)
rajone užimdami šimtą namų, nors tuo laikotarpiu Frankfurte aktyvistų
grupuotės jau užimdavo namus, kad juose neapsigyventų imigrantai. Ir

atvirkščiai, 1998 m. Bolonijoje komunistiškai nusiteikusių aktyvistų
grupuotė „Komitetas be sienų" („The Commitee without Frontiers")

suorganizavo užimtinas patalpas imigrantams iš Siaurės Afrikos. Taigi,
vienur skvarbą pasitelkiama, kai norima apsaugoti savo miestą nuo

imigrantų (Frankfurto atvejis), kitur - kad būtų lengviau įsikurti
atvykstantiems svetimšaliams (Bolonijos atvejis). Užėmimui pasirenkami
tokie pastatai, kurių savininkai negalėtų lengvai atsisakyti padėti
žmonėms, stokojantiems gyvenamosios vietos, apeliuojama į sąžinę,
žmogiškumą ar politines nuostatas, ypač kai užimamos savivaldybėms ar

bažnyčioms priklausančios patalpos.
Skverbimasis kaip alternatyvi apsigyvenimo strategija. Tai
naujesnė skvarbos forma, palyginus su prieš tai aptarta. Ji įtraukia:

•žmones, kurie nepatenka į vargingai gyvenančių žmonių
kategoriją, yra jauni, išsilavinę, užsidirba pragyvenimui, tačiau
rinkoje vyraujančios butų nuomos kainos jiems yra per aukštos,
tad savavališku patalpų užiminėjimu jie savotiškai ignoruoja
nusistovėjusius papročius, patys kuriasi sau namus;

•žmones, kurie norėjo gyventi kartu (tam tikra komuna), tačiau
tokiam apsigyvenimui negalėjo rasti legalaus būdo;
•radikalius „pasidaryk pats" entuziastus, kurie, užuot užsidirbę
pinigų nuomai, verčiau namus susikuria patys;

•žmones, kilusius iš viduriniosios klasės ir užsiimančius
minimalias pajamas atnešančia veikla (pvz. dailininkai,
muzikantai).

Lyginant su skvarbą dėl skurdžios socialinės padėties, skurdas šiems
žmonėms nėra pagrindinė skverbimosi į svetimus būstus priežastis. Šie
įsibrovėliai savęs nepriskiria nuskriaustųjų ar globos reikalaujančių
žmonių grupei, jie nusižemina įvardindami save nevykėliais, atvirkščiai -

didžiuojasi, kad rado būdą, kaip patiems susikurti namus ir išspręsti
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apsigyvenimo klausimą. Tokio tipo įsibrovėliai dažniausiai renkasi
komercines patalpas, kurios niekada nebuvo naudojamos kaip
gyvenamosios, taip pat anksčiau nuomotas patalpas, kurios jau
nebetinkamos šiam verslui.
Skvarbos organizacijos. Sulindimas, skverbimasis į nenaudojamas

patalpas įgalina, be didelių resursų ir neklimpstant į biurokratiją, kurti
įvairaus pobūdžio organizacijas. Pavyzdžiui, taip sukuriami kaimynystės
centrai, įsibrovėlių barai (kurie remiasi bendra veikla ir paramos,
labdaros teikimu), dviračių taisyklos, dienos centrai, teatrai ir kino
teatrai, alternatyvios mokyklos, vakarėlių erdvės, meno galerijos,

informacijos centrai ir pan. Dažniausiai tai nėra nelegaliai užimti būstai,
jie valdžios legalizuoti, bet už jų naudojimą organizacijos moka
minimalią nuomą miesto valdžiai ar patalpų savininkams.
Dažniausiai skverbimosi, kaip verslo, iniciatoriai yra subkultūrų

atstovai, antipolitiški asmenys, nesiekiantys komercinių tikslų.
Dažniausiai pasirenkamos negyvenamos patalpos: apleisti sandėliai,
rūsiai, neveikiantys barai ir kt. Paslaugos teikiamos už minimalią kainą,
kad šios organizacijos ar grupelės galėtų platinti savo idėjas (pvz.,
antikapitalistines, antiglobalistines idėjas propaguojančios grupelės,
alternatyvios muzikos kūrėjai ar atlikėjai, menininkai, veganų kavinės ir
kt.). Šios skvarbos organizatorių veikla paremta noru suburti

bendruomenes, kad žmonės galėtų pasireikšti, bent minimaliai užsidirbti
pragyvenimui rengdami parodas, koncertus ir pan. Neretai tokios

organizacijos kartu yra ir įsibrovėlių namai, atlieka apgyvendinimo
funkciją. Pavyzdžiu galėtų būti Anglijoje, Londone, veikianti įsibrovėlių
asociacija ASS („Advisory Service for Squatters"), gyvuojanti daugiau

nei dvidešimt metų ir teikianti konsultacijas, patarimus skvoteriams,
padedanti žmonėms susirasti negyvenamus namus, spręsti iškylančias
problemas, atstovaujanti įsibrovėlius teismuose. ASS įsikūrusi
legalizuotose patalpose, moka nuomą miesto savivaldybei. Asociacija

turi intemeto puslapį, leidžia patarimų knygas įsibrovėliams. Už
suteiktas paslaugas ASS gauna minimalias pajamas10.

Įvairių Europos šalių miestuose kuriasi ištisi skvotų rajonai, buriantys
menininkus, aktyvistus, neformalų jaunimą, pritraukiantis turistus,
smalsuolius: pasaulyje garsus Kopenhagos Kristianijos rajonas, įsikūręs
netoli miesto centro", nemažą Amsterdamo senamiesčio dalį taip pat

sudaro įsibrovėlių užimti namai.
10http://www.squattcr.org.uk/
11No Rent, No Government. Stories of Squatting// http://www.ecoaction.org/dod/no8/norent.html
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Skvarbą kaip pastatų išsaugojimo bodas. Šių įsibrovėlių veikla
įvardijama kaip taktika, siekiant išsaugoti miesto vienovę ar gamtinį
kraštovaizdį^ pavyzdžiui, vykstant kelių rekonstrukcijai ar gyvenamųjų
kvartalų pertvarkymui. Pavyzdžiu gali būti Amsterdamas, kai 8-ajame
dešimtmetyje buvo stengiamasi sumoderninti jo senamiestį. Įsibrovėliai
tam pasipriešino, organizavo protesto akcijas ir aktyviai užiminėjo
apleistus pastatus bei įsikurdavo juose, kad būtų išsaugotas senasis,
autentiškas miestas, kad būtų išsaugota senoji architektūra.
Įsibrovėliai, apsigyvendami nenaudojamose patalpose, siekia įrodyti,
kad tokie pastatai nėra apleisti, juose gali gyventi ir gyvena žmonės,
užsiimantys įvairiausia veikla, ir vien todėl būtina pasipriešinti
kapitalistiniams siekiams - nušluoti didžiulius autentiškų pastatų plotus
ir tose vietose statyti prekybos centrus, modernius gyvenamuosius

pastatus ar gamyklas. Tokiais atvejais įsibrovėliai dažnai sulaukia ir
vietinių gyventojų bei pastatų savininkų paramos, kadangi tokios
problemos pažeidžia didesnio žmonių rato interesus.

1979 -1981 metų skverbimosi į patalpas banga Berlyne prasidėjo
būtent dėl pastatų išsaugojimo. 1979 m. Kroicbergo (Kreuzbergo) mieste
bendruomenės aktyvistų grupė „SO 36" užėmė tuščią gaisrinę, norėdami
užkirsti kelią jos nugriovimui. Protestuotojai taip pat užėmė pastatus,
kurie trukdė suplanuotos magistralės ir traukinių linijai (Amsterdamas
1972-1975), greitkelio statybai (Anglija, 1990 metų kampanija „Ne Ml 1
jungiamajam keliui"). Po to prie įsibrovėlių prisijungė ir kitos interesų
grupuotės, pvz., žemės savininkai, per kurių teritoriją turėjo eiti
tiesiamos magistralės ir greitkeliai.

Politinė skvarbą iš esmės remiasi konfrontacija su valdžia, kadangi
įsibrovėliai, užimdami miesto valdžiai bei privatiems savininkams
priklausančias patalpas, tarsi meta iššūkį valdžios atstovams, ir tokiu
būdu akivaizdžiai parodo susidariusią socialinę problemą - patys žmonės
ją išsprendžia, galbūt net savotiškai drastišku būdu, nes neturi kur
gyventi, o valdžia nepajėgi šios problemos išspręsti.
Politiniai įsibrovėliai remiasi revoliucinėmis doktrinomis, savo
poziciją išsakydami įvairių protestų, akcijų ar net drastiškų politinių
išpuolių metu; jie dažnai siekia reformuoti miestų politinį valdymą.
Neretai apolitiški įsibrovėliai, nors ir nepritardami politinių
Įsibrovėlių ideologijai bei politinėms nuostatoms, kovoja išvien,
norėdami įgyvendinti savo tikslus, pasiekti, kad į jų poreikius būtų rimtai
atsižvelgta.

Be jau minėtų skvarbos tipų, galima skirti ir skvarbą kaip turizmo ar
nakvynės būdą. Pavyzdžiui, aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje
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Amsterdame ir kitose gausiai turistų lankomose vietose atvykę žmonės
neretai okupuodavo negyvenamus pastatus tik buvimo tuose miestuose

laikotarpiui, sulindimai į patalpas tokiu tikslu - būtinumas turėti laikiną
pastogę.

Tad galima pasakyti, kad įsibrovėlių judėjimas pasaulyje turi
ilgametes tradicijas ir skiriasi priklausomai nuo tikslų, organizacijos
lygmens, raiškos, pasirenkamų pastatų ir t.t. Tačiau visus pasaulio

Įsibrovėlius vienija ta pati problema - apsigyvenimas. Gali atrodyti, kad
kapitalistiniame pasaulyje, kur galingiausia idėja ir ginklas yra pinigai,
kapitalas, įsibrovėlių judėjimas - tarsi kova su vėjo malūnais, tačiau
negalima nesutikti, kad jis neduoda rezultatų, neskatina pilietinės
iniciatyvos. Įsibrovėliai buriasi į organizacijas, aktyviai kovoja už savo
teises, gina savo interesus, platina savo idėjas ir reiškia savo pozicijas
probleminiais klausimais.

Įsibrovėliai Lietuvoje
Pradėjus nuodugniau domėtis šiuo judėjimu bei mėginant rasti sąsajų
su Lietuva, išsiaiškinta, jog Lietuvoje pastatų užėmimo idėjos žinomos ir
propaguojamos, tačiau, lyginant su kitomis Europos ir pasaulio
valstybėmis, turi savus ypatumus. Lietuvos teisinė sistema nėra palanki

nenaudojamų teritorijų užiminėjimui, tad ir įsibrovėlių (arba skvotų)
veiklą galima būtų įvardyti kaip nelegalią, iš esmės pogrindinę,
propaguojamą neformalaus jaunimo atstovų.

Pavienių užimtų gyvenamųjų patalpų Lietuvoje nėra, — čia mėginama
propaguoti skvarbą kaip organizacijas, bandančias negyvenamose,

nenaudojamose patalpose užsiimti kultūrine veikla. Pavyzdžiui, 2004 m.
muzikantų ir aktyvistų grupė „Dr. Green" užėmė Vilniuje buvusį
Jaunimo kultūros centrą, kur po nepriklausomybės atgavimo nebuvo
jokios veiklos, o pastatas buvo besugriūnantis. Šiose užimtose patalpose
atsidarė veganų kavinukė, buvo organizuojami koncertai, paskaitos, čia
rinkdavosi neformalus jaunimas. Tačiau maždaug po metų miesto
valdžia visa tai sunaikino, teisindama savo veiksmus teiginiais, kad

pastatas yra avarinės būklės ir buvimas jame kelia pavojų žmonių
gyvybei.
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Skirtingų skverbimosi formų palyginimas (8)

Tikslai
Socialin^
klase

Pastatiį
tipai

Id^jos
formula
vimas

Skvarbą del
skurdžios
socialinis
padėties
Apsirūpinti,
aprūpinti kilus,
gyvenamąja vieta
Žemesniosios
klasės skvoteriai,
palaikomi
viduriniosios
klases aktyvistų

Skvarbą kaip
alternatyvi
apsigyvenimo
strategija
Gyvenamosios
vietos susikūrimas
patiems sau
Vidurinioji klase
(bet gali
priklausyti ir kitų
socialinių klasių
atstovai)

Dažniausiai
menką ekonominę
vertę
turintys pastatai,
palikti tušti

Pastatai, kurie yra
per prasti, kad
juos galima būtų
išnuomoti.

Abejingi
biurokratai
ignoruoja
benamių žmonių
poreikius

Labiau
koncentruojamasi
į veiksmą,
idėjos nėra itin
svarbios

Reikala
vimai

Laikinai įsikurti
ar apsigyventi
nenaudoj amose
patalpose

Kultūri
nės ir
politinės
nuosta
tos

Skvarbą kaip
verslas
Įstaigos
Įkūrimas
Vidurinioji
klasė (bet gali
priklausyti ir
kitų socialinių
klastų
atstovai)

Negyvenamos
patalpos

Bendruomenes
subūrimas

Skvarbą kaip
pastatų
••saugojimo
badas
Miesto ar
kraštovaizd^io
išsaugojimas
Vidurinioji
klasė (bet gali
priklausyti ir
kitų socialinių
klasių
atstovai)
Pastatai, likę
tusti dėl
suplanuotos
naujos
paskirties ar
keičiamos
miesto
infrastruktūros
Kova prieš
technokratiską
ir
destruktyvų
aplinkos
planavimą

Būti paliktiems
ramybėje

BOti paliktiems
ramybėje

Planų
atšaukimas

Kai kada
silpnas ryšys su
politiniais
radikalais

Prieštaringa
kultūrinė pozicija,
susijusi su kitais
socialiniais
judėjimais

Prieštaringa
kul-tūrinė
po^icija,
susijusi su kitais
socialiniais
judėjimais

Prieštaringa
kultūrinė
pozicija,
susijusi su kitais
socialiniais
judėjimais

Rezulta
tai

Tikimasi
bendradarbi avimo

Numalšinimas
arba
legalizacija

Numalšinimas
arba
legalizacija

Kai kada
pasiekia
nuolaidų

Specifi
nis
proble
mos

Nepadeda
žmonėms, kurių
apgyvendinimo
problemos nėra
viešai žinomos

Jokių

Išsaugoti
identiškumą po
užimtų patalpų

Jokių

12 Ten pat.
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Politini
įkv.rba
Priešprieša
politinei
valdžiai
Vidurinioji klasė
(bet gali
priklausyti ir kitų
socialinių klasių
atstovai)

[vairus pastatai

Valdžios atstovų
įvardijimas
išdavikais,
nevykdančiais
savo pažadų
Svarbiausia yra
konfrontacija,
o reikalavimai
iŠ esmės tėra tik
papildoma sąlyga
Neretai yra
marksizmo
Salininkai
I^Saukia daugiau
represijų pricS
skvoterjus, bet
gali per trumpą
laiką padėti jiems
pasiekti nuolaidų
Konfliktai
su kitų lipų
skvoteriais

Dar ir šiandien šis pastatas stovi nenaudojamas, nerestauruojamas,

bebaigiantis sugriūti. Tie patys aktyvistai, pasivadinę „Green Club", po
kiek laiko legaliai įsikūrė Vilniaus centre, netoli Sereikiškių parko,
buvusiame Lietuvos dailės akademijos spaustuvės sandėlyje, už jo
naudojimą mokėdami nuomą. Čia vėl buvo organizuojami renginiai,

veikė veganų valgykla, aktyvistai leido ir platino laikraščius, vadinamus
„zinus", ir pan. Šiandien šios įsibrovėlių veiklos jau nebėra, nes patalpos

rekonstruojamos ir kol kas neaišku, kam jos bus naudojamos ateityje.
Pavyko sužinoti, jog Kauno senamiestyje jaunimas taip pat mėgino
įsikurti apleistame pastate, susirinkdavo, organizuodavo vakarėlius,

retkarčiais pasilikdavo nakvoti. Apie šiuos įsibrovėlius nesužinojo nei
policija, nei miesto valdžia, tačiau dėl prastos vidaus organizacijos,
tarpusavio nesutarimų ši bendruomenė sunyko13

Legalių įsibrovėlių veiklos rajonu galima būtų laikyti Vilniaus
Užupio rajoną, kur įvairių pažiūrų žmonės, menininkai, aktyvistai įkūrė,
kaip jie patys įvardija, atskirą „Užupio respubliką". Viskas prasidėjo nuo
paprastų dalykų - jauni menininkai atėjo gyventi į šią apleistą, tuo metu
niūrią erdvę, kuri ne tik buvo arti Vilniaus centro, arti Dailės akademijos
ir šalia skulptorių studijomis jau seniai paversto namo, bet ir, kaip
pasirodė, labai jauki ir atvira gyvenimui bei įvairioms veiklos formoms.
Viskas vyko tarsi stichiškai, iš noro kažką kurti. Tuo metu, 1995 ar
1996-aisiais, ši erdvė buvo niekam nereikalinga, nebent tik seniesiems
Užupio gyventojams. Šie pirmieji, gal net ir pragmatiški žingsniai (jauni
žmonės ieškojo erdvės ne tik kūrybinėms dirbtuvėms, bet ir gyvenimui)
kilo iš vidinio poreikio ir polėkio. Būtent todėl pamažu ši erdvė ne tik
buvo apgyvendinta, bet joje gimė ir naujos kūrybinės dirbtuvės, vėliau
išaugusios į įvairius renginius, koncertus ir linksmybes14. Šiandien
Užupis, kaip kultūrinis reiškinys, yra gerai žinomas daugeliui Lietuvos
gyventojų ir miesto svečių. Alternatyvios mados festivaliai, meno
parodos, koncertai, nemažai meno galerijų, menininkų dirbtuvių, - ši
erdvė tapo vieta, primenančia paryžietišką Monmartrą ar Kopenhagos

Kristianiją. Užupio respublika yra ne šiaip menininkų ar keistuolių
rajonas, bet politinis vienetas - pilietinė bendruomenė, kurio pilietiškumo
pagrindas yra ironija ir karnavalas. Pradėjęs nuo Franko Zapos (Zappa)
skulptūros, šiandien Užupis yra brandi pilietinė bendruomenė: turi savo
prezidentą, vyskupą, dvi bažnyčias, ambasadorių Maskvoje ir jungtines
12 narių karines pajėgas. Bet tai dar ne viskas. Svarbiausiais dalykas yra
l3http://phonim.hardcore.lt/read.php?7,I23580,123580#msg-123580
14 Marius Abramavičius. Užupis pilnas stebuklų// http://www.beniardinai.lt/index.php?-

1445062253
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tai, jog Užupio nepriklausomybę, šį sykį iš tikrųjų taikiai ir be kraujo
pripažįsta net tarptautinė bendruomenė, pavyzdžiui, apie ją rašo
Didžiosios Britanijos dienraštis The Guardian ls. Šiek tiek ironiškai apie
save pasakoja ir patys užupiečiai.

Vilniaus Užupis - išties išskirtinė vieta Lietuvoje, antros tokios nėra.
Kažkada jaunų menininkų iniciatyva atgaivintas Užupis šiandien jau yra
tapęs prestižiniu rajonu, saugomu UNESCO paveldo organizacijos, čia
gyvena ir Užupio menininkus proteguoja Vilniaus miesto meras, rajonas

gausiai lankomas turistų.
Būtina paminėti, kad, nors Lietuvoje įsibrovėlių nėra daug, tačiau
lietuvių tarpe tuščių pastatų užėmimo idėjos žinomos ir kultivuojamos,
lietuviai neretai įsikuria užimtuose pastatuose užsienio šalyse, kur tam
yra palankesnės sąlygos, nei mūsų salyje.
Taigi, nors Lietuvoje galima tik išgirsti įsibrovėlių judėjimo atgarsius,
jis nėra toks populiarus, kaip kitose Europos ir pasaulio šalyse, vis dėlto,
reikia pripažinti, kad tai įdomus, specifinis reiškinys Lietuvos kontekste,
išreiškiantis nedidelės visuomenės grupės poziciją, gyvenimo būdą,
kultūrą. Tačiau pastatų užiminėjimas Lietuvoje nėra propaguojamas nei
kaip pastatų išsaugojimo būdas, nei kaip politinė veikla. Galbūt tai tik
laiko klausimas...
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Squatter movement in Lithuania and in the vvorid
Rata Bružienė, Giedrė Brazaitytė
Summary

The objective of this article is to fathom out the paradigm of sočiai
movements and to analyse sguatter movement that has its own traditions. Also
try to understand the reasons and the outcome of this movement in the life of
societies. Another point of this article - try to find the manifestations of this
movement in Lithuania and understand whal importance does it have in our
country.
There is no common definition of squating, in the most elementary sense it
is living in the buiiding without the permission of the owner. The end of the
World War II could be considered the beginning oi sąuating, when thousands of
people, who were left without a shelter, used to occupy abandoned military
camps and adjust it to their needs. However, sąuating as a sočiai movement
formed later, in the 70s and 80s of XX century. Groups and individuais made
sąuating political, uniting in coUectives to fight against accommodation owners,
municipalities and governments. Their ideas, demands to the govemment,
manner of the expression form the movement that can be ascribed to the family
of leftist iiberal sočiai movements. It is similar to the ecological or new peace
movements.
Key words: sočiai movement, collective activity, commune, squatter
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IV. SILPNIEJI: GYVENIMO BŪDO BRUOŽAI
SUNKIAI INTEGRUOJAMŲ Į DARBO RINKĄ ASMENŲ
NEDARBO PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ
Laimutė Žalimienė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58

LT- 08105 Vilnius
Šiuolaikinėje visuomenėje ūkio plėtra ir žmonių gerovė pirmiausia priklauso
nuo žmogiškųjų išteklių apimties bei kokybės. Todėl visų darbingo amžiaus

gyventojų įtraukimas į darbo rinką ir pagalba įsitvirtinant šioje rinkoje yra
svarbi šalies ekonominės bei socialinės gerovės augimo sąlyga. Kita vertus,
užimtumo didinimas yra svarbi sąlyga socialinės atskirties mažinimui,
gyvenimo kokybės ir socialinės sanglaudos didinimui. Straipsnyje
analizuojamos sunkiau integruojamų į darbo rinką socialinių grupių, tokių kaip
vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji, asmenys, neturintys pagrindinio
išsilavinimo, įtraukimo į darbo rinką problemos.
Raktiniai žodžiai: darbo rinka, sunkiai integruojamų j darbo rinką
asmenų nedarbas, įsidarbinimo motyvacija

Įvadas
Nors nedarbo lygis Lietuvoje yra nedidelis, tačiau, kaip rodo
statistiniai duomenys, vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji, asmenys,

neturintys pagrindinio išsilavinimo asmenys yra skaitlingiausios grupės
ilgalaikių bedarbių sąrašuose:
-keletą paskutinių metų 45-54 m. amžiaus Lietuvos gyventojų
ekonominio aktyvumo lygis svyravo apie 86 proc. Ekonominio

aktyvumo lygio rodiklio dinamika rodo, kad dalis (apie 15 proc.) šio
amžiaus gyventojų išlieka už darbo rinkos ribų, nepriklausomai nuo
pokyčių šalies ekonomikoje bei kitose visuomeninio gyvenimo
srityse. Realiai 2005 m. darbo rinkoje dalyvavo tik kiek daugiau nei
77 proc. gyventojų šios amžiaus grupės gyventojų, kiti buvo
bedarbiai arba iš viso nedalyvavo darbo rinkoje."
-Lietuvos darbo biržos duomenimis, dirbančių neįgaliųjų skaičius per
paskutinius metus keitėsi mažai: 2001-2005 m. svyravo tarp 28-29
tūkstančių. Dirbančių neįgaliųjų tarp visų neįgaliųjų dalis rodo, jog
darbo rinkoje dalyvauja tik apie 15 proc."
16Statistikos metraštis 2005. Vilnius, 2006.
17Lietuvos darbo bir^os duomenys.

300

- Statistikos

departamento

duomenimis,

asmenų,

neturinčių

pagrindinio išsilavinimo, užimtumo lygis svyravo apie 20 proc. ir
tik po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą pakilo iki 30 proc. Šios
grupės moterų užimtumas Lietuvos darbo rinkoje per paskutinius
metus išliko gana stabilus ir sudarė apie 12-13 proc.; tuo tarpu vyrų
be pagrindinio išsilavinimo užimtumo lygis svyravo tarp 28-30
proc.1'

Siekiant įsigilinti į minėtų grupių asmenų padėtį ir surasti efektyvius
būdus jų įtraukimui į darbo rinką Lietuvos darbo biržos užsakymu 2006
m. buvo atliktas tyrimas "Sunkiai integruojamų asmenų padėties darbo
rinkoje analizė ir priemonės jų užimtumui didinti"19. Šis straipsnis
parengtas remiantis minėto tyrimo metu atliktos anketinės apklausos
rezultatais.
I pav.

Respondentai pagal gyvenamą vietą

Trumpas tyrimo metodikos apibūdinimas Tyrimas buvo
atliekamas 2006 m. liepos - spalio mėn., apklausiant į pasirinktas darbo
biržas besikreipiančius tikslinių grupių bedarbius. Pagal numatytą
atranką tyrime turėjo dalyvauti 1120 respondentų: po 140 respondentų iš
aštuonių pasirinktų teritorinių darbo biržų (Lazdijų, Mažeikių,
Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Vilkaviškio, Vilniaus, Trakų)- Darbo
biržos (toliau - DB) buvo pasirinktos stengiantis apjungti tris atrankos
18Lietuvos Statistikos duomenys, (www.std.lt)
19Tyrimą „Sunkiai integruojamų asmenų padėties daibo rinkoje analizė ir priemonės jų
užimtumui didintp'atliko tyrėjų grupė: L. Žalimienė, V. Čenuitytė, taip pat Darbo ir
Socialinių tyrimų instituto darbuotojai L. Okunevičiūtė, R. Junevičius, B. Gruževskis, J.
Moskvina ir kiti.
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kriterijus: geografinio išsidėstymo šalies teritorijoje (pietūs, šiaurė,
vakarai, centras); apgyvendinimo sistemos ypatybių (kaimiški regionai didieji miestai), taip pat pasirenkant darbo biržas pagal analizuojamų
socialinių grupių įdarbinimo lygį (geriausiai ir blogiausiai įdarbinančios
DB). Anketas pildė pasirinktų darbo biržų specialistai. Gauta 1133
užpildytos anketos.
Pagrindinėsrespondentųsocialinės-demografinės
charakteristikos. Pagal gautus tyrimo duomenis apie 56 proc.
respondentų yra miesto gyventojai, 44 proc. — kaimo gyventojai: daugiau

kaip trečdalis (36 proc.) kaimų ir 8 proc. vienkiemių.
/ lentelė.
Respondentų savęs priskyrimas socialinei grupei

Respondentų
grupes

Respondentų gru Jės
Turintys pripažintą Neturintys pagrindinio Vyresnio
išsilavinimo
amžiaus
invalidumą
.1

Skičaus

Skičsau

V so
Skaičsu

*
1. Vyresnio
amžiaus (4555 metų) asmenys
2. Vyresnio
amžiaus (5562,5 metų)

*

78

32,1

23

9,4

311

48,2

412

36,4

asmenys
3. Netekę 30-^*0
proc. darbingumo

31

12,8

58

23,7

330

51,2

419

37,0

asmenvs
4. Netekę 45-55
proc. darbingumo

51

21,0

4

1,6

5

0,8

60

5,3

asmenys
5. Neturintys
pagrindinio
išsilavinimo

178

73,3

5

2,0

17

2,6

200

17,7

asmenys
6. Kiti
Viso

3
0
243

1,2

219
3
245

89,4

10

1,2
127,3

1

1,6
0,2
104,5

232
5
1133

20,5

0,0
140,7

645

0,4
117,2

Didžiausia dalis respondentų (apie 73 proc.) priskyrė save vyresnių
kaip 45 metų asmenų amžiaus grupei. Tačiau dalis jų kartu gali būti
priskirti neįgaliųjų ar neturinčių pagrindinio išsilavinimo grupei.
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Neįgaliųjų tarpe apie 45 proc. yra pagyvenę virš 45 metų asmenys.
Neturinčių pagrindinio išsilavinimo tarpe yra apie 33 proc. pagyvenusių.
Tuo tarpu pagyvenusių ir neturinčių pagrindinio išsilavinimo
respondentų tarpe yra po 3—4 proc. neįgalių asmenų. Taigi, galime

sakyti, kad apie trečdalis sunkiai integruojamų DB klientų yra dvigubos
ar trigubos socialinės rizikos atstovai.

Didžiąją dalį respondentų (virš 73 proc.) sudaro vyresni kaip 45 metų
amžiaus asmenys. Asmenys iki 30 metų amžiaus sudaro apie 12 proc.

Vidutinis respondentų amžius - 48 metai tiek mieste tiek kaime
gyvenančių.

Iš tyrime dalyvavusių respondentų buvo 42 proc. vyrų ir 58 proc.
moterų. Didžiausia dalis vyrų yra neturinčių pagrindinio išsimokslinimo
klientų tarpe - 53 proc, o mažiausia - vyresnio amžiaus asmenų tarpe35 proc.

Apie 60 proc. neįgalių ir vyresnio amžiaus respondentų turi vienokio
ar kitokio lygio profesinį išsilavinimą, tame tarpe apie 8-9 proc. aukštąjį;
tačiau apie 40 proc. turi tik pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą be
jokios profesinės kvalifikacijos. Moterų tarpe didesnė dalis turi aukštąjį,
aukštesnįjį ir vidurinį išsimokslinimą. Tuo tarpu vyrų tarpe žymiai
didesnė dalis turinčių tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą (jeigu moterų
tarpe tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą turi 28 proc., tai vyrų tarpenet 42 proc.)
2 lentelė.

Respondentų pasiskirstymas pagal išsimokslinimą
Visi respondentai

Išsimokslinimą;

Skaičius

%

242
45

21,4

3. Pagrindinis (8, 9,10 \A.)_
4. Pagrindinis (8, 9,10 kl.) su profesine
kvalifikacija

140

12,4

77

6,8

5. Vidurinis

199
168
172

17,6

78
12

6,9

1133

100,0

1. Pradinis, nėra pradinio
2. Pradinis su profesine kvalifikacija

6. Vidurinis su profesine kvalifikacija
7. Aukštesnysis (specialusis vidurinis)
8. Aukštasis
Nenurodė
Viso
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4.0

14.8
15,2

1.1

Visose trijose respondentų grupėse maždaug po 18 proc. respondentų
nurodė, kad šeimoje yra neįgalių asmenų, vaikų ar kitų asmenų, kuriems

reikalinga nuolatinė priežiūra. Neturinčių pagrindinio išsilavinimo
asmenų tarpe tokių asmenų yra net kas ketvirtoje šeimoje. Kaip
matysime vėliau, tai yra viena iš svarbių priežasčių, lemiančių

respondentų įsidarbinimo galimybes.
Šiuolaikinėje visuomenėje, o tuo labiau darbo rinkoje svarbus
vaidmuo tenka informacinėms technologijoms. Tyrimo duomenimis,
maždaug kas 5-6 (18 proc.) respondentų turi namuose kompiuterius ir
kas 10 internetą. Geriausiai IT apsirūpinę neįgalieji, o ypatingai atskirti
nuo informacinių technologijų - asmenys, neturintys pagrindinio
išsilavinimo ir kaimo gyventojai. Analizuojant miesto ir kaimo
respondentų atsakymus matome, jog jeigu kas ketvirtas miesto

respondentas turi kompiuterį^ tai iš kaimo gyventojų kompiuterį turi tik
kas dešimtas. Internetą nurodę turį 16 proc. miesto gyventojų ir 3 proc.
kaimo.
3 lentelė.

Respondentų pasiskirstymas pagal kompiuterio ir internete
namuose turėjimą

Vis
respond rttai

Turi
kompiuteri
Turi
internetą

Asmenys,
turintys
pripažintą
invalidumą
Skaičius
%

Asmenys,
neturintys
pagrindinio
išsilavinimo
Skaičius
%

Skaičius

%

206

18,2

56

23,0

16

114

10,1

29

11,9

5

Vyresnio
amžiaus
asmenys
Skaičius

%

6,5

134

20,8

2,0

80

12,4

Nedarbo prielaidos ir priežastys. Įsidarbinimo sėkmė labai daug
priklauso ne tik nuo objektyvių aplinkybių (asmens amžiaus, turimos
profesijos paklausumo, darbo vietų pasiūlos ir kt), bet ir nuo subjektyvių
faktorių, pirmiausia - motyvacijos dirbti ar motyvacijos mokytis, įgyti
kitą profesiją ar kvalifikaciją.
Šio tyrimo anketos klausimuose motyvaciją dirbti atspindi priežastys,
dėl ko asmuo kreipėsi į darbo biržą, taip pat registracijos darbo biržoje
nutraukimo priežastys.

Kaip rodo tyrimo rezultatai, nors vidutiniškai didesnė pusė (59 proc.)
užsiregistravusių DB analizuojamų socialinių grupių asmenų nurodė, kad

kreipiasi į šia instituciją tikėdamiesi susirasti darbą, vis tik didžioji dalis
304

(76 proc.) nurodė, kad kitos kreipimosi priežastys susijusios su tuo, kad
jie pretenduoja gauti socialines pašalpas, kompensacijas arba nori
užsitikrinti sveikatos draudimą.
2pav.

Respondentų nuomonių pasiskirstymas pagal kreipimosi į darbo
biržą priežastis

DM 9HnTyb*s dalysauti
O6t ^atimyM*
D*l |Mla
Kad pad^^suiinili dal^ą
10203040

Nepakankamą motyvaciją rodo atsakymas, kad tik kas 11
respondentas kreipėsi į darbo biržą norėdamas mokytis ar
persikvalifikuoti (ypatingai įvertinant tai, kad tik apie pusė respondentų
turi profesinę kvalifikaciją). Jeigu neįgaliųjų tarpe ši motyvacija didesnė
(nurodė 14 proc. respondentų), tai pagyvenusių tarpe tik 10 proc., o iš

neturinčių pagrindinio išsimokslinimo tik 9 proc. kreipėsi į DB,
norėdami mokytis ar persikvalifikuoti. Pastarosios grupės atstovų
nuomonė ypatingai stebina, kadangi neturint pagrindinio išsilavinimo,
atrodo, turėtų rūpėti galimybė mokytis ir įgyti kvalifikaciją. Galima būtų
kelti keletą prielaidų, dėl ko asmenys be pagrindinio išsimokslinimo nėra
motyvuoti mokytis:
-šios grupės asmenys per mažai informuoti apie DB teikiamas

paslaugas mokymo srityje;
-šios socialinės grupės asmenys neįvertina ir nesupranta mokymosi

reikšmės šiuolaikinei darbo rinkai;
-DB teikia per mažai tokių paslaugų ir ne visi gali gauti šias
paslaugas.

Kokios priežastys (aplinkybės) lemia mažą aktyvumą ir motyvaciją
mokytis, keisti profesiją? Kalbant apie tai, kad daugiau kaip ketvirtadalis
respondentų teigia negavę tokių pasiūlymų, susiduriame ne tik su
nepakankama motyvacija, bet ir su mokymosi prieinamumo problema,
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Antroje vietoje pagal nurodomą dažnumą priežastis - silpna sveikata, už
kurtos gali neabejotinai slėptis ir visai kitos priežastys. Atsakymai
atspindi ir mažą respondentų mobilumą - maždaug kas dešimtas
profesinių mokymų atsisako dėl to, kad toli važinėti. Įvertinant
šiuolaikinį kaimo vietovių aprūpinimą transporto infrastruktūra, galima
manyti, kad tai yra viena iš realių priežasčių. Palikti namuose ilgesniam
laikui slaugomus šeimos narius, vaikus, gyvulius, kaimo gyventojams
gali būti rimta problema. Ypatingai įvertinant tai, kad visuomeninis

transportas kaime paprastai važinėja tik vieną ar du kartus per dieną.
Maždaug kas šeštas respondentas nurodė, kad šeimoje yra neįgalių
asmenų, vaikų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, o apie 10 proc.

Respondentų savo bedarbystę sieja būtent su įsipareigojimais šeimai,
prižiūrint senus ar neįgalius šeimos narius, vaikus. Taigi, šiame
kontekste reikėtų akcentuoti būtinumą Lietuvoje plėtoti pagalbą
globojančioms šeimoms, kuriant „atokvėpio" paslaugas, dienos centrus
sergantiems Alcheimerio liga ar senatvės demencija, pagaliau - plečiant

vaikų darželių tinklą. Kitu atveju asmenų iš tokių šeimų įtraukimas į
darbo rinką, užimtumo plėtra realiai bus neįgyvendinama. Šių socialinių
paslaugų plėtra ypatingai svarbi įvertinant visuomenės senėjimo
tendencijas (kaip antai, prognozuojama, kad 2050 m. Pensinio amžiaus

gyventojai turėtų sudaryti trečdalį mūsų visuomenės). Taigi, tokių
„globojančių šeimos narius" bedarbių socialinė grupė ateityje turės
tendenciją augti, jeigu bus neplėtojamos socialinės paslaugos
globojančioms šeimoms.

Respondentai nėra palankiai nusiteikę mokymosi naujovių diegimo
srityje. Tik 6 proc. iš visų nurodė, kad norėtų ar sutiktų mokytis
profesijos distancinio mokymosi būdu. Gal ir nenuostabu, kadangi tik
nedidelė dalis respondentų (apie 6 proc. vidutiniškai, o neturinčių
pagrindinio išsilavinimo tarpe tokių yra tik nepilni 2 proc.) moka dirbti
kompiuteriu, o be šių sugebėjimų nuotolinis mokymasis nėra įmanomas.
Tačiau respondentų dauguma - net du trečdaliai, nėra suinteresuoti

išmokti dirbti kompiuteriu.
Valstybinės kalbos mokėjimas, kiek galima spręsti iš atsakymų į
tokio bendro pobūdžio klausimą, daugumai neturėtų būti kliūtimi

dalyvauti darbo rinkoje ar mokymuose, kvalifikacijos kėlime. 95 proc.
Respondentų, nurodė, kad moka lietuvių kalbą (neturinčių pagrindinio
išsimokslinimo tarpe tokių buvo 91proc.).

Kitas klausimas, kuris atspindi nepakankamą motyvaciją dirbti darbo paieškos nutraukimo priežastys. Kaip rodo tyrimo rezultatai, 71
proc. respondentų registruojasi darbo biržoje ne pirmą kartą, ir daugiau
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kaip pusė iš besiregistruojančių darbo biržoje ne pirmą kartą, darbo
paiešką nutraukė dėl to, kad pažeidė registravimosi tvarką, neatvyko
registruotis arba atsisakė dalyvauti DB siūlomose priemonėse.
Kaip rodo užsienio šalyse atliekami tyrimai, motyvacijos dirbti ar
persikvalifikuoti, keisti profesiją, savo darbo vietą darbo rinkoje
stiprumas, labai tampriai koreliuoja su nedarbo trukme: kuo ilgiau
žmogus yra bedarbis ar nedirba, tuo ši motyvacija mažesnė ir reikalingos
vis kompleksiškenės priemonės ir pagalba šiai motyvacijai atstatyti.
Kaip parodė tyrimas, didelė dalis užsiregistravusių darbo biržoje
analizuojamų grupių asmenų yra ilgalaikiai bedarbiai - nedirba ne tik
keletą, bet net keliasdešimt metų.
4 lentelė.

Užsiregistravusių darbo biržoje pasiskirstymas pagal nedarbo
trukme

Kiek meti)
nedirba

I.lki6men.
2. 7-12 mėn.
3. 1-2 metus
4. 2-3 metus
5. 3-5 metus
6. 5-10 metų
7. 10-15 metų
8. Daugiau
kaip 15 metų
Nenurodė
Viso
Vidutiniškai

Visi
respondentai
Skaičius

%

161
222
169
87
130
206
81

14,2
19,6
14,9
7,7
11,5
18,2
1,1

16
61
1133

M

5,4
1100,0
3,99 metu

Asmenys,
turintys
pripažintą
invalidumą
Skaičius
%
15,2
37
17,7
43
18,1
44
4,9
12
14,4
35
21,8
53
3,7
9

3
7
243

1,2
2,9
100,0
3,65 metu

Asmenys,
Vyresnio
neturintys
amžiaus
pagrindinio
asmenys
i^silavinimo j
SkaiCius
Skaičius
%
%
14,7
13,6
36
88
17,6
21,1
43
136
11,4
15,0
28
97
6,5
9,1
16
59
10,6
10,7
26
69
35
14,3
118
184
7,3
8,4
18
54

2
41
245

0,8
16,7
100,0
3,92 metu

U
13
645

1.7
2,0
100,0
4,14 metu

„Nutraukiant" tokio ilgalaikio nedarbo grandinę svarbų vaidmenį
vaidina viešieji darbai, kurie yra svarbus ne tiek materialine prasme
(asmuo gauna darbines pajamas), bet daugiau psichologine prasme, nes

ilgas buvimas bedarbių gretose, kaip rodo įvairūs tyrimai20,
„demoralizuoja" žmogų: jis praranda motyvaciją dirbti, iniciatyvą, norą
ką nors keisti, pačiam spręsti savo problemas.

20 Aakvil A., Dahl S.—A. Transition to employment from labour market enterprises in
Nonvay. International Journal of Sočiai wetjare. 2006: 121-130.
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Kaip matėme iš aukščiau pateiktų duomenų, registruotų darbo biržoje
neįgalių asmenų, neturinčių pagrindinio išsimokslinimo ar vyresnio
amžiaus asmenų „bedarbystės istorija" neretai skaičiuoja ne mėnesius ar
metus, o keletą ar net keliasdešimt metų. Todėl natūralu, kad tokie

asmenys registruojasi darbo biržoje ne vieną kartą, o ir jų registravimosi
darbo biržoje trukmė įvairuoja nuo 1 iki 120 mėn. (10 metų).
Vidutinė nedarbo trukmė yra 4 metai (neįgaliųjų tarpe 3,7 metų;
vyresnio amžiaus asmenų 4,1 metų ir neturinčių pagrindinio
išsimokslinimo tarpe - 3,9 metų), vidutinė paskutinio registravimosi
darbo biržoje trukmė - virš 11 mėn. (atitinkamai neįgaliųjų tarpe 10,3
mėn; vyresnio amžiaus asmenų 12,3 mėn. ir neturinčių pagrindinio
išsimokslinimo tarpe - 9,9 mėn).

Kaip nedarbo priežastį galima būtų įvardinti ir nepalankų darbdavių
požiūrį į socialiai pažeidžiamų grupių asmenis. Kas dešimtas
respondentas tokį neigiamą darbdavių' požiūrį į vyresnio amžiaus,
neįgalius ar be išsimokslinimo asmenis laiko savo nedarbo priežastimi.
Anketinė apklausa leidžia teigti, kad maždaug kas ketvirtas respondentas
yra tvirtai įsitikinęs, kad patyrė diskriminaciją darbo rinkoje dėl amžiaus,
lyties, žemo išsimokslinimo. Apie 40 proc. tvirtai to neteigia, bet mano
dalinai patyrę nepalankų darbdavių požiūrį. Ir tik trečdaliui respondentų,
sprendžiant iš pateiktų atsakymų, pavyko išvengti šio pobūdžio
diskriminacijos.
5 lentelė.

Respondentų pasikirstymas pagal registravimąsi DB, darbo
pasiūlą ir įsidarbinimą
Kiek kartų registravosi DB
Skaičius
Vieną
kaną
Du kartus
Tris ir
daugiau
kartų

Kiek kurtų DB siitle darbą

%

313
354

27,6
31,2

448

39.6

18

1,6
100.0

Skaičius

%

293
320

25,9
28,2

370
135

32.7
11,9

15
1133

1.3
100.0

Vieną
kartą
Du kartus
Tris ir
daugiau
kartų
Nei karto

Ar buvo įsidarbinęs pagai
DB siūlymus
Skai
%
čius

Taip
Ne

468
498

47,6
50.7

17
983

1,7
100.0

Nenuro
Nenurodė
Viso

1133

Nenurodė
Viso
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dė
Viso

Nepakankamą respondentų motyvaciją darbui ir poreikį pagalbai
Įsitvirtinant darbo rinkoje galima įžiūrėti analizuojant asmenų
Įsidarbinimo lygį pagal DB pasiūlymus. Nors vidutiniškai tik apie 12
proc. respondentų teigė, kad DB jiems nesiūlė darbo, tuo tarpu net 75

proc. nurodė, kad DB siūlė jiems darbą du ir daugiau kartų, tačiau pagal
DB siūlymus buvo įsidarbinę nepilnai pusė respondentų. Reiškia dalis jų
buvo nutraukę darbo paieškas (nutraukimo priežastis aptarėme
aukščiau), kita dalis neįsitvirtino darbo vietoje.
Taigi, analizuojant anketinės apklausos duomenis išryškėja
respondentų įsitvirtinimo darbo vietoje problema, kadangi daugelis iš jų
turėjo net po kelis kartus pasiūlymų dėl konkrečių darbo vietų ir
maždaug pusė iš jų buvo įsidarbinę, tačiau greičiau ar vėliau vėl pateko į
bedarbių gretas.
Maždaug kas antras (t.y. pusė) respondentas iš tų, kuriems darbas

buvo siūlytas, buvo įsidarbinę, tačiau dabartiniu metu jie ir vėl gyvena
būdami bedarbių gretose.
Kokios kyla šių grupių asmenų įsitvirtinimo, išlikimo darbo rinkoje
problemos? Kokios informacijos apie reikalingą pagalbą įsitvirtinant
darbo rinkoje galime gauti iš tyrimo duomenų? Šiuo požiūriu įdomi
informacija apie išėjimo iš darbo priežastis. Kaip galima spręsti iš dalies
respondentų pateiktų atsakymų dėl ko jie išėjo iš paskutinio darbo, tai
susiję tiek su objektyviomis, nuo jų nepriklausomomis priežastimis,
tokiomis kaip etatų mažinimas, įmonės likvidavimas, terminuota darbo
sutartis, nereguliariai mokamas atlyginimas, tiek su jų nepakankama

kvalifikacija, nenoru ją kelti, nepakankama motyvacija dirbti, taip pat su
blogomis darbo sąlygomis, nepatraukliu darbu pobūdžiu, per mažu
atlyginimu.

Gana didelė dalis respondentų akcentavo būtent blogas darbo sąlygas
(mažą ar nereguliarų atlyginimą, sunkų darbą, viršvalandžius, darbdavio
nesiskaitymą), dėl ko jie išėjo iš paskutinio darbo. 12 proc. nurodė, kad
paskutiniame darbe nėra dirbę pagal darbo sutartį, reiškia patyrė tam

tikrą diskriminaciją, nebuvo vertinami. Be to, čia irgi išryškėja ir darbo
vietos pasiekiamumo problema — apie dešimtadalis paliko darbą dėl to,
kad buvo toli važinėti. Didesnė pusė respondentų gali būti sunkiai
įdarbinami, nes turi sveikatos problemų, eina globėjo namuose pareigas,

turi asmeninius žemės ūkius, kurių negali palikti visą dieną, pagaliau patiria susisiekimo su darbo vieta problemas, (vertinant minėtas
aplinkybes galima suprasti, kodėl surinkti anketinės apklausos duomenys
atspindi tam tikras pageidaujamo darbo charakteristikas: darbo nepilnai

309

dienai ar pagal lankstų grafiką, darbo namuose ar naudojant distancinį
modelį.

Įdarbinimą apsunkina ir mažas analizuojamų grupių asmenų
mobilumas bei maža motyvacija šiam mobilumui. įvertinant, kad didelė
jų dalis yra vyresnio amžiaus asmenys, neįgalieji, kaimo gyventojai, bei
žinant visuomeninio transporto ar specialiųjų paslaugų nepakankamą
išvystymą, mažas respondentų mobilumas nestebina. Vertindami kur

galėtų būti jų pageidaujama darbo vieta, dauguma renkasi vietą tik prie
namų, kad nereikėtų važinėti (61 proc.), arba bent jau toje pačioje
savivaldybė (34 proc.). Tik 6 proc. Respondentų įsivaizduoja savo darbo
vietą toliau nuo namų (kitame rajone ar užsienyje ar pan.). Moterų tarpe
toki yra tik 3 proc. Be to būtina pažymėti, kad moterys dažniau
orientuojasi į darbą prie namų nei vyrai.
3 pav.

Respondentų pasiskirstymas pagal pageidavimus darbo vietos
alokacijai

Kur galttų būti darbo vieta?

2,0

Tik nedidelė analizuojamų socialinių grupių dalis, ko gero, gali būti ir
mobilesni darbo vietos pasirinkimo prasme, tačiau jiems turėtų būti
intensyviau ir tikslingiau taikomos konsultavimo, motyvavimo,
socialinės paslaugas.
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Išvados ir pasiūlymai
Atlikto tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad DB klientams - vyresnio
amžiaus asmenims, neįgaliems asmenims, asmenims be pagrindinio
išsilavinimo yra būdinga žema motyvacija įsidarbinti ir dirbti, taip pat
mokytis, įgyti profesiją ar persikvalifikuoti. Pirmiausia ši žema
motyvacija susijusi su jų ilgalaikiu buvimu bedarbių gretose. Žemą
motyvaciją įtakoja ir objektyvios sąlygos: daugelis šių grupių asmenų
pragyvena iš asmeninio pagalbinio ūkio, turi slaugomų ar globojamų
šeimos narių, gyvena nuošaliose vietovėse, kuriose neišvystyta

visuomeninio transporto infrastruktūra, kas apsunkina jų dalyvavimą DB
siūlomuose mokymuose ar įsidarbinimą. Motyvaciją įtakoja ir žemas
darbo užmokestis, baimė ir nepasitikėjimas savo jėgomis. Su šių asmenų
įdarbinimu susijusios (atsakingos) institucijos (Darbo birža, Neįgalumo
ir darbingumo netekimo tarnybos, Darbo rinkos mokymo tarnyba)
neskiria pakankamai dėmesio bendradarbiavimui, teikiamų paslaugų
individualizavimui, o tai yra būtina dirbant su ilgalaikiais bedarbiais,
socialiai pažeidžiamų grupių asmenimis.
Didinant analizuojamų socialinių grupių įtraukimą į darbo rinką
pirmiausia būtina galvoti apie darbo namuose plėtrą, vietinės reikšmės
smulkaus verslo, tradicinių amatų vystymą. Kadangi kaimas senėja,

jaunimas išvyksta į miestus ar kitas šalis, vis daugiau asmenų kaime yra
reikalingi socialinų paslaugų (pirmiausia pagalbos namuose paslaugų).
Šias paslaugas galėtų teikti vyresnio amžiaus asmenys, neįgalieji,
išklausę specialius kursus ir gavę asmeninio tinkamumo darbui su

nesavarankiškais žmonėmis įvertinimą. Pvz., galima būtų plėtoti vietinių
užimtumo iniciatyvų projektus socialinių paslaugų srityje, ten, kur
gyvena daug pagyvenusių asmenų.

įvertinant tai, kad didžioji dalis neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų
ir asmenų be pagrindinio išsilavinimo yra ilgalaikiai bedarbiai, siekiant
juos integruoti į darbo rinką, svarbus vaidmuo tenka (turėtų tekti)
socialinio darbuotojo individualiam darbui, psichologo teikiamai
pagalbai, DB bendradarbiaujant su savivaldybės socialinės paramos,

paslaugų institucijomis. Būtų naudinga stiprinti DB teikiamas
informavimo, konsultavimo paslaugas, daugiau dėmesio skirti DB
klientų motyvavimui, padrąsinimui ir pan.

Dažniausiai paminėta priežastis, dėl ko kaimo bedarbiai nedalyvavo
profesinio mokymo ir persikvalifikavimo programose, negalėjo

įsidarbinti - toli važinėti ir nėra kam palikti vaikų, globojamų šeimos
narių, ūkio ir gyvulių priežiūros. DB, dirbančioms su kaimo gyventojais
reikėtų atkreipti dėmesį į šią aplinkybę ir bandyti spręsti problemas
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organizuojant mokymus arčiau gyvenamos vietos (išvažiuojamus
mokymus). Ypatingai tokie mokymai būtų svarbūs moterims, turinčioms
vaikų ir norinčioms įsidarbinti.
Kartu su vietinės valdžios atstovais, verslininkais reikėtų parengti
strategiją, planą, kaip galima būtų plėtoti dalinio užimtumo galimybes
savivaldybėje, kadangi daugelis šių grupių asmenų neturi galimybių
dirbti visą darbo dieną, o labiau orientuojasi į nepilną darbo dieną,
lankstų darbo grafiką, darbą namuose ar arti namų.

Reikalingas tampresnis įvairių žinybų bendradarbiavimas su
savivaldybių socialinės paramos ir paslaugų centrais, teikiant
informavimo,

motyvavimo,

konsultavimo,

mokymo

paslaugas

ilgalaikiams bedarbiams. Paslaugos savivaldybėse turėtų būti labai
integruotos, siekiant kartu spręsti socialiai pažeidžiamų, ilgalaikių
bedarbių problemas.
Būtinas visuomenės ir darbdavių požiūrio keitimas, švietimas apie
neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, kitų socialiai pažeidžiamų grupių
dalyvavimą darbo rinkoje, tam taikomas rėmimo priemones. Darbdavius

reikėtų daugiau informuoti apie darbo rinkoje papildomai remiamų
asmenų įdarbinimo sąlygas. Svarbu rengti įvairias viešųjų ryšių akcijas,
siekiant keisti visuomenės, darbdavių požiūri į neįgaliuosius, vyresnio
amžiaus žmones bei jų galimybes dalyvauti darbo rinkoje.
Literatflra:
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Involvement to the labour market peopie wtao are more difficult to
iotegrate: tbe main reasons of unemployment
Laimuti Žallmlenė
Summary
This articie is prepared according to the results of survey interview which
was carried out during the research. The purpose of the articie is to reveal the
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main reasons of unemployment of aged people, disabled and people without any
education.
Involvement of all peopte of employable age to the labour market and
support in establishing oneself in the labour market is the important condition
for the growth of countries economic and sočiai \velfare. On the other hand, the
enlargement of the employment is the important condition for the reduction of
sočiai exclusion, enlargement of quality of life and sočiai cohesion. In this
context, it is important to involve and to support in establishing oneself in the
labour market for sočiai groups who are more difficult to integrate into the
labour market such as aged people, disabled, people without any education,
Although the unemployement rate is quite small in Lithuania but according to
the statistical data such groups as aged people, disabled, peopte without any
education are the largest in the list of long term unemployed.
By the order of the Labour Exchange in the year 2006 a research was
carried out „ Analysis of the position of people who are difficult to integrate in
the labour market and measures to enlarge the employement" with a view to
understand the posttion of mentioned groups and to find effective ways to
involve them to the labour market.
Key words: labour market, unempĮoyment of aged people (disabled
and people without any education), motivation of integration

RIZIKOS ŠEIMŲ POREIKIAI IR JŲ TENKINIMO
GALIMYBĖS
Loreta Dirsienė, Jolanta Pivorienė
Mykolo Romerio universitetas,
Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Jolantapiv@mruni.lt, Dirsienė(aįvilnius.lt
Straipsnyje analizuojama probleminių (socialinės rizikos) Seimų situacija.
Tyrimo metodologija grindžiama etnografiniu kokybinio tyrimo tipu, tyrimo
koncepcija - teorine poreikio samprata. Išskiriami materialiniai, socialiniai
poreikiai, tiriamas poreikio socialinei paramai patenkinimas. Straipsnyje
pabrėžiama, jog respondentai nevertina darbo kaip materialinių ir socialinių
poreikių tenkinimo galimybės, o siauras socialinių rySių tinklas rodo neišreikštą
ir nepatenkinamą bendravimo poreikį už šeimos ribų. Tyrimas atskleidė, kad
ryšiai su išplėstine šeima (tėvais, broliais/seserimis) yra šalti ar visai nutrūkę.
Draugų turėjimas priklauso nuo patiriamos socialinės atskirties gilumo: kuo
gilesnė socialinė atskirtis - tuo mažiau pasitikėjimu grįstų ryšių.
Tyrimas atskleidė išreikštą poreikį socialinei paramai, tačiau respondentai
nusivylę formalios pagalbos tinklo teikiama parama, o naudojimasis neformalios
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pagalbos tinklu didina identifikavimąsi su neprivilegijuotųjų grupe ir skatina
„skurdo kultūros" stiprėjimą.
Raktiniai žodžiai; rizikos šeimos^ poreikio samprata^ socialinių rySiu
tinklas, socialinė parama

Įvadas
Besikeičianti šeima — vienas šiuolaikinės visuomenės bruožų.

Stankūnienė ir kt. (2001) tarp demografinių problemų, susijusių su seimų
funkcionavimu, išskiria tokias: 1) daugėja probleminių šeimų ir jose
augančių vaikų, o efektyvios paramos sistemos tokioms šeimoms ir jose

augantiems vaikams nėra, 2) gausėja nepilnų šeimų, kuriose vaikai auga
tik su vienu iš tėvų, paprastai su motina. Tokios šeimos turi didelę riziką
tapti skurstančiomis, patekti į socialinę atskirtį. Kvieskienės (2005)
teigimu, disfunkcinės, asocialios ir rizikos grupei priklausančios šeimos viena skaudžiausių modernios visuomenės problemų. Ekonominių

permainų laikais tokios šeimos dažnai tampa įvairių neigiamų reiškinių
priežastimi. Autoriai vartoja skirtingus terminus apibūdinti šeimoms,
kurios susiduria su įvairiomis problemomis. Tokias šeimas vadina
probleminėmis, disfunkcinėmis, asocialiomis, rizikos grupės šeimomis.
Šiuo metu oficialiuose teisės aktuose ir vaikų teisių apsaugą
užtikrinančiose ar socialinę paramą šeimoms teikiančiose institucijose
vartojamas „socialinės rizikos šeimos" terminas. Šiame straipsnyje

rizikos šeima apibrėžiama remiantis Socialinių paslaugų įstatymu (2006),
kuriame teigiama, kad tai šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje
bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis,
psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo
azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai
prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę
prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir

todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam
vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima,
kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa
(rūpyba). Tačiau Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Šalaševičiūtė (Vaiko
teisių apsaugos
2006) pažymėjo, kad Respublikos mastu nėra
vieningos įrašymo į socialinės rizikos šeimų įskaitą metodikos. Kiekviena
savivaldybė, priskirdama seimą socialinei rizikai, vadovaujasi socialinės
rizikos šeimos apibūdinimu, tačiau remiasi skirtingais kriterijais. Todėl
socialinės rizikos šeimų skaičius yra sąlyginis. 2004 m. pabaigoje Vaiko
teisių apsaugos tarnybų įskaitoje buvo 16 869 socialinės rizikos šeimos,
jose augo 63 895 vaikai (Vaiko teisių apsaugos..., 2006). 2005 m. sausio
1 d. vien tik dėl tėvų girtavimo, psichotropinių medžiagų vartojimo į
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įskaitą patekusių socialinės rizikos šeimų skaičius buvo 12 466, jose augo
27 079 vaikai. Tai sudarė 73,8 proc. nuo bendro socialinės rizikos šeimų
skaičiaus, jose augantys vaikai - 73,3 proc. nuo bendro vaikų, augančių

socialinės rizikos šeimose, skaičiaus. Tėvų girtavimas ir vaikų
nepriežiūra išlieka pagrindine įtraukimo į socialinės rizikos šeimų sąrašą
priežastis (2004 metų Socialinis pranešimas). Kitas šeimos patekimo į
riziką veiksnys yra netinkama vaikų priežiūra. Šalyje daugėja tėvų globos
netekusių vaikų skaičius. Kasmet Lietuvoje savivaldybių administracijos
ar teismo sprendimu apie 3 tūkstančiams vaikų nustatoma globa (rūpyba),
tačiau vaikų, grąžintų į biologines šeimas, skaičius tesiekia trečdalį
(Vaiko teisių apsaugos..., 2006).
Būtinybę užtikrinti socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų
normalias gyvenimo ir vystymosi sąlygas, patvirtina 1995 m. Lietuvos

ratifikuotos Jungtinių tautų 1989 m. Vaiko teisių konvencijos 3
straipsnio, 3 dalis, kurioje teigiama, kad valstybės dalyvės rūpinasi, kad
tiek už vaikų globą ar apsaugą atsakingos įstaigos, tarnybos ir organai,
ypač saugumo, sveikatos apsaugos sritys, jų darbuotojų skaičius bei
tinkamumas, tiek kompetentinga jų priežiūra atitiktų kompetentingų
organų nustatytas normas (Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, 1995).
Lietuvoje tik 4 proc. visų socialinių darbuotojų yra atsakingi už darbą su
šeima ir vaikais, kiti 96 proc. dirba su visomis paslaugų gavėjų grupėmis
(Dromantienė, Šalaševičiūtė, 2006).
Šeima visada buvo laikoma esminiu visuomenės institutu, todėl ji yra
dažnas tyrimų objektas mokslininkų darbuose (Stankūnienė ir kt., 2001;
Stankūnienė ir kt., 2003; Stankūnienė, Jasitionienė, Jančaitytė, 2005).
Žukauskienė, Kalinauskienė (2003) atliko tyrimą, kurio tikslas - nustatyti
galimus tėvų auklėjimo stiliaus ir delinkventinių paauglių elgesio ryšius,
lyginant juos su kontroline grupe. Barkauskienė (2005) atliko tyrimą,
kurio tikslas - nustatyti stresinių šeimos gyvenimo įvykių sąsajas su
mokymosi negalių turinčių vaikų elgesio bei emociniais sunkumais,
lyginant juos su vidutiniškai besimokančių bendraamžių grupe.
Palavinskienė (2001) apibendrino užsienio šalių patirtį smurto šeimoje
prevencijos srityje. Kairienė (2005) atliko tyrimą, kurio metu buvo
apklausti mokytojai; buvo siekiama įvertinti agresyvaus tėvų elgesio su
savo vaikais pedagoginės korekcijos galimybes. Navaičio (2003) tyrime
turinio analizės metodu tyrinėti laiškai, kuriuos gavo Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaiga 2002 - 03 metais ir ekspertų apklausos
metodu tirtas vaikų teisių apsaugos specialistų, socialinių darbuotojų
požiūris į šeimoje pažeidžiamas vaiko teises. Tyrimo duomenys parodė,
kad vaiko teisių pažeidimus dažnai sukelia nedarnūs tėvų, nesugebančių

spręsti savo asmeninių problemų, tarpusavio santykiai, nepakankamas
šeimų (pirmiausia nepilnų) materialinis aprūpinimas bei vaiko interesų
nepaisymas. Nors šeimą tyrinėja daugelis įvairių sričių mokslininkų, vis
dar trūksta giluminės rizikos šeimų situacijos analizės, įsigilinimo į tai,
kaip ją supančią socialinę realybę supranta pati rizikos šeima, todėl šio
straipsnio tikslas yra kokybinio tyrimo pagrindu atskleisti rizikos šeimų
poreikius, jų tenkinimo galimybes bei teikiamos paramos ypatumus
socialinėje atskirtyje atsidūrusioms šeimoms. Tyrimo metodologija
grindžiama etnografiniu kokybinio tyrimo tipu. Duomenų rinkimui
naudotas giluminis interviu su šeima (abiem partneriais) ir stebėjimas.
Tiriamosios šeimos pasirinktos netikimybinės atrankos būdu pagrindinis
atrankos kriterijus: šeimos, kurios yra valstybinių institucijų globoje
(Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Pagalbos šeimai tarnybos,
Bendruomenės paslaugų skyriaus, Pagalbos namuose tarnybos). Tyrimo

koncepcija grindžiama teorine poreikio samprata.
Poreikis, kaip atsako reikmė ir pokyčių skatintojas
Matulionis A. (2002) teigia, kad šeimos tyrimas negalimas be poreikių
analizės. Mokslinėje literatūroje poreikis apibrėžiamas, kaip reikmė ar
trūkumas. Leonavičius (1993) poreikį apibrėžia, kaip reikmę, kurią
suponuoja vidinių ir išorinių veiklos sąlygų neatitikimas, ko nors stoka ar
trūkumas. Matulionis (2002) poreikio apibrėžimą pateikia apjungdamas
reikmės ir aktyvumo skatinimo komponentus. Jis teigia, kad poreikis -

individo, socialinės grupės reikmė, socialinio aktyvumo skatintojas.
Maslovv (2006) teigia, kad bet kokio poreikio patenkinimas lemia
charakterio formavimąsi (turima mintyje ne tik elgesio pokyčiai, bet ir
charakterio struktūros pokyčiai). Tikras poreikio patenkinimas
patobulina, sustiprina individą, stumteli į priekį sveiką jo vystymąsi, nes
pagrindinis bet kokio poreikio patenkinimo padarinys yra tai, kad jis
išstumiamas iš sąmonės, o jį pakeičia naujas aukštesnis poreikis.
Žvelgiant iš kitos pusės, jeigu pagrindiniai poreikiai netenkinami,
prasideda dezintegracija - tiek individo, tiek kolektyvinė arba socialinė.
Mokslinėje literatūroje pateikiamos įvairios poreikių klasifikavimo
sistemos. Suslavičius (1995) poreikius skirsto į biologinius ir socialinius.
Biologinių poreikių patenkinimas būtinas gyvybei palaikyti, o socialiniai
poreikiai verčia augti žmogų kaip asmenybę, tai bendravimo,
įsitvirtinimo, saviraiškos ir kiti panašūs poreikiai. Autorius siūlo apjungti
šias dvi poreikių grupes ir poreikius vadinti biosocialiniais; mat žmogus,

tenkindamas kurį nors biologinį poreikį, kartu realizuoja ir kai kuriuos
socialinius poreikius. Lapė, Navikas (2003) išskiria idealinius poreikius,
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susijusius su pasaulio intelektiniu suvokimu perimant jau turimas
kultūrines vertybes ir ankstesnių kartų įgytas žinias. Jie teigia, kad
kiekviena poreikių rūšis gali būti skirstoma į du porūšius: išsaugojimo ir
raidos (augimo). Kiti autoriai poreikius skirsto į materialinius ir
nematerialinius, fizinius ir intelektualinius (Pumputis, 2000). Pumputis
(2000) išskiria pirmojo (saugumo ir gerovės) ir antrojo lygio poreikius
(laisvės, lygybės, minties, sąžinės, religijos ir kt). Pirmojo lygio
prigimtiniai poreikiai esą susiję su individo egzistencijos išsaugojimu. Jų
pagrindu formuojasi kitų lygių pagrindiniai poreikiai. Poreikių lygių
sistema priklauso nuo visuomenės ekonominės - socialinės aplinkos ir

technologijų kokybės; kiekvienas kitas žmogaus pagrindinių poreikių
lygis tarsi išskaido, detalizuoja prieš tai buvusį. Poreikių tenkinimas
apibrėžia individo socialinę prigimtį.
Poreikius galime klasifikuoti į išreikštus ir neišreikštus. Išreikšti
poreikiai yra tokie, kurie žmogaus yra lengvai įvardijami. Neišreikšti
poreikiai yra žmogaus negalimi įvardinti poreikiai, todėl, kad nėra aiškiai
suvokti (Zastrow, 1999).
Atliekant tyrimo metu gautų kokybinių duomenų interpretavimą ir
analizę, remtasi sąlyginiu poreikių suskirstymu į materialinius
(fiziologinius/biologinius) ir socialinius bei poreikį socialiniai paramai,
taip pat kreipiant dėmesį, ar tie poreikiai išreikšti ar neišreikšti.
Materialiniai poreikiai
Visi interviu buvo atliekami respondentų natūralioje aplinkoje, todėl
kartu buvo stebima rizikos šeimų buitis, jų gyvenimo sąlygos. Visų
tyrime dalyvavusių šeimų buitis itin skurdi, absoliučiai visų šeimų
būstuose reikėtų remonto, visus įprastus patogumus turi tik viena šeima,

gyvenanti kartu su motina, jos bute. Senų sulūžusių daiktų, šiukšlių
krūvos, išdaužyti langai liudija, kad skurdas nėra vienintelė rizikos šeimų
problema, šioms būdinga ir didelis apsileidimas, netvarka. Tačiau interviu
duomenys rodo, kad buitinių sąlygų gerinimas nėra pagrindinis
respondentų poreikis. Šeimos yra pripratusios gyventi be patogumų^ jų
nesureikšmina:
Tualetas lauke, vanduo lauke. Žiemą lai ant kibiro, po to išnešam. Bet
mes pripratę (4-s interviu). Vandeni atsinešame kibirais iš kolonėlės.
Rūbus ir indus plauname vonelėje. Kai aš taip užaugus, man tai vieni

niekai. Maudytis važiuojame kartais pas vyro motiną kartais pas globėją
į pirtį galinta. O apsiprausti, tai bliūde. Tualeto nėra, tai į kibirą ir
išpilom. (S- as interviu). Tualetą turime, lauke. Vanduo yra, tik žiemą
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triūbos užšąla, bet vasarą visada yra, nesiskundžiant. Prausiamės bliūde.

Vasarą paprasčiau - nuėjai ir nusimaudei (tvenkinyje) (6-as interviu).
Dalis respondentų džiaugiasi, kad neturint visų patogumų, taip būsto
išlaikymas yra pigesnis:
Namo išlaikymas nedaug kainuoja. Seniau, kai buvo dujos, dujos
viryklei, dujos pečiui, pastoviai skolose sėdėdavom. Dabar katilas,
kūrenant malkas, anglį (2 -as interviu). Ir kainuoja nedaug: vanduo per
mėnesį 10 litų, kitos paslaugos - 20 litų ir elektros kiek prisuki. Na, dar

perkame dujų balioną (5-as interviu).
Interviu duomenys rodo, kad respondentai akcentuoja finansines

problemas:
Mama gauna globą už vaiką tai mums atiduoda tuos pinigus. Pavalgę
esam, o kai anksčiau tik iš tos pašalpos - badaudavom (2-as interviu).
Pas mane problema tokia, aš gaunu tik 93 litus. Čia neįmanoma už tokius
pinigus pragyventi. (...) Atvažiuoja vyro motina, duos man 50 litų per
savaitę, o mums tai reikia valgyti (3-as interviu). Praeitais metais aš
nieko negavau.. Tai kur ta pašalpa? Vos išprašiau maisto talonus. (...) Aš
kalbu apie miltus, ryžius ir makaronus, kur duoda seniūnijose dabar. (...)
Nedavalgiusi, pirmoj eilėj (6-as interviu).

Tačiau materialinis nepriteklius netrukdo rizikos šeimoms
piktnaudžiauti alkoholiu. Dauguma respondentų arba pateisina alkoholio
vartojimą, arba nemato tame problemos:

Visi praktiškai yra alkoholikai. Ir žmonės, ir žvėrys visi kažkada
apsvaigsta. Bet yra plevėsos, kurie trinasi aplink parduotuvę ir ieško,

kaip išgerti ir nieko neveikti. Aš tai negaliu. Man dvi išeiginės yra
tragedija, o jei pasitaikys keturios — man tai yra per daug. O išgerti,
nebent alų. Važiuoji prie ežero, nors pora buteliukų pasiimi. Vasarą man
alus, kaip tonizuojantis gėrimas. O stipresnius gėrimus, nebent per
šventes. Šventė yra šventė. Nu, Velykų proga (1-as interviu). Per šventes
juk visi išgeria. (...) Girta juk nesivolioju kieme. Šiandien išgėriau, nes
mano tėvui būtų suėję 65 metai. Gimimo diena (4-as interviu). Koduotis
man sako. Kas čia per kodavimas. Durnystė. Jeigu aš nenoriu, aš
negersiu, jeigu aš noriu, aš išgersiu. Aš pažįstu, kurie yra užsikodavę. Tai
jie su dievais kalba. Koduotis ne, iš kart sakau. Jeigu aš nenorėsiu, aš
negersiu (6-as interviu).

Tirtose rizikos šeimose išreikšti nepatenkinti fiziologiniai maitinimosi,
pragyvenimo poreikiai, tačiau neišreikšti materialiniai poreikiai:
komunalinių patogumų, geresnio, tvarkingesnio būsto. Viena iš
pagrindinių galimybių užtikrinti ir patenkinti materialinius poreikius yra
darbas.
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Socialiniai poreikiai
Darbas, uždirbamos pajamos padeda tenkinti žmogaus fiziologinius
poreikius, yra pagrindinis veiksnys patenkinant saugumo poreikį.

Dalyvaudami darbo rinkoje žmonės ne tik užsidirba pinigų pragyvenimui,
bet daugiau ar mažiau tenkina saugumo (fizinio, emocinio ir socialinio)
poreikius. Respondentai darbu laiko įvairias veiklas:
Pas jį savas biznis - metalą renka ir parduoda. Jis gali per dieną
atnešti 200 - 300 litų. Per mėnesį tiek neuždirbsi. Nemirsim (4-as
interviu). Jis tai dirba.(...) Tai vienas paprašo, tai kitas. Va, už dviejų
savaičių eis visam mėnesiui. Kaimynei lentas sukrovė, tai ji sakė, jos

vyras tris kartus būtų apalpęs. Jėgos turi (7-as interviu). Aš laukiu miško.
Aš iš miško gyvenu. Uogos, gėlės, pataisai. Va dabar tuoj prasidės
pataisai, paskiau prasideda pakalnutės, o po pakalnučių eina uogos. Tik
netingėk. Tik grybų nerenku. Tai ir visas mano pragyvenimo šaltinis.
Miškas mane maitina (6 interviu). Aš galvoju, gal reikėtų man taro
kortomis burti pradėt. Tikrai, turiu tokią dievo dovaną (4-as interviu).

Apklausti respondentai realiai vertina savo galimybes, nekeldami
aukštų reikalavimų ne tik darbo užmokesčiui, bet ir darbo pobūdžiui.
Respondentams darbas reikalingas, kad turėtų pragyvenimo šaltinį:
Nesvarbu koks, kad minimaliai nors 600 litų gaučiau (3-as interviu).

Bet kokį. Dar negalvojau apie tai, bet kokį, svarbu išlaikyti vaikus (1-as
interviu). Pirmiau bandysiu rasti rimtesnį darbą, pvz, kokioj rimtoj
drabužių parduotuvėje. Bandysiu ieškoti ko nors geresnio, jei nerasiu,
eisiu dirbti ir konditere (5-as interviu).

Nors respondentai ir nekelia aukštų reikalavimų potencialiam darbui,
tačiau jei darbas negali užtikrinti, jų manymu, minimalaus pragyvenimo,
jis nėra vertinamas:
Aš 16 m. atidirbau siuvėja. Nu, nebenoriu aš ja dirbti už tas kapeikas,
už 300 - 400 litų (4-as interviu). Va, vyro alga seniau buvo 400 - 700
litų, tai mums trims tikrai nepakako. Juk reikia ir pavalgyti, ir apsirengti,
ir už butą sumokėti, be to ir cigaretės, ir higienos reikmenys (5 —as
interviu). Dabar paštui reikėjo paštininko. Bet žinot kokia čia teritorija.

Už 500 litų. Įsivaizduojat, nuo pusės šešių ryto turi paimti laiškus,
nupliuškink tokį toli po to 9 vai. paimk registruotus laiškus ir vėl iš naujo
(7-as interviu).

Priežastis, kodėl gali gauti tik mažai apmokamą darbą, bando
paaiškinti tik vienas respondentas:
Mūsų Lietuvoj, jeigu neturėsi užnugario, tai nerasi ir gero darbo, ir
mokslas nepadės. Kaip ir laivyne, niekada nepatapsi kapitonu atėjęs iš
kokio kolūkiečio šeimos. Na, nebent padėjėju, gabumų labai daug
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turėdamas. Taip ir čia Turi vidurinio sluoksnio ribą, kurios peržengti
negali. Durnizmas. Kiek pakelia tau tą minimalų atlyginimą, daug
daugiau suryja infliacija (1-as interviu).
Žemesnėms visuomenės klasėms priskirtini asmenys neigiamai vertina
esamą socialinę sistemą, jiems būdingos pesimistinės nuotaikos, sunku
apibrėžti savo vietą ir vertę visuomenėje (Matulionis ir kt., 2005).
Lemme (2003) savigarbą priskiria prie poreikių, kuriuos gali
patenkinti darbas. Jeigu savigarbos poreikis darbe nėra patenkinamas, tai
gali paskatinti atsisakyti darbo:
Buvau įsidarbinusi Zundoj. Bet pamatė, kad jėgos turiu ir pradėjo
karti ant manąs. Nu, negaliu aš. Galiu aš kibirą pakelt, bet kiekvieną

kartą toks nužeminimas: eina kažkas, spjauna ir pakelti po jo kiekvieną
popieriuką. Atsiprašau jau. Maža to, kad aš namuose tualetinį popierių

renku, o čia dar po kiekvieno eiti gatvėmis ir rinkti. Čia jau biškį per
žemas lygis (6-as interviu).
Respondentų požiūris, kaip gauti darbą ar rasti kitą pajamų šaltinį
skiriasi. Dauguma respondentų mano, kad tai turi padaryti patys:
Reiks greitai darbą susirast, mažajai tuoj trys metai (1 interviu).
Bandysiu ieškoti ko nors geresnio, jei nerasiu, eisiu dirbti ir konditere (5as interviu).

Tačiau kiti respondentai mano, kad darbo paieška yra ne jų rūpestis:
Duokit man darbą, tada dirbsiu! Niekas neduoda jokio darbo (3-as
interviu).

Kitiems respondentams darbas atrodo nebūtinas:
Šiaip esu laiminga, kad galiu planuoti savo laiką, nereikia eiti į darbą.
Nuo ryto iki vakaro sėdžiu namie, tik į parduotuvę ir pas mamą.(...) Abu
gauname invalidumus.(...) Šiaip iš pensijos gyvenam. Mama gauna globą
už vaiką, tai mums atiduoda tuos pinigus (2^as interviu).

Dirbantiems suteikiamos socialinės garantijos yra svarbios ne tik
užimtumo metu, bet ir ateityje, pasitraukus iš darbo rinkos. Daugelyje
industrinio raidos etapo visuomenių susiformuoja reikšmingas individo
saugumo užtikrinimo šaltinis — socialinės garantijos iš darbinės veiklos
(Stankūnienė ir kt., 2003). Tačiau tik vienas respondentas pažymėjo, kad
socialinės garantijos jam yra svarbu:
Darbą pakeičiau ir ne vieną. Gal nedirbdamas valdiškai pajamų ir
daugiau prasimanytum, mašinas krapštytum, bet stažas neis, pensijos
negausi, o kas, vaikai po to išlaikys? (1-as interviu).
Kitiems respondentams socialinės garantijos nėra svarbios:
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O gal aš nedagyvensiu. Jš kur aš žinau? Aš gyvenu viena diena. Pas

mane nėra į ateitį kažkas ten. Aš neturiu planų (6 interviu). Nedagyvensiu
aš iki tos pensijos (7-as interviu).
Interviu metu išryškėjo, kad respondentai nevertina darbo, nemano,

kad dirbant galima patenkinti ne tik materialinius, bet ir socialinius
poreikius.

Suslavičius (1995) bendravimo, įsitvirtinimo, saviraiškos ir kt.
poreikius priskiria socialinių poreikių grupei ir teigia, kad šie poreikiai
verčia žmogų augti kaip asmenybę. Iš socialinių poreikių respondentai
tyrime aiškiausiai įvardino bendravimo poreikį. Tarpasmeniniams
santykiams priskiriami tėvų ir vaikų santykiai, giminystės ryšiai,
draugystė, tačiau vieni reikšmingiausių suaugusio žmogaus gyvenime yra
sutuoktinių ar sugyventinių (partnerių) tarpusavio santykiai. Navaitis
(2002) teigia, kad vienas svarbiausių santuokos motyvų - sąlygų nuolat
bendrauti su žmogumi, kuris laikomas artimu, galinčiu suprasti, paremti,
pritarti ir pan., sukūrimas. Nei vienas respondentas nesiskundė tarpusavio

santykiais. Vienos atvirai teigė mylinčios savo partnerius:
Mes su vyru labai mylime vienas kitą. Žinau, kad kito tokio žmogaus
aš nerasčiau. Mes labai esame pavydūs, pavydime vienas kito, net
katinui. Jam gali užeiti priepuolis, gali sumušti mane, bet aš žinau, kad
tai praeis. Kas nesirgęs depresija, tas nežino, kas tai yra (2-as interviu).
O su juo, manau, meilė suvedė. Turbūt meilė, jei du vaikai yra. (...) Jis
mano pirmoji meilė, su juo mokykloje kartu mokėmės (4 ~as interviu).

Kitos džiaugėsi gerais tarpusavio santykiais:
Visi mano vaikai nuo jo. Jis gali pripažinti tėvystę, nors mes
sugyventiniai. (...) Normaliai gyvenom. (...) Jis tai geras, ir sriubą
išvirdavo (3-as interviu). Būtent šiuo metu, aš esu viskuo patenkinta, nes
pas mane dabar viskas yra super. Viskas tikrai labai gerai, ir pas mane
jau pusę metų šitaip. (...) Anksčiau būdavo, kad ir pasipykdavom, bet
pusę metų, mes neturim net dėl ko pykti (5-as interviu). Aš tai esu
laiminga su juo būdama, nes jaučiu jo atramą. Visur mes abudu, jei
susibaram, kitą minutę susitaikom (7-as interviu).

Pateikti pavyzdžiai rodo, kad partnerių (sutuoktinių/sugyventinių)
tarpusavio ryšiai, respondentų manymu, yra tvirti, artimi.

Navaitis (2002) kaip atskirą šeiminių poreikių grupę išskyrė tėvystės
ir motinystės poreikius. Visos tirtos šeimos augina vaikus. Savo mažais
vaikais šeimos atvirai džiaugėsi:
O dukra tai turi gerą galvą. (...) Gudri kaip laputė, net nėra žodžių
apsakyti kaip, supranta viską kuo puikiausiai (1-as interviu). Mažoji save
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princese vadina. O dar tik trys metukai (4 ~as interviu). Vaiką padarėm,

buvom laimingi (3 -as interviu).
Visos tirtos šeimos teigė, kad vaikai buvo laukti ir planuoti:
Savo vaiką pagimdžiau 16 metų, tiksliau be 3 mėnesių septyniolikos.
Nelabai žmonės tiki, kad šis vaikas yra planuotas. Aš irgi turbūt
nepatikėčiau. O prieš jį su močiute važiavau kartu pas daktarą
tikrinausi, nes pastoti iš pradžių negalėjau. Mano draugui buvo
septyniolika, jis už mane 1 metais vyresnis, ir mes jau septyni metai kartu
(5-as interviu).

Tyrimo duomenys rodo, kad emociniai santykiai su mažaisiais yra
geri, tėvams netrūksta meilės savo vaikams, tačiau trūksta elementarių

žinių ir įgūdžių auginant vaikus, supratimo, kokios yra tėvų pareigos savo
vaikams ir kaip jas reikėtų gerai atlikti. Ypač problemos išryškėja, kai
vaikai tampa paaugliais:
Jam keturiolika metų, liko antrus metus mokykloje, sakė gerai baigs.

O šiandien pavalgė grįžęs, o jaučiu dvelkia alum. Rūko (2-as interviu).
Vakar girta buvo. (...) Nebuvo mokykloj šiandien, tai dabar rašė žinutę,

kad kažkur Pašilaičiuose randasi (7-as interviu). Vaikai į mokyklą
nebenori eiti. (...) Ir pati Įpamokas vedžiojau. Sūnus, kur 16 metų, taip ir

liko ketvirtoje klasėje. Pasirašiau, kad sutinku palikti antrus metus, bet jis
tada išvis nebėjo į mokyklą Dabar jis gėdinasi eiti į mokyklą sako, kaip
jis eis į ketvirtą klasę. Iš pradžių, kai nuėjo dukra ten. buvo nieko, bet

paskui pradėjo bėgioti iš mokyklos, praleidinėti pamokas. Ir baudėm, ir
pas direktorių važinėjau, bet nusibodo viskas. Taip ir nepabaigė tos
mokyklos. Jaujai 17 metų ir niekuo neužsiima (8-as interviu).

Valickas (1997), aiškindamas identifikacijos fenomeną, teigė, kad
susitapatindama su kitais žmonėmis, asmenybė perima jų elgesio normas
ir vertybes, mąstymo, išgyvenimo, konfliktinių situacijų sprendimo būdus
ir pan. Tirtose šeimose vaikai renkasi savo tėvų gyvenimo būdą, nors

patys tėvai vaikų elgesyje įžvelgia neigiamus padarinius. Šeimos
neigiamai vertina ir savo tėvų patirtis, nors patys (dažniausiai to
nepripažindami) gyvena taip pat kaip jų tėvai. Tyrimo duomenys rodo
tęstinumą tarp trijų kartų: tirtų šeimų vaikai renkasi tėvų santykių ir
bendravimo su aplinka modelį, o tėvai - savo tėvų. Respondentų

santykiai su tėvais yra sudėtingi:
Su mama santykiai aštroki (2-as interviu). Dabar tėvas gyvena
šalimais su sugyventine, nieko negaliu blogo pasakyti, tik, kai išgeria,
mušasi. Mes bendraujam, tėvas yra tėvas, tik, kai išgeria, Jėzus Marija,
net vaiko neprileidžiu prie jo (5-as interviu). Motina anam gale, ji turi
atskirą virtuvę, ir kitą įėjimą (...) Neturiu nei su ja, nei su seserim ryšio

(6-as interviu). Tėvas norėjo man ūkį užrašyti, bet su juo neįmanoma.
Jam kas nors sugenda, tai jis ant manės visą dieną rėkia (7-as interviu).

Bendraujant su tėvais pabrėžiama materialinė pagalba:
Aš iš savo kaimo kai išvažiuoju, tai tėvas kiek turi grietinės, kiaušinių
krauna, tik vežkis (7-as interviu). Atvažiuos vyro motina, duos man 50 litų
per savaitę (3-as interviu). Mama gyvena priemiestyje, daug mums
padeda (4-as interviu).

Vienas pagrindinių vaidmenų orientacinėje šeimoje yra brolio/sesers
vaidmuo. Pivorienė (2004) remdamasi užsienio autorių darbais, išskiria
penkis brolių/seserų santykių tipus: intymius, artimus, lojalius, abejingus
ir priešiškus. Tyrime dalyvavę respondentai įvairiai kalba apie
bendravimą su broliais/seserimis. Vieni respondentai apie seseris/brolius

atsiliepė neigiamai:
Viena sesuo gyvena labai blogai, bomžauja jau. Sąvartynuose buvo

kurį laiką, o dabar buvo išvažiavę į Čekoslovakiją, juos buvo pardavę, po
to jie pabėgo į Prahos kitą pusę ir kažkokiais būdais per ambasadą mama
juos susigrąžino. Tas jos sūnus dabar guli ligoninėje psichiatrinėje, o
jinai namuose, kaime. Ji seniai išsiskyrus, turi du sūnus, bet abudu toki...
O su kita seserimi irgi negaliu aš bendraut, nes jai pirmas reikalas yra

pinigai. Aš jai reikalinga, kai nutapau kažką gražaus, ką j i gali pas mane
nusipirkti. Ji prekiauja mėsa, veža iš rajonų į Vilnių ir iš tų procentų
gyvena. Ji turi du vaikus, tris anūkus, vyrą Savotiškai jie gyvena -

gyvena dėl pinigų (2-as interviu).
Vyras turi brolį, jis dabar bomžauja, pragėrė savo bendrabutį per 2
savaites. Atneša kokių lašinių, mes nuperkam iš jo. Bet aš žinau, ką jis po
to daro -perka alkoholį. Turi savo chebrą ir su ja gyvena. Kai jis čia pas
mus gyveno, iki mano vyro motinos mirties — visko buvo: teko kviesti ir
policiją, kai šoko ant manęs su peiliu, su kirviu ant mano vyro, o aš jį dar
maitinau. Turi draugę, jau 20 metų, ir abu geria (2-as interviu).Su sese
nebendraujam. Nors jai 35 tuoj bus, mes su ja nebendraųjam. Su ja
neturiu jokios kalbos. (...) Visi jos vaikai ten kur ir mano. O du jau kitose
rankose (6-as interviu).

Kiti atsiliepia teigiamai:
Sesuo su manim lanko kursus. Ji už mane pora metų jaunesnė, bet

mūsų požiūriai skirtingi, todėl dažnai būna sunku. Aš sesę žadu imti su
savim, nes kai dirbsiu, ji man padės vaiką prižiūrėti. O broliai važiuos su
tėvu. Jie nori gyventi abu kartu, o tėvas jiems nemaišo. Vienam 23 metai,
kitam 19. Mes tikrai labai gražiai bendraujam, nes mes turim tik vienas
kitą Nežinau, kas bus, kai mes persikelsim, bet dabar tikrai esam labai
artimi (5-as interviu). Vyriausia sesuo apsiženijus, turi 4 vaikus, ji vyr.
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virėja dirba. Antra sesuo su kunigu gyvena, tai mes su ja nekalbam, nes
pasakė, kad nei kalbėt negalima, nei nieko. Aš vidurinė, tėvas labai
norėjo berniuko trečio, bet neišėjo. Už mane jaunesni yra brolis ir sesuo.
Sesuo irgi dirba virėja, brolis gerai gyvena. Va brolis mano, krikšto tėvas
vaiko, dviratį nupirko, bet vakar sulaužėm (3-as interviu). Sesuo
devyniais metais vyresnė, turi vieną sūnų, kuris mokosi chirurgu. Ji buvo
mokytoja, bet etatus sumažino, tai dabar pas turtuolius vaikus prižiūri.
Jos vyras — taksistas (4-as interviu).

Tyrimo duomenys rodo, kad dominuoja priešiški, lojalūs, iš dalies
abejingi tarpusavio santykiai, net teigiamai kalbant apie brolius/seseris
neišreikšti artimi ar intymūs santykiai, todėl net ir bendraujantys su
broliais/seserimis respondentai bendravimo poreikį tenkina tik iš dalies.
Galima daryti prielaidą, kad bendravimo poreikis su broliais/seserimis yra
neišreikštas, nes respondentai nesureikšmina šių tarpusavio santykių,

nevertinąjį), nesiekia pakeisti.
Draugai - svarbi neformalių ryšių grandis, ypač kai nėra brolių ir
seserų, arba, kai nepalaikomi su jais artimi ryšiai. Sutton (1999) teigia,
kad psichinė sveikata susijusi su kelių draugų turėjimu ir patikimų ryšių
palaikymu bent su vienu žmogumi. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad
dažniausiai draugai pasirenkami iš socialiai panašių asmenų tarpo
(Atchley, 1997). Tirtose šeimose sąvoka „draugai" sutapatinama su
sąvoka „sugėrovai1*:
Draugai yra tada, kai yra pinigų (4-as interviu). Turiu. O ką tas
draugas? Pati sau draugė. Draugai — tai nelaimė. Geriausia pačiai sau.
Ką sugalvojai, tąpadarei (6-as interviu).

Viena respondente pati bando paaiškinti, kodėl su draugais nebėra
artimų santykių:
Anksčiau susirinkdavom būdavo, pagertam arbatos, dabar visi labai
užimti. Žmonės, kurie dirba, tiesiog negali būti draugais, nes jie laiko
nebeturi. Vieną draugę turiu. Dabar pradėjau su ja vaikščioti į cerkvę,
melstis, nes jos vaikai irgi į mokyklą nevaikšto (2-as interviu).

Kiti respondentai džiaugiasi, kad turi draugų:
Turim daug draugų, ir statybininkų, galėtų padėti, patarti (5-as
interviu). Turiu du draugus ir daug pažįstamų. Bet tiems draugams aš
galiu patikėti viską (1-as interviu).

Interviu metu kalbantis apie draugus išryškėjo rizikos šeimų
pažeidžiamumas. Respondente draugais pavadino tris kartus matytus

žmones, kurie pasinaudojo sunkia jos situacija:
Geri žmonės paskolino, dabar jiems atidavinėsiu po 100 litų. Kiek
prašiau kaimynų, nei vienas neskolino, o čia tai tikri draugai. Nors aš
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juos tik 3 kartus mačiau, bet labai geri žmonės, jie mano žemą nupirko. Ir

sakė, nesijaudink, kada galėsi, tada atiduosi. Žemą jie nupirko
nebrangiai, dabar girdėjau vienas aras prie Vilniaus kainuoja I tūkstanti
tai būtų net 40 tūkstančių, bet tiek įkainavo... (3-as interviu).

Mokslinėje literatūroje išskiriami du terminai: draugai (mylimi, artimi,
jais pasitikima, jie yra bendražygiai, patikėtiniai) ir pažįstami (su kuriais
užmezgami ryšiai darbe, kaimynystėje ar bendruomenėje) (Pivorienė
(2004) cit. Atchley, 1997; Hooyman, Kiyak, 1996). Tyrimo duomenys
rodo, kad net įvardinant asmenis kaip draugus iš tiesų daugeliu atveju
turima mintyje pažįstami asmenys, su kuriais atsiranda tam tikras
bendrumas (tokio paties amžiaus vaikai, ta pati gyvenamoji vieta ir pan.).
Apžvelgus respondentų tarpasmeninius ryšius, galime teigti, kad
bendravimo poreikis branduolinėje šeimoje yra patenkinamas, bet
socialinių ryšių tinklas už šeimos ribų yra siauras. Skurdus socialinių
ryšių tinklas gali sąlygoti nepatenkintus ne tik bendravimo, bet ir kitus
poreikius. Suslavičius (2000) teigia, kad jau vien buvimas grupės nariu
patenkina žmogaus priklausomumo, savosios vertės pajutimo poreikius.

Iš respondentų posakių matyti, kad savęs vertinimai nėra aukšti:
Turi vidurinio sluoksnio ribą kurios peržengti negali (1-as interviu).

O dabar kas mes? Vargetos. Anglijoje tokių kaip mes ištisi rajonai.
Žemiausia rasė (4-as interviu).

Šias respondentų mintis paaiškina ir viena iš pagrindinių skurdo
aiškinimo koncepcijų („skurdo kultūra" ar „priklausomybės kultūra"),
kuri teigia, kad neprivilegijuotieji patys atsakingi už savo nepriteklius.
Neturėdami įgūdžių, stokodami motyvacijos ar būdami morališkai silpni,
asmenys nepajėgia patirti sėkmės visuomenėje (Giddens, 2005).
Negalintys sau padėti tampa priklausomi nuo pagalbos iš išorės,
dažniausiai nuo socialinės paramos.
Poreikio socialiniai paramai patenkinimas
Tyrimas parodė, kad respondentai, ieškodami socialinės paramos,

patiria ignoravimą, atmetimą, stigmą:
Kas nesirgęs depresija, tas nežino, kas tai yra. Bandžiau ir pas
psichoterapeutus vaikščioti. Sakau „mano gyvenimas sunkus", o jis:
,,sunkus, tai paverkit" (2-as interviu). Visi tik paveikslų nori, o padėti...

Jie tik sėdi darbo vietoje ir vaidina (3-as interviu).
Visuomenės nariai nenoriai bendrauja su stigmatizuotomis grupėmis
(šiuo atveju su rizikos šeimų kategorijai priskirtomis šeimomis), atstumia
jas. Žmonės linkę negatyviai, stereotipiškai apibūdinti stigmatizuotuosius,
atmesti ar blogai su jais elgtis (Suslavičius, 2006). „Priklijuojant" etiketę,
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adresuojama tam tikra ekspektacįja, t.y. iš jų laukiama tam tikro elgesio.
Sudarius tam palankias sąlygas, sulaukiamas ir tikėtinas elgesys,
visuomenės nuomonė pasitvirtina, o individas pats ima elgtis taip, kaip iš
jo buvo laukta. Tai formuoja neigiamą nuostatą, ir žmogus praranda viltį

krizinėje situacijoje gauti paramą. Respondentai patiria socialinę atskirtį
ne tik dėl visuomenės jiems iš anksto priklijuotos etiketės, dėl siauro
socialinio tinklo, bet ir menkai išvystytos socialinės paramos
organizavimo. Suslavičius (2000) teigia, kad nevykusi socialinė parama
gali lemti neigiamą socialinę patirtį ir skatinti vengti tolimesnės pagalbos.
„Manepakvietė į nuovadą. Aš nuėjau su vaiku, iš ryto biškįpachmielą
padariusi buvau, o jis pradėjo mane tampyti, kaip prostitutę kokią (...)
Mane jis gali va taip tampyt, nes kamerų čia nėra (3-as interviu).
Atvažiavo tokia stora ponia, atvežė bvsiką autobusiuką tokį, ir visus

sutalpino. (...) (Verkia) Vieną, o čia tris. Ką, ji vaikų neturi, kad pas ją
motinystės jausmo nėra? (...) Bet nematau tikslo -jie man jų neatiduos
(6-as interviu). O vyras po to insulto dar namie visą savaitę išgulėjo.
Iškviečiam greitąją, nuveža į ligoninę, o ten nepriima, liepia su taxi namo
vežtis. Ir kiek kartų taip. Aš sakau, kad jam blogai, o jie sako „Jūs

psichiatrą jam iškvieskit". Kliedėjo jis jau. Jam buvo paralyžiuota kairė
pusė. O kai atvažiavo paskutinė moteriškė, pasakė - insultas" (3-as
interviu).

Nusivylimą socialinę pagalbą teikiančioms institucijoms patyrusi
respondente, teigė: ,J)abar man lengviau. Kur jūs visi buvot, kai man

tikrai reikėjo pagalbos. Kodėl tada niekas neatvažiavo pas mane ir
nepaklausė, kaip aš gyvenu" (8-as interviu).

Žinojimas, kad prireikus pagalba ar parama bus suteikta, dažnai
svarbesnis už konkrečią pagalbą (Kalėdienė ir kt., 1999; Suslavičius
1998), tačiau parama gali būti suvokiama ir kaip nepriimtinas, žeminantis
dalykas: „Mano tai toks charakteris, aš nelinkęs nieko iš nieko prašyt.
Nebent, kai spaudžia labai. Bet net ir skolintis nemėgstu, nes reikia
atidavinėti. Tenka, žinoma, bet aš mėgstu iš visokių sunkumų išsikeberioti
pats. Užsispyręs esu. Jei neturiu darbo, tai ieškau nors ir laikino pajamų
šaltinio" (1-as interviu).

Pagalbos ieškojimas rizikos šeimoms gali tapti kova už būvį: „Šilą
butą davė Zuokas. Po pusantrų metų. Šitam vaikui jau buvo 4 mėnesiai.
Išsimušiau. Tuo metu gyvenom pas sugyventini sode, bet šalta buvojau,
ruduo. Paėmiau vaiką, nuėjau į priimamą/Į pas Zuoką Neįleido manąs,
norėjo su manim muštis, tada aš sakau: „imkit prašom ir auginki! vaiką
patys, aš išeinu, kur aš jį žiemą dėsiu, paskui pasakysit, kaip jis auga".
Sako man, eikit į antrą aukštą rakto pasiimt'' (4-as interviu).
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Nesugebantys spręsti vaikų problemų tėvai jaučiasi palikti likimo
valiai. Jų teigimu, niekas, tik jie patys gali sau padėti. Net ir bandantys
ieškoti formalios pagalbos, jos negauna: „Pati nežinau nei kaip su juo
tvarkytis, buvau mokyklon nuėjus, pasišnekėjau su auklėtoja, dabar
auklėtoja į skambučius neatsako. Aš tik noriu paklausti, ar jis lanko
mokyklą o nueiti nėra tiek sveikatos " (2-as interviu).

Rizikos šeimos dažniausiai kreipiasi materialinės socialinės paramos:
„Iš soc. rūpybos gavom IKI kortelę, bet kažkodėl pinigų nebeperveda.

Seniūnijoj dabar duoda makaronų ir ryžių. Štai ir viskas (4-as interviu).
Vos išprašiau maisto talonus. (...) Va mokyklinių prekių man vaikui
reikia. Tai už 50 - ies litų kuponąji nupirko striuke jam, sąsiuvinių bloko,

pieštuką ilgą, liniuotą ir skriestuvą. Kam man ta striukė už 50 litų. Aš į
labdarą nueinu ir nemokamai gaunu. O mokyklinių priemonių labdaroj
negausi. Sąsiuvinių reikia, pratybų (6-as interviu). Kažkuriose
seniūnijose yra tokie maisto talonai. Aš nė karto tokių negavau, pas mus
turbūt nėra. (...) Nieko aš dabar nebėgamu, pavargau ir vaikščioti ten"
(8-as interviu).
Rizikos šeimoms trūksta informacijos: „Žmonėms keista, kai pasakai,
kad šito nežinai. Tikrai, tuo momentu, aš nieko nežinojau, kas galėtų

pagelbėti. Vėliau man pasakė, kad yra tokios įstaigos. Bet tada aš nieko
nežinojau. Aš gyvenau taip, kaip išgaliu (5-as interviu).
Nesulaukdami

reikiamos

ir tinkamos paramos,

neturėdami

pakankamai informacijos, žmonės kreipiasi į neformalios pagalbos tinklą:
tėvus, draugus, kaimynus: „Kiekviena juk bobutė padeda anūkams.
Maisto nuperka, atveža. Ne milijonais juk padeda. Jeigu turėtume

milijonierę bobutę, tai gal čia nesėdėtume (4-as interviu). Po to anyta
padėjo labai (5-as interviu). Mama dar dirba, kai sunku su pinigais ir
padeda mums" (l-as interviu). „Buvo toks momentas, kad ėjau per

kaimynus ir prašiau, kiek kas gali padėti vaikui pieneliui nupirkti. Vienu
momentu buvo baisiai sunku. Maistą pirkdavau ir broliams, ir sesei visiems penkiems" (5 -as interviu). „Jeigu aš atidarau šaldytuvą ir
matau, kad galiu kepti tik blynus, tada skambinu savo draugei ir sakau
„paskolinkpora litų" (5 -as interviu). „Mokyklos direktorius pakvietė ir
sako: „Yra reikalas" Nežinau kaip jie sužinojo, kad pas mane sudegė
namas su vaikais, bet davė 2 tūkstančius su kažkiek" (3-as interviu).

Tyrimas atskleidė nepagalbią formalią rizikos šeimas supančią
aplinką, valstybinėse institucijose dirbančių specialistų tolerancijos
rizikos grupės asmenims stoką. Nei gaunama, nei suvokiama parama

rizikos šeimoms nėra pakankama, respondentai yra praradę tikėjimą, kad
sunkioje padėtyje gaus paramą. Kreipimasis į neformalios pagalbos tinklą
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ne tik neišsprendžia rizikos šeimų problemų, bet dar labiau formuoja
„skurdo kultūrą".

ESvados
Tirtose rizikos šeimose iš dalies išreikšti ir nepatenkinami
materialiniai poreikiai: šeimos kalba apie materialinį nepriteklių, tačiau
patenkintos esamomis buitinėmis sąlygomis; stebėjimo duomenys rodo
akivaizdų materialinių sąlygų gerinimo poreikį.
Poreikis dirbti yra išreikštas tik tose rizikos šeimose, kurios neturi
minimalių pajamų. Respondentai nevertina darbo kaip materialinių ir
socialinių poreikių tenkinimo galimybės.
Nors bendravimo branduolinėje šeimoje poreikis yra patenkinamas,
tačiau siauras socialinių ryšių tinklas rodo neišreikštą ir nepatenkinamą
bendravimo poreikį už šeimos ribų. Tyrimas atskleidė, kad ryšiai su
išplėstine šeima (tėvais, broliais/seserimis) yra šalti ar visai nutrūkę.
Draugų turėjimas priklauso nuo patiriamos socialinės atskirties gilumo:
kuo gilesnė socialinė atskirtis - tuo mažiau pasitikėjimu grįstų ryšių.
Tyrimas atskleidė išreikštą poreikį socialinei paramai, tačiau
respondentai nusivylę formalios pagalbos tinklo teikiama parama, o
naudojimasis neformalios pagalbos tinklu didina identifikavimąsi su
neprivilegijuotųjų grupe ir skatina „skurdo kultūros" stiprėjimą.
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Meeting the needs of risk family
Loreta Dirsiene, Jolanta Pivorienė
Summary
Families which tend to face various probletns are commonly caHed families
at risk. Sočiai Services Act (2006) defmes such risks: addiction, lack of
responsibility or sočiai skills as weil as psychological, physical and sočiai abuse
against children. The analysis of needs of families at risk is relevant nowadays in
supporting families at risk to ensure their children rights.
The goal of the ąualitative research was to investigate needs of the risk
families, the causes of dismissa! of these needs and the support provided for

329

families in exclusion. Two data collecting techniųues were used: nonstructered
interview and observation.
Observational data and document analysis shows that atl participating
families live in poverty. Interview data reveals that risk families express the need
for material support, however need to vvork is expressed only in these families
which haven't minimai finances. Respondents don't accept work as possibie way
for material and sočiai needs satisfaction.
Respondents are satisficd vvith interactions in nuclear family, but they have
small network of sočiai relations and can't satisfy the need of communication.
The relations with extended family are cold and weak.
Data shows families' need for sočiai support; however the information about
sočiai support is insufficient. Respondents are not satisfied with provided formai
sočiai support, they are getting informal sočiai support which strengthens
identification with no privileged group and enforces "culture of poverty".
Key words: families at risk, notion of needs, nertvork of sočiai relations,
sočiai support

BENAMIŲ GRUPĖS
Elena Kocai
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
elena. kocai@yahoo^ com
Straipsnyje nagrinėjama benamių padėtis visuomenės struktūroje. Remiantis
2006 m. kokybinio benamių tyrimo duomenimis, išskiriamos ir tiriamos trys
socialinės benamių grupės: nakvynės namų, sąvartynų ir gatvės benamiai
(atitinkamai — ..elitiniai", „šiukšlininkai" ir „gatvės valkatos"). Išryškinami šių
skirtingų socialinių benamių grupių ypatumai ir skirtumai.
Raktažodžiai: užribio klasė, benamių grupė, nakvynės namų benamiai,
sąvartynų benamiai, gatvės benamiai

Benamiai visuomenės struktūroje
Visuomenės polinkis dalytis į socialinius junginius ir kiti su tuo susiję
dalykai neretai traktuojami kaip neišvengiami, žmonių gyvenimo
prigimčiai būdingi reiškiniai. Teigiama, kad „visos žmonių visuomenės
yra linkusios stratifikuotis į socialinės hierarchijos sistemas, kurių
pagrindas - socialinės grupės" [10: 31]. Taigi visuomenė yra visuma

įvairių grupių -jas sudaro tam tikras skaičius žmonių, susijusių stabilia
sąveika ir jaučiančių savo bendrumą. Socialinės grupės susikuria panašių
vertybių, veiklos turinio ir kultūrinių normų pavyzdžiu [11: 4]. Nūdienos
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Lietuvoje galima įžvelgti įvairius socialinius sluoksnius ir grupes,
skirtingais mastais dalyvaujančias visuomenės gyvenime. Prieš
dešimtmeti buvo kalbama, kad klasės, sluoksniai, grupės mūsų
visuomenėje yra tapsmo procese — senos struktūros miršta, naujos dar

formuojasi [13: 15]. Šiandien taip pat galima kalbėti apie socialinės
struktūros savotišką neužbaigtumą, nes ji tebėra pokyčių būklės. Tačiau
2004 m. Socialinių tyrimų instituto atliktas reprezentatyvus Lietuvos
gyventojų sociologinis tyrimas parodė, kad mūsų šalies stratifikacinį
modelį sudaro penkios klasės (39 sluoksniai) [9]: 1 proc. gyventojų
priklauso aukščiausiajai klasei, 13 proc. - aukštesniajai, 51 proc. —
vidurinei, 28 - žemesniajai ir 8 proc. - žemiausiajai. Pasak minėto

tyrimo vadovo prof. A. Matulionio, penkių klasių modelis atspindi
pokomunistinės visuomenės ir jos socialinės struktūros specifiką
Lietuvoje.

Visose sovietinėse respublikose egzistavusi universali socialistinės
visuomenės klasinė struktūra patyrė esminius ir negrįžtamus pokyčius.

Jų įtakoje išnyko vieni socialiniai sluoksniai ir atsirado kiti, nauji, kurių
nebuvo ankstesnėje socialinėje struktūroje. Visuomenė susiskaldę į
kapitalistinei sanklodai būdingus socialinius darinius, turinčius tam tikrų
prieštaravimų ir konfliktų. Viename visuomenės poliuje atsiduria
aukščiausioji visuomenės klasė, išsiskirianti savo pasiekimais (turtu,
veiklos rezultatais, kūryba ir pan.) įvairiose srityse [9: 46]. Kitame
poliuje - vadinamoji užribio klasė (underclass), t.y. tie, kurie „neįsirašo"

į visuomenę. Sociologinių tyrimų duomenimis, tikimybė atsidurti
socialiniame dugne įvairiems visuomenės sluoksniams priklausantiems
žmonėms yra didelė: vienišiems pagyvenusiems žmonėms - 72 proc,
neįgaliesiems - 63 proc., daugiavaikėms šeimoms - 54 proc.,
bedarbiams - 53 proc., vienišoms motinoms - 49 proc. [16: 276],

Spartėjanti socialinė kaita, nuolatos augantys gamybos organizavimo ir jos
technologiniai reikalavimai neišvengiamai „už borto" išmeta tam tikrą
mažiau iniciatyvių, nepakankamai išsimokslinusių ir valingų žmonių grupę.

Tie, kurie dėl minėtų priežasčių nesugeba išlikti visuomenės paviršiuje,
įsikuria jos socialinės piramidės apačioje, sudarydami žemiausią
marginalinių mažumų ir atstumtųjų socialinę klasę. Šiai klasei, pasak R.
Dahrendorfo, priskiriami chroniški alkoholikai, narkomanai, vagys ir
sąvadautojai, ilgalaikiai bedarbiai. „Nerasime pramoninės visuomenės, rašo jis, -kuri neturėtų atliekamos valkatų, elgetų ir dykaduonių grupės"

[3: 226].
Ryškiausi užribio klasės atstovai yra benamiai. Tiesa, kalbant apie
benamių vietą socialinėje struktūroje, išsakomos įvairios nuomonės. R.
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Dahrendorfas, O. Lewisas, A. Giddensas, A. Nazarovas ir kt. benamius

priskiria prie žemiausios (užribio) klasės [15; 3]. Ir priešingai.
Pavyzdžiui, M. Taljūnaitės nuomone, sociologijos požiūriu „paribiui"
priklausančių žmonių (lėtinių alkoholikų, narkomanų, invalidų, buvusių
nuteistųjų, benamių) kategorijai taikyti „visuomenės klasės", nors ir
žemiausios, sąvoką yra netikslu, nes šios socialinės atskirties grupės nėra
socialinė klasė [12: 48]. Manome, kad šie žmonės, nors ir patiria atskirtį
nuo visuomenės, gali būti priskiriami žemiausiąjai klasei. Viena vertus,
formaliu tikrovės požiūriu marginalai yra socialiniai individai, turintys
Žmogaus teises ir laisves, garantuojamas Konstitucija ir tarptautine teise.

Kita vertus, jie yra susiję su ta faktine tikrovės puse, kuri įvardijama kaip
socialiai probleminė. Šie žmonės neteko ankstesnio socialinio statuso ir
ankstesnių socialinių vaidmenų21. Dabar benamiai turi savo statusą,

atitinkantį jų padėtį visuomeninėje hierarchijoje. Tai socialinis sluoksnis,
išsiskiriantis benamiško gyvenimo būdu. Dalį benamių sudaro dar
sovietmečiu atsidūrę visuomenės užribyje individai - „valkatos iš
pašaukimo". Didelę benamių grupę sudaro asmenys, kurie atkūrus

nepriklausomybę nesugebėjo prisitaikyti prie besikeičiančios tikrovės,
naujų rinkos sąlygų ir prarado būstą - tai vadinamieji „naujieji
benamiai". Dauguma benamių - tai asocialūs, degradavę asmenys.

Benamių gretas papildo (yra jų pagrindinis derinys) buvę kaliniai,
narkomanai, alkoholikai, nuo tėvų/globėjų pabėgę vaikai. Iš jų
formuojasi ir stiprėja socialinis dugnas, į kurį patekus, vėliau labai sunku
pakilti. Šie žmonės yra priversti prisitaikyti prie benamio statuso ir laikui
bėgant įpranta prie benamiško gyvenimo, susikuria savitą gyvenimo
būdą ir subkultūrą.
Benamių grupių raiška
Mūsų šalyje benamių sluoksnį sudaro įvairios socialinės grupės. Jos
gali būti suskirstytos į skirtingas kategorijas pagal atskirus esminius
požymius: amžių, užsiėmimą ir pan. Remiantis benamystės formų

koncepcijomis22, socialinėje erdvėje gali būti konstruojamos trys
benamių grupės: nakvynės namų^ sąvartynų ir gatvės benamiai. Toks

skirstymas apibrėžia benamystę pagal raišką (matoma benamystė) ir
benamių fizinę erdvę (prieglaudų ir gatvės benamiai). Benamių
21Socialinis statusas suprantamas kaip individo arba grupės visuomeninė padėtis,
susijusi su tam tikromis teisėmis ir pareigomis. Socialinis vaidmuo - tai elgesys, kurio
tikimasi iš tam tikrą padėtį u^imančio individo.
22Apie benamystės formas plačiau žr.: E. Kocai. Benamystė kaip socialinis reiškinys.
Filosofija. Sociologį/a. 2006. Nr. 2. P. 53-62.
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skirstymas pagal gyvenamąją/nakvynės vietą yra lengviausiai
atskleidžiama ir išmatuojama kategorija. Gyvenamoji vieta yra
visuomenės socialinės struktūros sudedamoji dalis, sąlygojanti žmogaus

(grupes) gyvenimo būdą. Ji turi didelės įtakos žmogaus dienotvarkei,
maitinimuisi, sveikatos būklei, vartojimui. Kaip teigia lenkų sociologas
M. T. Frankowskis, kiekviena grupė turi savo socialinę mikrosistemą
arba organizaciją, tapačią socialinei struktūrai. Grupės struktūrą sudaro

tokie elementai kaip materialiniai pagrindai, simboliai, vertybės, elgesio
pavyzdžiai, narių socialinės pozicijos ir santykiai [4: 42]. Anot A.
Giddenso, grupę išskiria ne dydis, bet viena ypatinga savybė - grupės
nariai suvokia turį bendrą identitetą [6: 641], Taigi asmuo, tapdamas
kurios nors grupės nariu, save susieja ir tapatina su kitais nariais ir

kitomis adekvačiomis socialinėmis grupėmis. Buvimas grupėje,
esančioje ant kurio nors visuomeninio „laiptelio", reiškia ir daugelį
svarbių ryšių su tos pačios ar kitų grupių nariais, esančiais ant to paties
visuomeninio „laiptelio" [1], Todėl „vieno laiptelio" socialinės grupės
yra linkusios išlaikyti savo grupės identitetą ir ribas, kuriomis jos siejasi
su kitomis grupėmis. Tapsmas (buvimas) kurios nors socialinės grupės
nariu, be abejo, yra susijęs su atitinkama padėtimi ir vaidmenimis, kurie
gaunami, užėmus tam tikrą padėtį, nes įgyta padėtis atneša „visa padėklą
su ja susijusių vaidmenų" [2: 110]. Kalbant apie benamius, pagal
gyvenamąją vietą, tapatumą, pragyvenimo šaltinius, vartojimą ir kitus
požymius benamiai ryškiai pasiskirstę į tris grupes: „elitinius" benamius
(tai nakvynės namų gyventojai), „šiukšlininkus" (sąvartyno benamiai) ir
gatvės valkatas, „ bomžus " (gatvės benamiai). Visus benamius sieja tas

esminis faktas, kad šie žmonės ilgam arba trumpam laikotarpiui yra
praradę savo būstą arba niekada jo neturėjo. Tačiau išskirtoms benamių
grupėms būdinga skirtinga adaptacija prie benamiško gyvenimo būdo ir
mažesnė ar didesnė atskirtis nuo visuomenės. Tai skirtingos socialinės
padėties grupės. Kaip rašė P. Sorokinas, socialinės grupės dažniausiai -

atviros, t.y. leidžiančios žmogui laisvai judėti iš grupės į grupę. Benamių
atveju tai neaktualu, nes benamių grupėms paprastai nebūdingas

mobilumas. Galima kalbėti apie tam tikrą dinamiką - kartais vyksta
„vertikalus" judėjimas iš vienos grupės į kitą, pvz„ nakvynės namų

benamiai tampa gatvės benamiais. Tačiau paprastai šios grupės yra gana
statiškos. Žmonės, praradę būstą, iš karto įsitvirtina tam tikroje
konkrečioje grupėje — naudojasi nakvynės namų paslaugomis,
apsigyvena sąvartyne arba pasirenka gyvenimą po atviru dangumi.
Kiekvienos benamių grupės aplinka ir gyvensena pasižymi savitumu,

turi savų ypatumų ir skirtumų. Remdamiesi 2006 m. atliktų interviu su
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benamiais duomenimis , aptarkime kiekvieną benamių grupę Įvairiais
aspektais (individualiu, socialiniu, ekonominiu ir instituciniu24).
Nakvynės namų benamiai - tai tie benamiai, kurie turi laikiną
prieglobstį nakvynės namuose arba kitose panašaus pobūdžio įstaigose.
Nakvynės namuose jie dažniausiai apgyvendinami pusmečiui. Pirmą
mėnesį nakvynė suteikiama nemokamai, už kitus mėnesius tenka mokėti
apie 20 Lt Į nakvynės namus priimami žmonės, turintys asmens
dokumentą. Šie namai yra skirti tik nakvynei (gyventojai įleidžiami nuo
16 vai.), dieną jų gyventojai turi leisti kitur (šios taisyklės negalioja
invalidams, pensininkams, motinoms su mažamečiais vaikais, kai

kuriems dirbantiesiems). 8-9 vai. ryto namai ištuštėja - kiekvienas
nakvynės pasiprašęs pilietis imasi savo įprastinės veiklos. Kambariuose
gyvena keletą žmonių (po du arba tris, kartais keturis ir daugiau).
Kambaryje gultai dviejų aukštų. Kiekvienas benamis turi savo pastovų
gultą. Moterys (su vaikais) ir vyrai gyvena atskirai, bet kokie meilės
santykiai nakvynės namuose draudžiami. Čia neleidžiama laikyti
elektros prietaisų ir kitų daiktų, privaloma laikytis švaros. Tačiau dažnas
gyventojas turi radiją arba mažą televizorių, arbatinuką, mikrobangų
krosnelę arba net kompiuterį. Benamiai turi įvairių kitų asmeninių
daiktų: drabužių, indų, knygų, buities smulkmenų. Nakvynės namuose
yra bendroji virtuvė, dušai, skalbimo mašinos. Benamiai naudojasi
šiomis paslaugomis, rūpinasi savo išvaiz^a ir buitimi. Nakvynės namų
gyventojai ir jų kambariai atrodo gana tvarkingai.
Tyrimas atskleidė, kad nakvynės namų benamiai nespėjo galutinai
prarasti konkurencijos, ryžto, optimizmo ir kitų smogiamųjų25 bruožų.
Benamių akcentuojamos asmeninės savybės yra optimizmas, stiprumas

ir ryžtas. 45 m. Vladimiras (apie 1 metus be namų) atvirauja: Aš ieškantis imagus. Išsiskiriu iš kitų optimizmu, gebėjimas neigiamus
įvykius paversti sau pamoka Padeda išgyventi optimizmas, trukdo
gyventi gal susidarę sunkumai šiuo metu. Bet kai matai, kad įmanoma

23Šio straipsnio empirinį pagrindą sudaro kokybinio tyrimo duomenys, pačios autorės
surinkti 2006 m. vasarą pusiau struktūruoto interviu su benamiais metu. Interviu
pasirinkta 20 benamių, [ntcrviu buvo atliekami nakvynės namuose, stotyse, parkuose,
sąvartyne. Tyrimas apėmė Vilniaus ir Klaipėdos miestų, Trakų rajono (Kariotiškių
sąvartyno) benamius.
24Individualus aspektas apima benamių savivoką, vertybes, ateities lūkesčius, socialinis
- santykius su kitais žmonėmis, dalyvavimą visuomenės gyvenime, ekonominis —
užimtumą, vartojimą, /n^/i/cm^-pasinaudojimą socialine parama.
25Tiriant benamių būdo bruo^us, buvo taikoma V. Kasparavičienės metodika. Apie ją
plačiau žr.: A. Vosyliūtė et ai. Varguomenė: gyvensena ir vertybės. Vilnius: Socialinių
tyrimų institutas. 2004. P. 81-99.
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geriau, matai, kaip pas kitus, tada nesinori gerti, norisi keistis. Šios

teigiamos nuostatos palaiko žmones kritinėje benamystės situacijoje ir
neleidžia nusileisti į visuomenės dugną. Tie, kurie pasidavė skurdui,
priartėjo prie susitaikymo ribos, nuo kurios ryškėja nuosmukis.
Nakvynės namų benamiai dar neprarado savo senų vaidmenų, gyvenimo

būdo, ankstesnio gyvenimo įpročių, tad neprisiėmė ir naujų, benamiams
būdingų vaidmenų bei gyvensenos. Žmonėms gėda prieš kitus žmones,
todėl savo tikrąją padėtį priversti slėpti. Nakvynės namų benamiams
bendrojoje vertybių hierarchijoje26 svarbios yra asmeninės vertybės darbas, draugai, tačiau pagrindinė vertybė jiems yra šeima. Socialinė
atskirtis, namų ilgesys verčia žmones ypač sureikšminti šeimą ir vaikus
kaip gyvenimą įprasminančią vertybę. Šie benamiai iš dalies išsaugojo
motyvaciją keisti savo gyvenimą, priešintis skurdui ir likimo smūgiams.
Jie suvokia savo benamystę, supranta mokslo, žinių, aukštesnių vertybių

svarbą. Jie dar nėra praradę noro ištrūkti iš benamystės pinklių.
Tyrimo metu išryškėjo, kad benamių socialinių ryšių tinklas visų
pirma priklauso nuo gyvenamosios vietos. Būdinga tai, kad ankstesnės
aplinkos nariai (kaimynai, bendradarbiai, draugai) nyksta, o
susiformuoja naujos benamių bendruomenės grupės (sąvartynuose,

gatvėse). Šias grupes jungia bendri išgyvenimai, bendravimas,
tarpusavio pagalba. Tačiau dalyvavimas tokiose grupėse nekeičia šių
žmonių padėties. Šiuo požiūriu naujieji ryšiai neatstoja senųjų. Nakvynės
namų gyventojai yra išsaugoję ryšius su ankstesne savo aplinka: šeima,
giminėmis, draugais, bendradarbiais. Tačiau šių benamių bendravimas
apsiriboja nakvynės namų aplinka, nors santykiai tarp pačių nakvynės
namų gyventojų nėra itin artimi. Bendros problemos turėtų juos jungti,
bet to nėra. Kiekvienas iš jų siekia spręsti savo asmenines problemas,

dažniausiai pasikliaudami tik savimi.
Visuomeniniame gyvenime benamiai yra pasyvūs. Tai matyti iš jų

domėjimosi politika bei dalyvavimo rinkimuose. Dažnas jų paaiškina:
Nebalsuoju, nes vis tiek nieko nepakeisiu. Tai galima laikyti tam tikra
socialinio protesto forma, atsiskyrimu nuo tos visuomenės dalies, kuri
nepadeda išgyventi skurstančiam žmogui. Svarbiausias benamių

priekaištas valdžiai- yra nedarbas. Benamiai įsitikinę, kad valdžia ir
visuomenė jiems priešiškos, todėl nesirūpina jais. Taigi galima kalbėti
apie nedarbo, ilgalaikio skurdo lemtą socialinio konflikto užuomazgą. 65
m. nakvynės namų gyventojas Jonas teigia: Kalta pereslrojka, juk tada
26 Tiriant benamių vertybes, buvo taikoma G. Maniukaitės metodika. Apie ją plačiau žr.:
A. Vosyliūtė et ai. Varguomenė: gyvensena ir vertybės. Vilnius: Socialinių tyrimų
institutas. 2004. P. 100-118.
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viskas įvyko. Kam reikėjo uždaryti gamyklas, fabrikus? Tūkstančiai
žmonių liko be darbo. O kur dėtis? Todėl ir atsidūrė gatvėse. Benamiai
yra tikintys žmonės, tačiau retas jų apsilanko bažnyčioje. Kita vertus,
domėjimąsi religija galima [vardinti netiesioginiu dalyvavimu
visuomeniniame gyvenime. Ryškiausias domėjimasis religija pastebimas
tarp vyresnių benamių; jiems tikėjimo, religijos dalykai buvo aktualiausi.
Matyt, tai yra nulemta įtemptos gyvenimiškos situacijos, kai žmogus
ieško dvasinės atramos. Jos neradęs žmonėse, ieško bažnyčioje. Logiška
būtų pridurti, kad, pasak prof. R. Grigo, „savo kančias ir pažeminimus
lengviau ištvėrė tie tremtiniai bei kaliniai, ir savo negandas lengviau
pakėlė (ir pakelia) tie negalios ištiktieji, kurie yra tikintys. Tikėjimas į
Dievąjiems neleido ir neleidžia palūžti, kapituliuoti" [7: 110].
Benamių materialinė būklė tiesiogiai susijusi su jų padėtimi darbo
rinkoje. Nakvynės namų benamiai yra ekonomiškai aktyvūs, turi pastovų
arba atsitiktinį darbą. Moterys dirba valytojomis, prižiūri vaikus, vyrai —
statybose, sargais. Gautų pajamų (vidutiniškai 700 Lt/mėn.) užtenka
pagrindiniams poreikiams patenkinti. Tačiau pajamos yra per menkos
būsto nuomai. Nakvynės namų gyventojų vartojimo struktūra yra

daugiamatė ir sudėtingesnė negu kitų kategorijų benamių. Savo pajamas
jie išleidžia įvairiems dalykams: susimoka už nakvynę, perkasi maisto,
drabužių, įvairių daiktų - higienos priemonių, namų apyvokos daiktų.
Benamiai neturi sukaupę jokio turto. 35 m. Ramūnas pasakoja: Vakar
užsinorėjau saldainių 2 pakelius parūkyt nusipirkau, 2 skarbonkes
alaus, 17 litų išėjo. Daiktu, jokio turto neturiu. Didžiausias turtas telefonas, ir tai viskas. Drabužių žieminių neturiu. Nueisiu Į kokią
Humana ten nusipirksiu.

Tyrimas atskleidė, kad iš esmės tik nakvynės namų benamiai bando
išnaudoti visas socialinės paramos galimybes. Jie gana aktyviai

dalyvauja priimant socialinės paramos paslaugas: naudojasi nakvynės
namais, gauna nemokamą maistą, nukreipiami į darbo biržos mokymo

programas. Šie gyventojai vertina tai, kad turi laikiną būstą. Nors
nakvynės namai — tai dalinis, neesminis būsto problemos sprendimas,

tačiau gali būti pagrindas užtikrinti tęstinę ir sistemingą pagalbą
benamiams. Nors ne visi nakvynės namų gyventojai yra patenkinti
gyvenimo sąlygomis juose, jie išsako nepasitenkinimą specialistų
paslaugomis, kritikuoja nakvynės namų taisykles, peikia socialinius
darbuotojus. Tokia benamių nuomonė rodo, jog jie ne visada sugeba
teisingai įvertinti jiems teikiamą rūpestį ir paramą, kartais kelia
nepagrįstus reikalavimus.
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Sąvartynų benamiams priklauso būstą praradę žmonės, savo

nuolatine gyvenamąja vieta pasirinkę miestų sąvartynus. Klaikus kvapas,
aplinkui vien pragerti žmonių veidai, begaliniai šiukšlių kalnai - tokį
gyvenimo būdą pasirinko kelios dešimtys žmonių, pajuodusiais veidais,
purvini, nenusakomo amžiaus ir lyties. Sąvartyno benamiams būdinga

savanoriška benamystė. Tai reiškia, kad į sąvartynus šie žmonės atėjo
savo noru: 1) prarado darbą ir atėjo dirbti į sąvartyną; 2) pablogėjo
santykiai su giminaičiais. Kitoms benamių grupėms aktualesnė
nesavanoriška benamystė, pagrįsta būsto praradimu dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo jų valios ir norų. Benamiai sudaro didelę
šiukšlynuose gyvenančių žmonių dalį. Gyvena čia ne tik vasarą, bet ir
žiemą. Netoli sąvartyno esančiame miške žmonės įsitaiso būstus iš
įvairių atliekų, pasistato nedideles palapines, kuriose gyvena ištisus
metus, tvarko buitį, leidžia dienas ir naktis. Tai būna arba palapinė, arba
iš lentų sukaltas mažas kelių kvadratinių metrų sandėlis. Viduje yra lova,
spintelės, televizorius, pakraunamas radiatoriumi, nemažai buities

dalykų. Aplink namus baisi netvarka, daug išmėtytų daiktų - drabužių,
apyvokos daiktų. Kiekvienoje lūšnelėje įrengta krosnelė - kad žiemą
būtų šilčiau. Maistas gaminamas lauke, puodai statomi ant plytų.
Benamiai sąvartyne susiranda daug įvairių daiktų, kuriuos panaudoja
buityje.
Tam tikros savybės, jų deriniai daro žmogų nepajėgų prisiderinti prie
besikeičiančių gyvenimo sąlygų ir joms priešintis - tai vadinamieji
pralaimėtojų (V. Kasparavičienės vartojama sąvoka) bruožai:
pesimizmas, naivumas, ramumas, abejingumas. Šie bruožai ryškesni
sąvartyno ir gatvės benamių grupėse. Itin prastos gyvenimo sąlygos

lemia pralaimėtojų bruožų atsiradimą ir sustiprėjimą. Galima manyti,
kad šias savybes šie asmenys turėjo iki benamystės. Sugriuvus
socialistinei sistemai, kuri žmones buvo atpalaidavusi nuo rūpinimosi
savimi ir savo gyvenimu, susiformavo jiems neįprastos aplinkybės,

reikalaujančios tų savybių, kurių daugelis iš jų neturi: apsukrumo,
iniciatyvos ir pan. Marginalinė gyvensena visiškai panaikina
konkurencijos bruožus ir galutinai įtvirtina pralaimėtojų savybes.
Sąvartyno benamių savivoka yra marginalinė tradicine prasme: jie
neužtikrinti dėl savo statuso, neturi aiškios savivokos formos. Jų
tapatumas yra dualistinis — jie jaučiasi ir visuomenės nariais, kartu ir
sąvartyno bendruomenės atstovais. Šie benamiai išgyvena kontrastą tarp
„kas esu dabar" ir „kuo buvau anksčiau". Tapatumas atsiranda pamažu,

kai ta žmogaus būklė ilgalaikė ir kartojasi. Todėl tikėtina, kad laikui
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bėgant išryškės šių žmonių tapatumo formos ir jie turės aiškų atsakymą į
klausimą, kas jie tokie dabar.
Sąvartyno benamiai sukuria savo bendruomenę ir gyvuoja tam tikroje
savų santykių erdvėje. Jų gyvenamoji aplinka sudaro sąlygas jiems
išgyventi, yra pagrindinė jų santykius formuojanti erdvė. Šiems
santykiams būdingas uždarumas ir kooperatyvumas. Jie bendrauja
tarpusavyje, kartu dirba, atsiranda kartu gyvenančių partnerių poros. Šie

benamiai beveik nedalyvauja visuomeniniame gyvenime. Vertybių
hierarchijoje sąvartyno benamiams svarbiausios yra vartojimo, materialią
išraišką turinčios vertybės. Turbūt tai galima sieti su jų kasdieniu
gyvenimu ir veikla. Jiems svarbiausia užsidirbti pinigų ir paskui juos
išleisti svaigalams. 27 m. Miroslavas kalba: Mes taip darome - baigėsi
pinigai gėrimui, einame dirbti. Svarbiausia, kad būtų maisto.

Susirūpinimą kelia negatyvus vertybinis šių žmonių santykis su aplinka.
Sąvartyno benamių darbinė veikla, pragyvenimo šaltiniai, gyvenimo
būdas neatskiriami nuo juos supančios aplinkos - šiukšlyno. Oficialiai
visi sąvartyno benamiai nedirba. Pagrindinis jų pragyvenimo šaltinis yra
pajamos, gautos realizavus antrines žaliavas. Vieni benamiai renka
metalą, kiti — makulatūrą, treti — butelius, plėvelę. Sąvartyne jie dirba

visą dieną. Dažniausiai darbas čia prasideda 7-8 vai. ir baigiasi 20-21
vai. Visi vaikšto po sąvartyną kas kur nori, nėra jokių padalintų darbo
zonų. Čia tik nuo tavęs priklauso, kiek užsidirbsi -jei visą dieną miegosi

prisigėręs, tai nieko ir neturėsi, bet jei tikrai nuoširdžiai visą dieną
dirbsi, tai jau po savaitės kišenėje turėsi keletą šimtinių - darbo patirtimi
dalijasi 35 m. benamis Dainius. Visas surinktas medžiagas priduoti
galima čia pat esančiose „Vilniaus sąvartyno" supirktuvėse. Benamių

pajamos gali siekti 600-1000 Lt/mėn., ir jų užtektų kuklaus būsto
nuomai. Tačiau benamiai nenori palikti sąvartyno - jiems patogu čia

gyventi, nes asociali gyvensena tapo jų egzistencijos norma. Sąvartyno
benamiai dirba ir atsitiktinius darbus pas žmones, ūkininkus. Tačiau
specialistai nuogąstauja, kad daugelis benamių nenori dirbti, nemato
prasmės. Yra taip: dvi dienas dirbs, o trečiąją ką nors pavogs, parduos, o

pinigus pragers. Todėl benamį gali samdyti daugiausia dviem trim
dienoms. Dažnas nė nepasiteirauja apie siūlomą darbą. Jie yra visiškai
praradę profesinius įgūdžius ir žinias, neturi jokios motyvacijos darbui.

Sąvartyno benamių vartojimą galima įvardinti kaip antrinį, t.y. jie
suvartoja tai, kas tampa nereikalinga kitiems gyventojams. Savo pajamas

jie išleidžia daugiausia maistui ir alkoholiui. Visa kita jie susiranda čia
pat: rengiasi išmestais į šiukšlyną drabužiais, savo buityje naudoja
išmestus padėvėtus daiktus.
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Sąvartyno benamiai gyvena savo bendruomenėje ir nuo institucinės
pagalbos atskirti geografiškai, erdviškai (šiukšlynai yra toli nuo miestų).
Jie nesinaudoja socialinės ir sveikatos apsaugos institucijų paslaugomis,
nors pagalbos jiems reikia (ir psichologinės). Pirmiausia šie žmonės
neturi higienos ir saugumo normas užtikrinančių būstų - valgo pasenusį
maistą, rengiasi svetimais drabužiais. Jie laiku negauna medicininių
paslaugų, nebendrauja su socialiniais darbuotojais, psichologais. 40 m.
Ana sako: Man nereikia jokios pagalbos, ir vyrui irgi. Viską randame čia
- ir maistą, ir drabužius. Gal tik medicinos punkto, gydytojo reikėtų.
Gatvės benamiai - tai žmonės, gyvenantys/nakvojantys kur papuola,

neretai įsikuriantys po atviru dangumi. Autobusų ir geležinkelio stotys viena iš pagrindinių benamių buveinių ir nakvynių vietų. Čia yra šilta,
saugu, švaru. Elementarių higienos normų nepaisantys, šiukšlių
konteineriuose nevengiantys pasirausti ir drabužių nekeičiantys piliečiai
nakčiai, dažniausiai šaltuoju metu, apsistoja ir laiptinėse. Ypač benamių
mėgstami paskutinieji aukštai - ten praeina mažai žmonių, niekas

nedrumsčia ramybės. Didelių reikalavimų savo buičiai nekeliantys
žmogeliai užmiega čia pat, prie durų, po galva pasikišę kilimėlį kojoms
valyti ar tiesiog užsimaukšlinę striukės gobtuvą. Gatvės benamiai nuolat

keičia nakvynės vietas (autobusų ir geležinkelio stotys, apleisti pastatai,
laiptinės, parkai); jie nežino, kur praleis šiandieninę naktį. Tačiau jie
nenori būti apgyvendinti laikino apgyvendinimo įstaigose. Sutiktas 55 m.
gatvės benamis Povilas sako mieliau nakvynei renkasi laiptines, nes
nakvynės namai esąs kalėjimas, į kurį nesinori eiti - juk ten girtų
neįleidžia. Gyvenimas gatvėje benamiams patogus, jie net praustis
atsisako. Jų išvaizda išties netvarkinga: žaizdotas kūnas, skurdi apranga,

nemalonus kvapas, jie neturi jokių daiktų. Nešvarius drabužius tiesiog
išmeta, nes žino, kad nemokamai gali gauti švarių. Prausiasi Neryje,
kartais stoties tualetuose, žiemą nesiprausia visai.

Gyvenimas gatvėje galutinai panaikina žmogui būdingus
konkurencijos bruožus ir įtvirtina pralaimėtojų savybes: nusivylimą ir
pesimizmą. Gatvės benamiai susitapatina su skurdu ir atskirtimi, save

vadina valkatomis, girtuokliais, „bomžais". Tai, kas visiems piliečiams
turėtų būti reikšminga, atskirtį patinantiems gatvės benamiams tampa
nepriimtina ir svetima. Gatvės benamiai nesijaučia susiję su šeima,
darbu, materialinėmis gėrybėmis. Vertybinė šių benamių sistema yra
ypač krizinės būklės; sudėtingas ir ilgas gyvenimas be namų nulemia šių
žmonių vertybinių nuostatų skurdumą. Čia formuojasi (arba jau yra
suformuota) ne vertybinės orientacijos, o greičiau savotiška antivertybių

sistema, realiai pasireiškianti asocialia elgsena. Tai atspindi pačių
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benamių mintys: Duokit mums snapso, ir daugiau nieko nereikia...Aš
nenoriu Šeimos. Apie tai net negalvoju (Aušra, 30 m). Gatvės benamių

problema - savo ydingos aplinkos nematymas ir nenoras iš jos ištrūkti,
motyvacijos stoka keisti įprastą gyvenseną. Jie nesuvokia savo realios

situacijos ir priima esamą padėtį kaip Dievo duotybę; išryškėja
svarbiausios prisitaikymo strategijos — pasikliovimas likimu,
atsitiktinumu, bejėgiškumo jausmas ką nors keisti.
Gatvės benamiai yra visiškai nutraukę santykius su savo ankstesne

aplinka. Jų dabartiniai socialiniai ryšiai orientuoti į tokius pat
atskirtuosius asmenis - kitus benamius, alkoholikus, prostitutes. Galbūt

prisiimant visuomenės atstumtųjų vaidmenį ir tolstant nuo likusios
visuomenės, stiprinamas solidarumas grupės viduje — branginami to

paties likimo žmonių ryšiai. Jie bendrauja tarpusavyje, susidraugauja,
atsiranda kartu vaikščiojančių partnerių poros - vyras su vyru, moteris su
vyra. Tačiau varguoliai dažnai atsiduria visiškoje vienatvėje, jų buvimas
persmelktas nebūties jausenos. Gatvės benamiai išsiskiria savo
pasyvumu: jie visai nedalyvauja visuomeniniame gyvenime. Asmeninio

saugumo aspektu ši benamių kategorija yra labiausiai neapsaugota.
Gatvės benamiai nuolat keičia nakvynės vietas, patiria agresiją iš kitų
asmenų.

Visi gatvės benamiai nedirba (nuo 5 iki 20 metų). Jie yra visiškai
praradę profesinius įgūdžius ir neturi jokios motyvacijos darbui.
Užimtumo požiūriu yra pasyvūs. Gatvės benamiai neslėpė, kad
pagrindiniai jų pragyvenimo šaltiniai yra elgetavimas bei mieste esantys
šiukšlių konteineriai, kurie miestų erdvėje atsirado prieš 10 metų. Su
aplinka šiuos žmones sieja beasmeniškas ryšys, nes neaišku, kieno daiktą

ar maisto produktą jie pasiima iš konteinerio. Tai palengvina
pasisavinimą, nes nereikia dėkoti, prašyti. Interviu metu paaiškėjo, kad
benamiai turi savo konteinerių teritoriją, ją saugo, gina. Kitur jie
nesiveržia, bet ir ateivių nepageidauja. Vieni miesto rajonai yra
prestižiniai, tad ir konteineriai gausesni. Benamiai pasiskirstę maršrutus,
paros laiką. Nustatoma tam tikra pirmumo teisė. Miestuose neretai

gatvės benamiams tenka elgetauti. Vieni elgetos uždarbiauja sėdėdami
prie bažnyčių, kiti ^ vaikščiodami gatvėmis ir prašydami po 20 centų
paramai. Gatvės benamių vartojimas yra labai skurdus, juos galima
įvardinti savotiškais miesto „sanitarais". Ji surenka ir panaudoja arba
parduoda antrines žaliavas: metalą, butelius; išvalo miestą nuo

nereikalingų daiktų. Todėl jų vartojimas yra tiesiogiai susijęs su kitų
socialinių sluoksnių vartojimo lygiu. Kaip ir buvo tikėtasi, visas savo
pajamas gatvės benamiai išleidžia svaigalams. Gatvės benamiams
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budinga ryški asmenybės degradacija dėl alkoholizmo. Galima teigti,
kad alkoholizmas galutinai pražudys šiuos žmones artimiausioje ateityje,
jei jie nesulauks atitinkamos pagalbos iš visuomenės institucijų.
Galima teigti, kad alkoholis tiesiog įaugęs į beveik visų mūsų
apklaustų žmonių benamystę. Jiems sunkiai sekasi socialiai adaptuotis
prie gyvenimo sąlygų, susiduria su daugybe sunkumų, kuriuos bando
spręsti primityviausiu būdu - alkoholiu. Alkoholio vartojimas benamių
gyvenime yra daugiafunkcinis. Pirmiausia jis atlieka savotišką
psichologinę funkciją - padeda bent laikinai pabėgti nuo realaus
gyvenimo rūpesčių. Alkoholis yra ir tam tikras žmonių, atsidūrusių
panašioje padėtyje, tarpusavio bendravimo kontekstas. Kaip pažymi
prancūzų antropologas P. Gaboriau, alkoholio vartojimas valkatoms,
elgetoms svarbus „kultūrinio perimamumo (paveldimumo)" požiūriu. Jis

yra vienas iš nedaugelio „elgesio modelių", priimtų „didelėje
visuomenėje" ir prieinamų benamiams [5: 178]. Tai - tai įsijungimo
(epizodinio ir simbolinio) į visuomenę priemonė, bet ir pagrindinė kliūtis
tikrajam įsijungimui, reintegracijai į visuomeninių santykių sistemą.
Gatvės benamiai labiausiai atskirti nuo socialinės apsaugos sistemos.
Jie beveik nesinaudoja jokia parama, išskyrus maitinimą ir labdarą.
Labai retai nueina į labdaros valgyklas pavalgyti sriubos. Kai kas piktai
atsiliepia apie sriubą: Koks čia maistas, nei šunys lokio nevalgyt^ Jie
žino paramos punktus, kur nemokamai galima gauti drabužių ir avalynės.
57 m. Julius pasakoja: Drabužių irgi neturiu. Nueinu, man Karite duos.
Dar žinau taškus, draugai parodė. Jie irgi buvo sėdėję, irgi dabar
laisvėje vaikšto. Žiemą nesipraustu, vasarą kartais Carite. Naudojasi šia
pagalba, bet ne visada, nes to randa ir gatvės konteineriuose. Kur kas

populiaresni tarp benamių yra talonai maistui, kuriuos galima parduoti.
Ne visi gatvės benamiai žino, kur ir kokią pagalbą jie gali gauti, jie
tiesiog tuo nesidomi. Šiems žmonėms būdingas fatališkas savo gyvenimo
suvokimas. Jie yra visiškai priklausomi nuo aplinkybių, o jų išlikimas
daugiausia priklauso nuo „socialinės aplinkos", kurioje jie gyvena
(šiukšlių konteinerių turinys, gyventojų dosnumas, galimybė susirasti
saugią nakvynės vietą). Suprantama, kad šiems žmonėms būtina
įvairiopa pagalba: būsto, gydymo nuo alkoholizmo, psichologinio
konsultavimo.

Išvados
Benamių sluoksnis yra vienas iš užribio klasės elementų; jis yra
nevienalytis. Nakvynės namų, sąvartynų ir gatvės benamiai — tai

skirtingos socialinės padėties grupės. Gyvenamoji/nakvynės vieta veikia
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benamių vertybines nuostatas, emocinį gyvenimą, socialinius ryšius,
socializaciją, sveikatą, užimtumą, vartojimą. Šie požymiai atitinkamai
turi įtakos šių asmenų gyvenamosios vietos pasirinkimui. Svarbūs
kriterijai, apibrėžiantys benamių grupes, yra jos narių intelektiniai,
dvasiniai, materialiniai, socialiniai ištekliai. Socialinės benamių grupės
yra gana statiškos. Žmonės, praradę būstą, iš karto įsitvirtina tam tikroje
konkrečioje grupėje. Atlikdami atitinkamos grupės vaidmenis, benamiai
sueina į ryšius, tačiau sąveika tarp grupės narių nėra aktyvi, t.y. grupės
narių nesieja stiprūs tarpusavio ryšiai. Nepaisant to, šie žmonės suvokia
savo priklausomybę grupei, ir narystė grupėje („mes") tampa kiekvieno
nario socialinio tapatumo dalimi. Siekiant stabdyti benamystės plėtrą
šalyje, būtina atsižvelgti į realiai egzistuojančias benamystės priežastis ir
benamių socialines grupes. Tai leistų sėkmingiau įgyvendinti joms
adekvačias prevencijos priemones, įtraukiant į šią veiklą ne tik valstybę,
privačias bei visuomenines organizacijas, bet ir pačius benamius.
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Groups of homeless people
Elena Kocai
Summary
In this article is analysed the status of homeless people in sočiai structure.
Based on research on homeless, done in 2006, three sočiai groups of homeless
were identified and further investigated: the homeless frora lodging-houses
(„elite" homeless), the homeless from dumps („dustbin men") and the homeless
from streets (street vagabonds). Specifics of each of the groups and differences
among them were outlined.
Key words: homeless people, homeless from lodging-honses, homeless
from dumps, street vagabonds

TEISTŲ ŽMONIŲ GYVENSENA LAISVĖJE
Vida Kasparavičienė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-08105 Vilnius
Apibendrinant pastaraisiais metais Socialinių tyrimų instituto atliktus
tyrimus, nagrinėjami marginalių visuomenės grupių - varguomenės ir buvusių
kalinių - skirtumai, lemiantys skirtingą jų gyvenseną. Išskirti teistų žmonių
gyvensenos tipai rodo, kad šią socialinę grupę sudaro skirtingi pogrupiai,
kuriuos, ypač planuojant resocializaciją, reikėtų ir traktuoti skirtingai: vienų
resocializacija esamomis sąlygomis įmanoma, kitų - ne.
Raktažodžiai: marginalios grupes, buvę kaliniai, recidyvinis
nusikalstamumas, gyvensena, elgesio nuostatos, etinis reliatyvizmas

Teisti žmonės, jau išėję į laisvę, - marginali visuomenės grupė:
palyginti negausi, ji laikosi nuošaly nuo visuomenės gyvenimo ir
visuomenė ją prisimena dažniausiai tik asocijuodama su neigiamais
tikrovės reiškiniais. Vis dėlto ji priklauso visuomenei, sudaro jos
struktūros dalį ir visuomenė, nors galbūt ir norėtų nuo jos, kaip ir nuo
varguomenės, atsiriboti, bet negali imti ir išmesti tų grupių už borto —jau
vien todėl, kad jos gyvena čia pat. Be to, piliečiai, siekiantys kurti gerovę
savo valstybėje, neturėtų ignoruoti problemiškiausių, skaudžiausių
gyventojų grupių. Neturintys vietos visuomenėje žmonės savo
gyvenseną priešina visuomenės normoms ir interesams. Pirmiausia jie
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veikia tuos visuomenės sluoksnius, su kuriais tiesiogiai ir dažniausiai
susiduria - čia skleidžia savo vertybių ir normų sampratą, įtraukia į savo
tinklus naujus žmones, didina visuomenės nesaugumą. Galimas dalykas,

kad tos grupės tam tikru mastu atspindi visoje visuomenėje vešinčias
neigiamas tendencijas - juk klesti ir korupcija, teismo ir valdžios
struktūrų paperkamumas, savanaudiškumas ir kt, - jų reiškimasis šios

grupės elgesiu aiškiausiai matyti, kadangi nepridengtas galios, nesgi,
perfrazuojant R. Rorty [8], įstatymai parašyti turinčių galią žmonių ir
atitinka jų interesus, o ne visų visuomenės grupių interesus. Todėl
pastangas rūpintis visuomenės pakraščio grupėmis reikėtų traktuoti kaip
teigiamą dalyką, nors jos kartais ir formalios, iškreiptos, nepakankamos,
mažai keičia padėtį, bet jeigu nė jų nebūtų, ta padėtis tik blogėtų. Tos
pastangos reiškia ir nusikalstamumo prevenciją.
Kasmet iš „laisvės atėmimo įstaigų^ keli tūkstančiai žmonių išeina į
laisvę. Ypač daug - po 2000 m. amnestijos (9727 žmonės) ir po 2003 m.
reformos (7748 žmonės); tais metais ir lygtinai paleistų buvo daugiau
negu kitais metais (žr. 1 lent).
^ lentelė.

Nuteistieji, paleisti iš laisvės atėmimo vietą
2000
Išviso
Atlikus bausmę
Lygtinai atleidus nuo
bausmės prieš terminą
Lygtinai paleidus iŠ laisvė
atėmimo vietų
Pritaikius amnestiją
Kt.
Šaltinis: Nusikalstamumas

3691

2001
4394
2000

2002
6498
1983

2003
7748
2506

2004
5296
2713

275

147

125

143

30

3094

2055

4211

4927

2510

2250
72

91

104
82

36
55

17

9727

ir teisėsaugos institucijų veikla. Vilnius: Statistikos

departamentas, 2005, p. 28.

Kitais metais po ypač didelio paleistųjų srauto (2001 ir 2004 m.)
nusikalstamumas vėl pašoko. 2000 m. buvo kaltinami (įtariami)
nusikaltimais 25046, o 2001 m. - 6,5 proc. asmenų daugiau, 2003 m. -

21691, o 2004 m. - 12,6 proc. daugiau [7],
Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, 2004 m. teismai
nuteisė 17 900 asmenų (397 daugiau negu 2003 m.). Už nusikaltimus
buvo nut^ista 15 400, už baudžiamuosius nusižengimus — 2 500 asmenų.
Dauguma nuteistųjų (90%) — vyrai. Nors nuteista daugiau asmenų negu
2003 m., bet viena iš dažniausiai taikomų bausmių - laisvės atėmimas -
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paskirtas penktadaliu mažiau žmonių (keitėsi baudžiamasis ir
baudžiamojo proceso kodeksas, nusikaltimų registravimo tvarka;
perpildyti kalėjimai irgi, matyt, lėmė skiriamas bausmes). 2004 m.
bausmės vykdymas atidėtas 6 000, t. y. 34 proc. nuteistųjų, 2003 m. - 5

400 (31 proc.). Nuo bausmės buvo atleisti 526 (2003 m. - 800
nuteistųjų) [7: 22].
Vidutinė vyrų bausmės trukmė 2004 ir 2005 m. buvo 4 m. 10 mėn.,
reali vyrų - 2m. 6 mėn., moterų - vidutinė 3 m. 2 mėn., reali - lm. 8

mėn. Taigi po tokio palyginti neilgo laikotarpio atsiduria laisvėje.
Kadangi nelinkę paklusti visuomenės tvarkai, prie tikrovės taikosi
darydami naujus nusikaltimus. Nemažai žmonių teisti ne vieną, o kelis
kartus. 1995-1999 m. pakartotinai nuteistų buvo apie 23 proc. visų

asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose [10]. Recidyvinis
nusikalstamumas nepriklausomybės metais augo. „Per 1989-2000 m.

laikotarpi labai padidėjo kiekybiniai recidyvinio nusikalstamumo
rodikliai. Nusikaltimų, padarytų pakartotinai nusikaltusių asmenų,
skaičius padidėjo net 4,2 karto. Be to, pakartotinis nusikalstamumas
didėjo sparčiau nei bendras užregistruotas nusikalstamumas. Recidyvinio
nusikalstamumo struktūros analizė liudija apie pakankamai aukštą
recidyvistų kriminalinį aktyvumą: jų indėlis į įvairių rūšių nusikalstamą
veiklą per tą patį laikotarpį sudarė 31 proc. visų nusikaltimų.
Recidyvistai ypač aktyvūs tyčinių nužudymų (vidutiniškai per
analizuojamą laikotarpį jie sudarė 34,6 proc. visų nusikaltimų),
išžaginimų (38,7 proc.) ir vagysčių (36 proc.) atvejais. Recidyvistai
vidutiniškai padaro šiek tiek daugiau negu 40 proc. visų sunkių
nusikaltimų. Apie 40 proc. laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų
padaro naujus nusikaltimus" [3]. Taigi vos ne kas antrą kalėjime buvusį
žmogų reikėtų laikyti potencialiu nusikaltėliu. Tos pačios autorės
duomenimis, dažniausiai nauji nusikaltimai padaromi per pirmuosius
laisvės mėnesius, t. y. sunkiausiu prisitaikymo tarpsniu. 2000-2002 m.
pakartotinai kaltinami nusikaltimais buvo 27-30 proc, 2003 m. - 21,

2004 m. - tik 15 proc. [7: 21]. Šį duomenų pokytį, matyt, lėmė 2003 m.
pasikeitusi nusikaltimų registravimo ir apskaitos tvarka, nes apie dešimt

metų tendencija svyravo tik nedaug: kasmet nuo 1995 iki 2003-iųjų
pakartotinai padariusių nusikaltimus žmonių buvo nuo daugiau kaip
penktadalio iki trečdalio iš visų, padariusių nusikaltimus. Šiaip ar taip,
svarbiausia tai, kad daliai teistų žmonių nusikaltimai ir kalėjimas darosi
įprasta gyvensena - mažai veiksmingos tėra „integracijos programos",

išėję į laisvę žmonės negauna netgi įstatymais numatytos pagalbos, nes ir
valdininkų, ir visuomenės, ir darbdavių požiūris į kalėjusius marginalus

345

dažniausiai yra neigiamas. Recidyvumo statistikos duomenys
nublanksta, palyginti su žiniasklaidos pranešimais apie tokius kelis
kartus teistų asmenų naujus nusikaltimus, dažnai padaromus tuoj pat

išėjus į laisvę. Kai kurie teisininkų darbai skirti recidyvinio
nusikalstamumo prevencija ir prognozei [3; 9], Juose, be kita ko,

nurodomi demografiniai, socialiniai, ekonominiai, politiniai, kultūriniai
ir teisiniai recidyvinio nusikalstamumo veiksniai, tarp kurių minimi ir
„laisvės atėmimo įstaigų veiklos trūkumai". Šiame straipsnyje aptarsime
apibendrintą tų veiksnių raišką, būtent teistų žmonių gyvenseną. Ar gali
išėję į laisvę žmonėms pritapti prie civilizuotos, taikios tikrovės?
Tyrime, kurį 2005 m. atliko Socialinių tyrimų instituto marginalinių
problemų grupės darbuotojos, apklausta 214 teistų žmonių: 131
nuteistasis, atliekantis bausmę laisvės atėmimo vietose (Lukiškių
kalėjime, Pravieniškių antruosiuose, Marijampolės ir Panevėžio pataisos
namuose), ir 83 buvę kaliniai, kurie išėję i laisvę sudarė marginalią
grupę, bemaž prilygstančią anksčiau tirtai varguomenei, kadangi neturi
nuolatinio būsto, tvirtų pajamų ir pan. Duomenis papildė išsamesni
pokalbiai su kai kuriais respondentais. Be to, tyrime taikyta dokumentų kalinių tematikos leidinių (nuteistųjų kūrybos konkurso leidinio ..Laiškai
į laisvę 2000" ir Z. Čepaitės dokumentinės prozos (išsamūs pokalbiai su
vienuolika nuteistų moterų, atliekančių bausmę Pan^vėžio pataisos
namuose) turinio analizė. Rašytoja nefiksavo įprastinių socialinių
demografinių rodiklių, nes jos tikslai buvo kitokie, ne sociologiniai.
Pašnekovių amžiaus tarpsnius galima nuspėti, o tautybę rašytoja galbūt
sąmoningai nutyli, nors šis rodiklis gyvenseną darytų suprantamesnę, o

analizę - išsamesnę. Iš vienuolikos pokalbių su Panevėžio pataisos namų
moterimis galima atsekti penkis, iš kalinių rašinių — septynis
įsisenėjusios gyvensenos atvejus.

Buvusių kalinių ir varguomenės grupių skirtumai
Nemažos dalies išėjusių į laisvę kalinių padėtis panaši į varguomenės
— ir vienų, ir kitų materialios gyvenimo sąlygos itin prastos, o socialiniai
ryšiai bemaž nutrūkę. Bendriausiu požiūriu abiem grupėms svarbiausia —
patenkinti elementarius poreikius ir pritapti prie visuomenės gyvenimo,

bet vargšams svarbesnis pirmasis tikslas - palaikyti gyvastį, o teistiems
žmonėms - veikliai įsitvirtinti tikrovėje. Apskritai tarp vargšų ir buvusių
kalinių grupių nėra griežtos ribos, kadangi vyksta abipusis judėjimas:
vargšai dėl savo gyvensenos kartkarčiais susiduria su teisėsauga, o išėję
į laisvę kaliniai dažnai neturi kur gyventi, neturi darbo, pajamų, taigi
atsiduria tarp benamių ir panašių vargšų.
346

Kuo skiriasi tos dvi marginalios grupės? Čia suminėsiu tuos
skirtumus, kurie galėtų lemti skirtingą gyvenseną.
Pirmiausia skiriasi kalėjimo (vyksmo) patirtimi. Varguomenės grupės
kontaktai su teisėsauga, mūsų surinktais duomenimis, buvo tokie: tik

penktadalis buvo užkliuvę teisėsaugai, bet dažniausiai dėl palyginti
lengvesnių kaltinimų negu tirtų buvusių kalinių grupė: 6 proc. dėl
girtavimo ir viešosios tvarkos pažeidimų, 6 proc. dėl vagystės, 7 proc.

teigė kalėję (neaiškino už ką). Apskritai ši grupė nevengia ir
nesąžiningų, bešlovių veiklos būdų (apgavysčių, sukčiavimo ir pan., tai
paaiškėjo ir per tyrimo apklausą), nes, pirma, išstumti iš visuomenės
gyvena lyg anapus visuomenės normų, antra, atsidūrę ant išlikimo ribos
veikia bet kuriais įmanomais būdais. Buvusių kalinių nusikaltimai
sunkesni: trečdalis buvo teisti už vagystes, 12 proc. — už labai sunkius

nusikaltimus, dešimtadalis - už plėšimus, 13 proc. - už chuliganizmą^ už
sukčiavimą, narkotikus ir kt. - mažiau kaip po dešimtadalį.
Varguomenės patirtis šiuo požiūriu mažesnė, taigi ir kalėjimo atmosferos
poveikis silpnesnis.
Antra, šiek tiek skiriasi amžiumi. Teisti žmonės, išėję į laisvę, buvo
palyginti jaunesnio, aktyvesnio amžiaus negu tirta varguomenė —
daugiau kaip pusė nuo 20 iki 40 m. (21-30 m. - 21 proc., 31—40 m. 34

proc.), o tirtos varguomenės grupėje tokio amžiaus žmonės sudarė tik
trečdalį (13 proc. - iki 30 m., 22 proc - 31-40 m.). Penktą dešimtį ėjo
daugiau varguomenės (28 proc.) negu buvusių kalinių (17 proc.). 51-60
m. grupės buvo vienodo dydžio, o dar vyresnių žmonių trigubai daugiau
buvo varguomenės grupėje (6 ir 15 proc). Tad apskritai varguomenės
grupę sudarė kiek vyresni žmonės, bet vis dėlto dar nepasiekę tokios
amžiaus ribos, kad iš principo nebeįstengtų aktyviai tvirtintis tikrovėje.
Jaunesnio teistų žmonių amžiaus persvara nebuvo tokia didelė, kad viena

pati nulemtų aktyvesnę buvusių kalinių gyvenseną, bet kartu su kitais
veiksniais lemia didesnį veiklumą.
Trečia, abi grupės skiriasi materialia padėtimi. Ją apibūdina pajamos
ir turtas (kartu ir būstas). Išėję į laisvę teisti žmonės didmiesčiuose
laikosi vis dėlto geriau negu mūsų tirta varguomenė. Po du trečdalius
teistų žmonių ir miesto varguomenės sakėsi „nieko gero" neturį, betgi 16
proc. teistųjų turėjo butus, ^3 proc. — įvairių daiktų, kiti sakėsi turį
žemės, pinigų ir kitko. Kai kurie išėję į laisvę žmonės savo vargingą
padėtį (gyvenimą nakvynės namuose ir pan.) traktavo kaip laikiną vieni neturėjo Lietuvos pilietybės ir sakėsi, kad jų turtas - butas,
užgyventi daiktai liko užsienio šalyse, kiti buvo atvykę iš mažesnių
miestų ir miestelių ieškotis palankesnės aplinkos, darbo ir pan. Tirtos
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varguomenės materiali padėtis buvo prastesnė: kas antras apklaustasis iš
viso neturėjo kur gyventi (neįstengė netgi susimokėti už nakvynę), 10
proc. „iš viso nieko" neturėjo. Labiausiai teisti žmonės nuo varguomenės

skyrėsi tuo, kad turėjo daugiau pajamų, pirmiausia darbo pajamų - 12
proc. turėjo legalaus ir 46 proc. nelegalaus darbo pajamų (varguomenės

rodikliai - 6 proc. legalaus ir 40 proc. atsitiktinio darbo pajamų).
Apskritai teisti žmonės linkę dirbti nelegaliai ir slėpti savo pajamas, nes
turi didelių skolų, kartais matuojamų dešimtimis tūkstančių; kita vertus,
legaliai įsidarbinti sunku ir todėl, kad darbdaviai teistų samdinių nenori.
Taigi darbo pajamos, legalios ar nelegalios, - svarbiausias teistų žmonių

pajamų šaltinis. Be to, buvę kaliniai dažniau nurodydavo gyveną iš
pašalpų (2 proc. šių žmonių gaudavo senatvės pensiją, 16 proc. —
invalidumo pensiją, 13 proc. ^ darbo biržos pašalpą; tik kas penktas
vargšas sakėsi gaunąs pensiją ar pašalpą. Rečiau teisti žmonės minėjo
tokius žmogaus orumą žeminančius pragyvenimo šaltinius (įprastus
vargšams) kaip elgetavimas (4 proc. elgetavo, varguomenės - 25 proc.

mieste ir 2 proc. kaime), kaip išmestų daiktų rinkimas (10 proc., miesto
vargšų - 52 proc.). Taigi atrodytų, kad teisti žmonės vis dėlto geriau
negu vargšai prisitaiko prie rinkos ekonomikos sąlygų.
Ketvirta, skiriasi būdo bruožais. Teisti žmonės ir varguomenė
labiausiai skiriasi stipriųjų ir silpnųjų bruožų proporcijomis. Teistų
žmonių būdo bruožų struktūroje daug stipriųjų bruožų, turinčių jėgos,
energijos ir agresyvumo dėmenų, ir mažai silpnųjų. Daugiausia stipriųjų
bruožų turi už sunkius nusikaltimus kalintys žmonės, veik tiek pat — ir
išėjusieji į laisvę. Taigi stiprieji bruožai (ryžtas, užsispyrimas,.
Veiklumas, egoizmas, egocentriškumas, savikliova, neklusnumas,
nenuolankumas), taipgi impulsyvumo bruožai, būdingesni teistiems
žmonėms, silpnieji - varguomenei. Vargšai, atrodo, susigyvenę su savo

silpnaisiais bruožais - nemėgina jų atsikratyti, nors suvokia, kad šie ne
padeda gyventi, o trukdo [5; 11: 111-128]. Teisti žmonės norėtų būti
stiprios asmenybės, nors dažnai nepasiseka. Tad apskritai galima sakyti,

kad vargšams būdingas pasyvus prisitaikymas prie aplinkos, bemaž
tolygus degradavimui, o teistiems žmonėms - aktyvesnis: stiprieji
bruožai padeda gyventi kalėjimo sąlygomis, o laisvėje sėkmingai
prisitaikyti prie tikrovės buvusiems kaliniams labai trukdo nepalankūs
bruožų deriniai (jais reiškiasi kalėjime įtvirtinti elgesio būdai).
Marginalios grupės, susijusios su disciplinos visuomene (teistos
moterys, kalintys vyrai ir buvę kaliniai), patyrusios kalėjimo, arba

disciplinos visuomenės poveikį, būdo bruožais labiau panėši viena į kitą
negu į varguomenę, nors gyvena panašiomis skurdžiomis sąlygomis. Ne
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tiek lytis, kiek priklausymas disciplinos visuomenės grupei lemia teistų
moterų bruožų savitumą. Išėjusių į laisvę vyrų bruožai panašesni į
atliekančių bausmę žmonių, o ne varguomenės būdą. Būdo bruožai
reiškiasi elgsena, o elgsena - gyvensenos prielaida.

Visi šie skirtumai, kartu sudėti, ir lemia skirtingą iš pažiūros panašių
marginalių grupių gyvenseną. Kadangi didesnį poveikį piliečiams daro
(ir kelia didesnę grėsmę), be abejo, išėję į laisvę kaliniai, toliau
aptarsime teistų žmonių gyvensenos tipus.

Gyvensenos tipai
Apžvelgsime teistų žmonių gyvensenos tipus. Iš tyrimo duomenų ir
literatūros šaltinių turinio analizės sudaryta gyvensenos eilė. Ji
pradedama lengviausiu tipu ir baigiama sunkiausiu, kuriuo paneigiama
žmogaus, kaip visuomeninio padaro, esmė. Išskirti penki gyvensenos
tipai, be abejo, neapima visos gyvensenos įvairovės. Jų ribos negriežtos.

Gali būti tarpinių (ir dar kitokių) atšakų.
Pirmajam atstovauja žmonės, vieną du kartus patekę į kalėjimą, kurie
stengiasi nepersiimti neigiamų kalėjime diegiamų bruožų - neapykantos,
priešiškumo ir visų kitų savybių, kurias verčia išsiugdyti, išmokti
kalėjimo aplinka, t. y. griežtos taisyklės, įtvirtinančios stipriojo teisę
spausti ir prievartauti silpnesnį. Kai kurie apklausti žmonės pasakojo,
kad išmoko kalėjimo taisykles, nubrėžiančias kalinių ir prižiūrėtojų,
kalinių tarpusavio bendravimo tvarką, išmoko kalėjimo kalbos, elgesio
būdų („žiaurumo", „nepralošti" ir kt.), bet to išmokto turinio netaiko

savo gyvenime, bando atsiriboti nuo praeities ir gyventi taip, kad patirtis
kuo mažiau trukdytų įsitvirtinti taikioje tikrovėje („visko mačiau, visko
išmokau, bet pats taip nedarau"). Štai 70-metis Kauno nakvynės namų
gyventojas, teistas trumpam laikui už „įstatymų nežinojimą". Būdamas

šaltkalvis, pagamino raktus pagal atspaudą. „O ką aš žinojau, kad
negalima pagal atspaudą daryti. Anie plėšė, įkliuvo, o man — irgi
atsakyk". Kalėjimo tarpsnio šis senyvas žmogus nenorėjo prisiminti:
„Buvo - ir viskas, daugiau nėra. Išbraukta". Nors kalėjimo poveikį neigė

(nes esąs tvirtas, nesileidžiąs paveikiamas), vis dėlto tikrovėje įsitvirtino
tik kaip nereiklus, nedaug iš gyvenimo norįs žmogus, nieko bemaž ir
nesitikįs iš būsimų metų.
Šiam tipui priklauso ir savotiški atsivertėliai - jiems perveikti
praeities poveikį padėjo ryšys su tikėjimo skleidėjais. 38 m. Vilniaus
nakvynės namų gyventojas, vidurinio išsilavinimo lenkas, augęs vaikų

namuose. Teistas už vagystę. Iš kalėjimo išėjęs 1996 m., per palyginti
ilgą laiką (9 metus iki 2005 m. buvusios apklausos) neįsigyveno
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tikrovėje: dirbo nelegaliai, atsitiktinius darbus (dažnai, kaip sakėsi, vien
už valgį, nors ruošiasi išmokėti skolas už nuosavą kambarį buvusiame
bendrabutyje), mokosi amato (mokymosi tarpsniu darbo birža moka
pašalpą). Užtat įsigyveno tikėjimo sferoje - į klausimus atsakinėjo
daugiausia evangelijos citatomis ir alegorijomis, vis pabrėždamas
„dvasinius dalykus", kuklumą ir nuolankumą. Veikiamas kalėjimą
lankančių tikėjimo skleidėjų (vienintelio ryšio su pasauliu), įtikėjęs, kad
„pripažinti kaltę - reiškia dvasiškai pakilti". „Dvasios tvirtybei" teikė
pirmenybę prieš materialius dalykus, bičiuliavosi daugiausia su kitais
tikėjimo broliais. Kitą pavyzdį aprašo Z. Čepaitė; galėtume suabejoti, ar
jis, kaip ir pirmasis, įtikinamas. Nurėžus smulkmenas, jį galima nusakyti
taip: pasiturinti šeima - kvaišalai ir vagystės - kalėjimas - tikrovės
neatlaikymas (santvarkai pasikeitus pragyventi pasidarė kur kas sunkiau,
darbą susirasti pasirodė neįmanoma) - sąmoningas grįžimas į kalėjimą atsiribojimas - nakvynės namai - reabilitacijos centras - įtikėjimas religijos studijos. „Šie išgyvenimai buvę tikras dvasios perversmas. Tarsi
nukrito praeities nesąmonių našta ir atgijo pasitikėjimas ir viltis" [1: 46].
Nuo ankstesnio atvejo šis skiriasi tuo, kad legalaus uždarbio užtenka
pragyventi, nes iš praeities nesidriekia skolos ir nenutrūkę visi ryšiai su
artimaisiais. Kad ir kokių abejonių galėtų kelti atsivertimas, nuo kitų
nusikaltimų jis sulaiko. Todėl nusikalstamumo prevencijos požiūriu jį
reikėtų vertinti teigiamai.
Visų pirmojo tipo atstovų gyvensena itin kukli arba visai skurdi. Ar
jiems pavyks įsitvirtinti - sunku pasakyti. Tyrimo metu jų, nakvynės
nuomininkų, gyvensena atrodė nedaug geresnė negu marginalios grupės

vargšų. Tie, kurie neįstengia ištrūkti iš aplinkos, iš esmės marginalios joje nėra darbo, svarbiausia veiklos paskata - svaigalai, o apie

perspektyvas nėra ko nė kalbėti, - ir leidžiasi įtraukiami į naujus
nusikaltimus, - tų gyvensena pervirsta į sunkesnį tarpsnį.

Antrojo tipo atstovams kalėjimas nėra priimtinas gyvenimo būdas, bet
laisvėje jiems nepavyksta įsitvirtinti. Kodėl? Pirmiausia todėl, kad
gyvena tam tikroje aplinkoje, kurioje įprasta aplinkinių aplinkinių
žmonių elgsena verčia nusikalsti, stumta į nusikaltimus (įprasta
sukčiauti, pasipelnyti bet kuriais būdais ir pan.). Kita vertus, jei išėję į
laisvę atsiduria gatvėje, o taip atsitinka, kai neturi kur dėtis, tai „pagalbos
ranką" tiesia ne kas kitas, o panašaus likimo ar praeities bendrai, t. y.
neištrūksta iš tos pačios aplinkos.
Antra, iš dalies ir todėl, kad kartą teistas asmuo gauna nusikaltėlio
ženklą. Jį lengviausia įtarti. Jam, kaip lengviausiai įtariamam asmeniui,
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lengva ranka priskiriami kiti nusikaltimai, nors kitąkart jis niekuo
nedėtas.

Pastaruoju metu į viešumą vis dažniau prasimuša žinių apie per klaidą
kalintus žmones. Kiek nuteistųjų Lietuvoje kali dėl teismo klaidos,
apskaitos nėra, ir teisėsaugos pareigūnai, rodos, to nežino, nes paklausti
neatsako. Klaidos, pasak Kauno m. apylinkės teismo pareigūno G.

Varanavičiaus, įmanomos todėl, kad klastojami įrodymai, gali meluoti
liudininkai ir klysti ekspertai. Anot K. Čilinsko, ir „Lietuvos įstatymuose
dar yra spragų, kurios leidžia nuteisti nekaltą žmogų" [4]. Juo didesnė
tikimybė būti nuteistam jau kartą kalėjusiam žmogui. Nusikaltėlio
etiketės įtampa provokuoja naują nusikaltimą, kad būtų už ką kalėti, o
„ne pagal milicijos norus ir pageidavimus" [6: 313]. Tai išsiplėtojusi,
Lemeno terminu, antrinė deviacija: „individai ima pripažinti priskirtąsias
etiketes ir patys save laikyti deviantais" [cituojama pagal 2: 204].
Buvusių kalinių padėtį sunkina ir visuomenės, daugiausia valdininkų ir
darbdavių, požiūris į juos. Pasak kartą teisto Vilniaus nakvynės namų
gyventojo, „Kai tik pamato popierius - ir keliauk sau, nereikia". Tai ne

vienintelė dingstis, kodėl išėję į laisvę žmonės sutinka dirbti nesudarę
sutarčių ir suteikia progą darbdaviams, pasak apklaustųjų^ juos
apgaudinėti — nemokėti sutarto atlyginimo ir pan.

Šio tipo atmaina - nuo narkotikų (ne tik nuo išorinės aplinkos)
priklausomi žmonės, norintys, bet neįstengiantys atsikratyti
priklausomybės.
Toliau pereinama priėjau nusistovėjusios gyvensenos - trečiojo tipo.
Šiems žmonėms vagystės, plėšimai, sukčiavimas ir pan. yra gyvenimo

norma. Jie visąlaik laviruoja tarp kalėjimo ir laisvės. Išskirsime tris šios
gyvensenos atšakas.

Pirmoji atšaka būdinga jaunoms personoms. Joms taip gyventi atrodo
patrauklu, o nusikalstama veikla — pagrindinis užsiėmimas, svarbiausias
pragyvenimo, ir ne menko, ne skurdaus, šaltinis. Jauną vagilę aprašo Z.
Čepaitė: „Vogė, kad neturėjo darbo, o norėjo gyventi su užmoju. <...>

Vagystės jai - ir pragyvenimo šaltinis, ir įdomus užsiėmimas.
-Kad apiplėštum parduotuvę, reikia padirbėti kokius du tris
vakarėlius. Bet mane šitas darbas įtraukė... Reikia gerai apžiūrėt, pro kur

lįsti į vidų, kar kas padėta, kokia signalizacija. Vaikštai, žvalgaisi, viską
dediesi į galvą. Paskui reikia paruošti instrumentus... Sugalvoti planą...
-Tau patinka nusikalstamas gyvenimas?
-Patinka, - atsako neslėpdama pasitenkinimo " [1: 162].

Kitą tos pačios atšakos personą, „gatvėje augusią ir mokyklos beveik
nelankiusią", rašytoja apibūdina gana griežtai, negailėdama sarkazmo:

351

„<...> neslėpė, kad yra stambaus masto sukčė, ir tuo didžiavosi.

Nusikaltimai -jos karjera, ir svarbu, kad jie ne tik įgautų didelį mastą tas jau pasiekta, — bet ir taptų plačiai žinomi. Ji ne iš tų, kurie nusikalsta
vien tam, kad prasimaitintų. Ji iš tų, kuriems kriminalinis gyvenimas yra
raiškos erdvė" [1:249].
Samdomai vagilei, pirmą kartą vogusiai 14 metų, vogti - „lyg
normalus darbas", kurį apibūdina betgi eufemizmais: „Į bet kurią
parduotuvę nueičiau - viską turėčiau. Kas moka vogt - į kalėjimą
nesėda. <...> Būdavo, jei kokio daikto prireikia, aš jį nužiūriu vieną
kartą, antrą ir vis tiek paimu. Apie nieką daugiau negalvodavau. Tikrai
paimdavau - ne tą dieną, tai po savaitės jau turėdavau" [1:211].
Reikia pasakyti, kad šios gyvensenos atstovės, rodos, nepriklauso

jokiai vagių kastai ar panašiems kriminaliniams dariniams, bent jau
duomenų apie tai neturime. Jos naudą derina su malonumu, ir be

skrupulų. Tiesa, kai kurie teisti žmonės pasiteisina iš esmės beverčiu
teiginiu, neva „vogti pavogta — ne nuodėmė", taigi praktikuoja etinį
reliatyvizmą ir keleriopus standartus.
Antra atšaka nuo pirmosios skiriasi ne laviravimu tarp laisvės ir
kalėjimo, o tuo, kad jos atstovai nemano, kad gyvena taip, kaip norėtų,

nesiteisina ir kartais bando pritapti prie normalios tikrovės - mėgina
susirasti kokį nors darbą, tarpais dirba, bet neįstengia savo pastangomis
nieko pasiekti. Savo rašiniuose jie iškyla lyg silpnavaliai ir bejėgiai netekę paramos (pavyzdžiui, giminaičių), neatsispiria aplinkybėms ir
krypsta kur lenkiami:
„Po muštynių, girtam svaiguly, aš pakliuvau į ligoninę. Man
diagnozavo smegenų sutrenkimą ir kelių šonkaulių lūžius. <...> Vaistams

teko išleist visus mano šiaip taip sutaupytus pinigus. Po 17 dienų išėjau
iš ligoninės su tuščiom kišenėm. Neturėjau nė cento. Net rūkymo nebuvo
už ką nusipirkt. <...> Mano mėginimai pasiskolint baigdavosi

nesėkmingai. Ir argi galėjo baigtis kitaip, jei pažįstamų ratas, kuriame aš
sukausi tuo metu, buvo pagrinde iš tokių žmonių, kurie, pagavę keliolika
litų, žiūrėjo kaip greičiau išgert. Jie negalvojo, ką ryt valgys, argi tokie
žmonės gali ir turi ką paskolint. <...> Tuo metu man atrodė, kad padėtis
be išeities. <...> Išgirdęs mano bėdas, jis nusijuokė ir pasakė, jog užtenka
išplėšt naktį kokį nors sandėlį ir mano problemos išsispręs. Ir tuoj pat

pasiūlė tai padaryt dar šią naktį, o jis mielai man padės. Aš iškart jam
nieko neatsakiau, nes dvejojau, ar verta priimti jo pasiūlymą. Svarsčiau,

gal sugebėsiu rasti kokią nors kitą išeitį. Bet, didėjant išgerto alkoholio
kiekiui, proporcingai mažėjo mano dvejonės. Aš prisirpau ir man ėmė
atrodyti, kad tai vienintelė ir pati geriausia išeitis. Sutarėm šiąnakt

352

neatidėliojant ir vykti į žygį. <...> Neatsisakiau, nes nenorėjau, kad jis
pagalvotų, jog aš, būdamas jau keturis kartus teistas, išsigandau, - rašo

39 m. kaunietis [5: 39-40].
Įsitvirtinusi gyvensena reiškiasi elgesio nuostatomis, t. y. pasirengimu

veikti tam tikru būdu, būtent vogti. Pasak rašytojos, 20 metų neturinti
mergina, išėjusi iš kolonijos, santaupas „išleisdavo ne vien narkotikams
- mėgo pasipuošti <...>. Netrukus vagystės tapo kasdienio gyvenimo

dalimi. Tai vykdavo tarsi savaime, be didelio pasirengimo, be išankstinių
planų. Išėjo pasivaikščioti su kompanija - nugvelbė policininko striukę
su pistoletu ir tuoj prakalė" [1: 262].
Tos nuostatos ir lemia elgesį, kai, atrodytų, jokių protingesnių
motyvų nėra: „Vieną dieną aš, jau prisivaišinęs, grįžinėjau namo. Buvau
girtas, turėjau pinigų ir eidamas namo planavau numigęs važiuot <...>
pratęst linksmybes. <...> Vieno namo atvertame lange aš ant palangės

pamačiau stovint televizorių „Šilelis". Aplinkui nesimatė nė vieno
žmogaus. Bent jau aš savo užpiltom akim jų nemačiau. Praeidamas pro

šalį, aš ištiesiau ranką ir pasiėmiau nuo palangės televizorių. Aš jį
pasiėmiau automatiškai, apie nieką negalvodamas. Kai parėjau namo, aš

pradėjau galvot, kam aš jį paėmiau. Jo man nereikėjo, pinigų turėjau, o
čia vagystė, vadinasi, vėl teismai..." [6: 25].

Pridursime, kad keisti gyvenseną, bent svarstyti, kad norėtų keisti,
verčia daugiausia amžius, su juo didėjanti patirtis ir mažėjančios
galimybės. Šios atšakos žmonėms, nujaučiamiems artėjančią senatvę,
kalėjimas neatrodo priimtina vieta. Tuo jie skiriasi nuo trečios atšakos.
Trečiai atšakai kalėjimo sąlygos atrodo bemaž geresnės negu laisvės.
Šie žmonės įsigyvena kalėjime - turi pastogę, nereikia rūpintis
pragyvenimu, žino, kaip elgtis, čia daug pažįstamų, o tarpusavio
santykiai jiems atrodo daugmaž žmoniški. Kai kurie, suluošintos

psichikos žmonės, tiek blogo išgyvenę, kad kalėjimas jiems reiškia
atokvėpį nuo pragaišties. Jauna mergina, gimusi kalėjime, vaikystėje
neturėjusi motinos: „<...> gyvenime tiek visko matė, jog kalėjimas jos
negąsdina. Ne pati blogiausia vieta. Ji nebijo nei šalčio, nei skausmo —

tai lydėjo ją nuo pat vaikystės. Mirtį iš arti teko matyti tiek kartų, kad ji
neatrodė ypatingas įvykis, o natūrali ir neišvengiama kasdienybės detalė.
Mergina dažnai pakliūdavo į kompanijas, kur muštynės baigdavosi kieno
nors mirtimi. <...> Būdama trylikos, pati pajuto, ką reiškia laukti mirties"

[1: 101-102].
Kalėjimui priskiriami netgi geri bruožai ir tam tikri privalumai: „Čia
<...> savi žmonės, savos bėdos. <...> Paradoksalu, bet patys mieliausi
prisiminimai siejasi su laiku, kurį praleidau kalėjime. Ten netrūko
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supratimo, pagarbos nei meilės. Dažnai mintimis nuklystu į tas dienas,
kur kažkada buvo taip gera! Sėdėjimas ne amžinas. Vis tiek kada nors
išeisiu, galbūt... tam, kad sugrįžčiau" [6: 308]. Neatmestina, kad
žmogaus gyvenime gali būti tarpsnių^ kai kalėjimas yra šiokia tokia
išeitis iš nepakeliamos padėties, bet kalėjimo gyrimuose girdėti ir
svarbiausios žmogaus vertybės - laisvės ir nepriklausomumo, kad ir
reliatyvaus, nuvertinimas. Reikėtų pripažinti, kad įsisenėjusios

gyvensenos tipo vertybių seka aiškiai skiriasi nuo įprastos neteistam ir
niekuo neišsiskiriančiam piliečiui.
Turbūt visam nusistovėjusios gyvensenos tipui kalėjimo patirtis šaunumo ir užsigrūdinimo rodiklis. Senbuviai recidyvistai, ir vyrai, ir
moterys, esą pranašesni už naujokus. Jaunuoliams tas šaunumas sumišęs
su smalsumu. Vaikų namų auklėtinė, turėjusi ir motiną, 3 kartus teista:
„Norėjau pamatyti tas Lukiškes. <...> Dabar jau išbandžiau ir smalsumas

dingo. O pirmą kartą visiems įdomu" [1: 163]. Kita jauna mergina, pasak
rašytojos, „skaičiuoja „srokus" tarsi daug mačiusi ir regėjusi kalėjimo
senbuvė. Ir nė kiek nesidrovi, netgi didžiuojasi, lyg surinkti kuo daugiau
„srokų" būtų siekiamybė, būtinas tikros brandos ženklas" [1: 209]. Taip
ryškėja kalėjimo subkultūros rodiklis, neteistiems žmonėms turintis visai
kitokią reikšmę.
Ketvirtas gyvensenos tipas kalėjimą laiko įprastu reikalu, jo - kaip
tam tikrų gyvenimo aplinkybių - nesipurtoma: „Jei reikės - atsėdėsiu, ir
tiek" (esą tai gyvenimo esmės nekeičia). Svarbiausias dalykas - vidinė
laisvė. Jos reikia kūrybai, t. y. kūryba yra gyvenimo tikslas, o kitkas —
kalėjimas, kritimas, dugnas - vertinami pagal tai, kaip skatina kūrybos

jėgas, verčia kurti. 34 m. baltarusis piešėjas, turįs specialųjį vidurinį
išsilavinimą, kalėjęs kelis kartus už vagystes. Iš viso - 6 metus. Pirmą
kartą vogęs iš smalsumo. Vėliau, „kai gyvenimas sugriuvo, tai tapo
gyvenimo būdu. <...> Gyvenu daug geriau negu pusė Lietuvos žmonių,

nes esu psichiškai ir fiziškai sveikas; kiti turi daug rūpesčių, susipainioję
reikaluose, serga... Aš gyvenu kaip noriu. Man gerai, kaip yra. Aš
nepriklausau nuo aplinkybių. Dabar man svarbiausia - mokytis meno.

Šitas potraukis apsėdo prieš metus - visą gyvenimą perėmė menas. Prie
to priėjau, kai atsidūriau dugne. Jei būčiau gyvenęs kitaip, nebūčiau
priėjęs. Piešiu visus - darbe, centre (kalinių reabilitacijos centre,
esančiame Vilniuje - aut.), namie. Kol kalėjau, tėvai persikėlė į užsienį.
Paliko žmona su dviem vaikais. Nieko nesigailiu. Padeda geri žmonės.
Nedaug padeda, smulkmenomis - malkų duoda, pernakvoti leidžia".
Pasakotojas paliko neaiškumų. Ar darbo pajamų užtenka dažams ir
pragyvenimo reikmėms? Ar įprotis vogti netrukdo kūrybai, netrikdo
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gabumų? įvairiopų bičiulių (valkatų, firmų direktorių, anot pasakotojo, ir
visokių kitokių) būryje yra ir rėmėjų, nors dabartinė jo egzistencija,
atrodo, nelabai nutolusi nuo nusikalstamos. Šiuo atveju matyti etinio
reliatyvizmo atmaina, kuri leidžia nusikalstamą elgseną derinti su
kūryba.

Penktas, kraštutinis gyvensenos eilės tipas visiškai paneigia
visuomenės sambūvio taisykles.Tai sambūvio priešybė. Žiauriausi,

savanaudiškiausi nusikaltimai traktuojami kaip apskritai visiems
žmonėms įprasta gyvensena. Anksčiau ne kartą teistas asmuo vieną po
kito nužudė kelis jį priglaudusius ir juo rūpinusius klaipėdiškius.
Pasisavindavo jų labą ir trumpą laiką juo versdavosi, paskui vėl
kartodavo tą pačią veikseną. Kalėjime žurnalistės paklaustas apie
motyvus, atsakė, esą „visi taip daro" (LTV reportažas, 2006 10 12).

Ekspertizė nustatė, kad psichiškai sveikas.
Taigi atsiribojusiems nuo nusikalstamos praeities žmonėms būdinga
be pragiedrulių skurdi gyvensena. Nenusistovėjusią gyvenseną galima
pakeisti. Tam reikėtų sutelkti neformalias resocializacijos ir reabilitacijos
tarnybų pastangas. įsisenėjusios gyvensenos žmonės turi tam tikrų
elgesio nuostatų, savotišką požiūrį į etiką ir laisvės vertybę. Kuo labiau
įsisenėję tie dalykai, tuo mažiau vilčių juos priderinti prie visuomenės
reikalavimų.

Gyvensenos veiksniai
Trumpai apibūdinsime svarbiausius veiksnius, lemiančius teistų

žmonių gyvenseną. Tai šeimos, socialinės aplinkos ir kalėjimo (vyksmo)
įtaka. Nepalanki šeimos aplinka, ypač vaikystėje, itin svarbi ugdant
asmenybę. Ji suskyla į kelias tarpusavy susijusias dalis: materialią
šeimos padėtį, tėvų (tėvo, motinos arba abiejų) nebuvimą ir etinių
nuostatų ugdymą.

Apklausos duomenimis, vaikystėje vieno iš tėvų arba abiejų neturėjo
kas trečias buvęs kalinys (21 proc. apklaustųjų augo be tėvo, palyginti
neretai — vaikų namuose, 11 proc. - be motinos). Keturios iš penkių

rašytojos Z. Čepaitės klausinėtų Panevėžio pataisos namų moterų,
kurioms būdinga įsisenėjusi nusikalstama gyvensena, anksti neteko arba
iš viso neturėjo vieno arba abiejų tėvų. Tose šeimose augantiems

vaikams ir trūko rūpinimosi, darnios psichologinės atmosferos, ir
materialinė jų padėtis buvo sunkesnė negu pilnų šeimų. 70 m. kaunietis,
nakvynės namų gyventojas, glaustai brūkšteli savo vaikystę: „Tėvas
dingo prieš pat karą. Buvo Smetonos kariuomenės karininkas. Niekad
negerdavo. O motina jei išgerdavo nago didumo stikliuką per didžiausias
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šventes, tai jau sakydavo - daug. Iš vaikystės dirbau. Nešiodavau,

pardavinėjau laikraščius. Padėdavau motinai. Visokio darbo
atsirasdavo". Skurdas, ypač skurdi vaikystė, supriešina su visuomene.

Išėję į laisvę žmonės irgi dažnai atsiduria skurde ir legaliai, bent ne
nusikalstamais būdais jiems įsitvirtinti būna sunku. Kita vertus, skurdo
kaip nusikalstamos gyvensenos veiksnio neverta suabsoliutinti. Ne

mažiau svarbi ir kita aplinkybė, iškylanti iš nagrinėtų duomenų, — noras
gyventi gerai, „su užmoju", nevaržyti reikmių, ir infantiliškas požiūris į
pinigus: „Nuo vaikystės buvo pratusi nepaisyti, kokiu būdu įgyjami
pinigai - svarbu, kad jų būtų"Įl: 105]. Jį įsisavinus bet kurios negarbingos, neetiškos, nusikalstamos - priemonės tinka, jei patenkina
savanaudiškas reikmes. Taigi pereisime prie aplinkos, pirmiausia
artimiausios, ugdomų etinių nuostatų. Turime omeny ne nuostatas,
paneigiančias konkrečias teisines normas, o etines sambūvio nuostatas,

kurias nuo seniausių laikų iš esmės pabrėžia visos svarbiausios religijos,
taigi jos turėtų turėti universalumo sudedamąją. Ir skurdi, ir pasiturima
aplinka, jeigu joje toleruojama ir skatinama antivisuomeniška veikla,
veikia panašiai - priešina

su

visuomene,

didina godumą,

savanaudiškumą, nesiskaitymą su priemonėmis, su kitų žmonių, netgi
savo vaikų interesais. Pasiturinčios šeimos aplinką, akinančią tokį
požiūrį, iš pašnekovės pasakojimo perteikia rašytoja: tėvas ar motina
nevogdavo, bet močiutė „žmonių spūstyje sugebėdavo mikliai iškraustyti
kišenes. Dirbo prestižinį darbą, gaudavo apdovanojimų ir pagyrimų,
tačiau vagiliavo. Ne iš reikalo, ne dėl duonos kąsnio. Tai buvo pomėgis.
<...> O kad senelis iš fabriko, kuriame dirbo, kilogramais nešdavo
saldainius, net vagyste nebuvo laikoma" [ 1: 254].

Apskritai nepalankią asmenybės etinėms nuostatoms ugdyti aplinkos
įtaką- artimų žmonių spekuliacijas, vogtų daiktų pardavinėjimą, piliečių
apgavystes ir kt. — įsisenėjusios gyvensenos atstovai dažnu atveju mini

probėgšmais, kaip savaime suprantamą dalyką, o pabrėžia tik smurto
poveikį - irgi neretą įsisenėjusios gyvensenos žmonių ugdytoją
vaikystėje.
Reikėtų pasakyti, kad vis dėlto didesnį tiesioginį poveikį gyvensenai
daro dabartinė teistų žmonių socialinė aplinka, apibūdinama marginalios
ir nusikalstamos elgsenos mišiniu su būtinu svaigalų priedu.

Neįstengiančiųjų ištrūkti iš tos įtraukiančios į nuosmukį aplinkos
pavyzdžių nagrinėtuose duomenyse gausu. Iš kalinių rašinių iškyla
klaidingas įspūdis, kad kai kuriuose Lietuvos miesteliuose kitokių
žmonių, be marginalų, netgi nėra [6: 217-219, 265-308]. Šio sluoksnio
žmonių tarpusavio trauką lemia panašūs polinkiai, daugiausia biologiniai
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ir svaiginimosi, panašūs interesai, patirtis ir, be abejo, turtinė padėtis.
Išėję iš kalėjimo vėl atsiduria ten, iš kur nuosekliais veiksmais buvo
atėję. Su kitokiais žmonėmis jie nesusieina ir todėl, kad tie kitokie jų
kratosi.
Kalėjimo patirtis - dar vienas buvusių kalinių gyvensenos veiksnys.

Kalėjimas, pirma, įtvirtina tam tikrus būdo bruožus ir priešiškumą
visuomenei. „Aš ten sužvėrėjau. Galbūt tai savęs pateisinimas, bet tikrai

sužvėrėjau. Aš visų nekenčiu. Laisvėje stengiuosi būti žmoniškesnė, o
čia aš žvėris", - jaunos, kelis kartus teistos Panevėžio pataisos namų

kalinės žodžiai [1: 250]. Belieka pridurti, kad išmoktos elgsenos,
perėmusios žmogaus būdą, atsikratyti įmanu tik sąmoningomis
pastangomis ir ne per trumpą laiką. Antra, šioje įstaigoje išmokstama
anksčiau neturėtų įgūdžių („Čia išmokau, kaip neįkliūti", marijampoliškio kalinio prisipažinimas, tuo reikšmingesnis, kad atsakyti
į kitus tyrimo klausimus jam trūko žodžių). Trečia, kalėjimas prilipdo
teisto ir todėl savaime nepatikimo žmogaus ženklą, podraug riboja
bendravimo, plačiau ^ visą socialinę aplinką.
Išvados
Nors nemažos dalies išėjusių į laisvę kalinių padėtis panaši į kitos
marginalios grupės - varguomenės (ir vienų, ir kitų materialios

gyvenimo sąlygos itin prastos, o socialiniai ryšiai bemaž nutrūkę), bet iš
esmės skiriasi tuo, kad teisti žmonės tikrovėje siekia įsitvirtinti kur kas
veiklesniais būdais, dažnai ir nusikalstamais.

Daug pakartotinai daromų nusikaltimų rodo, kad adaptacijos tikrovėje
ir resocializacijos programos plėtojamos formaliai, palyginti nemažos
dalies kalinių jos nepaveikia, kalėjimas ir nauji nusikaltimai darosi
įprasta jų gyvensena.

Buvę kaliniai, kaip socialinė grupė, gyvensenos požiūriu sudaro
skirtingus pogrupius. Išskirti gyvensenos tipai rodo, kad skirtingus
pogrupius reikėtų ir traktuoti skirtingai, ypač planuojant resocializaciją.
Grįžti į taikią visuomenę gali tie teisti žmonės, kurie įstengia sąmoningai
atsiriboti nuo kalėjimo patirties; reabilitacijos ir visuomeninių
organizacijų pagalba labai praverstų irtiems, kurie sąmoningai stengiasi,

nors neįstengia ištrūkti iš gyvenamosios aplinkos, toleruojančios ir
palaikančios antivisuomenišką gyvenseną.
(sisenėjusios gyvensenos tipui būdingos tam tikros elgesio nuostatos,
etinis reliatyvizmas arba nesuderinamos su visuomenės sambūvio
taisyklėmis nuostatos, kitoks laisvės vertybės supratimas. Galimas

dalykas, kad nusistovėjusios gyvensenos tipą kiek nors galėtų paveikti
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tik neformaliai dirbančios ir atsidėjusios savo darbui reabilitacijos
tarnybos, ir jų veiklos nereikėtų matuoti kiekybiniais rodikliais.
Visuomenės sambūvio priešininkus galėtų toleruoti tik stipri visuomenė,
galinti apginti savo silpnuosius narius.
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The lifestyle of returned convicts
Vida Kasparavičienė
Summary
The sočiai group of retumed convicts, though relatively not numerous,
belongs to our society, makes part of its structure, and should not be ignored for
the mere reason it lives nearby and contrasts its way of life with the interests of
society. First and foremost, retumed convicts impact the strata they contact
with. They disseminate their understanding of norms, involve nevv people in
their activity and decrease society's security. It is possible that this group

reflects (to a certain degree) negative tendencies of our society.
Large number of persons who are charged with repeated crimes indicates
that programines of resocialization and adaptation to reality in freedom are
ineffective; they are developed in a formai way, they do not make influence on
many convicts. Crimes and imprisonment are turaed to permanent lifestyle for
some convicts. The sočiai group of returned convicts makes different subgroups
with respect to their lifestyle. Therefore they are to be treated in a different way

while planning the means of resocialization. The help of rehabilitation services
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and nongovernmental organizations would be useful to those subgroups that
have not adopted prison subculture. The far-gone lifestyle means certain
behavioural attitudes, distinetive approaches to ethic and value of freedom. The
more inveterate these things, the less are hopes to fit them to requiremeots of
society. Perhaps on!y informal efforts of rehabiiitation services would be able to
make influence on them. As for antagonists of society's coexistence, they can be
tolerated only by strong society that is able to defend its weak members.
Key words: marginai groups, rclurned convicts, recidivism, lifestyle,
attitude of behaviour, ethical rclativism

VERTYBĖS IR ATSKIRTIS: BUVUSIŲ KALINIŲ POŽIŪRIS
Gratina Maniukaitė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58
LT -08105 Vilnius
Vertybių hierarchinė struktūra - vienas svarbiausių socialinės grupės
skiriamųjų bruožų. Socialinė atskirtis tiesiogiai siejama su visuomenės
propaguojamų vertybių ignoravimu: tai, kas visiems piliečiams turėtų būti
reikšminga ir brangintina, atskirtyje atsidūrusiems žmonėms tampa svetima ir
nepriimtina. Šiame straipsnyje bandoma plačiau aptarti vienos, kasmet
gausėjančios gyventojų grupės - buvusių kalinių - vertybinių nuostatų
ypatumus. Remiantis bausmę įkalinimo įstaigose atlikusių asmenų apklausos

duomenimis siekiama atskleisti teistųjų požiūrį į artimiausią aplinką, jų
bendravimo nuostatas bei išryškinti teigiamai respondentų vertinamus ir
labiausiai jų nemėgstamus, netoleruojamus žmonių būdo bruožus. Taip
bandoma išsiaiškinti, ar pagrįstai teistumas siejamas su socialine atskirtimi, ar
buvę kaliniai tikrai priskirtini visuomenės silpnųjų, atstumtųjų sluoksniui.
Raktažodžiai: vertybės, bendravimo nuostatos, asmenybes savybes,
gyveninio prasmės ir sėkmės samprata, buvę kaliniai, socialine atskirtis

Viena skaudžiausių šiuolaikinės demokratinės visuomenės problemų
- nemažėjanti kai kurių specifinių socialinių grupių atskirtis. Tokioms

grupėms linkstama priskirti ir beveik visus teistus asmenis, nors dažnai
neturima jokių šių žmonių socialinę izoliaciją patvirtinančių faktų.
Siekiant išryškinti teistų asmenų vertybinių orientacijų ypatumus iš
pradžių buvo itin akcentuojama visuomenės ir teistųjų, kaip marginalinės
grupės, vertybių konflikto galimybė. Juk visuomenės propaguojamų
vertybių atmetimas dažniausiai laikomas esminiu marginalumo požymiu.

Tačiau reprezentatyvaus Lietuvos socialinės struktūros tyrimo (2005)
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rezultatai, taip pat tais pačiais metais atliktos esamų ir buvusių kalinių
apklausos duomenys, pokalbiai su šiais žmonėmis paskatino šiek tiek
kitaip pažvelgti j pačią socialinės atskirties problemą [6, 9, 12J. Ar
teistieji, kriminalinę praeitį turintys asmenys jaučiasi esą pašalėje? Kąjie
žino apie svarbiausias visuomenės vertybes? Ir kokios tai vertybės, ar jos
lemia buvusių kalinių santykius su juos supančiais žmonėmis, požiūrį į
artimiausią aplinką? Siekiant teistumą išryškinti kaip vieną iš
visuomenės nepalankumą lemiančių veiksnių tektų kalbėti apie gausų ir
margą silpnųjų, sociologinėje literatūroje dažnai vadinamų
dominuojamaisiais, socialinį sluoksnį. Šių žmonių padėtis visuomenėje,
marginalių grupių plėtra lemia didesnę ar mažesnę socialinę įtampą,
nuolatinį nestabilumą, nes, kaip teigė P. Bourdieu, dominavimo santykiai
negali nereikšti juose slypinčio pasipriešinimo ir jo nežadinti. Tuo tarpu
priešintis, šio autoriaus nuomone, reiškia dar labiau save atskirti, dar

glaudžiau susisaistyti su savo padėtimi [2: 111-113].
Apie vertybes kalba dauguma socialinių ir humanitarinių mokslų
atstovų, šios temos beveik neįmanoma išvengti nagrinėjant aktualias (t.

y. nelengvai sprendžiamas) žmogaus ar grupės žmonių gyvenimo
problemas. Tai lemia didelę vertybės ir visų vertybinių darinių sampratų
įvairovę, vertybinės orientacijos, vertybinės nuostatos, vertybinio
vaizdinio, vertinimo, noro, poreikio ir intereso apibrėžimų gausą.

Konkrečiu atveju tenka pasirinkti socialinio tyrimo ar studijos tikslus
geriausiai atitinkančią sąvokos interpretaciją. Laisvės atėmimu
nuteistųjų, bausmę atliekančių ar jau įkalinimo įstaigose ją atlikusių
žmonių aktualiausios gyvenimo problemos susijusios su socialine
integracija - ar pavyks jiems įsitvirtinti visuomenėje, rasti daugiau ar
mažiau tenkinantį užsiėmimą. Kita socialinės integracijos pusė visuomenės požiūris į kriminalinę šių žmonių praeitį, skirtingų gyventojų
sluoksnių tolerancijos ir saugumo pojūtis. Kitaip tariant, kalbant apie
buvusių kalinių integraciją, tikslinga išryškinti bendresnes socialinės
gerovės, visuomenės sutarimo siekiant bendro tikslo galimybes. A.
Jokūbaitis ir Z. Norkus teigia, kad gerovės samprata turi remtis ne

vartotojų norų patenkinimo, o "gyvenimo kokybės" sąvoka. Noras, šių
autorių nuomone, yra subjektyvi veikėjo būsena, o poreikiai ir interesai
yra tam tikri objektyvūs faktai, susiję su žmogaus prigimtimi ir padėtimi
visuomenėje. Jeigu noras nepraeina, gavus išsamią informaciją apie noro
kilmę, objektą ir vartojimo padarinius, tas noras yra tikras. Tačiau
kiekviena "sistema" spėja vartotojams įdiegti norų daugiau, negu jie
išgali tuos norus patenkinti. Todėl A. Jokūbaitis ir Z. Norkus vertybių
sampratą linkę sieti su ypatingais "norų norais'1, su to, ko reikia norėti,
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vaizdiniais. Socialinė gerovė tokiu atveju reiškia visuomenės narių
gyvenimo būdo ir visų kitų jos gyvenimo aspektų atitikimą tos
visuomenės narių bendroms gyvenimo vertybėms [5: 11-13, 19].

Jeigu visuomenės gerovė yra aukšta, kai jos narių norai ir elgesys
atitinka jos svarbiausias vertybes, tai žema socialinė gerovė siejama su
dideliu atotrūkiu tarp visuomenės vertybių ir faktinių žmonių norų bei
elgesio. Iš esmės tapatinamos socialinės gerovės ir socialinės sanglaudos
sąvokos, kurios yra priešingos socialinei atskirčiai. Kitaip tariant,

gerovės visuomenė visiems savo nariams užtikrina vienodas galimybes
jai priimtinų vertybių rėmuose. Šį reiškinį A. Jokūbaitis ir Z. Norkus
įvardija "įtraukimo visuomenės" terminu: žmonės priklauso, jiems
neleidžiama būti atskirtiems [5: 20]. Pritariant tokiai pozicijai buvusių
kalinių atskirties ypatumus tenka sieti su visuomenėje stebimomis
marginalų įtraukimo ir atstūmimo apraiškomis.
Visuomenėje paplitusi nuomonė, kad teistumas neišvengiamai susijęs
su tam tikrais, dažniausiai nepageidautinais bendravimo ypatumais.

Sociologijoje įsitvirtino "nusikaltimo baimės" sąvoka, kuri iš esmės
reiškia išankstinę neigiamą bendruomenės nuostatą, įsitikinimą, kad šalia
gyvenantis buvęs kalinys ar jam artimi žmonės būtinai padarys ką nors
bloga [4: 335-337]. Daugelio sociologų ir kriminologų nuomone tokia
socialinė psichologinė atmosfera ne tik komplikuoja teistųjų integracijos
procesą, bet ir anaiptol nestabdo nusikalstamumo, neretai tik dar labiau jį
skatina. Nuolat įtarinėjami žmonės anksčiau ar vėliau įvykdo tai, ko iš jų
tikisi aplinka. A. Giddensas, kalbėdamas apie modernybės ir asmens
tapatumo sąveiką, akcentavo į krizes linkusios brandžios modernybės
prigimtį, kurstančią bendrą netikrumo atmosferą, keliančią nerimą
individui ir neišvengiamai stumiančią kiekvieną į aibę krizinių situacijų,
galinčių kelti grėsmę pačiam asmens tapatumo branduoliui [3: 236-237].
Kaip taikliai pastebėjo P. L. Berge, identitetas yra socialiai įgyjamas,
socialiai palaikomas ir socialiai transformuojamas. Taip žmonės tampa

tokiais, kokiais juos laiko. Šis sociologas, baisėdamasis tuo, kad "žmonių
prietarai priverčia jų auką supanašėti su prietaru sukurtuoju vaizdiniu",
itin akcentavo atsvarą artimiausioje aplinkoje. P. L. Berge nuomone

prietarai nesugniuždys individo tik tada, jei jį palankiai vertins artimieji,
draugai [ 1: 100, 104]. Iš esmės tai yra humaniškas požiūris į klystančius
ir vargstančius žmones. Tenka apgailestauti, kad nėra galimybių juo
besąlygiškai vadovautis: šalyje susiklostė sudėtinga kriminogeninė
situacija, nusikalsta vis jaunesni asmenys, vis daugiau piliečių tiesiogiai
susiduria su nusikalstamumo padariniais. Visuomenėje kaupiasi
neigiama patirtis, neišvengiamai lemianti skeptiškus teistųjų socialinės
361

integracijos vertinimus. Tokį atsargumą, rezervuotą atskirų
bendruomenių laikyseną būtų netikslinga tapatinti vien su prietarais.
Kita vertus, nėra visai aišku, kaip svarbiausias visuomenės vertybes
suvokia kiti, respektabilesni visuomenės sluoksniai. Lietuvos sociologai

šalies socialinę ekonominę padėtį linkę tiesiogiai sieti su gyvenimo
perspektyvų vertinimu, ateities vizija. A. Mitrikas itin akcentavo
optimistinio požiūrio į gyvenimo perspektyvą reikšmę. Optimistinė
ateities vizija, šio autoriaus nuomone, tampa vienu pagrindinių ramsčių
ne tik siekiant teigiamų poslinkių šalies ekonomikoje ir socialinėje
sferoje, bet ir siekiant sėkmingiausio kelio integruotis į bendruomenę
[13: 88]. Tačiau tenka pripažinti, kad XXI amžiaus pradžioje visuomenė
savo vertybių aiškiai nedeklaravo, apie valstybės ateities viziją, savo
herojus ir sektinus idealus kalbėjo retai ir gana abstrakčiai. Tuo tarpu
kriminalinio pasaulio herojai vis dar labai gerai matomi tiek kasdien
žiniasklaidoje skelbiamose nusikaltimų suvestinėse, tiek ir
intriguojančiose, aukštą reitingą turinčiose gyvenimo būdo televizijos
laidose ar populiariuose žurnaluose, savaitraščiuose. Gal tai yra tikroji
teistų asmenų socialinė integracija? Tokia prielaida nėra nepagrįsta, ją
lėmė visuomenės vertybinių prioritetų neapibrėžtumas: nėra pakankamai
aišku, kokios vertybės laikomos svarbiausiomis, kokios pageidautinų
vertybinių orientacijų ugdymo formos labiausiai propaguojamos.
Kitaip tariant, nieko konkretaus ir suprantamo visuomenė nesiūlo.

Apskritai vis dažniau, ypač artėjant eiliniams rinkimams, kyla klausimas,
kas atskiras socialines grupes jungia į vieną visumą - visuomenę?
Teoriškai turėtų jungti svarbiausios gyvenimo vertybės: nepriklausomos
valstybės kaip vertybės samprata, teigiamas narystės Europos Sąjungoje
vertinimas, bendra kalba, istorinė praeitis, didžiavimasis šalies, jos
piliečių pasiekimais. O praktiškai? Gal kaip toje įgrisusioje reklamoje:
mus jungia alus ir pergalės... Kadangi akcentuojamos tik krepšinio

pergalės, o kitomis piliečiai didžiuotis nepratę ir nepratinami, dažniau
tenka džiaugtis alumi, kuris liejasi vis laisviau. Šiuo atveju buvusių
kalinių integracija visuomenei neturėtų kelti jokių rūpesčių. Jie jau
integruoti, o gal net patys, skleisdami kalėjimo kultūrą, integruoja
jaunus, naujovėms imlius Lietuvos piliečius.

Be abejo, padėtis traktuojama pernelyg pesimistiškai, spalvos
sutirštintos, tačiau tokios prielaidos nėra nepagrįstos. Jau praėjusiame
dešimtmetyje sociologai atkreipė dėmesį į jaunosios kartos socializacijos
problemas Lietuvoje. V. Šlapkauskas konstatavo ryškėjančią jaunimo
ugdymo krizę, moralinės orientacijos gairių nykimą. Sočiai izaciją, šio
autoriaus nuomone, vis labiau lemia ne klasikiniai jos agentai - šeima,
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mokykla, bažnyčia, jaunimo organizacijos, bet sociokultūriniai procesai.
Tokiu atveju didėja skurdo kultūros marginalinių sluoksnių įtaka.
Visuotinai pripažinta, kad anapus ekonomikos, visuomenės paribiuose
esantys žmonės spinduliuoja keistą magnetizmą, itin traukiantį jaunimą
ir lemiantį nusikalstamumo plėtrą [14 : 205-208].
Kaip valstybė neišnaudoja galimybių puoselėti pasididžiavimą gimta
šalimi - rodo sportininkų skundai. 2006-ųjų metų paskutiniai mėnesiai —
puiki proga apžvelgti ir įvertinti pasiektus laimėjimus visose srityse. Tuo
metu spaudoje kritiškai pasisakė lakūnas Jurgis Kairys: jis nuolat laimi
pasaulio akrobatinio skraidymo čempionatus, o šalies sporto
funkcionieriai jo net nepasveikina. Didelio tautiečių entuziazmo,
žiniasklaidos liaupsių nesulaukė ir pasaulio stipruolis Žydrūnas
Savickas, du sidabro medalius Europos čempionate laimėjęs plaukikas
Janušaitis, o sportinių šokių čempionais spauda domėjosi labiau dėl
tariamo dopingo skandalo nei dėl šokėjų meistriškumo. Taigi 2006taisiais sulaukėme tikro medalių lietaus, tačiau nesidžiaugėme,
nerengėme tokių švenčių, kaip krepšinio pergalių atveju. Tokiomis
aplinkybėmis apie kultūrines visuomenės orientacijas, pasididžiavimą
šalies teatru, daile, literatūra ir kitais menais net kalbėti neverta. Tyrimų
duomenimis sportas iš visų laisvalaikio sričių kalinius domino labiausiai:
iš visų su politika tiesiogiai nesiejamų žymių Lietuvos žmonių tik
sportininkai pelnė šiokią tokią jaunų marginalų ir kriminalinio pasaulio
atstovų pagarbą [16: 117, 6: 108]. Tenka apgailestauti, kad tai
nepakankamai panaudojama formuojant pozityvesnį teistųjų požiūrį į
šalį, kurioje jiems tenka gyventi.
Tuo tarpu vis aktualesne problema tampa ne tiek požiūris į
visuomenę, kiek bausmę atlikusių ir į laisvę neseniai išėjusių žmonių
tikroji padėtis visuomenėje. Ar tikrai jiems kyla socialinės atskirties
grėsmė? Juk aiškėja, kad vertybių konflikto tikimybė nedidelė:
visuomenės vertybių hierarchija nėra griežtai apibrėžta, o teistumą
turinčių piliečių vertybinės nuostatos priklauso tik nuo artimiausios juos
supančios aplinkos. Taigi kokia ta aplinka? Tikėtina, kad ją sudaro
panašūs asmenys, kurių teistumas, kriminalinė praeitis labai negąsdina.
Nusikaltimą įvykdžiusių ir už tai nuteistų žmonių skaičius Lietuvoje vis
didėja: tūkstančiai kasmet išeina į laisvę, tūkstančiai užima jų vietas
įkalinimo įstaigose. Taip formuojasi ypatingas socialinis sluoksnis, kuris
visuomenėje vertinamas nevienodai. Sprendžiant iš 2005-aisiais metais
atlikto reprezentatyvaus Lietuvos socialinės struktūros tyrimo duomenų
visuomenė šiuo atveju skyla į dvi apylyges dalis: pusė gyventojų teistus
asmenis vertina neigiamai (vengia jų, nepaisant lengvai ar sunkiai jie
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nusikalto arba visai nenori pripažinti šios problemos), kita pusė vertina
santykinai palankiau (bando ai^kintis jų nusikaltimo priežastis, pobūdį
arba vertina tik pagal elgesį laisvėje) [12: 100]. Apskritai visuomenė
nėra žiauri, tuo tarpu teistųjų požiūris į visuomenę dažniausiai labai
kritiškas.
Minėto reprezentatyvaus tyrimo duomenimis maždaug 6 proc. visų

pilnamečių šalies gyventojų vienaip ar kitaip susiję su nusikalstamumu:
jie arba jų šeimos nariai (tėvai, broliai, seserys) buvo teisti už
kriminalinius nusikaltimus. Tai pakankamai didelė, susirūpinimą kelianti
visuomenės dalis. Jei tai būtų partijos rėmėjai, galėtų turėti savo atstovus
Seime, ginančius buvusių, esamų ir būsimų kalinių interesus. Tačiau dar
blogesnė padėtis Lietuvos kaime, kur, tyrimo duomenimis, analogiškai
su kriminaliniu pasauliu buvo susiję net 16 proc. respondentų. Be abejo,
galima kelių procentų atrankos paklaida, tačiau duomenys turėtų
atspindėti bendrą tendenciją. Labiausiai neramina tai, kad dauguma
teistųjų yra jauni, darbingo amžiaus vyrai, nusikaltėlių vidutinis amžius
kasmet vis jaunėja, tuo tarpu Lietuvos kaimo bendruomenės sensta, jose

nuolat didėja vyresnių nei 60 m. žmonių, senų vienišų moterų dalis.
Todėl kriminalinę praeitį turintys asmenys gali sudaryti ketvirtadalį ar
net trečdalį kai kurių kaimiškųjų apylinkių vietovių jaunimo. Tokiu
atveju nėra prasmės kalbėti apie teistųjų atskirtį. At^kirtyje veikiau
atsiduria senieji vienkiemių gyventojai, kurių kasdienybė paženklinta
nuolatine baime. Suprantama, kad seni žmonės, būdami labiausiai

nesaugūs ir pažeidžiami, skeptiškiausiai vertino bendravimo su buvusiais
kaliniais galimybę, buvo nusiteikę bet kokiu atveju vengti jų [9: 52].
O kaip laisvėje jaučiasi kalėjimo mokyklą praėjęs jaunimas? Galima
spėti, kad visai neblogai. Jei būryje esi ne vienas, jei jame ryškiai
dominuoja kriminalinę praeitį turintys asmenys, tai kas tuomet diktuoja
elgesio taisykles? Kieno pusėje fizinė jėga, to ir valia. Kalbantis su
respondentais ir kitais kaimo žmonėmis įvairių tyrimų metu išaiškėjo,
kad kalėjimo bijoma vis mažiau, bent jau mažiau negu privalomos
tarnybos kariuomenėje. Kartais net pasvarstomą, kad gal tai nauja
vyriškumo mokykla? Kaimuose vis labiau pastebimi specifinės kalėjimų
subrandintos kultūros požymiai: zonos žargonas, popsas, mados,

bendravimo ypatumai, nuolatinis keiksmažodžių vartojimas. Šios
tendencijos, be abejo, būdingos ir Lietuvos didiesiems miestams, tik
įvairių subkultūrų fone tai mažiau pastebima.
Kita vertus, tenka pripažinti, kad mažėja ir šalies visuomenės
pakantumas, rečiau viešai išsakomas minėtas geranoriškas požiūris į

teistuosius. Sprendžiant iš daugelio skaudžių įvykių atgarsių Lietuvos
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žiniasklaidoje žmonės vis labiau linksta neigiamai vertinti asocialius
asmenis, nebenori toleruoti ir jų gyveninio būdo. Viešosios nuomonės
kaita tapo ypač akivaizdi 2007-ųjų kovą, kai šalies visuomenę sukrėtė
skaudžias pasekmes turėję gaisrai. Spėjama, kad juos sukėlė asocialūs,
dažniausiai kriminalinę patirtį turintys, "teisėsaugai žinomi" asmenys
(nors tai neįrodyta). Seimo pirmininko pasiūlymas tokius asmenis
perkelti į specialias rezervatus primenančias gyvenvietes visuomenėje
sulaukė įvairių atgarsių.
Dauguma nuomonę pareiškusių gyventojų buvo linkę abejoti šios
idėjos tikslingumu, tačiau kartu išreiškė gana griežtą požiūrį į
visuomenės atstumtuosius, tarp jų ir buvusius kalinius. Būdingas tokios
pozicijos pavyzdys - teisininko dr. K. Jovaišo konstatavimas, kad

žmogaus teisių gynimas Lietuvoje virsta karikatūra [11]. Šio teisininko
nupmone, asocialūs asmenys — ne tiek socialinė, kiek teisinė problema,

pagrįsto ir teisingo įstatymų interpretavimo ir taikymo problema. K.
Jovaišo teiginiai, kad asocialūs asmenys spjauna į įstatymą ir daro tai
visiškai nebaudžiami, kad toks apsimestinis humanizmas reiškia
žmogaus teisių nuvertinimą ir žiaurumą įstatymui lojaliems žmonėms,
sulaukė daugybės palankių komentarų internete. Tikėtina, kad raginimai
griežtinti bausmes daugeliui šalies gyventojų tampa labiau priimtini nei
socialinės atskirties mažinimo, pakantos ir solidarumo skatinimo
programos. Dauguma internete savo nuomone reiškiančių aktyvių

piliečių labai kritiškai vertino Europos Komisijos remiamo projekto
"LaBas" vadovės S. Kondratienės pasisakymus apie būtinybę ieškoti
humaniškesnių, atstumtųjų ir silpnųjų visuomenės narių poreikius labiau
atitinkančių alternatyvų. Kadangi projektas "LaBas" sukurtas siekiant
kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, jo vadovė bandė ginti silpnuosius
"bomžas" tvirtindama, kad jie pavojingi sau, o ne visuomenei [8]. Tačiau
būtent šios S. Kondrotienės nuostatos žmonės nesuprato, aiškindami

tokį, daugumos nuomone, nepagrįstą gailestingumą JAV gyvenančios
lietuvės naivumu, demokratinių tradicijų šalyje išugdytu pasitikėjimu
žmonėmis, kurie dažniausiai to nenusipelnė.

Apibendrinant galima konstatuoti, kad šalyje nuolat didėjant teistų
asmenų būriui, visuomenės požiūris įjuos iš esmės keičiasi. Vis dažniau
buvę kaliniai tiesiog tapatinami su socialiniu dugnu (valkatomis,
benamiais), abejojama jų socialinės integracijos sėkme. Kuo didesnį
atgarsį sukelia "policijai žinomų" asmenų pakartotiniai nusikaltimai, tuo
mažiau piliečiams rūpi šių žmonių problemos, siekiai įsitvirtinti
visuomenėje, o jų patiriamas skurdas neretai laikomas pelnyta bausme.
Kita vertus, remiantis 2003-ųjų metų apklausos duomenimis, teisėsaugai
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kuo nors užkliuvusieji iš tikrųjų sudarė tam tikrą marginalams priskirtinų
respondentų dalį [16: 64-65], Akivaizdu, kad ši dalis didėja: prie šiukšlių
konteinerių (t. y. populiariose varguolių susibūrimo vietose) pastebima
vis daugiau jaunų vyrų, kurie, veikiausiai, išstumia anksčiau ten

dominavusius skurstančius pensininkus. Siekiant išryškinti buvusių
kalinių vertybinių nuostatų ir socialinės atskirties galimas sąsajas
tikslinga palyginti vargetų ir kriminalinę patirtį turinčių asmenų (2005)
tyrimų kai kuriuos suminius rezultatus. Juo labiau, kad daugelis
apklaustų buvusių kalinių gyveno nakvynės namuose, t.y. buvo laikiną
pastogę turintys benamiai. Gali būti įdomu kai kurias bendresnes
buvusių kalinių nuostatas palyginti su tais pačiais metais Lietuvos
įkalinimo įstaigose atlikto analogiško tyrimo rezultatais [6], Tokiu būdu
labiau išryškėtų teistumo įtaka gyvenant laisvėje: įkalintų žmonių
atskirtis yra akivaizdi, kai tuo tarpu buvę kaliniai dažniausiai
spontaniškai, neturint patikimų duomenų priskiriami visuomenės
atstumtųjų sluoksniui.
1 lentelė.

Labiausiai respondentų vertinami žmonių būdo bruožai (prasyta
nurodyti tris, proc.)

Teigiamos savybės
Draugiškumas,
nuoširdumas
Genimas, atjauta
Teisingumas,
sąžiningumas
Valia, savarankiškumas
Ištikimybe
Darbštumas
Elgesio kultūra,
tolerancija
Optimizmas, jumoras
Protas, nuovoka
Dosnumas

Buvę kaliniai

Kaliniai
(vvrai)

Vargetos

30

43

20

14
30

10
28

23
26

U
11

18

-

5

j

5

1

5

5

-

-

5
1

4
7

-

Tikėtina, kad viešajai nuomonei keičiantis marginalams nepalankia
linkme sunkiau suvokiama tolerancijos, kaip visuomenės vertybės,
reikšmė. Todėl itin svarbu išryškinti atstumtųjų, dažniausiai
netoleruojamų asmenų bendravimo ypatumus, jų požiūrį į žmones,
labiausiai vertinamus būdo bruožus. Respondentų pastangos išskirti
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teigiamus ir neigiamus žmonių būdo bruožus, papasakoti, kokie žmonės
jiems patys mieliausi ir kokių negali pakęsti, turėtų atspindėti bendresnes
vertybines nuostatas. Kita vertus, akivaizdus ir silpnųjų aplinkos

poveikis: nerašytų bendravimo taisyklių, elgesio normų, žmonių
vertinimo stereotipų įtaka, ribotos galimybės visapusiškai pažinti
asmenybe, sudėtingus žmonių tarpusavio santykius. Kokias gėrio ir
blogio apraiškas žmonių santykiuose įžvelgė buvę kaliniai ir vargetos
parodo 1 ir 2 lentelėse pateikti suminiai apklausos duomenys.
Apklausų metu išaiškėjo, kad atstumtiesiems daug lengviau kalbėti
apie tai, ko jie nemėgsta, o ne apie teigiamus dalykus, pasitikėjimą
pelniusius žmones. Toks negatyvus santykis su aplinka buvo vienodai

būdingas visoms trims minėtoms marginalų grupėms, beveik nesiskyrė ir
dažniausiai respondentų akcentuojami neigiami charakterio bruožai.
Dauguma apklausose dalyvavusių asmenų ryžtingai tvirtino, kad
labiausiai nekenčia melagių, aferistų, kurie nesilaiko duoto žodžio,
klaidina žmones ir pan. Tuo tarpu, paprašius nurodyti kelias teigiamas
būdo savybes, dažniausiai apsiribota labai plačia ir nedaug pasakančia
gerumo sąvoka; tas gėris buvo suprantamas labai įvairiai. Kita vertus,
būtent respondentų pastangos įvardinti teigiamas žmonių savybes tapo
tam tikra takoskyra tarp tiriamų marginalų grupių: labiau išryškėjo
buvusių kalinių nuostatų skirtumai, kurie gali būti susiję su teistų asmenų
gyvenimo laisvėje ypatumais, tikėtina socialine atskirtinu.
2 lentelė.

Labiausiai respondentų nemėgstami žmonių tipai (galėjo
nurodyti tris bruožus, proc.)
Savybės
Melagiai, veidmainiai
Pasipūtę turčiai
Pataikūnai, intrigantai
Įkyrūs, išsišokėliai
Grubūs, chuliganai
Girtuokliai, narkomanai
Vagys
Tinginiai, plevėsos,
veltėdžiai
Niekšai, išdavikai
Griežtai tvarkantys kitų
gyvenimus, nemokantys
atleisti

Buvę kaliniai

38
16

7

3

5

2

8
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Vargetos

39
13
6
10
7
13
6

2
13
8
6

2

1 lentelėje nurodyti bruožai atspindi bandymus iššifruoti apklausų
metu išgirstus respondentų pasisakymus ir tokiu būdu nustatyti
visuomenės silpnųjų gėrio sampratos ypatumus bei jų bendravimo
prioritetus. Išaiškėjo, kad teisti asmenys, tiek kalintys, tiek išėję į laisvę
buvę kaliniai, gėrį dažniau tapatino su nuoširdumu ir draugiškumu (t. y.
ekstravertiška asmenybe), o vargetos labiausiai vertino atjautą ir
gailestingumą. Tačiau įsidėmėtina, kad laisvėje draugiško ir nuoširdaus
bendravimo žavesys blėso, o atjautos ir paramos poreikis šiek tiek
didėjo. Tokį poreikį iš dalies atspindėjo tai, kad buvę kaliniai, kitaip nei
įkalintieji ar su apgailėtina padėtimi susitaikę vargetos, akcentavo
ištikimybės (11 proc.) ir dosnumo (7 proc.) reikšmę. Kasdienybės
rūpesčiai galėjo lemti ir požiūrio į tvirtą asmenybę pokyčius: laisvėje
tokios vertybės, kaip valia ir savarankiškumas, nebeatrodo tokios
svarbios kaip būnant kalėjime. Asmenybės saviraiška ir gyvenimas
skurde - sunkiai suderinami dalykai. Tuo tarpu visoms apklaustųjų
grupėms labai svarbi vertybė buvo teisingumas ir sąžiningumas, nes
veikiausiai tik tokie žmonių tarpusavio santykiai gali padėti siekiant šiaip
taip išgyventi, sulaukti vakaro, kai duris atveria nakvynės namai. Geresnį
gyvenimą užtikrintų darbas, tačiau tradicine laikoma lietuvių
bendruomenių vertybė - darbštumas - buvo prisimenama gana retai. Vis

dėlto pastangos savarankiškai gyventi laisvėje kai kuriuos buvusius
kalinius (5 proc.) paskatino susimąstyti apie darbo ir darbštumo reikšmę.
Kita vertus, daugelis respondentų nemėgo turtingų žmonių. Jie visi
dažniausiai buvo laikomi pasipūtėliais, niekinančiais sk^rstančiuosius ir
visaip pabrėžiančiais savo pranašumą. Atstumtųjų visai nedomino gerai

gyvenančių šalies piliečių pajamų šaltinis, t.y. ar materiali gerovė
pasiekta darbštumo, išsimokslinimo, gabumų dėka. Juk šie veiksniai,
apklausų dalyvių nuomone, nebuvo ypatingai svarbūs gyvenimo sėkmės
garantai ar gerbtinos vertybės. Be to, buvę kaliniai apskritai didele
blogybe laikė savo žinių, patirties demonstravimą, pastangas juos kaip
nors pamokyti ar patarti. Be jokių išlygų^ nepaisant kartais ir nuoširdaus
žmonių noro padėti, tai buvo traktuojama kaip neleistinas kišimasis į
teistųjų asmeninį gyvenimą.
Remiantis tyrimų duomenimis galima spėti, kad visas marginalų
grupes labiau sieja ne bendra žmonių tarpasmeninių santykių samprata,

ne vertybines nuostatas atspindintis teigiamų būdo bruožų įvardinimas, o
tam tikra, dažniausiai neapykanta, neigiama gyvenimo patirtimi
grindžiama antivertybių sistema. Šiuo požiūriu įkalintųjų ir buvusių
kalinių nuomonės iš esmės sutapo, gyvenimas laisvėje neigiamos teistų
asmenų nuostatos nepakeitė. Tikėtina, kad išėjus į laisvę nepavyko
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atnaujinti anksčiau buvusių ryšių: kažkur dingo buvę draugai, sunku rasti
bendrą kalbą su šeima, giminėmis. Taip klostantis aplinkybėms
pozityvus vertybinis požiūris į supantį pasaulį ir artimiausią aplinką
veikiausiai silpnėja, o neapykanta tampa neišvengiama kai kurių buvusių
kalinių palydove. Nuolat kurstomos neigiamos emocijos gali prasiveržti
atitinkama destrukcija, agresyviais veiksmais. Tokiais atvejais senka
visuomenės geranoriškumas, stiprėja teistų asmenų socialinė atskirtis.

Kalbantis su kriminalinę patirtį turinčiais nakvynės namų gyventojais,
ypač šokiravo jų neslepiama neapykanta artimiausiems žmonėms:
broliams, seserims, buvusioms žmonoms ir draugėms, apskritai

moterims. Apie perdėm kritišką požiūrį į valdžią ir valstybę neverta net
kalbėti, nes panašias nuomones gana dažnai reiškia ne tik žemiausių
visuomenės klasių atstovai. Artimieji dažniausiai buvo kaltinami
godumu ir klasta sugriovę kalbintų respondentų gyvenimą, atėmę iš jų
teisėtai priklausiusią tėvų palikimo dalį, butą, uždirbtus pinigus. Štai
vienų Kauno nakvynės namų senbuvis tvirtino ne kartą norėjęs

susitvarkyti asmeninį gyvenimą, turėti šeimą, namus, tačiau jį labai
nuvytusios visos sutiktos moterys. Jos, anot šio susirūpinusio žmogaus,

maloniai elgiasi tik tada, kai vyras turi pinigų arba kai jų ūkeliams reikia
darbininko. "Vasarą priglaudžia, ari kaip juodas jautis, o žiemą išvaro
kaip šunį, atseit pati skursta, kam jai dar viena burna. Tai tokia ta moterų

meilė", - piktinosi respondentas. Šaltuoju metų laiku, kai žmogui ypač
reikia artimo žmogaus paramos, tenka "trintis ubagynuose", t.y.
nakvynės namuose ir labdaros valgyklose.
Marginalų požiūris į žmones, bendravimo ypatumai bene labiausiai

lemia buvusių kalinių socialinę integraciją ir atitinkamas visuomenės
nuostatas. Tačiau bendriausia vertybinė orientacija yra gyvenimo
prasmės samprata, išreiškianti asmenybės kryptingumą į tam tikras
veiklos sritis, išryškinanti svarbiausias vertybes - dėl ko ir kaip žmogui
verta gyventi (žr. 3 ir 4 lenteles). Būtent gyvenimo prasmės ir sėkmės

samprata padeda individui suvokti savo vietą pasaulyje ir taip lemia jo
požiūrį į artimiausią aplinką, bendravimo su kasdien sutinkamais
žmonėmis ypatumus. Konkrečiai kalbant apie buvusių kalinių ir kitų
marginalų socializacįjos galimybes kyla klausimas, kokią įtaką tokios
bendriausios, asmenybės kryptingumą atspindinčios vertybinės
orientacijos formavimuisi turi kriminalinė praeitis, įsišaknijęs
negatyvizmas, pyktis.
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3 lentelė.

Gyvenimo prasmės samprata (prasyta nurodyti tris svarbiausias
vertybes, proc)
Svarbiausios vertybės
Pats gyvenimas
Vaikai
Šeima

Buvę kaliniai

Vargetų masyvas

26
18
22
4
9

Gyventi neverta
Palikti pėdsaką,pripažinimas
Kova dėl žmonių gerovės
Dievas, tikėjimas
Meilė, mylimas žmogus
Graži ateitis
Malonumai, pramogos
Nežino, nesuka galvos

26
34
-

10
-

4
8
8
2

.

2
6
5
13

-

3

4 lentelė.

Gyvenimo sėkmės samprata (prasyta nurodyti tris sėkmes
veiksnius, proc.)
Sėkmę lemiantys
dalykai
Aktyvumas, valia,
ryžtas
Dievas, tikėjimas
Darbas, darb^tumas
Pinigai
Šeimos palaikymas
Gabumai, įgimtos
savybės
Bendravimas, ryšiai
Gera sveikata
Nežino, neatsakė,
nerupi
Kita

Buvę kaliniai

Kaliniai (vyrai)

Vargetų masyvas

42

26

16

18

10

17

22

19

12

10
16

11

11

12
7

4

6

7

8
6

11
.

4
3

11

-

10

-

-

12

Tyrimų duomenys rodo, kad marginalams priskirtini asmenys
daugiau ar mažiau buvo linkę susimąstyti apie gyvenimo prasmę: tik 13
proc. visų teistų respondentų apie tai niekada negalvojo (tarp apklaustų
vargetų — 4 proc). Nepaisant susikaupusio pykčio ir gana miglotos

vertybių hierarchijos, dauguma apklaustų teistųjų, tiek kalintys, tiek jau
atlikę bausmę, nebuvo praradę gyvenimo geismo, gebėjimo juo
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džiaugtis. Vos vienas kitas šių respondentų tvirtino, kad gyvenimas
neturi jokios prasmės (tarp nuolankių, su viskuo susitaikiusių vargetų 10 proc.). Be to, gyvenimas laisvėje gerokai koregavo teistų asmenų

sėkmės sampratą. Buvę kaliniai, palyginus su įkalintais apklausos
dalyviais, itin akcentavo aktyvumą, ryžtą, valią ir kitas asmenines

pastangas, kaip sėkmę lemiančius veiksnius, geriau suvokė darbštumo
vertę siekiant geresnio gyvenimo. Daugiau nei 40 proc. šios grupės

respondentų buvo įsitikinę, kad tik pats žmogus, o ne palankios
aplinkybės gali būti gyvenimo sėkmės garantas (tarp apklaustų įkalinimo
įstaigose — 26 proc.), daugiau nei penktadalis buvusių kalinių sėkmę
tiesiogiai siejo su konkrečia aktyvumo apraiška - darbštumu, net geros
sveikatos ir sėkmės ryšys kai kam tapo akivaizdus. Kita vertus,
nelengvas gyvenimas laisvėje ne tik skatino labiau vertinti asmeninio
aktyvumo, valios pastangų reikšmę, bet daugeliu atveju stiprino ir
tikėjimą Dievo ar likimo galia. Palyginus visų trijų apklausų rezultatus
išaiškėjo, kad tokia buvusių kalinių nuostata iš esmės sutapo su
palūžusių, savimi nepasitikinčių vargetų požiūriu į lemtį, kai gyvenama
šia diena, "kaip Dievas duos".

Tuo tarpu gyvenimo prasmės samprata laisvėje kito mažiau. Teisti
asmenys, įkalinti ir jau atlikę bausmę, itin akcentavo šeimos reikšmę,
laikė ją svarbiausia gyvenimo vertybe. Šiuo atžvilgiu jų nuostatos ryškiai
skyrėsi ne tik nuo vargetų gyvenimo prasmės sampratos. Dauguma

Lietuvos gyventojų dėl įvairių priežasčių labiau linkusi pabrėžti vaikų, o
ne darnios šeimos reikšmę [7: 11, 15: 109], Teistųjų pasirinkimą, matyt,
lėmė tai, kad jie dažniausiai buvo išsiskyrę su žmonomis ir draugėmis,
nutrūkę jų ryšiai ne tik su vaikais, bet ir su tėvais, artimiausiais
giminėmis. Šiltų santykių, moralinio palaikymo trūkumas skatino
vienišus žmones idealizuoti tokią šeimą, kokios jie niekada neturėjo ir
turbūt jau neturės. Tačiau svajonės labai skiriasi nuo realybės, ypač jei
jos nevirsta konkrečiais gyvenimo tikslais ir veiklos pianais. Jau

nagrinėjant buvusių kalinių požiūrio į juos supančius žmones ypatumus
išaiškėjo tam tikras nepasitikėjimas moterimis, nusivylimas pačia
galimybe susikurti bent kiek stabilesnį, prognozuojamą asmeninį
gyvenimą. Ši skaudi patirtis, be abejo, lėmė santūresnius šeimos
reikšmės vertinimus: kalėjime šeimą svarbiausia, gyvenimą
įprasminančia vertybe laikė trečdalis apklaustųjų [6:102], laisvėje - tik
penktadalis buvusių kalinių. Dauguma tyrime dalyvavusių buvusių
kalinių atgavę laisvę tapo nakvynės namų įnamiais, jų kasdienybė - ryte
išeiti į gatvę ir sulaukti 18 valandos vakaro, t. y. gyventi šia diena. Gal
dėl šios priežasties į klausimą apie gyvenimo prasmę, dėl ko verta
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gyventi dažniausiai buvo atsakoma, kad pats gyvenimas yra didžiausia
dovana, svarbiausia vertybė. Daugiau kaip ketvirtadalis respondentų
tvirtino, kad tiesiog reikia gyventi, jei jau buvo lemta gimti.
Taigi gyveni kad gyventum. Taip mano daugelis socialinėje atskirtyje
atsidūrusių ir sunkiai į visuomenę integruojamų buvusių kalinių. Šiems
marginalams, lyginant jų apklausos duomenis su kitų skurdo kultūrai
priskirtinų grupių tyrimų rezultatais, nestinga nei noro, nei ryžto gyventi
geriau. Tai kodėl tenka kalbėti apie skurdą ir atskirti? Kodėl tokios
prieštaringos buvusių kalinių vertybinės nuostatos? Esminis
prieštaravimas - gyvenimas suvokiamas kaip vertybė, o gyvenantys
žmonės visai nevertinami, dažnai tapatinami su negeranoriškais, vien

pikta linkinčiaisiais- Buvusiems kaliniams puikiai sekėsi kalbėti apie
įvairias blogio apraiškas, negerus žmones, tačiau buvo labai sunku
apibūdinti gėrį. Tikėtina, kad tokios vertybinės nuostatos labiausiai lėmė
užsitęsusią socialinę atskirtį. Juk priešiškumas ir nepasitikėjimas
susilaukia analogiško aplinkos, bendruomenės atsako. Kalėjime
dirbančių specialistų sukaupta patirtis liudija, kad sunkius nusikaltimus
įvykdžiusiems asmenims nebūdinga bendradarbiavimo dvasia. San
Franciske atliktas eksperimentas įrodė, kokių puikių rezultatų galima
pasiekti įtraukiant kalinius į bendrą darbą. Pavojingais laikomiems
recidyvistams pasiūlyta organizuoti darbą ir patiems dirbti dideliame
laisvalaikio centre. Jokių prižiūrėtojų ar vadovų, jokios valstybės
dotacijos nebuvo, kaliniai patys privalėjo išlaikyti centrą bent keturis
metus ir gauti pelną. Nepavykus ar atsisakius dirbti tektų grįžti į kalėjimą
ir praleisti ten kelis dešimtmečius. Savaime suprantama, kad
eksperimento dalyviai turėjo glaudžiai bendradarbiauti, vienas kitam
padėti, rūpintis vienas kitu kad užtikrintų darnų visų centro padalinių
(restoranų, baseinų, bibliotekos ir pan.) darbą. Tai iš esmės pakeitė
kalinių vertybines nuostatas: išėję į laisvę dauguma jų tapo klestinčiais
verslininkais, nuolat finansiškai rėmė panašius socialinius eksperimentus

[10].
Kalinių darbas, mokymo centrai veikia ir Lietuvoje. Kaip ši veikla
keičia kriminalinę praeitį turinčių žmonių vertybines nuostatas, požiūrį į
artimiausią aplinką, žmones ir šalį turėtų atskleisti detalesni tyrimai.
Tačiau visiškai aišku, kad buvę kaliniai turi patys nuspręsti, ko jie nori,
kaip tuos siekius galėtų įgyvendinti. Siekiant išvengti socialinės
atskirties būtina atlikti savotišką "vertybių reviziją", išskirti vertybinius
prioritetus ir juos atitinkančius tikslus, konkrečius gyvenimo planus. Kai
žmogus gerai žino, ko jis nori, ko gali atsisakyti ir kas būtina,
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aplinkiniams su juo bendrauti lengviau. Prognozuojamas asmens elgesys

ilgainiui turėtų įveikti išankstinį kaimynų, darbdavių priešiškumą.
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Former p rišo ners: values and sočiai isolation

Graiina Maniukaitė
Summary
The main problems of the former prisoners life are connected with their integration
into the society, acception of general values of this society. On the other hand the
expansion of marginai groups is elosely related vvith the former prisoners status. In
Lithuania they very often form the inereasing part of poor. Intolerance of former
prisoners rather complicates the process of their sočiai reintegration.
Conclusions about the citizens' altitudes tovvards former prisoners and the
peculiarities of the former prisoners value altitudes based on the data of investigations
carried out in 2005. The data showed that the respondents' altitudes towards the people
and the world in most cases can be considered as negative. The analysis of respondents'
opinions revealed the correlation between the former prisoners' status and the idea of the
meaning of life and suecess.
Key words: values, attitudes tovvards communication, peculiarities of
persona lity, former prisoners, meanings of life and suecess, sočia) isolation
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MARGINALAI: STUDENTŲ POŽIŪRIS Į NUTEISTUOSIUS IR
JŲ ADAPTACIJĄ IŠĖJUS { LAISVĘ
Valentina Ratkevičienė
Vilniaus pedagoginis universitetas
Studentųg. 39, LT- 08105, Vilnius
valenti@vpu.lt
Straipsnyje pateikiama nusikalstamumo būklės Lietuvoje bruožai, aptariami
nuteistųjų reintegracijos \ visuomenę klausimai. Autorė analizuoja sociologinės
apklausos apie studentų požiūrį į nuteistuosius ir jų adaptaciją išėjus į laisvę
rezultatus. Darbo tikslas - išnagrinėti nuteistųjų reintegracijos [ visuomenę
problemas, atskleisti pagrindines problemas bei parodyti studentų nuomonę
nuteistųjų reintegracijos atžvilgiu.
Raktiniai žodžiai: nusikalstamumo būklė, kalinių adaptacija^
studentų nuomonė

Įvadas
2004 m. sausio-spalio mėn. šalyje užregistruota 77, 3 tūkst.

nusikalstamų veikų, iš jų nusikaltimų - 69,4 tūkst., baudžiamųjų
nusižengimų - 7, 9 tūkst. B užfiksuotų nusikaltimų 3, 5 tūkst. buvo labai

sunkūs ir sunkūs. Užregistruoti 287 nužudymai ir pasikėsinimai, 402
sunkūs sveikatos sutrikdymai, 216 išžaginimų ir pasikėsinimų. Daugiau
nei 55 proc. nusikalstamų veikų sudarė vagystės. Užregistruoti 1023
nusikaltimai, kurie susiję su narkotinėmis medžiagomis [4: 135]. 2006
m. sausio-lapkričio mėn. užregistruota 75, 9 tūkst. nusikalstamų veikų,
tai 8, 8 proc. mažiau nei 2005 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš užfiksuotų
nusikalstamų veikų 69, 6 tūkst. buvo nusikaltimai ir 6, 3 tūkst. —

baudžiamieji nusižengimai. Palyginti su 2005 m. I—XI mėn. nusikaltimų
užregistruota 8, 3 proc, o baudžiamųjų nusižengimų 13,9 proc. mažiau.

Užregistruota 262 nužudymai ir pasikėsinimai, 307 sunkūs sveikatos
sutrikdymai, 251 išžaginimas ir pasikėsinimas. (47,1 proc.) maždaug
pusė nusikalstamų veikų sudarė vagystės, iš kurių 32, 3 tūkst. -

nusikaltimai ir 3, 5 tūkst. baudžiamieji nusižengimai. Užregistruota 17, 2
proc. mažiau nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, o
minėto pobūdžio baudžiamųjų nusižengimų 22, 8 proc. daugiau [5:
163],
Žmogaus poreikių ypatumai nelaisvės sąlygose
Žmogaus poreikius galima suskirstyti į pirminius ir antrinius.
Pirminiai poreikiai - įgimti (valgymas, miegas ir kt.), antriniai poreikiai
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- tai psichologiniai poreikiai (sėkmė, garbė ir kt.); poreikiai detaliau gali
būti skirstomi į penkias grupes: fiziologiniai, saugumo, socialiniai,
pagarbos, saviraiškos. Žmonės pirmiausia tenkina žemesniuosius

fiziologinius poreikius, po to stengiasi tenkinti aukštesnio lygio
poreikius. Tai pabrėžė amerikiečių psichologas Abrahamas H. Maslow
(1908-1970), vienas iš didžiausių autoritetų žmogaus poreikių tyrimo
srityje. Anot jo, fiziologiniai poreikiai yra vieni iš svarbiausių. Tai oras,

maistas, gėrimas, miegas, judėjimas ir aktyvumas, fiziologiniai poreikiai,
seksualiniai santykiai, apranga, būstas. Saugumo poreikis reiškia

poreikį pasitikėti, vengti pavojaus, baimė, kad gali kas nors atsitikti,
prarasti tai, ką turi. Socialiniai poreikiai - tai tarpusavio prisirišimas ir
meilė, priklausymas tai pačiai grupei, kitų pripažinimas, poreikis
kontaktuoti su kitais asmenimis. Pripažinimo poreikis pasireiškia tuo,
kad asmuo įvykdo tai, kas yra kitų įvertinama. Tai sukelia pasitikėjimą
savimi, supratimą, kad turi sugebėjimų, tam tikrą nepriklausomumą, kitų
pagarbą. Saviraiškos poreikiai - tai noras tobulinti asmenybę, kurti,

išbandyti galimybes, ieškoti emocijų. Tai gyvenimo tikslų realizavimas.
Netekus laisvės, netenkama daug normalių žmogaus poreikių. Visa tai
sudaro laisvės atėmimo bausmės sunkumą. Kalėjime nesunku praleisti
keletą valandų ar net dienų. Tačiau kuo ilgesnis tampa laisvės atėmimas,

tuo mažiau tenkinama poreikių, formuojasi kitos vertybės [3: 20].
Pastaruoju metu nuteistųjų integracijai į visuomenę skiriamas vis
didesnis dėmesys, tai vienas pagrindinių socialinės reabilitacijos tikslų.
Laisvės atėmimo įstaigose vykdomos trys bazinės standartizuotos bei

apie 60 socialinės reabilitacijos programų, neskaitant formaliojo
švietimo - bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo - programų. Dvi iš
trijų standartizuotų, t.y. privalomų visoms pataisos įstaigoms, programų
tiesiogiai skirtos nuteistųjų rengimui integruoti į visuomenę. Programose

dalyvauja apie 3500 nuteistųjų, t.y. beveik 60 proc.
Nuteistųjų programų turinį sudaro dorovinis auklėjimas, kuriuo
siekiama, kad nuteistieji elgtųsi pagal visuomenei priimtinas elgesio
taisykles, taip pat teisinis švietimas, kuris būtinas tam, kad nuteistieji,
ypač ilgą laiką praleidę laisvės atėmimo vietoje, būtų bent minimaliai
supažindinti su pasikeitusiais įstatymais ir galimybėmis, su įvykusiais
pokyčiais visuomenėje. Į minėtas programas įtrauktas kultūrinis, fizinis
lavinimas, saviaukla ir kitos priemonės.

Didžiuma socialinės reabilitacijos programų yra skirtos nuteistųjų
integracijai į darbo rinką atlikus laisvės atėmimo bausmę. Jos vykdomos
kartu su darbo biržomis ir darbo rinkos mokymo tarnybomis. Tačiau
problemų šiame darbe nemažai. Pirma - tai didelės pačių nuteistųjų
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dalies menka motyvacija siekiant spręsti savo likimą. Antra problema —
ne mažiau reikšminga — visuomenės abejingumas prisidėti prie savo
nusikaltusių narių pataisos, priimti juos atgal į savo bendruomenę [1].
Darbas yra vienas reikšmingiausių nuteistųjų pataisos proceso

veiksnių, kuris taikomas kompleksiškai su kitomis pataisos priemonėmis.
Europos įkalinimo įstaigų taisyklėse nustatyta, kad darbas turėtų
palaikyti arba vystyti kalinio sugebėjimus užsidirbti pragyvenimui išėjus
į laisvę.
Žvelgiant į užsienio šalių patirtį, pastebėtina, kad ten dirbančių
nuteistųjų yra apie 65-70 proc. 2004 m. 111 ketvirčio duomenimis, dirbo
35 proc. bausmę atliekančių nuteistųjų, iš jų 20 proc. - valstybės
įmonėse prie pataisos įstaigų. Pastaroji dalis galėtų būti kur kas didesnė.
Didelės viltys yra siejamos su vyriausybės patvirtinta darbo vietų
steigimo pataisos įstaigose, valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų ir šių
įmonių pastatų ir technologijų renovacijos 2004-2006 m. programa. Joje
numatoma modernizuoti ir išplėsti gamybą, steigiant naujas darbo vietas

nuteistiesiems [1: 6].
Įdarbinimas — tai menkiausiai sprendžiama problema, su kuria

susiduria asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų. Pirmiausia tai lemia
aukštas nedarbo lygis visoje Lietuvoje. Antra, kalinimo metu
prarandama turima profesinė kvalifikacija, be to, šie asmenys nėra
paklausių profesijų. Trečia, potencialūs darbdaviai dažniausiai nėra
palankūs tokiems asmenims ir, galėdami pasirinkti, įdarbina kitą žmogų.
Tačiau iš visų asmenų, kurie paleisti iš laisvės atėmimo vietų, kreipėsi į
teritorines darbo biržas, maždaug 70 proc. nenorėjo susirasti darbo, jiems

kur kas labiau rūpėjo pusę metų gauti pagal įstatymus priklausančią
bedarbio pašalpą. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos,

bendradarbiaudama

su

laisvės

atėmimo

vietų

administracija, policijos komisariatais, savivaldybių socialinės paramos
skyriais (centrais), pataisos inspekcijomis, 2001-2002 metais organizavo

asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, profesinį mokymą ir
įdarbinimą. 2001 m. į teritorines darbo biržas kreipėsi 3715 asmenų,
paleistų iš laisvės atėmimo vietų (iš jų 1005 asmenis pavyko įdarbinti).
Norėjo įgyti profesiją ir persikvalifikuoti maždaug 8 proc. šių asmenų,
atėjusių į teritorines darbo biržas. Mokytis paklausių darbo rinkoje
profesijų 2001 m. buvo pasiųsti 109 asmenys, nuolatinį darbą gavo 68
parengti asmenys. 2002 m. į teritorines darbo biržas kreipėsi 4789
asmenys, norinčių įgyti profesiją ar persikvalifikuoti buvo 15 proc.,
nuolatinio ar terminuoto darbo vietose buvo įdarbinta 858 šios grupės

žmonių. Mokytis paklausių darbo rinkoje profesijų pasiųsti 159 asmenys,
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iš jų įdarbintas 61 asmuo. Įsteigtose naujose darbo vietose panaudojant
užimtumo rėmimo subsidijas, buvo įdarbinta 50 asmenų, paleistų iš
laisvės atėmimo vietų. Daugiausia rūpesčių, įdarbindami asmenis,
paleistus iš laisvės atėmimo vietų, turi didieji miestai: Vilnius, Kaunas,
Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys [1].
Atsižvelgiant į tai, kad daugeliui nuteistųjų laisvė atimama
pakankamai ilgam laikui (trečdalis nuteistųjų yra izoliuoti nuo 3 iki 5
metų, kitas trečdalis - nuo 5 iki 10 metų) ir į tai, kad dauguma jų neturi
galimybės dirbti laisvės atėmimo vietose, nemažai nuteistų asmenų jau
būna praradę darbo įgūdžius.
Atlikdami ilgą laisvės atėmimo bausmę, nuteistieji praranda
normalius visuomeninio bendravimo bei elementarius buitinius įgūdžius,

o greitai kintančioje visuomenėje jiems labai sunku adaptuotis. Ruošiant
paleidimui į laisvę visos įstaigos intensyviai supažindina juos su teisės
aktais, reglamentuojančiais asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų,
teisinę padėtį bei socialinės paramos teikimo tvarką. Daugelis įstaigų
paleidžiamiems nuteistiesiems įteikia rašytinę informaciją su minėtų
teisės aktų išrašais, reikalingų įstaigų adresais ir kita aktualia
informacija.

Bendradarbiaujama

su

socialiniais

darbuotojais,

savivaldybėmis, darbo biržomis, pataisos inspekcijomis, nuteistųjų
giminaičiais.
Didelei nuteistųjų grupei tenka spręsti, kur apsigyventi grįžus po
bausmės atlikimo. 2003 m. pataisos įstaigų administracija išsiuntė
savivaldybių globos ir rūpybos tarnyboms 7977 pranešimus apie
ruošiamus paleisti iš įkalinimo įstaigų asmenis. Iš savivaldybių buvo
gauta 4367 teigiami atsakymai (t.y. 54, 7 proc.). Nakvynės namuose

buvo apgyvendinti 253 paleisti asmenys.
Užsienio šalyse išėjusiems į laisvę nuteistiesiems yra steigiami
pusiaukelės namai. Net Švedijoje, Norvegijoje, kur pilietiškumo
sąmonės lygis yra aukštas, gyventojai, sužinoję, kad jų gyvenamajame
name bus steigiami tokie namai nuteistiesiems, protestuoja. Tačiau

maždaug po 3-4 mėnesių jie pamiršta, kad jų artimiausi kaimynai yra
žmonės, kurie atlikinėjo bausmę pataisos įstaigose. Jie tvarkingai
apsirengę, mandagiai kalba, užsiima naudingais darbais, mokosi, gyvena

tokį gyvenimą kaip ir kiti [1].
R.Braslauskienė pažymi, kad „socialinės reintegracijos procesas

apima 2 sąlygiškai išskiriamus etapus. Pirmo etapo metu nuteistasis
įkalinimo įstaigoje turi būti rengiamas išeiti iš įkalinimo įstaigos į laisvę
ir įsitraukti bendruomenės gyvenimą. Antro etapo tikslas — paruošti
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aplinkos sąlygas ir priemones, padedančias bausmę atlikusiam asmeniui
apsigyventi, įsidarbinti ir pasijusti visaverčiam nariui" [7: 104-105].
Šiuo metu Lietuvoje nuteistųjų integracijos į visuomenę procese
aktyviai dalyvauja įvairios visuomeninės organizacijos, socialinės
institucijos (svarbi ir reali pagalba pataisos inspekcijų veikloje), bet
trūksta savanoriško judėjimo. Reikšmingą įtaką nuteistųjų integracijos
procese galėtų turėti bendruomenės, jų narių savanoriška veikla.
Savanoriai - tai geranoriškai nusiteikę žmonės, kurie yra pasiruošę
atiduoti savo įgytą gyvenimišką patirtį, laisvalaikį, žinias siekiant
bendros harmonijos visuomenėje ir tokiu būdu prisidedant prie
visuomenės ir savo saugumo.

Vakarų šalyse savanoriškumo patirtis dirbant su nuteistaisiais
asmenimis yra gili. Savanoriai atlieka įvairią ir atsakingą veiklą:
konsultuoja, padeda rengti ir vykdyti programas, dalyvauja nuteistųjų
laisvalaikio programose ir pan.
Jungtinių Tautų vystymo programos koordinatorė Lietuvoje C.
Sultanoglu pabrėžė, kad nė vienoje Europos šalyje buvę nuteistieji
oficialiai nediskriminuojami, tačiau jų teisinė padėtis panaši į kitos
kategorijos - neįgaliųjų - situaciją, nes neturi nei reikiamo išsilavinimo,
nei darbo įgūdžių [2],
Pasiremiant atliktais jaunimo tyrimais, kuriuos pateikė
R.Braslauskienė, aiškinantis klausimą „Ar lengva buvusiam kaliniui
integruotis į visuomenę?", — 95 proc. respondentų atsakė neigiamai, 5
proc. — teigiamai. 70 proc. respondentų nuomone, sėkminga kalinio

integracija labai priklauso nuo visuomenės požiūrio. 50 proc.
respondentų teigė, kad ją lemia paties kalinio pastangos. 15 proc.
apklaustųjų manė, jog sėkmingos integracijos reiškinys gali būti ir paties
kalinio požiūris į visuomenę, nuostata jos atžvilgiu. 5 proc. respondentų

kaip sėkmingą kalinio integracijos į visuomenę veiksnį išskyrė
visuomenės kaliniui sudaromas sąlygas [7: 107-108].
Skurdo mažinimo Lietuvoje strategijoje numatyta, kad reikia didinti
narkomanų, alkoholikų, asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo, kardomojo
suėmimo kalinimo vietų, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų,
pabėgėlių ir kitų nepritapusių prie visuomenės žmonių socialinę
integraciją. Kaliniai išsiskiria iš paribio žmonių; jie negali tapti net
bedarbiais, nes neturi dokumentų, kartais net pilietybės - tai
nesureguliuota problema.

Daugiau kaip trečdalis asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų,
neprašo socialinės paramos. Tikėtina, jog daugelis šių asmenų
nesikreipia ne todėl, kad jiems paramos nereikėtų. Paprasčiausiai jie
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stokoja informacijos, nenori ko nors prašyti iš valstybės arba visai
nesitiki gauti reikiamos paramos.
Vienas iš svarbiausių uždavinių reintegracijos procese — kalinių
užimtumas. Užimtumas organizuojamas per darbą, tačiau įkalinimo

įstaigose įdarbinama tik 28, 8 proc. nuteistųjų. Asmenų, kaltinamų
padarius nusikaltimus, užimtumas parodytas 1 pav.
1 pav.

Asmenų, kaltinamų padarius nusikaltimus, užimtumas (proc.)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
-Nedirbo ir nesimokė -•—Dirbo -•— Mokėsi

Šaltinis: Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą, 2001 [9: 85].

Nuteistųjų užimtumas (bendrasis lavinimas, profesinis mokymas ir
darbas) užtikrina jų sėkmingesnę adaptaciją darbo rinkoje bei suteikia
ekonominį ir socialinį saugumą. Šiuo metu pataisos įstaigose mokosi
apie 24, 4 proc. nuteistųjų (bendrojo lavinimo mokyklose — 11,1 proc.,
profesinėse mokyklose - 13, 3 proc), kitose užimtumo programose

dalyvauja apie 4, 3 proc. Nemažai yra nuteistųjų, kuriems reikėtų tęsti
mokslus: dabartiniu metu laisvės atėmimo bausmę atlieka apie 39 proc.
nuteistųjų su pradiniu išsimokslinimo, 0, 6 proc. - be jokio
išsimokslinimo.
2000 m. Lietuvoje 47 proc. visų nuteistų asmenų buvo taikomas
realus laisvės atėmimas. 33, 7 proc. bausmės vykdymas buvo atidėtas,

bauda sudarė tik 2,4 proc. visų bausmių, 14 proc. nuteistųjų buvo atleisti
nuo bausmės.

Didžiąją dalį (47, 2 proc.) įkalintųjų asmenų sudaro jaunimas (18-29
m. amžiaus), daugiausia jauni vyrai, kurie labai svarbų gyvenimo

periodą praleidžia kalėjime (be darbo, pozityvių socialinių santykių).
Išėję iš įkalinimo įstaigų, po kelerių metų didelė jų dalis gali papildyti
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bedarbių, atstumtųjų, nesugebančių prisitaikyti prie greitai kintančių
socialinių ir ekonominių sąlygų, žmonių gretas [6].
Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutas
vykdo Equal Programos projektą „Kryžkelė: koalicija už lygių
konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą" (vadovė Renata
Kavinaitė) [3: 15 -17]. Siekiama sukurti nuteistųjų ir grįžusių iš
įkalinimo įstaigų asmenų socialinės reintegracijos sistemos modelį,
pritaikant pozityvią kitų šalių patirtį. Kaip rodo atliktas sociologinius
tyrimus (buvo tiriama įkalintų asmenų profesiniai poreikiai, jų gyvenimo
planai), 44, 1 proc. respondentų yra viską gerai apgalvoję, 25, 7 proc.

numatę bendrus bruožus, 18 proc. dar nežino, ką veiks išėję į laisvę, 10,
6 proc. apklaustųjų apie tai negalvojo. Dauguma įkalintų asmenų apie 70
proc. dalyvavusių tyrime projektuoja savo ateitį laisvės įkalinimo
vietose. Toks rezultatų pasiskirstymas nuteikia optimistinei prognozei,
nes minėti asmenys, išėję į laisvę planuoja kryptingai veikti, o tai
tikėtina, kad gali sumažinti riziką pakartotinai įsitraukti į nusikalstamą
veiklą. Daugiau nei 55, 8 proc. tyrime dalyvavusių asmenų neturi

specialybės (arba profesijos). Šiems asmenims mažai galimybių
įsitvirtinti nuolat kintančioje visuomenėje. Rezultatai rodo, kad
daugiausia nusikaltimų įvykdo tie asmenys, kurių išsilavinimas yra
žemesnis [3: 15-17].
Šia tema 2004 m. lapkričio mėn. buvo atlikta sociologinė apklausa,
(vadovė dr. Valentina Ratkevičienė). Apklausti 46 Vilniaus pedagoginio
universiteto IV kurso vakarinio skyriaus ekonomikos ir verslo pagrindų
specialybės studentai. Pasirinktoje grupėje apklausos metu studentai
išreiškė savo požiūrį į kalinius ir jų adaptaciją išėjus į laisvę. Buvo
pateiktas klausimas „Ar pakankamai Lietuvoje kovojama su
nusikalstamumu?" Dauguma studentų (apie 80 proc.) atsakė neigiamai,
apie 19 proc. atsakė, kad sunku pasakyti arba neturėjo savo nuomonės.

Analogiški atsakymai buvo gauti ir klausiant „Ar Jūs pasitikite
teisėsauga?". 70 proc. studentų pažymėjo neigiamą atsakymą „ne",

sunku atsakyti - 26 proc. Buvo išsakytos pagrindinės priežastys, kodėl
jie nepasitiki teisėsauga:
a teisėsaugininkams trūksta kompetencijos ir yra paperkama, todėl
jos pagalba dažnai nukenčia nekalti žmonės;
a teisėsauga yra pati korumpuota; jei neturi pinigų, nieko
neįrodysi;
Q

moralinių ir etinių normų nepaisymas;

a

teisėsauga dažniausiai nubaudžia smulkiuosius nusikaltėlius, o

stambieji (didieji) nusikaltėliai lieka nenubausti.
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Studentai buvo klausiami, ar turi pažįstamų buvusių kalinių?
Neigiamai atsakė 71, 7 proc., beveik penktadalis — 11 studentų ^ turi ir

pažįsta buvusių kalinių, kurie yra „sėdėję" už vagystę (2), chuliganizmą
(2), išžaginimą - 2, po 1 už sukčiavimą, žmogžudystę, ginkluotą
apiplėšimą. Studentų vertinimu, kaliniai nuteisiami teisingai (atsakė 30,
4 proc.), neturėjo nuomonės 50 proc. apklaustųjų, neteisingai nuteisiami
(nurodė 17, 4 proc). [ klausimą „Ar smerkiate ir kokias atvejais gailitės
nuteistųjų?" buvo atsakyta: negailiu nuteistųjų (22 proc), gailiu - 4,8
proc, smerkiu nuteistuosius - 40 proc, nesmerkiu - 17 proc.
Buvo ir tokių atsakymų: „Už sunkų nusikaltimą paprastai smerkiu, o

prieš darant nusikaltimą reikia visada pagalvoti!!!", „Gaila, kai paprasti
žmonės nubaudžiami griežčiau, negu kokie žmogžudžiai", „Gaila, kai
bausmė neatitinka padaryto nusikaltimo".

\ klausimą „Kokį dėmesį valstybė ir visuomenė skiria nuteistiesiems
ir buvusiems kaliniams?" dauguma studentų (63 proc.) sutinka, jog
nepakankamai; kai kurie nurodė, jog nėra jokios integracijos į
visuomenę, kaliniai neturi jokių socialinių garantijų ir t.t. 8, 7 proc.
respondentų nurodė, kad dėmesio skiriama pakankamai, kai kurie mano,
jog pakankamai kaliniams ir nepakankamai buvusiems kaliniams.
Studentų požiūriu^ kalinių adaptaciją laisvėje reikėtų organizuoti taip:
?įtraukiant juos į kokią nors veiklą, organizuoti jų užimtumą,
suteikiant darbo vietas; teikti įvairius kursus, psichologinę pagalbą;
a kai kurie atsakė, kad reikia stengtis juos iš karto įdarbinti,
organizuoti psichologinius ir socialinės paramos centrus (t.y. specialūs

reabilitaciniai centrai);
?iš karto duoti darbo ir skirti minimalią sumą bent porai mėnesių
išgyvenimui, su sąlyga, kad pinigus turi grąžinti, ir jie bus išskaičiuoti iš
būsimų atlyginimų;
?jei žmogus pasikeitė, reikia stengtis suteikti šansą užsikabinti
gyvenime;
a skirti jiems švietėjiškas paskaitas paleidžiant į laisvę.
Buvo ir kitokio pobūdžio vertinimų apie kalinių prisitaikymą gyventi
laisvėje:
Q adaptacija priklauso nuo nusikaltėlio asmenybės, jo noro
adaptuotis; tai sunki, sudėtinga situacija, pašaliniam tai sunku suvokti;
Q nereikia adaptuoti jų, laisvėje jiems ne vieta;
U už sunkų nusikaltimą reikia bausti mirties bausme ir t.t.

?normaliam kalinių integravimuisi į visuomenę daug sprendimų
turėtų daryti vyriausybė: užtikrinti galimybes įsidarbinti; suteikti bent

381

minimalias gyvenimui skirtas patalpas, nes išėję iš kalėjimo jie neturi nei
pastogės virš galvos, nei pinigų pragyvenimui [8].
Išvados
Pastaruoju meru nuteistųjų integracijai į visuomenę skiriamas vis
didesnis dėmesys. Remiantis 2004 m. atliktais sociologiniais tyrimais
VPU ekonomikos ir verslo pagrindų specialybės studentų tarpe, jie
pareiškė, jog kalinių adaptaciją reikėtų organizuoti, įtraukiant juos į
kokią nors veiklą, organizuojant jų užimtumą, suteikiant darbo vietas,
apmokant kursus; svarbu steigti psichologinės ir socialinės paramos
centrus, rengiant švietėjiškas paskaitas prieš paleidžiant kalinius į laisvę.
Nemažą darbą organizuojant ir vykdant nuteistųjų ir kalinamųjų asmenų
integracijos i visuomenę procesą turėtų atlikti vyriausybė, užtikrinant
galimybes juos įdarbinti, suteikiant bent minimalias gyvenimo sąlygas
(patalpas ir pinigų pragyvenimui). Nuteistųjų socialinę integraciją
reikėtų organizuoti programiniu principu. Nors programų nemažai yra
jau vykdoma, tačiau šioje srityje dar yra problemų.
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Marginai people: the attitude of studente to convicts and their
adaptation in freedom
Valentina Ratkevičienė
Summary
In the article there is presented the statė of criminality in Lithuania. Tbe
issues of reintegration of convicts into society are discussed too. There is given
the analysis of the sociological survey data concerning students' attitude to
convicts and their adaptation in freedom. The work aims to analyse the issues of
reintegration of convicts into society, to reveal the main problems and to show
the students' opinion on the reintegration of the convicts.
Lately more and more attention is paid to the integration of convicts into
society. The sociological survey was carried out in 2004: in the evening
department of the Vilnius Pedagogical University the fourth year students of
economics and business fundamentais expressed their opinion on convicts and
their adaptation in freedom. In students' opinion, the adaptation of convicts
shoutd be organized in the following ways: involving them in some kind of
activity, creating working places for them, organizing their employment,
teaching them in courses, establishing psychological and sočiai support centres,
organizing educative lectures at the end of an imprisonment term.
The Government should spare no efforts to organize and imptement the
process of the integration of convicted persons and prisoners into society. The
government is to take measures to guarantee the possibilities of their
employment, to give them at least minimai conditions (living ąuarters and
means of subsistence). A programine principle should be applied to the
organization of the integration of convicts into society. Though not a few
measures are already carried out, however there are still many problems in this
sphere.
Key words: statė of criminality, reintegration of convicts into society,
attitude of studen^^ to convicts

KALĖJIMO ĮNAMIŲ PATIRTIS
Anelė Vosyliūtė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškiųg. 58, LT- 08105 Vilnius
avosvtiute(a)Jakas.lt
Straipsnyje siekiama atskleisti kai kuriuos moterų nusikalstamumo aspektus,
disciplinos visuomenės (moterų pataisos namų) pobūdį; čia analizuojama Šių
moterų gyvenimo bruožai^ jų nuostatos ir jausena. Tyrinėjimui pasitelkiama
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egzistencinės ir fenomenologinės prieigų koncepcijos, gyvenimo istorijų
metodas. Autorė nagrinėja moterų dalyvavimo kalinių subkultūroje, jų
suvaržymų, gyvenimo vertybės išgyvenimo, ugdymo ir kitus aspektus.
Straipsnyje remiamasi istorine medžiaga, Socialinių tyrimų instituto darbuotojų
atlikto tyrimo duomenimis, moksline literatūra (ypač M. Foucault, Z. Baumano),
autorės įžvalgomis, neformalių interviu fragmentais. Kalėjimas analizuojamas
kaip veiklos bei privataus gyvenimo apribojimo, griežtos priežiūros, asmenybės
transformacijos vieta.
Raktažodžiai: nusikalstamumo teorijos, kalėjimo erdvė, kalinių jausena,
ugdymo problemos

Moter^ nusikalstamumo teorijos
Moterų ir vyrų nusikalstamumo priežasčių, nusikaltimų turinio
skirtumų analizė atskleidžia jų nevienodumą; tai verčia sociologus ir
kriminologus ieškoti šio reiškinio aiškinimo. Lyčių auklėjimas ir
rengimas gyvenimui svarbus to veiksnys. Tyrinėtojai pažymi, jog jau
socializacijos metu berniukai ir jaunuoliai yra skatinami būti savimi
pasitikinčiais, nepriklausomais, drąsiais, atsakingais, o kartu ir
agresyviais. Dar vis mąstoma (taip galvoja vyrai ir moterys ypač iš pilnų
šeimų), jog aprūpinti šeimą bei garantuoti saugumą privalo vyrai. Seka
išvada, jog moterims vis reikia globos, jas galima vadinti silpnomis ir
priklausomomis. Vyrų ir moterų susipriešinimą (o iš to galimus
susidūrimus) galima aiškinti ir konflikto teorija, kuri skelbia šių skirtingų
grupių galimą konfrontaciją.
Liberaliosios feministės įrodinėja, kad moterys turėtų naudotis tomis
pačiomis teisėmis, turėti tas pačias galimybes kaip ir vyrai, tačiau jos yra
diskriminuojamos dėl jų lyties. Moterys yra tarsi išstumiamos iš aktyvaus
darbo ir visuomeninio gyvenimo, tad reikėtų visaip spartinti moterų
integraciją į aktyvų gyvenimą. A. Oakley teigia, kad vyrų ir moterų
daromų nusikaltimų modeliai yra tarsi "pririšti" prie vyriškumo bei
moteriškumo kultūrų modelių; nusikaltimai būdingesni vyrams, o moterų
nusikalstamumo lygmuo yra mažesnis. Fizinės jėgos, agresijos
demonstravimas, bet ir pasiekimų akcentavimas yra pagrindiniai vyro

asmenybės išraiškos rodikliai. Atlygio, sėkmės siekimas pasireiškia
teisėtu arba neteisėtu būdu.
Moterų pavaldumą ir vyrų smurtą prieš moteris S. Brovmmilleris
aiškina skirtinga nei moterų vyro anatomija; to pagrindu buvo sukurta

vyro-grobiko ideologija. Dėl to išžaginimas yra "sąmoningas bauginimo
procesas, kurio metu žagintojas laiko moterį baimės būsenoje" [1]. Kai
kurių radikalių feminisčių teigimu, i^žaginimas kaip reiškinys natūraliai
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atlieka moterų kontrolės funkciją, dėl to tiek išžaginimas, tiek smurtas yra
tik biologinis aktas.
Vienas pirmųjų moterų nusikalstamumo reiškinio tyrinėtojų Cesare
Lombroso (1835 - 1909) moteris apibūdino kaip fiziškai ir psichologiškai
pasyvias, nedoras būtybes. Jis teigia, kad moterys turi ribotas protines
galimybes, dėl to "normali" moteris yra moteriška, o daranti nusikaltimus
moteris - vyriška. Moters-nusikaltėlės kaukolės, fizionomijos anomalijos
ir protiniai sugebėjimai artimi vyrui; moterų nusikalstamumas gali būti
atpažintas pagal fizinius požymius. Prostitutės — pati gėdingiausią
moterų-nusikaltėlių rūšis. Taigi C.Lombroso išvada: moterų
nusikalstamumas -jų seksualinio gyvenimo bei suvyriškėjimo rezultatas
[2].
W. Sheldonas, E. Hootonas taip pat ieškojo agresyvaus elgesio
priežasčių jau pačiame žmogaus organizme. Tačiau šiuolaikiniai
sociologai, kriminologai, psichologai atmeta tiesmukišką biologinę
paradigmą (kai prievarta ir agresyvumas suprantami vien kaip kūno
ypatumų išraiška). Vėlesnėse teorijose skelbiama, jog sustiprėjus po 1970
m. moterų judėjimui, lyčių vaidmenys visuomenėje supanašėjo, moterys
suvyriškėjo, o tai paaiškina smurtinių nusikaltimų, kuriuos padarė
moterys, skaičiaus išaugimą [3 ]. Aiškinant moterų agresyvumą, tektų
ieškoti jų egzistencijos prasmės turėjimo: ar riša jas su kitais žmonėmis
atsakomybė; anot V. Franklio, žmogui reikia ne būsenos be įtampos, bet
kovos už prasmingą tikslą, laisvai pasirinktos užduoties [4: 99], Ypač
neurotiška asmenybė stengiasi išvengti iki galo įsisąmoninti savo
gyvenimo užduotį. Priversti įsisąmoninti šią užduotį, pažadinti moterį
gilesniam šios užduoties įsisąmoninimui - reiškia iš esmės padidinti
sugebėjimą įveikti savo neurozę.
Postmodernistinė kriminologija ir nusikaltim^ sociologija atmeta
mokslinį racionalumą, atkreipia dėmesį į moterų požiūrio svarbą,
aiškinant nusikalstamą elgesį. Šios krypties atstovų nuomone, reikia
remtis ne stereotipiniu mąstymu, bet siekti žinių apie dehumanizuotą

aplinką, nusikaltusios asmenybės vystymąsi. Vis dažniau pabrėžiama, jog
formalią teisinę kontrolę reikėtų keisti laisva - grupės ar kaimynų,
bendruomenės priežiūra. Emocijų nekontroliavimas, kultūrinių interesų

stoka, nepagarba žmogaus gyvybei gali būti svarbūs šiuolaikinių moterų
nusikalstamo elgesio veiksniai.
Moterų baudimas: istorinis aspektas
Kiekviena epocha ir visuomenė sukuria savo metui ir santvarkai

būdingą galios bausti sistemą, bausmių atlikimo sąlygas. Baudimo
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normose ir veiksmuose susiduria antiįstatyminė nusikalstama žmonių
veikla ir valdžios teisė tą veiklą sutramdyti. Teoriškai bausmėmis
siekiama sumažinti savivalės pavojų, bet jų poveikis žmonėms yra
individualus. Bausmėmis visuomenė gina pati save. Dar XVIII a.
pabaigoje prancūzas A. Barnave manė: „Visuomenė skiria bausmes ne

jausdama barbarišką malonumą suteikti kančių žmogiškajai būtybei, - jai
tai yra būtina atsargumo priemonė, užkertanti kelią panašiems
nusikaltimams ir apsauganti visuomenę nuo blogio, kurį neša

nusikaltimai [S]. Bausmės įteisinamos, nes nuolat susiduriama su įvairia
antisocialine ir moterų, ir vyrų veikla, įvairiomis jų agresijos formomis.
G. Bowerio ir E. Hilhardo nuomone, bausmė tik tada gali būti sėkminga
ir atbaidanti nusikaltimus, jei atitinka nusikaltimo pobūdį ir sunkumą^
paliečia baudžiamojo asmenybę ir yra veiksminga [6: 49]. Žiniasklaidoje,
mokslinėje literatūroje moterys dažniausiai yra pateikiamos, atpažįstamos
ir analizuojamos kaip nusikaltimų aukos, bauginamos vyrų agresijos;
ypač reikšmingi konceptai, aiškinantys lyčių santykius šioje srityje, yra
patriarchiškumas, dominavimas, išnaudojimas. Nusikalstamas elgesys

gali būti išmokstamas kaip bet koks kitas; moterims modernios
visuomenės laikais lengviau įsijungti į kriminalinę subkultūrą, nes jėgos
veiksnį čia dabar keičia intelektiniai sugebėjimai. Tačiau jau ilgus
dešimtmečius tyrinėtojai (ir S. Walklate, [3: 111] pabrėžia, jog vyriškumo
išraiškos formos susiję su antisocialiniu elgesiu vis dėlto daugiau negu
moterų.

Bausmių ir nusikaltimų sampratos amžių bėgyje kito. XVIII amžiaus
visuomenės atstovas, markizo de Sado knygos herojus abatas

samprotauja: „Nusikalsti mus verčia mūsų būdas ir mūsų poreikiai,
asmeninės gerovės siekimas. Būdas gali būti pataisytas tik auklėjimu,
kuris skatina mus domėtis įžymiųjų žmonių gyvenimu ir sekti teigiamais
pavyzdžiais...Būtina žadinti žmones daryti gera, priversti juos darbuotis
bendram reikalui ir perduoti tai kitiems". Jo nuomone, įstatymus sukūrė
žmonės, bet „šie kilę iš Dievo... vogdamas sukčius siekia tik sau naudos,

o ne visuomenei, pažeisdamas esančią tvarką. Tačiau Aukščiausiajam
pakenkti jis negali" [7: 53]. Autorius pripažįsta bausmių reikalingumą;
anot jo, „Vagis nusipelnė bausmės, nors nuo jo valios nepriklausė,

nusikalsti ar nenusikalsti. Teisingumas taps pamoka tiems, kas rengiasi
pasukti ydų keliu. Bausmės baimė sulaiko svyruojančius žmones nuo
pagundos pakenkti visuomenei. Taigi bausmė naudinga visai visuomenei,

o veiksmas, tarnaujantis visiems, visada turi pirmenybę prieš asmeninio
reikalo sėkmę [7: 53]
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Autorius pateikia to meto visuomenės gyvenimo būdą atitinkantį
asocialių veikų supratimą: „Visus nusikaltimus žmonijai galima
sugrupuoti į keturias piktadarystes: šmeižtą, vagystę, kitiems žmonėms
žalingą paleistuvystę ir žmogžudystę...Šmeižtas gali būti nukreiptas prieš
tikrai blogą pilietį arba užgauti dorą žmogų, trečio neduota. Sutikime, kad
pirmuoju atveju mums visai vis tiek, jei apie žmogų, pagarsėjusį blogais
poelgiais, pradės kalbėti dar ką nors bloga. Šmeižtas tikriausiai doriems
žmonėms tampa apvalančiu išbandymu, kuris juos daro dar
gražesnius...doras ir jautrus žmogus, įžeistas jo daliai tekusio neteisingo
kaltinimo, stengiasi dorybe pralenkti pats save...Taigi pirmuoju atveju,

perdėdamas pavojingo žmogaus ydas, šmeižikas padarys gerą darbą, o
antruoju - jo šmeižtas puikus, juk jis priverčia dorybingumą atsiverti
visiškai "(7: 122].
Vertindamas kai kuriuos nusikaltimus, markizas de Sadas pateikia
gana liberalų požiūrį: „Kai kurios tautos vagystę vertina kaip karinį
šaunumą. Iš tikrųjų vagystė stiprina narsumą, vikrumą ir jėgą...Ar
vagystė, kurios tikslas - turtų sulyginimas, yra nepaprastas blogis

valstybėje, pagrįstoje piliečių lygybe? Ne, be abejonės, tai ne blogis.
Vagyste, palaikydama turtinę lygybę, tuo pat metu verčia savininką
atidžiau saugot savo gera. Kai kurios tautos turėjo paprotį bausti ne vagį,
o neatsargų apvogtąjį. Šitaip buvo mokoma vertinti nuosavybę.."[7: 124].
Istoriškai kintant visuomenės būklei, keitėsi institucijos, žmonių
padėtis, nusikaltimų pobūdis ir bausmių rūšys; vienaip ar kitaip vyrų ir
moterų nusikalstamumas buvo kontroliuojamas. Kaip galima pastebėti iš

Biržų dvaro XVU-XVIII a. teismo bylų aprašymo, to meto visuomenėje
būta įvairių teisinių santykių, egzistavo tam tikra teisinė kultūra.
Nukentėjusieji galėjo tikėtis, kad nusikaltėlių veiksmai bus tinkamai
įvertinti, žala atlyginta. Įvairių sluoksnių (valstiečių, amatininkų,
miestiečių, kariškių ir kitų) bei tikybų (katalikų, evangelikų, judėjų)
gyventojai galėjo paduoti ieškinius, įrodinėti kitų kaltę ar savo nekaltumą
pasitelkdami liudininkus, net advokatus; teismo procese dalyvaudavo

įvairūs pareigūnai - vaitas, burmistrai, teisėjai, tarėjai, šuolininkai,
raštininkas ir kt. Buvo skiriamos piniginės baudos ir įvairios bausmės plakimas, įkalinimas, mirties bausmė.

Kai kurios bylos atskleidžia vyrų ir moterų santykius. 1699 m. čia
paskelbtas skundas, kuriuo Biržų karaimas A. Misanavičius kaltina
kapitono P. Plionskovskio valdinę I. Jakubuvną, kad ji nepagrįstai
iškėlusi jam ieškinį dėl tariamai su juo sugyvento vaiko. Tuo tarpu
žinoma, kad vaikąji turėjo nuo ją išžaginusių kareivių. Be to, ji pavogė iš
pareiškėjo motinos 7 talerius [8]. Skelbiamas ir sprendimas, kuriuo
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atidedama 1697 m. karaimų M. Masalevičiaus ir Š. Markevičiaus byla,
kaltinant pastarąjį tuo, kad jis, teigdamas, jog prieš 10 m. svetimavo su
M. Masalevičiova, apšmeižė jos garbę.
Kai kurios bylos, kaip tragiškas pasekmes turinčių įvykių naratyvai,
žmonėms tapdavo netinkamo elgesio pavyzdžiais, juos drausmino.

Žiniasklaidos dar neturinčioje visuomenėje pasakojimai apie žiaurius
nusikaltimus plisdavo iš kartos į kartą ir ilgai išlikdavo bendruomenės
istorijoje. Kaip pažymi A. G. Srebnick, tyrinėjanti nusikaltimų ir masinės
kultūros plėtotę, nusikaltimų istorijos revizuoja vyraujančią kultūrą ir
tradicinius teiginius apie socialinę tvarką ir moralų elgesį: „šios istorijos
atveria langą į kitą mentalitetą ir Įtraukia mus į kitą subjektyvią realybę"

[9: 18].
Apšaukimo raganavimu faktai XVII a.( tai ypač sunkus metas Lietuvą alino badas ir maras, feodalinis engimas, svetimų valstybių
įsiveržimai) rodo tam tikro meto visuomenės sąmonės turinį žmonių
tarpusavio pasitikėjimo ar nepasitikėjimo lygmenį. Iš Vakarų Europos
sklindantis demonologija pagrįstas fanatizmas reiškėsi ir Lietuvoje: buvo
kaltinami keistesnio elgesio, senojo tikėjimo, stebuklingų galių turintys
žmonės (ypač moterys), kuriems buvo prikišama kerėjimo, bendravimo
su piktomis dvasiomis savybės. Kaip rodo kaltinamųjų bylų analizė, į jų
pasmerkimo vyksmą įsitraukdavo nemažai žmonių - liudytojai,
kankintojai, kankinimo aktų žiūrovai.
Štai 1725 m. Vilniaus Akademijos jėzuitų (turinčių aukštą
išsimokslinimą) knygoje užrašyta: „Apkaltintą raganavimu moterį kaime
teisė bajorų teismas. Nepaisant to, kad skundėjai kaltės neįrodė,
teisiamoji buvo pasmerkta ir gyva įmesta į laužą". Moteris laikiusis
ištvermingai [10]. Visuomenėje atsiranda „kiti", t. y. apskelbti raganiais ir
raganomis, kuriuos reikia nubausti už jų kitoniškumą (kaip bedievius,
kerėtojus), galinčius kenkti, susijusius su velniu, piktomis ir blogomis
dvasiomis. Ieškant raganų, suveši įtarumas, žmonės ieško priešų tarp tų,

kurie kada nors juos įžeidė, papiktino; buvo (skundžiama iš pavydo,
gobšumo ar keršto. Kaime plito nepasitikėjimo, neapykantos dvasia,
žmonės susiskaldę į priešingas grupes. Tad, anot J. Jurginio, buvo
griaunami santykiai, rėmęsi kaimynystės, giminystės ir bičiulystės
papročiais f 10].
Moterys ir kalėjimo institucija
Žvelgiant istoriškai, moterys (nors rečiau negu vyrai) už įvairius
nusikaltimus pakliūdavo į kalėjimus arba būdavo baudžiamos kitokiais
būdais. R. Praspaliauskienės duomenimis [11], XIX a. I - je pusėje
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moterys buvo teisiamos ir už valkatavimą; už tai jos buvo tremiamos į
Sibirą kartu su kitais nusikaltėliais, tik joms (kaip vyrams) nebuvo
taikomos kūno bausmės [11: 61]. Istorikės paskaičiavimais, moterys
sudarė apie 6 proc. visų valkatų. Ji rašo, jog plėšikų partnerės (dažnai jų
meilužės) buvo moterys, turinčios kriminalinę praeitį, "dažniausiai
smulkios vagilės, prekeivės vogtais daiktais" fl 1: 107]. Kartais jos turėjo
šeimas, tiesiogiai nusikaltimuose nedalyvaudavo, bet, palaikydamos

santykius su plėšikautojais, praturtėdavo. Moterys būdavo vyrų draugės
vagių gaujose (padėdavo parduoti prisigrobtus daiktus, lankydavo
kalinius, nešdavo jiems maistą) ir rėmėjos (priklausė kalinių subkultūrai);
vagims įkliuvus, padėdavo netgi pasprukti iš kalėjimų. R.
Praspaliauskienė aprašo to meto Vilniaus Pranciškonų vienuolyne
kalėjusių vyrų pabėgimą, kurį parengė ir dvi moterys — perdavė reikiamus
įrankius ir durnaropių sėklų sargams apnuodyti [11: 97].
Įvairiais laikotarpiais moteris su vyrais kaliniais jungė įvairūs ryšiai:
vienos buvo lygiavertės kalėjimų įnamės, gi laisvosios moterys (ypač
aukštesnių sluoksnių) kalinius globojo iš krikščioniškų ir humanistinių
paskatų. Žvelgiant į kalėjimų istoriją, galima rasti moterų elgesio
pavyzdžių, įkvėpusių ir vyrus; prieš caro politiką kovojantis kalinys rašo:
„Šiomis dienomis kaip aukso žvaigždė suspindėjo mano akyse Frumkinos
vardas: ji atsisakė paduoti prašymą carui, kad jai mirties bausmę
dovanotų, ir, galvą aukštyn pakėlusi, priėmė revoliucionieriaus vainiką virvę ant kaklo! Tokie šviesūs paveikslai suteikia kaliniams tvirtumo
pakelti kuo sunkiausias valandas" [12: 131].
Politinės to meto kalinės yra aktyvios toje griežtoje aplinkoje:
nepritariamos kalinio mirties bausmei, jos paskelbia badavimą, ir vyrai
„be moterų sutikimo nustoti badavę nenorėjo". Moterys nuolat grumiasi
su administracija; kalėjimo kieme uždainavus joms revoliucines dainas,

jos buvo nubaustos karceriu, kitos protestuodamos paskelbė badavimą.
Buvimo ten sąlygos kenksmingos: „Naktį šalta - pečiaus jokio nėra.

Miegame kaip šunys ant grindų susirangę, visi purvini, apskretę;
vartomės nuo vieno šono ant kito, dangstomės, bet tai mažai gelbsti.

Sunku pakelti tokį pasityčiojimą iš žmogaus asmens, bet, dantis sukandę,
kenčiame" [12: 160].
Moterys galėjo būti tarpininkės tarp kalinių ir „laisvės". Caro laikų
politinis kalinys rašo: „D. visiems „Arsenalo" politiniams kaliniams labai
daug padėjo. Su ja aš susieidavau, tvarkydamas kalėjimo knygyną, kur ji,
kaip patronato atstovė, taip pat buvo įleidžiama...Per ją suteikdavau žinių
„laivėn" apie mūsų gyvenimą, tarp kitko apie milijonus utėlių, kurios mus
graužė, poterius, rykštes; per ją siųsdavau laiškus. Atvyko pas mane
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atsisveikinti vilnietė F. G., kuri buvo užsiėmusi Lietuvos politinių kalinių
aprūpinimu; per ją ėjo ne tik materialinė pagalba (iš politinių kalinių
„Raudono kryžiaus"), bet ir moralinė: ji rūpinosi mano byla, ji atsiųsdavo
man knygų, ji ir šiek tiek žinių iš „laisvės" suteikdavo" [12: 267].
Kalinių lankymas daugiausia buvo moterų (giminaičių ir draugių)
pareiga; šis pabuvimas su laisvės žmonėmis kalėjimo Įnamiams labai
reikšmingas: „Kas sekmadienis ateina artimi giminės su kaliniais
pasimatyti; kitiems leista ir kas trečiadienis pasimatyti. Tos valandos ir
politiniai, ir kriminaliniai nekantriai laukia, nes tai yra viena valandėlė
(15 minučių), kada jie gali su artimais žmonėmis pasimatyti, išgirsti, kas
už kalėjimo sienos darosi.."[12: 115] Štai XX a. pradžios politinis
kalinys Vilniaus kalėjime laukia (ir nesulaukia), jog jį ir kitus aplankys
mielaširdingos moterys. Nesulaukus mąsto apie kenčiančių kalinių ir
Vilniaus lietuvių bendruomenės narių (susirenkančių į „Kanklių"
vakarones) gyvenimo būdo skirtumus. Pirmieji, anot jo, mąsto apie tai,

jog „kraujas upeliais plaukta, kasdien vis naujos ir naujos kartuvės
statomos, kalėjimai grūste prigrūsti žmonių", o antriesiems „reikia

linksmintis, reikia šokti, šokti ir šokti, kad tų aukų balsas neprieitų iki tų
grakščiųjų mergaičių ir meiliųjų jaunikaičių ausų ir neatsimuštų į jaunas,
dar nesurembėjusias jų širdis! Tad „Vilniaus mergaitės laiko neturi bent
vieną kartą per mėnesį arba net vieną kartą per metus kalinio
aplankyti!"[12: 117].
Moterys kaip seksualinis objektas nuolat aptariamas vyrų kalinių
(ypač neišsiauklėjusių) kalbose. Dauguma kriminalinių, „ir jų balsas visur
girdimas", kalba apie planus - ..kaip uždarbiaus, plėš, gers,

mylės"...'Vienas kitą stengiasi pralenkti kuo bjauriausiais žodžiais; kitas
pasakoja įvairus purvinus atsitikimus iš savo gyvenimo, kuriuose
pirmutinę vietą būtinai užima moterys, degtinė ir tamsūs nakties darbai"

[12:322].
Modernios visuomenės sąlygomis moterys kalėjimuose - tai

tūkstančiai nematomų ir uždarų kolektyvų Europos ir kitose šalyse; jos
sudaro socialiai atskirtą sektorių. Pasaulyje pastebimas kalėjimų statymo
bumas, tad didėja disciplinarinė visuomenė, plečiasi žmonių, laikomų
grėsme socialinei tvarkai, skaičius. Daugelyje šalių kalinčių dalis
visuomenėje didėja (visada daugiau žmonių iš visuomenės apačių nei
viršūnių). Visuomenės veikėjams, socialiniams darbuotojams iškyla daug
problemų - ką daryti, kad įvairiose socialinėse grupėse būtų išsaugotas
humaniškumas, būtų kuo mažiau nusikaltimų, kad vieniems neliktų
motyvų nusikalsti, o kitiems nereikėtų bijoti dėl savo saugumo.
Pripažįstama, jog visuomenės kultūrą ir humaniškumą atspindi tai, kaip
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jos nariai elgiasi su labiausiai pažeidžiamais nariais. Tyrinėtojai dažnai
įžvelgia vyrų ir moterų nusikalstamumo skirtumus, moterų kaip kalėjimo
įnamių situaciją.
Moterų pataisos namai Panevėžyje - tai vieta, kur laisvės atėmimo ir
arešto bausmes dabar atlieka visos šalies suaugusios moterys ir

nepilnametės mergaitės. Apie kalėjimą galima spręsti iš statistinių
duomenų, ekspertų analizės, apklausų rezultatų, žinovų nuomonių,

mieste sklindančių įvairių pastebėjimų. Pasisakymai įvairūs: „Taigi, ten
mat irgi įdomūs dalykai vyksta - dėl darbo vietų yra konkurencija, vieta
ten šilta! nepersidirba ten tos prižiūrėtojos, sėdi sau kajutėse, užsiima
savo asmeniniais darbeliais....o gi trečdalis tų nuteistųjų sėdi už nieką,
mūsų mokėtojų duoną valgo, na o pensininkėms ten tikrai rojus - gyvena
sau pensionate - įvairiausius užsiėmimus lanko - mezga, siuvinėja, o
kaip uždainuoja....Niekas nekainuoja - maitina neblogai, televizorių

žiūrėk, kiek nori, maudykis kada nori, o pensija į sąskaitą kapsi. Yra
tokių atvejų, kai užuot skubėtų į namus, pasislepia, nes nenori išeit, nes
neturi kur, niekas nelaukia". Apie šių namų perkėlimą į kitą vietą yra ir
neigiamų nuomonių: „Ar mes tokie turtingi, Lietuva brangi, kiek
mokėtojų pinigėlių veltui išmesime, juk ta kolonija gera, niekam
netrukdo, moterys viskuom aprūpintos, pastatai geri, mokykla, fabrikas,
valgykla, poliklinika, kūdikių namai, viskas vienoje vietoje, pati
praleidau kelis metus ten, atlikau bausmę. Tai geriau skirkite pinigėlių
remontui, o nesityčiokite iš visuomenės, nesame tokia turtinga šalis, kad

papildomai pristatytumėm kalėjimų. Geriau pasirūpintų skurstančiais
žmonėm, kiek daug jų mūsų šalyje - pilni sąvartynai. Pastatykite namus,
suteikite galimybę i reabilitaciją". Pasipiktinę pilietis mąsto: „Nuteistas
moteris prižiūri 86 prižiūrėtojai, įkalinimo įstaigoje dar dirba 57
administracijos darbuotojai. Tur būt valstybė nebeturi kur pinigų
dėti?Kiekvienai kalinei po 2 kalėjimo darbuotojus. Absurdas!!! Kiek
išpūstas valdininkų aparatas ir niekam tas neužkliūa? Už tai tokie
"turtingi" ir esam... Ilgai dar duobėj sėdėsim " [13].

Teisės instituto duomenimis [14], 2005 m. moterų kalinimo sistema
Lietuvoje pažengusi žymiai toliau, nei vyrų ir pagal daugelį kriterijų
lenkė kitas Rytų Europos šalis. Pagal siūlomų programų, kvalifikacijos
kėlimo ir persikvalifikavimo kursų skaičių bei jų įvairumą Panevėžio
moterų įkalinimo įstaiga užima vieną pirmaujančių vietų kartu su
analogiškomis įstaigomis Danijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje, o šie mis
programomis patenkintų moterų dalis Lietuvoje yra didžiausia (87 %).
Šios įstaigos darbuotojų apklausos rezultatai parodė gana ryški) jų
veiklos progresyvumą, jaučiama orientacija į socialinę komunika^iją,
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gilinimasis i nuteistųjų problemas; situacija čia geresnė palyginus su
kitomis Rytų Europos šalimis ir ypatingai su vyrų įkalinimo įstaigomis
Lietuvoje, [kalinimo sąlygos dar turėtų būti geresnės - kai kuriose
patalpose apgyvendinta 14 moterų (jei laisvė atimama ilgesniam laikui,
toks buvimas varžo privatumą).
Teisės instituto duomenimis, daugiau nei pusė Lietuvoje įkalintų
moterų atlieka laisvės atėmimo bausmę nuo 5 iki 10 metų (vyrų tarpe
atitinkamai '/. įkalintųjų). Moterys dažnai įkalinamos už itin sunkius
nusikaltimus: 35 % kali už nužudymą (tarp vyrų - 20 %), 21 % - už
nusikaltimus, susijusius su narkotikais (tarp vyrų - 4 %). Tyrimo
duomenys rodo, jog 80 proc. įkalintų moterų yra netekėjusios,
išsiskyrusios arba našlės; Lietuvos visuomenėje tokių moterų nėra nė
pusės (2001 m.). 2004 m. Lietuvoje 30 % įkalintų moterų sirgo
alkoholizmu (14 % tarp vyrų), 19 % - narkomanija (7 % tarp vyrų), 52 %
turėjo psichinių nukrypimų (20 % tarp vyrų), 5 % - fizinę negalią (2 %
tarp vyrų). Per pastaruosius 40 m. Europoje moterų nusikalstamumas

žymiai padidėjo, tačiau moterų kalėjimai susilaukia mažesnio dėmesio
nei vyrų, nes įkalintosios moterys sudaro tik nežymią dalį tarp visų
kalinių, (tariamų padarius nusikaltimus moterų skaičius paprastai
svyruoja tarp 10 % ir 25 % iš visų įtariamųjų: pvz., Lietuvoje, Lenkijoje,
Turkijoje - 10 %, Ispanijoje, Olandijoje, Prancūzijoje - 15 %, Graikijoje
-18 %, Vokietijoje — 24 %; įkalintų moterų skaičius visoje Europoje (ir
pasaulyje) paprastai yra žymiai mažesnis — 3 % - 5 %, išimtiniais atvejais
-8 % (Ispanija).
Pataisos namai turėtų padėti kalinėms atsisakyti ne tik destruktyvios
veiklos, bet ir tokio mąstymo, nukreipti link kūrybinių minčių,
konstruktyvių planų. Buvimas kalėjime moterims reiškia valdžios kitiems
neįmanomumą, jėgos prieš kitus sustabdymą, valdžios geismo atsisakymą

-jos turi paklusti, nusileisti kitiems. Jų sąmonėje išnyksta buvę
•konfliktai, lieka būtinybė galvoti apie esminius savo egzistencijos
dalykus, susirūpinti tuo, ką dar reikia atlikti ateityje. Moterims svarbu
suvaldyti savo griaunamas galias, įveikti bejėgiškumą, savo psichines
jėgas nukreipti išeities paieškoms. Slopindamos savo agresyvumą,
įniršimą (tai buvo nusikaltimo priežastis), jos tarsi "išsižada" savęs

tokios, stengiasi save suvaržyti. Moterų istorijos atskleidžia jų asmenybės
bruožus, padarytą nusikaltimą, jauseną:
64 - ių metų, valstietiškos kilmės, nebaigto aukštojo išsimokslinimo,
technologės bei kino mechanikės specialybes turinti (prieš įkalinimą
vadovavusi kaimo kultūros namams) moteris nuteista už netyčinį

nužudymą. Savo kaltę pripažįsta tik iš dalies; kalėjime susilaukia
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giminaičių paramos (iš namų jai atveža maisto), kuo greičiau nori grįžti į
namus, bendrauti su vaikais ir anūkais. Pataisos namuose ji įsigijo

profesinių įgūdžių, mokosi kalbos kursuose, čia išmoko geriau pažinti
žmones, laisvalaikiu skaito, mezga. Užaugo normalioje šeimoje, laisvėje

mėgo keliones: ji mano, jog yra išdidi, nepataikaujanti.
34 - ių metų su vaikais ir sugyventiniu kaime gyvenusi moteris
nuteista už vagystę (jos manymu, dėl sunkios materialinės padėties ir
karšto būdo, nesusivaldymo; kaltę pripažįsta, ir sako, jog „labai tuom
gailiuosi"). Ji dirba pataisos namų ūkio dalyje, gauna paramą iš draugo ir
labdaros; čia įgijo siuvinėtojos darbo įgūdžių, atsikratė kai kurių ydų.
Jaustų džiaugsmą, jei išeitų iš pataisos namų; čia ji patyrė ir prievartą (iš
kalinių). Norėtų kuo greičiau sugrįžti į namus pas draugą ir vaikus,
susirasti darbą laisvėje. Tėvai pensininkai; vaikystėje ji patyrė
pažeminimų iš aplinkos, teko kovoti už save — vogti, muštis.

24- ių iš didmiesčio, aukštąjį išsimokslinimą įgijusi mergina teista už
dalyvavimą grupiniame turto prievartavime. Vaikystėje buvusi aprūpinta

ir prižiūrima (abu tėvai yra didelės organizacijos administratoriai), ji
susidraugavo su asocialaus elgesio vaikinu. Anot jos, „kažkaip tuo

periodu nuo per didelės meilės ir girtavimo buvo aptemęs protas"; savo
kaltę ji pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi. Pataisos namuose ji išmoko geriau
pažinti žmones, laisvėje norėtų susirasti naują draugą, darbą; tikisi, kad
viskas pajudės į gerą pusę. Ji turi priekaištų buvusiam sugyventiniui, dėl
kurio ji dabar kenčia. Čia ji jaučiasi vieniša, atitrūkusi nuo artimųjų.
Laisvėje ji mėgo būti gamtoje, o dabar skaito, sportuoja; ją nuolat lanko
tėvai.

Buvusi siuvėja, 55 metų vilnietė, teista dėl nužudymo (kaltę
pripažįsta), čia dirba, laisvėje turi draugą, kurio labai pasiilgsta. Mažai
turi vilties, kad jos gyvenimas pasikeistų į gera.

25metų, kilusi iš didmiesčio buvusi manikiūrininkė teista už vagystę
(anot jos, nusikaltimą padarė dėl narkotikų vartojimo) tiki, jog gyvenimas
pasikeis į gera. Ji skaito, mokosi ir laukia laisvės, nieko nekaltina, „tik
pati save". Moteris baigusi pagrindinę mokyklą, dabar „trokšta visaverčio
gyvenimo", „nenori daugiau skaudinti sau mylimų žmonių"; serga

nepagydoma liga. Kalėjime ji atprato nuo narkotikų, tėvai (vairuotojas ir
namų šeimininkė) jai padeda ir finansiškai, ir morališkai. Jos nuomone,
verta gyventi dėl vaikų meilės.
21 - ių metų mergina (vidurinio išsimokslinimo) pakliuvo į pataisos
namus už dalyvavimą ginkluotame apiplėšime ir vagystes (jos nuomone,

dėl prastos materialinės padėties, be to, yra per daug patikli); savo kaltę ji
pripažįsta. Čia ji dirba ūkio dalyje, mokosi anglų kalbos. Augo
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normalioje šeimoje, buvo prižiūrima, mylima tėvų (abu - veterinarai). Iš
tėvu ir kalėdama ji gauna psichologinę ir materialinę pagalbą (mama
atveža maisto), be to, moralinį palaikymą jai teikia ir draugai. Ji pati
mano, jog linkusi „artimą žmogų paremti psichologiškai, ir padėti, kuo
gali". Laisvėje ji mėgo klausytis muzikos, šokti, nerti vąšeliu. Mergina
jaučia troškimą gyventi - laisvėje ji norėtų tęsti mokslus, įsigyti profesiją,
grįžti pas tėvus. Tėvų šeimoje (ten gyvena ir sesutė) ji būtų laiminga,
„patirtų džiaugsmingų akimirkų"; ji tiki, jog gyvenimas keisis į gerąją
pusę. Jei turėtų galimybę gyventi iš naujo, ji nekartotų klaidų, „atidžiau
rinktųsi, kas gera, ir kas bloga, nedarytų nusikaltimų",
26 - ių metų moteris, baigusi 9 klases, anksčiau dirbusi pardavėja,
pakliuvo į pataisos namus dėl kito asmens nužudymo. Ji sakosi kalta tik iš
dalies, nes šioje veikoje dalyvavo ir daugiau asmenų, tad, jos nuomone,
„ne nuo manęs vienos priklausė šis nusikaltimas". Pataisos namuose

moteris išmoko grumtis už būvį, geriau pažinti žmones (buvo labai
patikli, naivi), tačiau čia ji „tik egzistuoja"; čia ji jaučia begalinį ilgesį
šeimai, yra „irzlesnė, nervingesnė". Jai atrodo, jog bausmės laikas yra

gana ilgas, bet už gerą elgesį tikisi jo sutrumpinimo. Išaugo normalioje
šeimoje, buvo prižiūrima, mylima. Gauna pagalbą iš mamos, norėtų kuo
greičiau grįžti pas dukrą ir mamą, susirasti darbą, mokytis. Dabar draugus
jau mokėtų pasirinkti.
40 — ies metų, romų tautybės daugiavaikė motina (baigusi 8 klases) į
pataisos namus pakliuvo už narkotikų pardavinėjimą; čia mokosi siūti,
anglų kalbos. Kaltę pripažįsta (dėl to labai gailisi), daugiau klaidų
nedarytų („pasimokiau"). Jai atrodo, jog verta gyventi dėl vaikų; tėvai
mirę. Padeda sesuo, gauna rūbų iš labdaros.

47 - ių rome, nebaigusi jokios mokyklos (yra invalidė) kali už
vagystę (tai darė dėl prastos materialinės padėties); ji mano, jog daugiau
taip nesielgtų. Gauna pagalbą iš sugyventinio, draugų.
Kinta kalinių asmenybės tapatumas kaip subjektyvus savęs
supratimas; moterys įtempia savo vidinį tikslą išlikti pačiom savimi,
stengiasi kiek įmanoma išlaikyti joms svarbius vaidmenis. Santykiai su
vaikais yra emociniais ryšiais pagrįstas savęs siejimas su kitais
(artimiausiais) žmonėmis, tapatinimasis su visiems bendromis normomis
ir vertybėmis.
Buvimo pataisos namuose pradžioje moterų tapatumas yra neaiškus (J.
Marčia terminas), dalis yra „atsinešta" iš laisvojo pasaulio, tačiau seni

įsipareigojimai ir gyvenimo kryptingumas blėsta, nes jos pajunta
negalinčios savo aplinkos ir ateities kontroliuoti (nors dauguma tiki, jog

jų laukia geresni laikai). Pamažu į tapatumo turinį įtraukiami naujų
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sąlygų parametrai ir reikalavimai, kuriasi naujas moterų savivaizdis. Šį
procesą lydi įvairūs prieštaravimai ir įtampa; tai savotiška pereinamoji
būsena prieš naują tapatumo kismą, kuris formuojasi, kai moterys vėl
paleidžiamos į laisvę. Tada jos vėl tyrinėja alternatyvas, mėgindamos
rinktis ir apsispręsti, kokias galimybes ir vaidmenis gali plėtoti;
įtraukiami ir kalėjimo erdvėje įgyti darbo įgūdžiai, išmokti dalykai (pvz.,
užsienio kalbos mokėjimas), bendravimo modeliai. Šio pasiekto tapatumo
(J. Marcia terminas), lygmuo nereiškia tapatumo vystimosi pabaigos,

tapatumas (veikiant aplinkai ir vidiniams asmenybės postūmiams) gali ir
toliau plėtotis.

Galima manyti, jog nusikaltimas gali būti iš anksto apmąstytas,
nuplanuotas, tačiau kartais ir impulsyvus, netikėtas ir pačiam nusikaltėliui
ir aukai. Kaip pastebi tyrinėtojai, XX a. 7 - 8 dešimtmetyje moterų
nusikaltimai praplečia supratimą apie juos: moterims tampa būdingi vis
žiauresni poelgiai, jos vis daugiau kėsinasi į turtą [16: 75]. Kaip rodo
Lietuvos

visuomenės

patirtis,

dabar,

tampant

moterims

vis

savarankiškesne socialine grupe, didėja jų dalyvavimas ir aktyvumas
žmogžudysčių aktuose (matyt, kaip gynyba, kaip atsakas į vyrų smurtą).
Tai liudija kalinčių moterų istorijos:
42 ^ jų metų moteris iš kaimo, baigusi vidurinę mokyklą (laisvėje
turinti žemės, namą, įvairių daiktų; užsiėmė gyvulių auginimu, turėjo ir
siuvėjos specialybę), nuteista už asmens nužudymą (savo vyro). Kaltę
nepripažįsta (sako, jog pats buvo kaltas, kad taip įvyko, o jai reikėjo ginti
vaikus). Kalėjime ji negauna niekieno pagalbos - jos socialiniai ryšiai
buvo gana riboti; „vaikai buvo draugai", „malonumą patiriu bendraudama

su vaikais", verta gyventi dėl vaikų. Ji mano, jog , jeigu turėtų galimybę
gyventi iš naujo, tai niekada nesituoktų". Pataisos namuose ji nepatiria
jokios prievartos, dirba valgykloje, laisvalaikiu skaito knygas, žiuri TV;
čia ji pasijuto stipresnė dvasiškai, įgavo vilties, čia pabuvusi, ji dar labiau
brangina laisvę, gyvenimą.

54 - ių metų, 7 klasių dirbusi fermoje moteris nuteista už
žmogžudystę (nesusivaldo, kaltę pripažįsta). Čia ją remia giminaičiai,
draugai, labdaros organizacijos. Iš prižiūrėtojų ir pačių kalinių patyrė
prievartą. Jei išeitų iš kalėjimo, labai džiaugtųsi, stengtųsi susirasti darbą,
naują gyvenimo draugą. Čia išmoko ramybės būsenos, atsikratė kai kurių
ydų. Jos manymu, verta gyventi dėl vaikų; tiki, kad gyvenimas galėtų
keistis į gerąją pusę.
49 - ių metų specialaus vidurinio išsimokslinimo moteris prarado
laisvę (žmogžudystės atvejis, kaltę pripažįsta). Jos nuomone, verta

gyventi dėl vaikų, ateityje jos laukia „nauji atradimai".

26 - ių metų vidurinio išsimokslinimo moteris teista už sunkų savo
vyro kūno sužalojimą (jis žmoną nuolat mušdavo); mano, jog verta
gyventi dėl meilės.
60 - ies metų moteris, vidurinio proftechninio išsimokslinimo, buvusi
virėja. Kali už žmogžudystę.
Kalinės: baldė ir ugdymas
XX amžiaus pradžioje G. Simmelis rašė, jog dažnai pabrėžiama
moterų „antipatija teisei" - jų opozicija teisės normų ir nuosprendžių
atžvilgiu, mat moterų „teisingumo jausmas, kuris gerokai skiriasi nuo

analogiško vyrų jausmo, sukurtų taip pat ir kitokią teisę" [15: 235]. Anot
G. Simmelio, svarbiausios moterų veiklos sritys, kuriančios kultūrą, yra

namai ir moterų Įtaka vyrams. Nors moderniais laikais šie veiksniai nėra
būdingi visoms moterims, bet jų pasitraukimas iš namų (ir nutolimas nuo
vaikų bei vyrų) įkalinimo atveju šeimai turi neigiamos įtakos.
Pakliuvimas į pataisos namus šeimos gyvenime reiškia didžiulį
perversmą ir sukrėtimą. Tai liudija ir mūsų tyrimas: dauguma moterų
jaučia kaltę, jog negali būti greta vaikų, juos prižiūrėti, mylėti, kasdien
maryti ir bendrauti, auklėti, paremti, „padėti atsistoti ant kojų", perteikti
savo supratimą apie šeimos gyvenimo būdą ir vertybes. Nors moterų kaip
žmonų ir motinų vaidmenys žymiai susiaurėja, susitikimai su vaikais ir
anūkais joms teikia didžiausią džiaugsmą, jos pabrėžia, jog būtent dėl jų
verta gyventi. Tai susiję su požiūriu į kitą žmogų kaip į savo paties tęsinį;
jos įžvelgia vaikų ir anūkų bruožuose bei jausmuose savos asmenybės
fragmentus.

Galima manyti, jog nusikaltimas gali būti iš anksto apmąstytas,
nuplanuotas, tačiau kartais ir impulsyvus, netikėtas ir pačiam nusikaltėliui
ir aukai.

Egzistencine prasme (K. Jaspersas) buvimas įkalintam yra ribinė
situacija, kančia, kurios negalima savo jėgomis pergalėti, ją galima tik
iškęsti. Tad ir laisvų žmonių kančia neaplenkia, bet ji sunkesnė, kai
žmogus yra uždaroje erdvėje ir su pasauliu susisiekia tik per tarpininkus.
Kenčiama, nes nusikaltęs žmogus yra sudėtinga būtybė, jam reikia
išnarplioti įvairias savo asmenybės ir gyvenimo istorijos puses,
išsiaiškinti ryšius su kitais, susitaikyti su savimi ir pasauliu; pasak M.
Foucault, nusikaltimas visada yra integruota visuma: „visuomet teisiami
juridiniai, kodekse apibrėžti objektai, bet sykiu teisiamos aistros,
instinktai, anomalijos, silpnybės, nepritapimas prie visuomenės, aplinkos
įtaka arba paveldėtos ydos; baudžiama agresija, o kartu ir agresyvumas;

3%

išprievartavimas - ir kartu iškrypimas; žmogžudystė - ir drauge ją
paskatinę potraukiai bei troškimai " [5].
Kalinės neištvertų, jeigu joms niekas nepadėtų, neglobotų ar
neaprūpintų. Kalinių gyvenimą ypač valdo baimės ir nerimo jausmai, nes

jos nuolat prižiūrimos, kontroliuojamos, gali būti baudžiamos. Apklaustų
kalinių atsakymai atspindi jų nuotaikas, vertinimus, požiūri t gyvenimą
pataisos namuose ir laisvėje. Dalis jų mąsto su viltimi: „kada nors

išeisiu", „laisvėje susirasiu draugą, rūpinsiuos vaikais, būsiu pilnavertė
pilietė", „galvoju, dar liko 10 metų", jaučiamas „laisvės ilgesys", jos
pripažįsta „troškulį, nori pas artimus", ilgisi „šeimos, namų - didelis
skausmas širdyje".

Tam tikra atsakymų dalis susijusi su pasirengimu susitaikyti,
nusiraminti, priimti savo lemtį ir palengvinti savo padėtį - „stengiuosi
išgyventi", „reikia atsėdėti", „neprarasti sveikatos". Kitų atsakymai rodo,

jog moterų jausenai būdinga gana stipri neigiama reakcija į baudimą,
nuteisimą: „ardo sveikatą", „uždaryta nekalta". Kai kurios kalinės į

klausimus atsakydavo pesimistiškai, jog „gyvenimas sudirbtas", ,jaučia
atrofiją kūno ir jausmų", būdingas dvasinis nuovargis, monotonija, jos
prislėgti. Kalėjime praleisti metai atrodo atimti iš žmogaus, vertinami
kaip pralaimėjimas, negalėjimas veikti, pasyvumas, neatitaisoma
skriauda: „kaip bėga be reikalo metai", „gyvenimas eina pro šalį".

Kalinėms viltis suteikia pasitikėjimą ateitimi, norą laukti geresnių
dienų. Nors viltis yra nežinomybė, susidedanti iš įvairių dėmenų, tik
numatomų aplinkybių, vis dėlto didelė jų dalis tiki, kad gyvenimas gerės.
Mąstydamos apie praeitį, dauguma kalėjimo įnamių identifikuojasi su
gera savo vaikystės situacija - buvo aprūpinti, augo normalioje šeimoje,
kai kurioms aplinka buvo nekokia - tėvai gėrė, konfliktavo. Patirtis
kalėjime yra įvairiarūšė - tai ir bendravimo, įvairios veiklos (darbo,
tačiau ir nusikalstamos) įgūdžių įgijimas, kalbų mokymasis, teistumo
apmąstymas.
Galima teigti, kad teistumas — vienas iš pagrindinių veiksnių,

ribojančių moterų pasirinkimo galimybes, darančių įtaką socialinei ir
materialiajai teisto asmens ir jo šeimos padėčiai.
Nelaisvė, kaip lemtis, skirta kalinėms, reiškia pri(si)rišimą prie vienos
vietos, uždarymą, sąstingį, vienodumą, atskirtį; kalėjimo įnamių sluoksnis

- mobilių, dalyvaujančių pokyčių tėkmėje, kuriančių įvairovę žmonių
priešybė. Anot Z. Baumano, „mobilumas įgauna geidžiamiausios

vertybės rangą, judėjimo laisvė - visuomet trūkstamas ir netolygiai
paskirstytas reikmuo - vis greičiau tampa pagrindiniu mūsų vėlyvosios
modernybės ar postmodernybės laikų išsisluoksniavimo veiksniu" [17].
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Baudimas kalėjimu reiškia jų įnamių socialinį atskyrimą, jų gyvenimo
būdo nejudrumą (judėjimas suteiktų galimybę pasirinkti, keistis pačiam,
dalytis su kitais žiniomis, idėjomis, daiktais, perimti ir kurti naujoves),
radimąsi žemutiniame sluoksnyje. Z. Baumano nuomone, „geras

gyvenimas yra gyvenimas judant; tiksliau sakant, tai komfortas, kurį
teikia tikrumo jausmas, jog prireikus gali lengvai išvykti. Laisvė
pirmiausia ėmė reikšti pasirinkimo laisvę, o pasirinkimas įgavo ryškų
erdvinį matmenį" [17].
Plintant postmodernistinės sociologijos požiūriams, vis didesnę
reikšmę įgyjant subjekto (jam suteikiamas teorinis statusas) kompetencija
pagrįstiems mokslo darbams, vis reikšmingesne šio mokslo medžiaga
tampa gyvenimo istorijų metodas [18]. Žmogaus gyvenimo patyrimas
pasakojimų ir istorijų forma tampa reikšminga sociologijos mokslo
medžiaga. Pateikiame keletą kalinių istorijų fragmentų.
24 m. aukštojo išsimokslinimo mergina dirbo vadybininke, sekretore
referente. Padarė nusikaltimą paveikta sugyventinio, kartu su juo

girtuokliaudama. Savo kaltę pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi. Išėjusi į
laisvę, tikisi sukurti šeimą, susirasti darbą, įsikurti. Jaučia, kad įkalinimo
įstaigoje atsikratė kai kurių ydų, labiau brangina laisvę, gyvenimą. Turi
priekaištų draugui, kurį ji labai mylėjo ir kuris ją įtraukė į girtuokliavimą,
vėliau ir į nusikalstamą veiklą. Skaito knygas, žurnalus, truputį sportuoja.
Laisvėje mėgdavo būti gamtoje. Tėvas ir motina dirba didelės įmonės
administracijoje, jai padeda.
40 m. moteris, turinti siuvėjos-mezgėjos, virėjos specialybes, teista už
prekybą narkotikais, savo kaltę pripažįsta. Jai labai sunku, kad atsidūrė
kalėjime (nusikalto dėl sunkios materialinės padėties). Kalėdama įgijo
naujų darbo įgūdžių, išmoko grumtis už būvį, geriau pažinti žmones,
suprato, kad turi pradėti kitą gyvenimą. Kalėdama gauna paramą iš vyro,
vaikų. Ją žavi kelionės.
33 m. moteris teista už žmogžudystę (jai reikėjo gintis), savo kaltę
pripažįsta. Dėl savo likimo kaltina tėvus — gyveno šeimoje, kur tėvai

išgėrinėjo, konfliktavo. Baigusi 10 klasių, turi virėjos specialybę.
Kalėjime išmoko grumtis už būvį, geriau pažinti žmones. Mano, kad
verta gyventi dėl vaikų.

Kalinių istorijos atskleidžia jų gyvenimo vingius, būdą (daugeliu
atvejų tai nesusivaldantys asmenys).
Svarbus moterų kalinių pasitaisymo, grįžimo į dorovinę visuomenę
požymis yra kaltės dėl savo nusižengimo pripažinimas, apmąstymas,
atgailavimas. Anot D. Katiliūtės-Boydstun, kaltė - „tai sąmoningas kito

pažeidimas ar įskaudinimas, jo gerovės ir žmogiškų teisių nepaisymas"
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[19]; tik suvokusioms (tai nėra malonu) nukentėjusių nuo jų smurto
teises, atlikusioms atgailą dėl savo piktybiškų veiksmų kalinėms gali
palengvėti (nors sąžinės priekaištus, nusikaltimo padarinius sunku ir
vargu ar galima užmiršti). Remdamiesi atleidimo patyrimo
fenomenologinės analizės taikymo modeliu (pateiktu R. Stankevičienės,
[19]), galime manyti esant šiuos kalinių mąstymo atgailos tema aspektus:
pykčio įsisąmoninimas, kaltinimai neįsivaizduojant atleidimo; kokio nors
sukrečiančio įvykio atsiradimas, aukos prisiminimas; empatijos aukai
atsiradimas, savo kaltės išgyvenimas; dėkingumas aukštesnėms jėgoms,
neigiamų jausmų išnykimas, teigiamų (graudumo, užuojautos)
atsiradimas. Tik visapusiškas kaltės suvokimas, nusikaltimo turinio
analizė kaip moralinės atsakomybės forma gali garantuoti nusikaltusioms
tolesnę veiksmų kontrolę. Tad teisinę atsakomybę turi sekti
pripažinimas, jog kalinė suvokė savo kaltę, nenuslėpė būtent nuo savęs
nusižengimo nusikaltimo aukai. Anot D. Katiliūtės-Boydstun, kaltės
jausmo vertė yra dvejopa: vertė visuomenei ir vertė individui. Elgesio
moralumą veikia ir empatija, kuri „sumažina psichinį atstumą nuo kito,
leidžia glaudžiau susitapatinti su kitu ir skatina elgtis taip, kaip norima,
kad būtų elgiamasi su tavimi". Tik toks elgesys gali sugrąžinti jai
savigarbą ir ramybę, vidinę laisvę. Kalinčio asmens pasikeitimas galimas
tik tada, kai kaltė prisiimama, dėl jos atgailaujama, apmąstomos aukos
kančios.

Jautrumo ugdymas svarbus visoms; jų tarpe yra pasižyminčių
empatijos stoka ir emocine nejautra.

Kaip pastebi edukologai, visuomenės narių auklėjimo koncepcijoje
svarbu pabrėžti fizinės ir psichinės prigimties puoselėjimą, pažadinti
siekimą per saviauklą ir savikūrą tapti tvirtomis asmenybėmis; dorovės
pagrindai yra sąžiningumo, savigarbos, teisingumo, gailestingumo,

darnos, pagarbos ir kitų reikšmingų vertybių puoselėjimas. Ugdymas yra
permanentinis procesas, dabar apima visą visuomenę, įvairius jos
sluoksnius, lydi žmogų visą jo gyvenimą. L. Jovaiša rašo, jog ugdymas

yra tikslinga ugdytojo ir ugdytinio sąveika, brandinanti žmogaus
biofizinę sandarą, psichiką, santykius, kultūrą ir dvasią [20]. Palankios
sąlygos poveikiui susidaro tada, kai sąveika yra teigiama.

Auklėjimo tikslas yra žmogaus dorinimas. Dora sudvasina pačią
žmogaus prigimtį: kas žmogaus prigimtyje buvo pakrika, dora sujungia.
Ugdymo metu prasiskverbiama ligi vertybinio asmens esmės; čia
autoriteto reikalavimas virsta pareiga, nes individo "aš" pripažįsta ir
padaro ją savo idealu (E. Spranger). Ugdymą nereikia suprasti susietą
vien su požiūriu į žmogų kaip į ekonominę, naudingą būtybę, skatinamą
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komforto, didesnio socialinio statuso ir kitų materialinių vertybių
siekimo. Vis labiau įgyjanti vertę holistinė pasaulėžiūra reiškia pagarbos
gyvenimui pripažinimą, pabrėžia, jog gigantiškos beasmenės institucijos
ir tarpnacionalinė konkurencija sukelia kultūrines krizes. Materialiniai
laimėjimai vertinami tik tada, kai jie atneša tikrąją laimę, skatina
harmoniją; turi būti gerbiami asmenybės vientisumas, meilė, užuojauta,
džiaugsmas. Holistinis ugdymas pripažįsta visybinį asmenybės, jos
intelekto, emocionalumo, socialumo, fizinio tobulumo, kūrybingumo,

dvasingumo klestėjimą [20]. Moterų vidinė savijauta priklauso nuo to,
kaip jos kalėjimo erdvėje išmoksta valdyti savo troškimus, elgesį, būti
ramesnės, susikaupę, puoselėti atidžius santykius su kitais. Juk į pataisos
namus pakliūva daugiausiai impulsyvaus, nesusivaldančio elgesio
moterys (dėl to ir padarę nusikalstamą veiką), joms svarbu išmokti tą
intensyvumą, greitą agresyvią reakciją į kitą žmogų suvaldyti,
pristabdyti, tiesiog sulėtinti tempą bendraujant. Susitvardymas yra savo
impulsyvaus elgesio kontrolė, emocijų valdymas, taigi, savęs ugdymas.
Moterims svarbu išmokti interpretuoti ir suprasti kitus žmones kaip

individus ir jų grupes. Svarbu jų dalyvavimas ryšio grupėse (šeimos,
darbo, nakvynės), kurios padeda apibrėžti jų tapatybę. Pataisos namuose
moterims keliamas tikslas - pasikeisti susijęs su naujos ryšio grupės

susikūrimu, įsitraukimu į ją. Kalinės čia susidraugauja, sužino viena
kitos gyvenimo istorijas, atsiranda supratimo, gailestingumo (deja kartais

ir priešiškumo) jausmai; kitų nelaimės ir kančių suvokimas sukelia
užuojautą ir norą padėti, dalintis vargu, suteikti paramą, išreikšti gailestį.
Kalėjime kuriasi bendro laisvalaikio praleidimo grupės, jungiančios
panašaus skonio moteris, be to, susidraugauja panašaus (ar skirtingo)

likimo ar charakterio bruožų asmenys. Įvairiose grupėse reiškiasi
nevienodo artumo moterų santykiai, kurie tenkina priklausymo,
dominavimo, paklusimo, parėmimo, valdžios, pripažinimo, lyderiavimo,
darnos ir kt. poreikius.

Kalinčioms moterims labai svarbi jausena yra viltis, kuri padeda
išgyventi įvairiose situacijose; ją lydinčios emocijos yra pakili nuotaika,
laimė ir jausmas, jog savo likimą gali valdyti. Viltis nubloškia
nusivylimą (sugrįžta pasitikėjimo savo tikslu jausmas), sužadina tikėjimą
ateitimi, lūkesčių išsipildymu. Vilties turėjimas pažadina entuziazmą,
skatina veikti, sukuria gebėjimą atsispirti sunkumams, pašalina ar
mažina depresiją. Psichologo C.R. Snyderio nuomone, viltį sudaro
kognityvinis ir afekto elementai; tai ne tik būsena, bet ir bruožas, apima
ir tikslą, suvokiamą kelią link tikslo, ir veikimą [22].
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The eiperience of women as prisoners

Anelė Vosyliūtė
Summary
The paper presents an analysis of disciplinary society, the punishment of
women. The meanings of security/danger as significant ones are currently
becoming involved in the sočiai consciousness, and in the system of cultural
signs. In modern Lithuania as in the risk society there are reveaiing some forces
as the threats for country (migration, sočiai maladies). The authoress analyses
the features of women's delinquency, their imprisonment. The prison is
examined as a place where discipline, surveillance and control are dominating.
The article is searching some aspects of the women prisoners' subculture ^ the
meanings of their feelings and adaptation, life conditions, and communication.
Because mobility today is becoming a determining factor of sočiai change and
sočiai stratification, the prisoners as sedentary (in the geographical and sočiai
sense) people have little opportunities to develop their personaiities. In the paper
the narratives of prisoners are presented: by means of language their thoughts
and feelings, features of their daily life and communicational behavior are
unclosed. The authoress speaks for the community custody as a new way to
control and punish offenders (vvithout incarceration).
The paper is based on scienlific and historica! literature, the qualitative
sočiological research (carried out in the Institute for Sočiai Research);
existential approach; M. Foucauk and Z. Bauman theories were applied in it.
Key words: theories of women's c rime^ the space of prison, the attitudes
of women convicts, education problems
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